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Klima og miljøverndepartementet ga Forskningsrådet i 2021: 

«..i oppgave å utrede muligheter og hindringer for hvordan forskning og 
innovasjon kan bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning av farlig 
avfall i Norge basert på en gjennomgang av dagens situasjon mht
utfordringer for næringsavfall, herunder industriavfall.»
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Farlig avfall – utredning av hvordan forskning og 
innovasjon kan bidra til reduksjon og økt 
materialgjenvinning i Norge



«….å identifisere i hvilken grad eksisterende virkemidler innenfor 
forskning og innovasjon på feltet farlig avfall er tilstrekkelige og 
hensiktsmessige, når siktemålet er å bidra til reduksjon og økt 
materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.»
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Oppdragets formål…



Mandat
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Oslo Economics, i samarbeid med Mepex og SINTEF Industri, gjennomfører en utredning av hvordan forskning og innovasjon kan 
bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall i Norge. Utredningen består overordnet av:

• Kartlegging av dagens situasjon for hånderting av uorganisk farlig avfall

• Kartlegging av relevante støtteordninger

• Kartlegging av forsknings- og innovasjonsprosjekter på området

• Analyse av målretting og organisering av eksisterende virkemiddelapparat 

• Utarbeidelse av anbefalinger for hvordan eksisterende virkemiddelapparat kan innrettes for å sikre at det er tilstrekkelig og
hensiktsmessig

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Norges forskningsråd, og følges opp av en styringsgruppe bestående av representanter 
fra Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Norsk forening for farlig avfall og Norsk industri, i tillegg til Forskningsrådet.
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Status for prosjektgjennomføring – midt i analysefasen
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Aktivitet Andel Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Fase 1: Mobilisering 10 % Ferie

Fase 2: Kartlegging 50 % Ferie

Del 1: Dagens situasjon Ferie

Del 2: Virkemidler Ferie

Del 3: Forsknings og 
innovasjonsprosjekter

Ferie

Fase 3: Analyse 20 % Ferie

Fase 4: Anbefalinger 10 % Ferie

Fase 5: Rapport 10 % Ferie

Viktige milepæler

Oppstartsmøte med styringsgruppa 28. mars 2022 

Arbeidsmøte 1 med styringsgruppa 11. mai

Arbeidsmøte 2 med styringsgruppa 22. juni (presentasjon av resultater fra analysefasen)

Arbeidsmøte 3 med styringsgruppa August/september (presentasjon av utkast til sluttrapport med fokus på anbefalinger)

Utkast til rapport 5.9.2022

Tilbakemelding fra styringsgruppa 15.9.2022

Endelig leveranse 1.10.2022
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Status intervjuer/innspill fra relevante virksomheter
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ID Virksomhet Status

1 Alcoa Gjennomført

2 Noah Inovation Gjennomført

3 Norsk Hydro Gjennomført

4 Kronos Titan Gjennomført

5 Elkem Gjennomført

6 Universitetet i Oslo Gjennomført

7 Boliden Gjennomført

8 Glencore Gjennomført

9 Eramet Gjennomført

10 Eyde-klyngen Gjennomført

11 Mo industripark Anbefalt et utvalg bedrifter

12 Miljøteknikk Terrateam Gjennomført 

13 Borregaard Forespørsel sendt

14 Stena Recycling AS Forespørsel sendt

15 Norsk gjenvinning Forespørsel sendt

16 Ragn-Sells Forespørsel sendt

ID Virkemiddelaktør Status

1 Innovasjon Norge Gjennomført

2 Norges forskningsråd Gjennomført

3 Enova Gjennomført

4 Siva Delvis gjennomført

5
Norsk katapult, Future

Materials 
Gjennomført

6 Regionale  forskningsfond Forespørsel sendt
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TRL 1-4 

TEKNOLOGIUTVIKLING

TRL 5-7

DEMO OG PILOTERING

TRL 8

MARKEDSINTRODUKSJON

TRL 9

MARKEDSENDRING

UMODEN TEKNOLOGI DELVIS MODEN TEKNOLOGI MODEN TEKNOLOGI UMODENT MARKED DELVIS MODENT MARKED MODENT MARKED

Forskningsrådet:

• Forskningsprosjekter

• Innovasjonsprosjekter

• Koordinerings- og støtteaktiviteter

• Kompetanse- og samarbeids-

• prosjekter

Grønn plattform: Støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling 

til bedrifter og forskningsinstitusjoner. Omfatter verdikjeden fra forskning og 

kunnskapsutvikling til testing, kommersialisering og industrialisering

Innovasjon Norge: 

• Utvikling, pilot og demonstrasjon av 

ny miljøteknologi

• Etableringstilskudd

• Innovasjonskontrakter

• Vekstgarantiordning

• Innovasjonslån

Enova: Pilotering av miljøteknologi som 

bidrar til økt energiutnyttelse og/eller 

reduserte klimagassutslipp 

Regionale forskningsfond: Støtte til 

forsknings- og innovasjonsprosjekter 

som bidrar til å løse utfordringer i 

regionen 
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Horisont Europa (Green Deal): EUs forsknings- og innovasjonsprogram som blant 

annet retter seg mot utvikling av innovative teknologier med fokus på 

klimautfordringer

Pilot E: Støtte til utvikling av nye produkter og tjenester innen miljøvenning 

energiteknologi som kan bidra til utslippskutt. Følger opp aktørene gjennom 

hele teknologiutviklingsløpet.

SkatteFUNN: Skattefradrag til bedrifter som 

gjennomfører FoU-prosjekter. Driftes av 

Forskningsrådet og Skatteetaten

Enova: Fullskala innovative miljø- og 

klimateknologi som bidrar til økt 

energiutnyttelse og/eller reduserte 

klimagassutslipp 

Norsk katapult, Future materials: 

Nasjonalt utviklings- og testsenter for 

materialer. 

Tegnforklaring:

Relevant

Mindre relevant
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Noen observasjoner

• Ingen ordninger med formål om redusert 
bruk av jomfruelige ressurser

• Ikke støtte til investeringer i 
kommersialiseringsfasen (utenom energi)

• Kriterier for tildeling

• Krav til verdiskaping

• Ikke mulighet for direktestøtte for 
utenlandske kommersielle aktører 
(potensielle samarbeidspartnere)

• Ikke støtte i tidligfase til 
virksomheter som ikke er 
forskningsinstitusjoner

• Ordningenes innretning

• Støtteperiodene er relativt korte 
ift. prosjektenes varighet

• Ikke nødvendigvis forutsigbarhet 
for støtte i senere faser



Andre barrierer?
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• Lønnsomhet 

– Små volum

– Lav etterspørsel etter ressurser som innsatsfaktorer

– Høy kostnad for omlegging og utskillelse av ressurser

• Prioritet

– Ikke kjernevirksomhet

– Mer/enklere støtte til andre miljøprosjekter  

– Mer effektivt å gjøre tiltak andre steder i konsernet

• Andre ulemper

– Økt ressursbruk (energi, kjemikalier)

– Redusert kvalitet og potensielt ikke i tråd med 
standarder

• Administrativ byrde

– Krevende søknadsprosess

– Koordinering av samarbeidspartnere

– Krav ved eksport/import for testing

1

2

3

4
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