
 

 

Forfattere: Hanne Lerche Raadal, Ellen Soldal, Cecilia Askham, Ingunn Saur Modahl og Ole Jørgen 

Hanssen 

Rapportnr.: OR.02.15 

ISBN: ISBN 82-7520-732-0 

ISBN: 978-82-7520-732-4 

 
 

Kvalitetsgjenvinning i BIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Kvalitetsgjenvinning i BIR.       

 

© Østfoldforskning   

Rapportnr.:  OR.02.15 ISBN nr.:  82-7520-732-0 Rapporttype: 

  ISBN nr.: 978-82-7520-732-4 Oppdragsrapport 

  ISSN nr.: 0803-6659  

Rapporttittel: 

Kvalitetsgjenvinning i BIR 

 

Forfattere: 
Hanne Lerche Raadal, Ellen Soldal, Cecilia Askham, Ingunn Saur Modahl og Ole 

Jørgen Hanssen 

Prosjektnummer:  1709 Prosjekttittel: Kvalitetsgjenvinning i BIR 

Oppdragsgivere:  Oppdragsgivers referanse: 

BIR, Oslo REN,  

Trondheim kommune 

 

Barbro Relling 

Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider: 

 Kvalitetsgjenvinning 

 Plast 

 Glass 

 Tekstiler 

 Metaller 

 

 

Åpen  64 

Godkjent: 

Dato: 13. mars 2015                                                                  

                                                              
     Prosjektleder    for Forskningsleder  

        

 

 





 

© Østfoldforskning     

Innholdsfortegnelse 

Sammendrag ............................................................................................................................................. 3 

1 Innledning ......................................................................................................................................... 6 

2 Mål og problemstillinger for analysen ................................................................................................ 7 

3 Kvalitetsgjenvinning – vurdering av begrepet .................................................................................... 8 

3.1 Oppsummering kvalitetsgjenvinning ...................................................................................... 11 

4 EUs End of Waste kriterier .............................................................................................................. 12 

5 Beregningsmetoder for gjenvinningsmål ......................................................................................... 14 

6 Vurdering økt ressursutnyttelse av 4 avfallstyper ............................................................................ 16 

6.1 Økt utnyttelse av glass som avfallsressurs ............................................................................ 16 

6.1.1 Status ........................................................................................................................... 16 

6.1.2 Miljønytte ...................................................................................................................... 17 

6.1.3 Økonomi ....................................................................................................................... 19 

6.1.4 Drivkrefter og barrierer.................................................................................................. 20 

6.1.5 End of Waste (EoW) ..................................................................................................... 20 

6.1.6 Anbefalinger ................................................................................................................. 22 

6.2 Økt utnyttelse av metaller som avfallsressurs ........................................................................ 23 

6.2.1 Miljønytte ...................................................................................................................... 23 

6.2.2 Økonomi ....................................................................................................................... 25 

6.2.3 End of Waste (EoW) ..................................................................................................... 25 

6.2.4 Anbefalinger ................................................................................................................. 29 

6.3 Økt utnyttelse av tekstiler som avfallsressurs......................................................................... 30 

6.3.1 Status mengder ............................................................................................................ 30 

6.3.2 Status gjenvinningsteknologier ..................................................................................... 34 

6.3.3 Miljønytte ...................................................................................................................... 37 

6.3.4 Økonomi ....................................................................................................................... 39 

6.3.5 Drivkrefter og barrierer.................................................................................................. 39 

6.3.6 Anbefalinger ................................................................................................................. 41 

6.4 Økt utnyttelse av plast som avfallsressurs ............................................................................. 42 

6.4.1 Status ........................................................................................................................... 42 

6.4.2 Miljø.............................................................................................................................. 46 

6.4.3 Økonomi ....................................................................................................................... 49 

6.4.4 Drivkrefter og barrierer.................................................................................................. 50 

6.4.5 End of Waste (EoW) ..................................................................................................... 52 

6.4.6 Anbefalinger ................................................................................................................. 53 

7 Kvalitetsgjenvinning og økt ressursutnyttelse .................................................................................. 55 

8 Oppsummering og konklusjoner ..................................................................................................... 56 

8.1 Kvalitetsgjenvinning ............................................................................................................... 56 

8.2 Anbefalinger for BIRs avfalls- og ressursstrategi ................................................................... 57 

9 Referanser ...................................................................................................................................... 60 

 

 





 

© Østfoldforskning    3 

Sammendrag 

Bakgrunnen for oppdraget er EUs uttrykte mål om en overgang sirkulær økonomi som følge av at 

tilgangen til ressursene blir knappere og dermed også dyrere. Den sirkulære økonomien har mål om at 

all vekst, herunder arbeidsplasser, skapes med redusert uttak av naturressurser. Da må ressurser tas 

ut av avfallet og inn i ny produksjon, noe som også betyr endret fokus fra kvantitet (gjenvinningsprosent) 

til kvalitet (rene avfallstyper/strømmer). Resultatene fra studien skal brukes grunnlag for BIRs arbeid 

med ny avfalls- og ressursstrategi for perioden 2016-2020 (2024). 

