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Norsk IndustriNorsk Industri

• Største landsforening i B j  i N k I d t i• Største landsforening i 
NHO

• 2200 bedrifter

Bransjer i Norsk Industri

• 2200 bedrifter
• 651 mrd omsetning

• Aluminium
• Bergindustrien
• Bioteknologi
• Elektro og Energi

• Møbelindustrien
• Olje & Gass
• Petroleum/landanlegg
• Plast

å• Emballasje
• Ferro
• Gjenvinning
• Glass/keramisk

• Påbyggergruppen
• Renseri/vaskeri
• Sement
• Støperi

• Gummi
• Kjemisk
• Legemiddelindustrien
• Maling/lakk

• Teknobedriftene
• Teko
• Treforedling

• Maritim
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Gjenvinningsbransjen i tallGjenvinningsbransjen i tall

• 5400 grønne arbeidsplasser i privat sektor
• 13 mrd i omsetning i privat sektor

Sysselsatte totalt Omsetning totalty g
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Sentrale medlemmerSentrale medlemmer

1 230 ansatte 160 ansatte 1.230 ansatte 

210 ansatte

160 ansatte 

210 ansatte

50 ansatte

200 ansatte

135 ansatte

65 ansatte

90 ansatte

70 ansatte 
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Gjenvinning og forbruk – en ujevn kampGjenvinning og forbruk en ujevn kamp
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Hva gjør gjenvinningsbransjenHva gjør gjenvinningsbransjen

• Samler inn og foredler avfall

Foredle
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Innsamlingen

• Verdifulle enkeltfraksjoner må ikke forurenses
• Produksjon av råstoff til gjenvinning i industrien Produksjon av råstoff til gjenvinning i industrien 

som utgangspunkt
- Matkontakt
- Plast/papir sortering

• Tilgangen til markedene
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To ”visjoner”To visjoner

Gjør det selv
• Kildesortering

La andre gjøre det
• Sentralsortering• Kildesortering

• Øket konsument- og 
produsentinnsats

• Sentralsortering
• Minsket 

konsumentinnsats og p
• Gjør konsumenter og 

produsenter bevisste og 
l f f ll

g
øket produsent eller 
samfunnsinnsats

kl f kansvarlige for avfallet • Enklere for mennesket
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Visjon 1: ”Gjør det selv”Visjon 1: Gjør det selv

• PPP Polluter’s Pay Priciple – forurenser betaler• PPP Polluter s Pay Priciple forurenser betaler
• Hvem er forurenseren?

- Konsumenten
- Produsenten

• I ”gjør det selv” systemet får konsument og produsent flere 
oppgaveroppgaver
- Forurenseren, både produsent og konsument får betale
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Visjon 1: ”Gjør det selv”Visjon 1: Gjør det selv

• Økt produsentansvar  minsket kommunalt ansvar• Økt produsentansvar, minsket kommunalt ansvar
- Den som kjøper en vare har ansvaret for at 

tilsvarende avfall returneres rett systemy
- Den som selger en vare har ansvaret for at 

tilsvarende avfall samles inn
- Den som produserer en vare har ansvaret for at 

den forbrukte varen gjenvinnes på miljøriktig vis.
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En mulighet i ytterste forstand: 
Alle butikker og varehus har to avdelinger

• Kjøp av nye varer• Kjøp av nye varer
• Innlevering av forbrukte produkter ”reverse

shop”shop
- Hvert produkt har sin plass i den ”omvendte 

butikken”: meieri, klær, elektronikk etc.
- Legger ned like mye tid på restprodukt som å 

handle
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Visjon 2: ”La andre gjøre det”Visjon 2: La andre gjøre det

• Gjør det enkelt for mennesket• Gjør det enkelt for mennesket
• Utnytter teknologien

17.03.2010 12



Visjon 2: ”La andre gjøre det”Visjon 2: La andre gjøre det

• Stedsnære innsamlinger• Stedsnære innsamlinger
- Rørbasert
- ETT system klarar ikke framtidens utfordringer:ETT system klarar ikke framtidens utfordringer:

Miljøeffektivitet
Kostnadseffektivitet
Konsumenteffektivitet

• Materialfraksjoner (ikke emballasjepakker)
• Flere materialer samles inn sammen

- Moderne sorteringsteknologi for å separere 
i lmaterialer
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Framtidens innsamlingssystemFramtidens innsamlingssystem

• Fokuser på miljønytte og konsumentnytte• Fokuser på miljønytte og konsumentnytte
• Fokuser på materialkvalitet
• Effektiviser transporter• Effektiviser transporter

• EU Krav om i det minste separat innsamling for • EU-Krav om i det minste separat innsamling for 
papir, plast, metall, glass innen 2015

Kombinasjon av begge visjoner- Kombinasjon av begge visjoner
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F dl

