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Bærekraftig avfallhåndtering  

– kombinasjon av metoder 

Ulike behandlingsløsninger 

utfyller hverandre 

• Ingen ordning kan løse alt 

alene 

 

En bærekraftig avfallhåndtering 

trenger både 

– Sortering, materialgjenvinning 

– Biologisk behandling 

– Forbrenning med 

energiutnyttelse 

– Deponering av rest 

 

Konsekvens 

– Samarbeid om 

behandlingsanlegg, bruk av 

markedet 
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Avfallsmengden øker fortsatt 

 

Avfallsmengdene har økt siden krigen 

– Kun midlertidig nedgang under 

finanskrisen 

– Fortsatt ikke noen «frikobling» mellom 

økonomisk vekst og avfallsvekst 

 

Usikkerhet:  

- vil aviser og bøker erstattes av 

«lesebrett»? reduserte papirmengder? 

- Mer ee-avfall?  

 

Konsekvens 

- Oppsamlingssystem dimensjoneres for 

fortsatt vekst 
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Avfallets karakter 

• Produkter på markedet blir stadig mer sammensatt 

• Økende innhold av miljøgifter av alle slag 

– ref leker, BA-avfall  

• Stadig nye stoff med ukjente bivirkninger 

– nano-partikler? 

 

Konsekvens 

 - Mer fokus på innsamling av farlig avfall 

 - forbrenning og energiutnyttelse av restavfall 

 

 

 

 
4 



EU: miljøfokus + ressursfokus 

• Miljø- og klimaeffekter er fortsatt viktige 

• Men EU ønsker å bli selvforsynt med råstoff, ikke 

være avhengig av gruvedrift i Kina eller Congo 

 

Ressurseffektivitet mhp 

– Materialer 

– Energi 

• Enøk 

• fornybar 

– Klimagasser 
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Kilde- eller sentralsortering? 

• Kilde- eller sentralsortering eller begge deler? 

• Med ny teknologi er sentral sortering tilbake 

• Kan være nok med 2-3 avfallsstrømmer 

• Hvor «langt» vil kundene være med –  

– 1 eller 5 dunker? 

 

Konsekvens 

• Få oppsamlingsenheter, flere avfallstyper 
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Fra arbeidsintensiv til automatisk håndtering 

• Avfallsbransjen har vært svært 

arbeidsintensiv 

– Slitasjeskader og høy lønnskostnad 

 

Nye teknologiske løsninger erstatter tungt og farlig 

arbeid 

«Erstatte manuell håndtering av beholdere før 2020» 

 

 

Konsekvens 

- Sortering av papir/papp/drikkekartong – er 

automatisert 

- Sortering av glass/metall emballasje – er 

automatisert 

- Oppsamling / innsamling – neste satsning 

- Investeringer – flytte kostnader fra drift til kapital 
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Tjenestemeny – mer valgfrihet 

• Renovasjonstjenestene er «like for alle», med 

tilpasninger til ulik bebyggelse 

 

• Kundene forventer større variasjon i tjenestetilbudet 

 

 

Konsekvens 

• Ut over standard tilbud: meny med tilleggstjenester 

• Høyere servicegrad – betal ekstra 
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Økt urbanisering  

9 

Byen er helt enkelt den 

samlivsform menneskene 

må lære å håndtere. 

Oslo :  

innbyggertall øker m 65% 

innen 2030 

Bergen:  

256 000 (2010) 

317 000 (2030) 



Fra villa til leilighet 

Sentralisering av bosetting, byene vokser 

• Fortetting, mer bymessig bebyggelse, også i bygdesentra 

• Økte arealpriser  

 

Konsekvens 

• Dagens «standardløsning» passer en villa, 

  mens framtidens kunde bor i leilighet 

• Fellesløsninger for avfallsoppsamling 

• Redusere lagringstid, lagringsareal for avfall 
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Dagens problem 

BossNett AS 
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Dagens løsning 

Næringsavfall i 

sentrum 

Typisk gatebilde fra 

boligstrøk i sentrum 

BossNett AS 



13 

Hvordan kan det bli ? 

Før  Etter  

BossNett AS 
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Foreløpig utbyggingskart  

BossNett AS 



Like mye husholdningsavfall som 

næringsavfall 

 
Husholdningene er pålagt å levere  

Næringsdrivende kan velge fritt – innsalg for å få avtale om 

tilknytning 

 

Hvis noen sier nei – dyrere for resten 

Umulig å investere i tiltak for sortering av næringsavfall 

 

Løsninger for næringsdrivende må opprettholde konkurransen 

 
 

  

 

 
15 



Avfall Norge –rapport, apr 2011: 

Konkurransenøytrale nett 

 

Asplan Viak har på oppdrag fra Avfall Norge utarbeidet en rapport 

som utreder rammebetingelsene for nettbasert avfallsinnsamling og 

utreder behovet for tilknytningsplikt for næringsavfall etter tilsvarende 

modell som for VA-sektoren.  

 

Rapporten peker på to kategorier løsninger:  

1.Innføring av nedgravde og skjulte løsninger 

2.Tilknytningsplikt for næringslivet (dvs. det som ikke er definert som 

husholdningsavfall eller spesialavfall) 

  

• Tilknytningsplikt for næringslivet er utredet nærmere med tanke 

på mulige løsninger og behov for endring av eksisterende 

lovregulering. 
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