 

Hovedmålet med studien har vært å gi BIR et bedre grunnlag til å sette mål for kvalitetsgjenvinning i sin 

avfalls- og ressursstrategi. Følgende hovedelementer har blitt utredet: 

 Definere begrepet kvalitetsgjenvinning ved å gi det et konkret innhold.  

 Vurdere hvordan avfallstypene glass, metaller, tekstiler og plast kan utnyttes bedre og mer 

effektivt som materialressurser.  

 Vurdere og beskrive sammenhengen mellom økt utnyttelse av materialressursene i avfallet og 

kvalitetsgjenvinning som begrep 

 

Begrepet kvalitetsgjenvinning betyr, i henhold til forfatternes tolkning, å resirkulere avfallsressurser med 

mål om å oppnå så høy miljø- og ressursnytte som mulig. Det betyr at det er viktig å ha høy kvalitet på 

innsamlede avfallsressurser, minimert tap gjennom prosessene, samt erstatning av jomfruelige råvarer 

ved produksjon av produkter som har en nytte/verdi i samfunnet. Det vil medføre at det blir produsert 

høykvalitetsprodukter med lavere miljøbelastninger enn tilsvarende produkter basert på jomfruelige 

råvarer.  

 

Med bakgrunn i dette foreslås kvalitetsgjenvinning å omfatte følgende to «kvalitetskomponenter»: 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger/uønskede stoffer 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at resirkulerte materialene kan benyttes inn i produkter med 

positiv nytte i samfunnet og som erstatning for jomfruelige råvarer (unngå downcycling). 

 

Energigjenvinning vil spille en rolle i systemet for økt kvalitetsgjenvinning så lenge det finnes uønskede 

stoffer i deler av avfallet. Men det påpekes at det kun er avfallsressurser som man ikke ønsker inn 

kretsløpet som bør gå til energigjenvinning, og at disse mengdene bør minimeres, spesielt i et langsiktig 

perspektiv. 

 

For de fire vurderte avfallstypene gis en klar anbefaling om at BIR fortsetter innsamlings- og 

kildesorteringsordningene med mål om høyest mulig grad og kvalitet på materialgjenvinning. 

Bakgrunnen for dette er at materialgjenvinning gir klart størst miljønytte, og således er i tråd med EUs 

forslag til en overgang til sirkulær økonomi og utnyttelse av ressursene. BIR anbefales videre å vurdere 

samarbeid med aktuelle aktører for å tilrettelegge for økt ombruk av tekstiler som et tiltak for å redusere 

avfallsmengden. I tillegg anbefales BIR å implementere krav til bruk av resirkulerte ressurser i sine 

innkjøpsrutiner, samt å etterspørre miljødokumentasjon av materialgjenvinningsformen produksjon av 

skumglass slik at denne materialgjenvinningsmåten for glass kan sammenlignes med andre 

behandlingsmåter. 
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Tabellen under oppsummerer studiens anbefalinger for kvalitetsgjenvinning for BIR, kategorisert i 

henhold til teknisk og funksjonell kvalitet for de 4 vurderte avfallstypene. 

 

Anbefaling for økt teknisk og funksjonell kvalitetsgjenvinning av glass, metall, tekstiler og plast. 

Glass Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Vurdere (alene eller eventuelt i samarbeid 

med Syklus, Avfall Norge og andre 

relevante aktører) muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre at 

så mye glassavfall til så høy kvalitet som 

mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

Med dagens innsamlingsstruktur har BIR 

isolert sett mindre mulighet til påvirkning, 

utover å levere så god kvalitet som mulig 

(jfr. teknisk effektivitet) inn i systemet til 

Syklus.  

 

Fokusere hovedsakelig på 

emballasjeglass, flatt glass og blyfritt glass 

da innholdet i disse produktene er kjent. 

Vurdere alternative løsninger (utover 

Syklus) for innsamling og viderefordeling 

av glassavfall (både fra husholdninger og 

andre kilder) til aktuelle 

mottak/gjenvinningsanlegg, med hensyn til 

miljømessige og økonomiske forhold.  

Metall Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Vurdere (alene eller eventuelt i samarbeid 

med Syklus, Avfall Norge og andre 

relevante aktører) muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre at 

så mye metallavfall til så høy kvalitet som 

mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

Med dagens innsamlingsstruktur har BIR 

isolert sett mindre mulighet til påvirkning, 

utover å levere så god kvalitet som mulig 

(jfr teknisk effektivitet) inn i systemet til 

Syklus. 

Vurdere mulighetene for å samle inn 

metall som ikke er emballasje. 

