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Bakgrunn
Avfallskonferansen er den norske avfallsbransjens årlige møteplass og utstilling med ca 900 deltagere fra offentlig
og privat sektor og organisasjonsliv. Innovative aktører i avfallsbransjen har vært sentrale i utviklingen innen
biogass i Norge, og denne konferansen er en viktig arena å være til stede for å få oversikten over hva som rører
seg. Konferansen ble arrangert av Avfall Norge, med Remiks og Avfallsservice AS som vertskap.

På møtet ble det snakket om
På AK2016 var det et stort fokus på klima og miljø. Konferansen fokuserte på at avfallsbransjen er en innovativ,
men umoden bransje med store muligheter for å skape grønn næringsutvikling. Særlig fokus på konferansen var
sirkulær økonomi, reduksjon av matsvinn, etikk. Det var ikke stort fokus på biogass, men biogassen ble særlig
fremhevet ifm Innovasjonsprisen (se nedenfor).

Intressante bidrag
Følgende presentasjoner var ekstra interessante i konteksten av Biogas2020:

Utdeling av Innovasjonsprisen
Den Magiske Fabrikken var èn av tre finalister i nominasjonen til årets innovasjonspris. Den Magiske Fabrikken
er et samarbeid mellom Vesar, Greve Biogass og Lindum i Tønsberg og gikk av med seieren for 2016. Det ble sagt
at «Finalistene leverer spesielt godt på overføringsverdi, nytenkning, bidrag til sirkulærøkonomien og utvikling
av forretningsmodell». Adm.dir i Avfall Norge og juryleder for Innovasjonsprisen, Nancy Strand, sa at «Det er
herlig å se at vi har så mye innovasjon og gode historier i bransjen og at vi fikk inn så mange bra nominasjoner.
Dette er svært viktig og ikke minst gledelig for utviklingen av bransjen fremover til et sirkulært samfunn».
Den Magiske Fabrikken var nominert for nytenking rundt bruk av gjødsel og gjødselsvann i utvinningen av
biogass, samt måten de samarbeider tett med andre aktører og næringer, og i tillegg vektlegger
kunnskapsformidling. Juryens begrunnet valget med at Den Magiske Fabrikken leverer på nytekning, utvikling og
samfunnsansvar gjennom nye måte å bruke gjødsel og gjødselsvann i utvinningen av biogass. I kombinasjon med
tett samarbeid med bønder i nærområdet og transportnæringen, samt fokus på kunnskapsformidling som er
viktig for bransjens utvikling, gir det en stor læringsnytte og overføringsverdi til andre deler av bransjen. Det ble
sagt at den Magiske Fabrikken har ikke bare et treffende navn, det er et perfekt eksempel på den sirkulære
økonomien, på nytenkning og et eksempel til etterlevelse!

Overlevering av Veikart for en sirkulær økonomi
Avfall Norge, Norsk Gjenvinning og VESAR presenterte bransjens veikart for en sirkulær økonomi. Veikartet ble
utarbeidet på oppdrag fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Per Sandberg tok imot
veikartet og påpekte at avfallsbransjen er en svært modig bransje. Det er første gang avfallsbransjen i Norge går
sammen for å finne løsninger på så viktige spørsmål.
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Det ble hevdet at Avfalls- og gjenvinningsbransjen er nøkkelen til det sirkulære samfunn. Ingen vet så mye om
resirkulering av verdier som oss, sa adm.dir Nancy Strand.
I en påfølgende politisk debatt ble det gitt mye ros til bransjen og til veikartet. Det ble kommentert at
anbefalingene her burde vært krevd fra politisk nivå for lenge siden. Veikartet er et bra utgangspunkt, men det
er opp til det politiske nivået om man lykkes. De dårlige valgene må bli kostbare, slik at de gode valgene lønner
seg.
Blant det som er særlig relevant for biogass i Veikartet:
Veikartet etterlyser bransjestandarder for resirkulerte råvarer, eksempelvis biogassubstrat, kompost, etc. I
veikartet etterlyses også en strategi for økt ressurseffektivitet som bør inneholde blant annet en plan for videre
oppfølging av regjeringens biogasstrategi og tilrettelegging for at biogass benyttes i nærheten av der den
produseres. Det heter her at Flåtekjøretøy som busser, renovasjonsbiler, varedistribusjon og drosjer egner seg
spesielt godt til dette».
I veikartet kan man også lese om Den magiske fabrikken, som trekkes frem som et eksempel på arbeidsplasser,
verdiskapning og klimakutt som vil komme av den sirkulære økonomien i Norge. Anlegget gjenvinner 110 000
tonn matavfall og husdyrgjødsel årlig, og prouduserer biogass tilsvarende 6,8 mill liter diesel som i hovedsak skal
benyttes til drivstoff. Den Magiske Fabrikken har bidratt til at landbruket i Vestfold når Regjeringens mål om 30
prosent biogassbehandling av husdyrgjødsel allerede i 2016, fire år før måldatoen.

Materiale
Veikart for sirkulær økonomi:
http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=46823&pArticleCollectionId=2556
AK2016: http://www.avfallnorge.no/avfallskonferansen2016/nyheter1.cfm
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