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Avstemming: 

Er deponi og sirkulærøkonomi

gjensidig utelukkende?
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Venner eller fiender? Venner eller fiender? 



Circular Economy Action Plan 
Mindre avfall, mer verdi

• Stoppe avfallseksport ut av EU

• Skape velfungerende marked for 
sekundærmaterialer

• Sirkularitet i et giftfritt miljø
‒ Farlige stoffer i sekundærmaterialer

‒ Minimere bruk av og spore farlige stoffer

• Avfallsforebygging og sirkularitet
‒ Avfallsreduksjons- og resirkuleringsmål

‒ Utvidet produsentansvar



Circular Economy Action Plan 
Mindre avfall, mer verdi

• Sirkularitet i et giftfritt miljø
‒ Farlige stoffer i sekundærmaterialer

‒ Minimere bruk av og spore farlige stoffer

• Vet vi når produktet var produsert?

• Hvilke substanser var lovlige på det 

tidspunktet? 

• Kan vi fjerne eller motvirke?



Prosedyrer for 

• Karakterisering

• Dokumentasjon

• Informasjonsflyt

• Transport 

• Aktører



Eksempel: Flammehemmere

• EE-avfall, Møbelstoff, Arbeidstøy

• Skalering – ombruk og gjenproduksjon 

i småskala

• Spesialisert resirkuleringsprosess 

• Begrenset kundegruppe 

• Stor verdi for riktig kunde 

12



Innhold 

I. Hva er sirkulær økonomi? 

II. Farlig avfall og sirkulær

økonomi

III. Standardisering

Technology for a better society



Pågående 
standardisering 

• Standard Norge er en aktiv bidragsyter 
i den kommende ISO-standarden 

• EUs taksonomi er i praksis en 
standardiseringsprosess
‒ Sirkulær økonomi er ett av seks 

miljøområder

‒ Forankret i lov om bærekraftig finans
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EUs taksonomi og 
sirkulærøkonomi: 
Eksempel fra møbel



Kapittel 2.4: 
Furniture: Manufacturing, repairing/refurbishing/remanufacturing and sale of 
spare parts, sale of second-hand, product-as-a-service and other circular use-
and result-oriented service models

Teknologi for et bedre samfunn

• Fokus på miljømål 4: Omstilling til en sirkulær økonomi

• For å bidra vesentlig til den sirkulære økonomien så må den økonomiske aktiviteten oppfylle
ett av følgende:
‒ A) Reparere, pusse opp, og/eller bygge om brukte møbler
‒ B) Designe og produsere nye møbler på en måte som støtter forlenget levetid gjennom holdbarhet, 

gjenbruk, oppussing, reparasjon og reprodusering.
‒ C) Salg av brukte møbler (Second-hand furniture) 
‒ D) Design og implementer en forretningsmodell som forlenger møblets levetid i praksis
‒ E) Salg av reservedeler

• Videre viser rapporten til tekniske kriterier som må ligge til grunn for å oppfylle A), B), C), D), 
og E). 



Flere veier til Rom…

Bidra vesentlig til miljømål 4: 
Sirkulær økonomi

A) Videreselge, pusse opp, 
og/eller bygge om brukte

møbler

B) Designe og produsere møbler
med forlenget levetid

C) Designe og implementere en
forretningsmodell som forlenger

møblets levetid

Tekniske
kriterier A.1)

Tekniske
kriterier A.2)

Tekniske
kriterier B.1)

Tekniske
kriterier B.2)

Tekniske
kriterier C.1)

Tekniske
kriterier C.2)

Eller Eller Og
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D) Designe og 
implementere en

forretningsmodell som
forlenger møblets levetid

Nye kriterier
for A.2

Nye kriterier
for B.1 & B.2
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reservedeler

Tekniske
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D.2)
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Hvilke av følgende strategier gir størst potensial
i din bedrift? 

Gjenvinning

Ombruk

Ombygging

Avfallsreduksjon
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