Vurdere alternative løsninger til Syklus for 

innsamling og viderefordeling av 

metallavfall (både fra husholdninger og 

andre kilder) til aktuelle 

mottak/gjenvinningsanlegg med hensyn til 

miljømessige og økonomiske forhold. 
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Tekstiler Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Inngå samarbeid med sentrale seriøse 

aktører om innsamling av tekstilavfall for å 

samle inn mer brukte tekstiler, både til 

ombruk og til materialgjenvinning.  

 Stimulere til ombruk og upcycling 

/omarbeiding av tekstiler  

 Bli enige om hvem som tar ansvar 

for hvilke deler av verdikjeden 

(tekstiler til 

ombruk/materialgjenvinning). 

 Innføre løsninger som separerer 

husholdningstekstiler og tekstiler 

fra storhusholdninger/institusjoner 

(f.eks. for eksempel gardiner og 

møbelstoff) som kan inneholde 

brannhemmere.  

Vurdere aktuelle strategier for økt ombruk 

og materialgjenvinning av tekstiler (for 

eksempel at BIR tar hånd om det 

tekstilavfallet som ikke kan ombrukes) og 

samarbeide med andre kommuner/IKS i 

Norge om eksport/leveranse til relevante 

materialgjenvinningsanlegg. 

Involvere seg i pågående aktiviteter om 

utredning av sertifiseringsordninger og 

andre relevante initiativer for gode 

systemer 

Sikre at eventuelle nye systemer blir 

supplerende til eksisterende systemer 

(ikke ødeleggende hverken praktisk eller 

økonomisk. 

Diskutere fremtidige løsninger/samarbeid 

med Avfall Norge og på et Nordisk nivå for 

å sikre tilgang til informasjonsutveksling. 

Herunder ligger også utvikling av 

informasjonsmateriell til forbrukere. 

Bidra til informasjonskampanjer (med 

samarbeidende aktørene) rettet mot 

husholdningene for å motivere til 

innsamling (både for ombruk og ødelagte 

tekstiler). 

Plast Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Implementere sorteringsløsninger for 

større plastgjenstander som kan leveres til 

gjenvinningsstasjoner, inkl. relevante tiltak 

for å minimere mulighetene for 

akkumulering av miljøgifter i 

gjenvinningssystemene (herunder 

informasjon om hvilke typer plast som 

mottas) og sortering i etterkant. 

Utrede nærmere (alene eller i samarbeid 

med andre relevante aktører) mulighetene 

for spredning av farlige stoffer ved 

innsamling/gjenvinning av mindre 

plastavfallsartikler (ikke emballasje) som i 

dag går i restavfallet, samt utrede mulige 

finansieringsordninger ved innsamling/ 

gjenvinning av denne type plast dersom 

det er aktuelt. 

Vurdere, alene eller i samarbeid med 

Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og andre 

relevante aktører, muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre så 

mye plastemballasjeavfall til så høy 

kvalitet som mulig blir samlet inn. 

 Vurdere utredning av 

sentralsorteringsanlegg for plast for 

å øke innsamlingsgraden for plast 

(både emballasje og mindre 

plastavfallsartikler). 
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1 Innledning 

Bakgrunnen for oppdraget er EUs uttrykte mål om en overgang sirkulær økonomi som følge av at 

tilgangen til ressursene blir knappere og dermed også dyrere. Den sirkulære økonomien har mål om at 

all vekst, herunder arbeidsplasser, skapes med redusert uttak av naturressurser. Da må ressurser tas 

ut av avfallet og inn i ny produksjon, noe som også betyr endret fokus fra kvantitet (gjenvinningsprosent) 

til kvalitet (rene avfallstyper/strømmer). Resultatene fra studien skal brukes grunnlag for BIRs arbeid 

med ny avfalls- og ressursstrategi for perioden 2016-2020 (2024). 

 

I etterkant av forespørselen fra BIR (desember 2014), har EU kommisjonen trukket sitt forslag til 

sirkulærøkonomi fra arbeidspakken for 2015 (European Commission 2014c, MWE 2014b, Bouts 2014, 

Crisp 2014). Det uttrykkes likevel en forpliktelse til å revidere og legge frem en mer ambisiøs pakke 

innen tre måneder (mars 2015). Det ser altså ut til at kravene skal skjerpes heller enn å gjøres mindre 

ambisiøse, noe som betyr at det fortsatt vil være like aktuelt for BIR å utarbeide sin strategi i henhold 

til en overgang til sirkulær økonomi med høyere mål for materialgjenvinning av avfall. 
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2 Mål og problemstillinger for analysen 

Hovedmålet med studien har vært å gi BIR et bedre grunnlag til å sette mål for kvalitetsgjenvinning i sin 

avfalls- og ressursstrategi. 

 

Følgende hovedelementer har blitt utredet: 

 Definere begrepet kvalitetsgjenvinning ved å gi det et konkret innhold.  

 Vurdere hvordan avfallstypene glass, metaller, tekstiler og plast kan utnyttes bedre og mer 

effektivt som materialressurser.  