Foredlingen

Foredle

g

• Skiller ut verdifulle fraksjoner
å å- Selges som råvare på internasjonale marked

- Minsker mengden avfall til sluttbehandling
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Råvarepriser og priser på alternativ behandlingRåvarepriser og priser på alternativ behandling
- Avgjørende for foredlingsgrad
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Pris alternativ behandling
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Returbasert råvareReturbasert råvare

• Økende betydning som råstoff til prosessindustri• Økende betydning som råstoff til prosessindustri
50 % av stålproduksjonen
50 % av papirproduksjonenp p p j
43 % glassproduksjonen
40 % produksjonen av ikke-jernholdige metaller
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Internasjonal handelsvareInternasjonal handelsvare

2004 – 35 mill tonn 2007 – 48 mill tonn2004 35 mill tonn 2007 48 mill tonn

ÖPÖYRY
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Utnyttelse i Industrien

• Utnyttes der det gir størst gevinsty g ø g
• Kamp om ressursene
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Et konvensjonelt dagbrudd

Fremtidens råvarekilde
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AvfallshierarkietAvfallshierarkiet
Klimanytten ved gjenvinning av norsk avfall er 3,9 mill tonn CO2
7% av nasjonale utslipp
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Returråvare brukes i prosessindustrienReturråvare brukes i prosessindustrien

• Metall• Metall
- Celsa Steel
- Ulike jernverk

H d  Al i i- Hydro Aluminium
• Papir/papp

- Norsk Skog Skogn
- Peterson
- Glomma papp
- Norpappp pp

• Plast
- Folldal/Norfolier

• Glass• Glass
- Glava
- Glasopor
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Energigjenvinning i industrienEnergigjenvinning i industrien

• Norcem• Norcem

• Energiutnyttelse på 100 %• Energiutnyttelse på 100 %
• Virkningsgrad 100 %
• Energieffektivitet 100 %• Energieffektivitet 100 %

• Mate ialgjen inning a  asken• Materialgjenvinning av asken
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Norske brukere av gjenvunnet råstoff 
 i b t f llog energi basert avfall
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”Kampen om avfallet”Kampen om avfallet

• Avfall er ikke en ubegrenset ressurs• Avfall er ikke en ubegrenset ressurs
• Avfall er ikke bioenergi
• Overkapasitet Norge/SverigeOverkapasitet Norge/Sverige
• Videre vekst i fjernvarme kan ikke basere seg på 

avfall fra Norge
• Norske anlegg tvinges til markedstilpasning

- Prisene ned på et lavere nivå
R d t  i t kt  f  f ll- Reduserte inntekter fra avfall

• Behov for alternative strategier
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Oppsummert: Faktorer for utviklingOppsummert: Faktorer for utvikling

• Statlige rammebetingelser• Statlige rammebetingelser

• Markedstilgang• Markedstilgang

• Råvarepriser• Råvarepriser

• Stort potensial for innovasjon og • Stort potensial for innovasjon og 
teknologiutvikling. (utpekt som et av 6 satsingsområder av EU kommisjonen)

”Lead market innitiative to unlock innivative markets” Kommisjonen, press release 07.01.2008
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www.norskindustri.no/gjenvinning/gj g



Transport og utslippTransport og utslipp

Transport med trailer (1) 0,08 kg CO2/tonnkm

Reduserte CO2 utslipp plastgjenvinning 1500 kg CO2/ tonn

Andel plast som kan utnyttes av innsamlet mengde 0 5Andel plast som kan utnyttes av innsamlet mengde 0,5

Transportlengde som tilsvarer sparte utslipp 9375 km

(1) E. A. Alsema 2001, Sectorstudy for the transportation and communication sector UCE utrecht university, nederlad.
(2) Henryson, Jessica og Mattias Goldman 2007: Återvunnen råvara – en god affär för klimatet. Återvinningsindustrierna
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Mepex miljøkalkulator Mepex miljøkalkulator 
– veitransport har betydning

Eksterne kostnader ved transport og 
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Fossile utslipp forbrenningFossile utslipp forbrenning

E i i h h ld i f ll (1) 3MWh/tEnergi i husholdningsavfall (1) 3MWh/tonn

Utslipp fjernvarme oljebasert (2) 274kg/MWh

Andel oljebasert(fossilbasert) energimengde (3) 0,5

utslipp fossil andel 0,411tonn/tonn

(1) Energileveranse fra avfallsforbrenningsanlegg – definisjon av energiutnyttelsesgrad, Sintef energiforskning 2008
(2) Sustainable development of energy, water and environment systems, Naim Afgan,Željko Bogdan,Neven Duić 2005
(3) Avfall Norge/NVE (Mepex 2006)( ) g / ( p )
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