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Kortidsvarsel

Hva er kjennetegn på ny normal for avfalls- og 
gjenvinningsbransjen?

Alle snakker om det – ingen kan gjøre noe med det!

- Omatte og omatte i Energi- og miljøkomiteen – turnover

- Alle sannheter utfordres igjen, ref forbrenningsavgift

- Nye målsettinger, nye krav og …..DIGITALISERING!

= Kommunikasjon



Overordnet problemstilling

Materialgjennvinningsgraden i Norge har vært +/-40% i flere år. 
Vi står på stedet hvil og er ikke i rute for å nå målet på >65% i 2030. 
(2008: 53% materialgjenvinning. 2019: 41%.

Produsentansvarsordningen er et svar på lineær tankegang. En sirkulær 
tankegang forutsetter et ikke-lineært svar.

Skal vi få det grønne skiftet til å fungere må vi få det til å bære seg selv
økonomisk!

VOLUM +LOGISTIKK = MARKED



Farlig avfallshåndteringens rolle I den sirkulære økonomien

• Volum gir stordriftsfordeler hos behandlere og kommersielle muligheter

• Volum gir gode logistikkløsninger

• Volum og logistikkløsninger gir tilgang til behandlermarkedet

Forutsetning for å lykkes er god kontakt er god markedstilgang. Digitalisering!



Langtidsvarel

Avfallsmarkedet har møtt, og vil fortsette å møte

• økte krav til utsortering av stadig flere fraksjoner
• økte krav til materialgjenvinning
• økte krav til transparens og sporbarhet i verdikjeden

De skandinaviske landene ligger langt unna EUs 2030-målsetting 
om >65% materialgjenvinning

• Bare i Norge må mer enn 1 million tonn flyttes fra 

energigjenvinning til materialgjenvinning.

MEN – oppgraving av deponier vil oppveie for økt 

materialgjenvinning?



Avfall i Europa -2019



Endringsvilje i markedet?

● Markedet er i liten grad transparent. Markedsprising er 
uoversiktlig og påvirkes i liten grad av tilbud og etterspørsel

● Avfallsselskap med liten tilgang til det 
skandinaviske/europeiske gjenvinningsmarkedet sliter med 
«inneklemte fraksjoner», som typisk sendes til 
energigjenvinning hos lokale forbrenningsanlegg - i stedet for 
å tilbys i et større marked som kan materialgjenvinne. 

● Produsentansvarsordningene fungerer dårlig. 

● Frykt for å formidle til useriøse aktører fører til at offentlige 
eide avfallsselskap ofte velger trygge, men ineffektiv, løsninger.

Nei, endringsviljen er for liten!



Offentlige vs private

Konkurranse og 
samarbeidsforhold

- Avskrivninger vs utvikling

- Lønninger vs makt

- Anbud vs
markedsdynamikk

Digitalisering……



Renommè og kommunikasjonsevne

• Hva forbinder media – og publikum – «Farlig Avfall » med i 2021 
og 2022? 

• Eksplosjonen hos Returkraft

• Deponiet på Langøya

• Hvordan løse den utfordringen? Prat med journalister i gode 
tider! Da er det enklere å forklare ting i vanskelige tider



NFFA som bransjeforening

Hyggelig, korrekt og introvert

• Lag en sirkulær strategi og vis deres plass – i det offentlige rom

• Vær tilgjengelig på universiteter og høyskoler

• Kjør kurs for lokale-, regionale- og rikspolitikere – årlig!



Lokalt medieologisk varsel

• Vis og gjør avfallsbehandling til ressurshandel der du kan

• Mange fraksjoner med negativ verdi vil over tid få positiv verdi 
og gi incitament til materialgjenvinning 

• Still krav til digitalisering

• Tenk stort!

Ta gjerne kontakt for utdyping og innspill!

Mobil 920 64 011 – torbjorn.leidal@smallstep.no

mailto:torbjorn.leidal@smallstep.no