 Vurdere og beskrive sammenhengen mellom økt utnyttelse av materialressursene i avfallet og 

kvalitetsgjenvinning som begrep 

 

Studien har hovedsakelig bestått av å innhente og sammenstille relevant informasjon fra tilgjengelige 

rapporter/utredninger, og sette dette sammen slik at BIR skal kunne benytte det som grunnlag for å 

sette seg mål for kvalitetsgjenvinning i sin avfalls- og ressursstrategi.  
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3 Kvalitetsgjenvinning – vurdering av begrepet 

Kvalitetsgjenvinning er den norske oversettelsen av “Quality Recycling”. Ordet «Quality» har flere 

definisjoner; her er de fire første av femten definisjoner (Webster 1996): “1. a characteristic, property, 

or attribute, 2. character or nature, as belonging to or distinguishing a thing…, 3. character with respect 

to excellence, fineness, etc., or grade of excellence…, 4. high grade; superior excellence…”.  Dersom 

man søker på dette begrepet på internett, får man opp mange gjenvinningsbedrifter i flere land, som 

lover høykvalitetsgjenvinning som tjeneste (Askham 2015a).  

 

Begrepet er ofte brukt i forbindelse med å ha høy kvalitet på gjenvinningsprosesser, eller materialer 

som kommer ut. Eksempler på dette finnes i flere eferanser fra EU-kommisjonen, for eksempel i en 

pilotdemonstrasjon av Quality Aluminium Recycling (European Commission, Parilas project, 2014), 

som beskriver hvordan man, ved å øke kvaliteten på gjenvunnet aluminium ved forbedret sortering, får 

høykvalitetsmaterialer inn til anleggene som skal gjenvinne aluminium (målet er da å forbedre kvalitet 

og anvendelsesmuligheter for sekundæraluminium). Et annet eksempel er presentert i rapporten End-

of-Waste Criteria. Final Report (Delgado et al. 2009): “For certain wastes, end-of-waste criteria can 

promote the production of higher quality secondary products by defining technical and environmental 

minimum requirements to be fulfilled by the materials. Information on the product characteristics 

facilitates their comparison and may enhance the final quality of the final product leading to an increase 

in their demand and a positive on the recycling rates.”   

 

I henhold til EUs avfallsdirektiv (European Commision, 2008), er avfallshierarkiet definert som følger: 

a) Unngå at avfallet oppstår 

b) Ombruk 

c) Gjenvinning 

d) Annen utnyttelse (feks. energigjenvinning)  

e) Avhending. 

 

Formålet med avfallshierarkiet er å oppnå best mulig miljøresultat fra avfallshåndteringen. Direktivet er 

tydelig på at det kan gjøres avvik fra hierarkiet dersom det kan dokumenteres at den valgte 

avfallshåndtering, vurdert helhetlig ved hjelp av livsløpsmetodikk, totalt sett medfører lavere 

miljøbelastninger enn en løsning lenger oppe i hierarkiet. Direktivet er tydelig på at livsløpsperspektivet 

skal benyttes for produkters totale verdikjede, og ikke bare for avfallshåndteringsleddet. I henhold til 

avfallshierarkiet og Direktivet, skal det settes mål for gjenvinningsgrader slik at materialgjenvinning 

generelt foretrekkes foran energigjenvinning (forutsatt teknisk, miljømessig og økonomisk forsvarlig).  

 

EU kommisjonen har, i sin kommunikasjonspakke om overgangen til sirkulærøkonomi (Towards a 

circular economy: A zero waste programme for Europe (European Commission, 2014a)), beskrevet 

sirkulærøkonomi som et system der verdien av ressurser blir ivaretatt så lenge som mulig slik at avfall 

ikke oppstår. Ressursene vil dermed forbli i økonomien ved at de kan brukes om igjen flere ganger, og 

dermed bidra til mer verdiskaping.  Eksempler på bruk av begrepet kvalitetsgjenvinning fra 

kommisjonens dokument er vist i det følgende: 

 «The high-level European Resource Efficiency Platform1, bringing together selected 

governments, businesses and civil society organisations, called for action to move to a more 

                                                
1  http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm. 
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circular economy, which relies more on reuse and high-quality recycling and much less 

on primary raw materials.» 

 “Separate collection at source along with sound methodologies to calculate recycling rates 

will ensure high quality recycling and contribute to the development of markets for the 

supply of high quality secondary raw materials.” 

 

I denne sammenhengen brukes begrepet til å beskrive egenskapene med 

materialgjenvinningsprosesser, eller materialer som kommer ut fra slike prosesser. Et annet eksempel 

er som følger: “Member States’ performance will be monitored … with measures including …additional 

sorting obligations on major demolition sites to improve the quality of recyclates.” 

