
                           

 
 

Konferanserapport  
oktober 2017 

Marianne Reime  

Project Manager  

OREEC  

+47 917 21 176  

marianne@oreec.no  

Bakgrunn 
Avfallskonferansen er den norske avfallsbransjens årlige møteplass og utstilling med ca 1000 deltagere fra offentlig og 

privat sektor og organisasjonsliv. Denne konferansen er en viktig arena å være til stede for å få oversikten over hva som 

rører seg i bransjen. Avfallskonferansen (AK) 2017 hadde tittelen «Sirkulær fremtid» og ble arrangert av Avfall Norge, 

med Syklus som samarbeidspartner. Drivere som nye forretningsmodeller og innovasjon stod på agendaen og 

konferansen ville inspirere og dele kunnskap om hvordan man, i samarbeid med hele bransjen og flere, kan være med 

på å skape en sirkulær fremtid. Muligheten for å opprettholde og bygge nettverk er også en viktig funksjon ved 

konferansen, samt en utstillingsdel. Marianne Reime deltok den 13.-15. juni 2016 på Avfallskonferansen i Kristiansand. 

Interessante bidrag 
Tre innledere om «Rikets tilstand» 

Nancy Strand, Avfall Norge 

Avfallsbransjen sørger for å få den sirkulære økonomien til å skje.  

Avfallsbransjen er sentral i dag og vil bli enda mer sentral frem mot lavutslippssamfunet i 2050.  

Veikartet fra 2016 legger grunnlag for videre arbeid. (Se lenke nederst i dokumentet).  

Bransjen gjør mye man kan være stolt av – det er en rivende utvikling og Greve biogass er et godt eksempel. Gjennom 

Greve har landbruket i Vestfold allerede innfridd kravet om 30% husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et mål for 

2020.  

Ellen Hambro – Miljødirektoratat 

Det har skjedd mye bra de siste 20 årene og vi når de politisk fastsatte målene i dag. Men EU stiller høye krav til 

materialgjenvinning. Det er sterkt trykk fra EU – status i Norge er 38% til materialgjenvinning og vi må øke mye frem 

mot 2030. Hvis vi klarer målene for husholdningsavfall klarer vi nok også kravene for emballasje.  

Spenning knyttet til hva som blir de norske målene – avventer St.Meld om sirkulær økonomi og avfallspolitikk.  

Miljødirektoratet har gitt følgende råd til miljødepartementet i utvikling av politikken:  

- Mer kildesortering og mer sentralsortering 

- Pålegg om utsortering av matavfall 

- Plikt for næringsaktører for utsortering av våtorganisk avfall 

o Erstatter fossilt drivstoff 

o Samtidig biogjødsel som erstatter mineralgjødsel 

Idar Kreutzer, adm dir Finans Norge (og repr for ekspertutvalget for Grønn Konkurransekraft) 

I Norge står vi i en stor omstilling for å nå ambisiøse klimamål. Kun Bulgaria og Norge har økt utslipp det siste året. Dette 

blir ikke lett for oss fremover! Investeringer på norsk sokkel kommer til å gå ned og tusenvis av årsverk vil bli borte 

mellom 2030 og 2040. nye arbeidsplasser skal skapes. Norge vinner også kåringer som beste land i verden. Men 

verdiskapingen kommer ikke alene. Husk: hvis det ikke er verdiskapende er det ikke bærekraftig (!) en forretningsmodell 

kan ikke baseres på subsidier over tid.  
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Sirkulær økonomi er grønn konkurransekraft i praksis. Arbeidsplasser, reduksjon av utslipp, verdiskaping.  

Visjon frem mot 2050: Not a particle to waste  

Bærekraft og bedre ressursutnyttelse = verdiskaping og bedre aksjekurs 

Å lage modeller for samarbeid og samspill med andre næringer er viktig. Vi må ut av siloene.  

Forutsetninger. Design! Design av prosesser og produkter. Vi må bryte ned verdikjeder og gå inn i hverandres kjeder. 

Innkjøp blir også viktig drivkraft – det offentlige har ansvar.  

Samspill 

Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef Avfall Norge 

Noen vellykkede samspillscase 

Hva skal vi (avfallsbransjen) egentlig gjøre når vi skal bli navet i gjenvinningsbransjen? 

Et godt eksempel er biogjødsel og biogass! Fra fiskeavfall og landbruk. Vi bruker de samme eksemplene ofte, men vi må 

fortelle historiene ut ofte. Sammen med landbruk og havbruk løser vi utfordringer. Fortell om det er viktig oppfordring 

til bransjen! 

Kommentar 
Andre trender og begreper som ble mye trukket frem og fokusert på var: FNs 17 Bærekraftsmål, nytenking, brobygging, 

samhandling, tverrfaglighet, plastemballasje viktig tema – flere prosjekter går på dette i Norge nå. Design for gjenvinning 

– norsk-svensk samarbeid og rapport ved Mepex trekkes frem. Samspill og innovasjon viktig. Innovasjon som driver for 

en sirkulær fremtid. Skape en god, trippel bunnlinje – økonomi, sosiale forhold og miljø – alle skal ha gevinster.  

Materiale 
Program for konferansen: http://kurs.avfallnorge.no/avfallskonferansen2017/ 

Presentasjoner fra konferansen: 

http://kurs.avfallnorge.no/avfallskonferansen2017/hjem1.cfm?pArticleId=51251&pArticleCollectionId=6855  

Veikart for en sirkulær økonomi: http://www.gronnkonkurransekraft.no/2016/06/08/veikart-for-sirkulaer-okonomi/ 
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