 

Bedre håndtering av kommunalt avfall kan medføre økt nytte, både økonomisk, sosial og miljømessig, 

og følgende målsettinger for økt materialgjenvinning og utfasing av deponi uttrykt er derfor foreslått 

(European Commission 2014a, 2014b): 

 Øke materialgjenvinning/ombruk av kommunalt avfall til 70% i 2030; 

 Øke materialgjenvinning/ombruk av emballasjeavfall til 80% i 2030, med gradvis økning av 

materialspesifikke mål fra 2020 til 2030 (for å oppnå 90 % for papir innen 2025 og 60% for plast, 

80% for trevirke, 90% for jernholdig metall, aluminium og glass innen utgang 2030); 

 Utfasing av deponi (ikke farlig avfall) innen 2025 for gjenvinnbart avfall (inkl. plast, papir, metall, 

glass og bio-avfall); deponi skal være «virtually eliminated» innen 20302; 

 Redusere matavfall med 30% innen 2025. 

 

I tillegg foreslår kommisjonen å fremme utvikling av markedet for høykvalitets sekundærråvarer og 

klargjøring av beregningsmetoden for resirkulerte materialer for å sikre høy gjenvinningskvalitet (ibid). 

 

De foreslåtte endringer til avfallsdirektivet (European Commission 2014d) er basert på 

sirkulærøkonomi., og definerer nye mål for å beregne gjenvinningsprosent, av bestemte 

avfallsfraksjoner basert på output-baserte metoder. 

 

EU-kommisjonen omtaler også energigjenvinning i sin kommunikasjonspakke om overgang til 

sirkulærøkonomi (European Commission, 2014a), og er tydelig på at forbrenning uten 

energigjenvinning ikke skal støttes fremover. 

“Energy recovery, including waste-to-energy recovery and use of bio-fuels, will have a role to 

play with respect to non-reusable and non-recyclable waste. This will require more efficient use 

of the unevenly spread energy recovery capacity currently available in the EU, together with 

measures to avoid overcapacity.”  

 

I desember 2014 trakk EU kommisjonen sitt forslag til sirkulærøkonomi fra arbeidspakken for 2015 

(European Commission 2014c, e og f, MWE 2014b, Bouts 2014, Crisp 2014). Men det presiseres at 

forslaget skal erstattes av et nytt, mer ambisiøst forslag innen utgangen av 2015 (MWE skriver innen 3 

måneder (MWE 2014b)). I henhold til kommisjonen er en del av forslagene i arbeidsprogrammet for 

2015 fjernet for å prioritere tid og krefter til forslag som antas å ha størst uttelling på arbeidsplasser og 

vekst, samt som antas å bli vedtatt uten for mye politiske og forhandlingsmessige utfordringer. Det 

                                                
2 Det erkjennes at en andel residualavfall er ikke “recoverable” og kan dermed deponers, siden det finnes ingen 
alternative behandlingsmetode. Dette begrenses til maksimum 5 %. 
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antas altså at det nye forslaget som forventes å komme innen utgangen av 2015 vil bygge på grunnlaget 

som nå er trukket (European Commission 2014d). Det betyr at det er grunn til å forvente at EUs mål 

fremdeles er en overgang til sirkulær økonomi med høye mål for materialgjenvinning av avfall. 

 

Det kan tyde på at målet om overgang til sirkulærøkonomi (European Commission 2014a) har engasjert 

interesseorganisasjonen for avfallsforbrenning i EU (CEWEP: Confederation of European Waste-to-

Energy Plants) til å definere begrepet “Quality Recycling». Dette blir av CEWEP brukt som begrep for 

å underbygge energigjenvinning som en viktig behandlingsløsning for håndtering av miljøgifter. De 

påpeker at det, på tross av høye materialgjenvinningsmål, vil være behov for å behandle for eksempel 

rejekt fra gjenvinningsprosesser (CEWEP, 2014a og b). Energigjenvinning blir underbygget som en 

måte å fjerne uønskede miljøgifter og andre substanser/urenheter som kan forurense de avfallsrelaterte 

materialstrømmene. Det argumenteres for at hvis man ukritisk definerer høye gjenvinningsmål, vil det 

være en risiko for at det resirkulerte materialet vil få en lavere kvalitet fordi uønskede elementer følger 

med materialet. Både CEWEP og Municipal Waste Europe (MWE, 2014a og b) definerer derfor 

energigjenvinning inn i kvalitetsgjenvinningsbegrepet ved å påpeke at kvalitet på de resirkulerte 

materialene (at de er rene for miljøgifter og andre uønskede stoffer) er viktigere enn kvantitet (at man 

får størst mulig mengder til gjenvinning).  

 

Dette kan være riktig dersom man legger en «end of pipe»-tankegang til grunn. Men en mer 

fremtidsrettet tilnærming vil være å enten få fjernet stoffene i utgangspunktet (for eksempel gjennom 

krav til øko-design) eller rense de ut før de går inn i materialgjenvinningsprosessen. Med bakgrunn i 

dette, kan energigjenvinning ta del i systemet for økt kvalitetsgjenvinning så lenge det finnes uønskede 

stoffer i deler av avfallet. Men det er viktig å påpeke at det kun er avfallsressurser som man ikke ønsker 

inn kretsløpet som bør gå til energigjenvinning, og at det bør arbeides systematisk og målbevisst for å 

gjøre disse mengdene så små som mulig. 

 

I MWEs innspill (MWE 2014a) til EUs sirkulærøkonomi-pakke (European Commission 2014a) bruker 

de begrepet «Quality Recycling» med store forbokstaver. De roser kommisjonens initiativ til å fase ut 

deponi, og ønsker en raskere tidsplan for dette (2020). De beskriver behovet for håndtering av farlige 

stoffer gjennom hele verdikjeden, og presiserer at energigjenvinning er en viktig løsning for dette. 

Videre støttes standarder for renhet av sorterte gjenvinnbare materialer og for sorteringsanlegg og det 

presiseres også at det er viktig å benytte eksisterende energigjenvinningskapasitet fremfor lokale 

deponi eller nyinvesteringer. 

 

Stengler (2015) bekrefter at kvalitetsgjenvinning er et begrep som ikke er definert i EU sammenheng, 

men som CEWEP bruker for å beskrive at avfallet har en høy nok kvalitetsgrad, er ren nok til å 

materialgjenvinnes og faktisk blir brukt i markedet. For å få til det, anbefales kildesortering. Stengler 

presiserer at CEWEP med dette mener at forurensninger i avfall ikke skal komme inn i den sirkulære 

økonomien, men at det skal energigjenvinnes (ikke deponeres).   

 

Bruken av begrepet «kvalitetsgjenvinning» i Norge er ikke utbredt. Askham (2015b) fikk kun et treff ved 

søk på dette, som ledet til Ulvang (2013) der kvalitetsgjenvinning er beskrevet (og som også viser til 

CEWEP): 
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«CEWEP har tatt til orde overfor Kommisjonen om at "high quality recycling" må innføres for å 

unngå "downcycling"3 eller at materialgjenvinningen overlates til aktører, som feks land i Asia, 

som har vesentlig lavere miljøstandard, med fare for helse og miljø og tilbakeførsel av miljøgifter. 

For å oppnå "high quality recycling" må målene, krav om kvalitet og etterspørsel settes til det 

gjenvunne materialet. Det vil kunne gi en transparent gjenvinning og bidra til å ta uønskede 

miljøgifter ut av gjenvinningskretsløpet.» 

 

3.1 Oppsummering kvalitetsgjenvinning 

Begrepet kvalitetsgjenvinning betyr, i henhold til forfatternes tolkning, å resirkulere avfallsressurser med 

mål om å oppnå så høy miljø- og ressursnytte som mulig. Det betyr at det er viktig å ha høy kvalitet på 

innsamlede avfallsressurser, minimert tap gjennom prosessene, samt erstatning av jomfruelige råvarer 

ved produksjon av produkter som har en nytte/verdi i samfunnet. Det vil medføre at det blir produsert 

høykvalitetsprodukter med lavere miljøbelastninger enn tilsvarende produkter basert på jomfruelige 

råvarer.  

 

Med bakgrunn i dette foreslås kvalitetsgjenvinning å omfatte følgende to «kvalitetskomponenter»: 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger/uønskede stoffer 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at resirkulerte materialene kan benyttes inn i produkter med 

positiv nytte i samfunnet og som erstatning for jomfruelige råvarer (unngå downcycling). 

 

Energigjenvinning vil spille en rolle i systemet for økt kvalitetsgjenvinning så lenge det finnes uønskede 

stoffer i deler av avfallet. Men det påpekes at det kun er avfallsressurser som man ikke ønsker inn 

kretsløpet som bør gå til energigjenvinning, og at disse mengdene bør minimeres, spesielt i et langsiktig 

perspektiv. 

 

Kvalitetsgjenvinning henger tett sammen med EUs End of Waste-kriterier som blir beskrevet i det 

etterfølgende kapittel (Kapittel 4).  

                                                
3 Downcycling medfører redusert tap av kvalitet når et material blir gjenvunnet, for eksempel ved at 

man produserer lavkvalitets-/unyttige produkter av resirkulert materiale for at avfallsressursene skal bli 

«brukt til noe». 



 

Kvalitetsgjenvinning i BIR     

 

© Østfoldforskning   12 

4 EUs End of Waste kriterier 

Dette kapittelet beskriver aspekter ved EUs End of Waste kriterier (Delgado et al. 2009, Directive 

2008/98/EC) som er relevante for dette prosjektet.  

 

EU har vedtatt endelige kriterier for avfallsfasens opphør for metaller (jern-, stål-, aluminium- og 

kobberskrap) og glass. Disse er i Norge hjemlet i Avfallsforskriftens kapittel 18A «Kriterier for 

avfallsfasens opphør», som viser direkte til EUs forordninger (Lovdata 2013). I tillegg foreligger det 

ferdige rapporter med forslag til kriterier for avfallsfasens opphør for kompost, papir og plast, og det er 

signalisert at det kan komme kriterier for aggregater og avfall fra brensel («waste derived fuel») 

(European Commision 2014h). Ovennevnte kriterier for glass, metall og plast beskrives nærmere i de 

respektive kapitlene. 

 

“The use of waste in replacement of primary materials, in particular if used by final consumers, is often 

prevented by the waste status of the material. Waste is associated with discarding and users may fear 

to use waste instead of primary materials with a predicted quality. End-of-waste may help to alleviate 

any user prejudice, to increase the confidence of the users on quality standards and to encourage the 

use of secondary materials.” (Delgado et al. 2009), 

 

I henhold til Avfallsdirektivet (European Commision, 2008) defineres avfall som et stoff, eller objekt som 

har utfylt sin rolle som produkt med nytte for bruker, og det er strenge regler for håndtering av avfall. 

Dette omfatter for eksempel registrering av aktører, begrensninger på mulighetene til frakt, og det stilles 

også høye krav til merking og papirarbeid i forbindelse med håndtering av avfall. Dette for å hindre 

uansvarlig sluttbehandling av avfall, i tråd med prinsippet om at den som forurenser skal betale. Dette 

har medført at End of Waste-problematikken har blitt viktig når det gjelder 

høykvalitetsgjenbruk/gjenvinning av avfallsressurser. End of Waste-kriterier har blitt etablert i EU for å 

fremme at sekundærmateriale skal kunne utnyttes til nye produkter, uten begrensningene som ligger i 

«avfallsstemplet», og definerer kriterier for at et avfall ikke lenger skal defineres som avfall. 

Avfallsdirektivet fremmer et gjenvinningssamfunn (§28) der avfallet samles inn i separate fraksjoner der 

det er teknisk, miljømessig og økonomisk mulig, for å bli behandlet på en slik måte som, helhetlig, gir 

de beste resultater for miljøet. Artikkel 6 i Avfallsdirektivet (European Commision, 2008) beskriver End 

of waste status som gjelder når: 

“Certain specified waste shall cease to be waste within the meaning of point (1) of Article 3 when 

it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to 

be developed in accordance with the following conditions: 

(a) the substance or object is commonly used for specific purposes; 

(b) a market or demand exists for such a substance or object; 

(c) the substance or object fulfils the technical requirements for the specif ic purposes 

and meets the existing legislation and standards applicable to products; and 

(d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or 

human health impacts. 

The criteria shall include limit values for pollutants where necessary and shall take into account 

any possible adverse environmental effects of the substance or object.” 

 

Avfallet er ikke lenger avfall når det er behandlet slik at det oppfyller End of Waste kriteriene. End of 

Waste betyr at avfallsressursene oppfyller de tekniske, juridiske, miljø- og helsemessige 
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kvalitetskravene for å kunne brukes som nytt råstoff, og dermed begynner de «et nytt liv som råvare». 

Hovedmålet med End-of-waste kriteriene er produktkvalitet. Detaljert informasjon om End-of-waste 

kriterier kan finnes i European Commission (2014e) og Delgado et al. (2009). Det er viktig å påpeke at 

End of Waste kriteriene ikke ekskluderer avfallsressurser fra å bli materialgjenvunnet. Hvis en 

avfallsressurs ikke tilfredsstiller kriteriene, betyr det ikke at materialet ikke kan bli materialgjenvunnet 

eller gjenbrukt, men at gjenvinning og gjenbruk er underlagt avfallsregimet (Delgado et al., 2009).  

 

Det er ikke forventet økt administrasjon eller kostnader for private og offentlige aktører ved innføring av 

End-of-Waste kriteriene, noe som bekreftes av Norsk Industri for dagens system (Regjeringen.no 2012, 

Regjeringen.no 2013). 
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5 Beregningsmetoder for gjenvinningsmål 

EU-kommisjonen beskriver i forslag til nye målsettinger at rapporteringen skal forenkles, samt at 

beregningsmetoder for gjenvinningsmålene skal harmoniseres og effektiviseres, og dermed føre til mer 

pålitelig statistikk (European Commission 2014b og d). Dette kapittelet gir en kort oppsummering av 

beregningsmetodene som er foreslått (European Commission 2014d). Det presiseres (som beskrevet 

i kapittel 3) at kommisjonen har trukket forslagene (inkl. beregningsmetodene for gjenvinningsmål), men 

at det forventes et nytt forslag innen utgangen av 2015 som vil bygge på grunnlaget som nå er trukket 

(European Commission 2014d). 

 

I henhold til forslaget til endringer i avfallsdirektivet (European Commission, 2014d) er avfallet definert 

som resirkulert når det ikke lenger er avfall (endringer foreslått til Article 64(3)): 

“3. Waste which has ceased to be waste in accordance with paragraphs 1 and 2 shall be deemed 

to be recycled for the purpose of the calculation of the targets set out in this Directive… unless 

the materials are destined to be used as a fuel or, with the exception of aggregates derived from 

construction and demolition waste, for backfilling.” 

 

Når det gjelder beregning av det som er relevant for Article 11 i Avfallsdirektivet om ombruk og 

gjenvinning og nye målsetninger (se kapittel 3 over), er disse beskrevet som følgende: 

“For the purpose of calculating whether the targets laid down …have been achieved, the weight 

of the waste prepared for re-use and recycled shall be understood as the weight of the waste 

which was put into a final preparing for re-use or recycling process less the weight of any 

materials which were discarded in the course of that  process due to presence of impurities and 

which need to be disposed of or undergo other recovery operations.”  

 

Gjenvinningsprosenten skal baseres på output-vekten fra anlegget ved at vekten av avfall inn i 

ombruks- eller gjenvinningsprosessen skal fratrekkes vekten av materialer/forurensning/svinn fra 

prosessen som må håndteres på annen måte. Hvis svinn/tap ikke overstiger 2% av massen inn til 

gjenvinningsprosessen, kan vekten ut settes lik vekten inn. Dette kan illustreres ved hjelp av en figur 

fra livsløpsanalysestudien av gjenvinningssystemet for plast fra husholdninger i Norge (Lyng og Modahl 

2011), se Figur 1. Figuren er tilført noen bokstaver (i blått) for å kunne brukes i eksempelberegningen. 

 

 

 

                                                
4 Dette omhandler End of Waste status. 
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Figur 1 System for materialgjenvinning av kildesortert plastemballasje fra husholdningene. 

 

Eksempelberegningen er basert på forslag til beregningsmetoder beskrevet i EU kommisjonens forslag 

til endringer i avfallsdirektivet (European Commission, 2014d): 

 

𝐴 − 𝑆 = 𝑃 

 

Der: 

 Massen plastavfall som er innsamlet er A  

 Massen svinn i sorterings- og behandlingsledd er S = S1+ S2 +S3 + S4  

 Massen plast som er produkter fra behandling som kan erstatter andre materialer er P = P1+ P2 +P3 

 Andel gjenvunnet plast som % av innsamlet mengde blir dermed    
𝑃

𝐴
× 100. 

 

Det presiseres at eksemplet i Figur 1 viser gjenvinningsandel som prosent av mengde innsamlet 

kildesortert plastemballasje. For beregning av gjenvinningsandel som prosent av total mengde 

plastemballasje, må man følgelig også inkludere den mengde som havner i restavfallet og evt i andre 

strømmer. 
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6 Vurdering økt ressursutnyttelse av 4 avfallstyper 

 

6.1 Økt utnyttelse av glass som avfallsressurs 

6.1.1 Status 

I 2012 samlet kommuner og interkommunale selskaper inn 53 000 tonn glass fra husholdninger, og 

emballasje utgjorde omtrent 80 % (ssb.no, Laitala et al. 2012). Generelt utgjør glassavfall fra 

husholdninger omtrent 40 % av total mengde glassavfall (Laitala et al. 2012), og det er dette glasset 

det fokuseres på i denne rapporten. Gjennomsnittlig utgjør glass 2 % av total mengde 

husholdningsavfall (Raadal et al., 2009). Noe av glasset blir ikke sortert, og undersøkelser viser at det 

årlig havner ca 35 000 tonn glass i restavfallet (7,1 kg glass per innbygger) (Laitala et al. 2012). BIR 

Privats egne undersøkelser (Bjerkli og Sandberg 2014) viser at ca 3,2 % (vekt) av restavfallet er glass, 

og at dette i all hovedsak er emballasje. Annet glass utgjør ca 0,4 % av restavfallet. Det er tre 

hovedtyper glass som kommer fra husholdningene: emballasje, flatt glass og spesialglass (Villanueva 

et al. 2010). 

 

Materialgjenvinning av glass er teknisk og økonomisk mulig (Villanueva et al. 2010). Utfordringen i 

systemet er knyttet til sortering og kvalitet på innsamlet glass. Man skiller mellom to typer 

sorteringsordning: mono-materiell og multi-materiell, og begge systemene har sine fordeler og ulemper. 

I et mono-materielt system samles det kun inn ett materiale i hver beholder, mens det i multi-

materiellsystemer er en felles beholder for innsamling av flere fraksjoner (f.eks  glass og metall). 

Fordelen med multi-materiellsystemet som vi har i Norge, er at det er lettere for husholdningene å 

sortere og at det er optimalisert for transport (Pers. kom. Syklus). Ulempene med det multi-materielle 

systemet vi bruker, er at det er mer kostnadskrevende å oppnå samme kvalitet på resirkulert materiale, 

samt at større andel av innsamlet materiale kan bli restavfall på grunn av urenheter. 

  

Glassavfall kan gjenvinnes som nytt glass, og blir da smeltet om i glassverk. Dette refereres til som 

«closed loop recycling». Det kan også gjenvinnes til for eksempel flussmiddel, filter og fyllmasse, og 

dette er prosesser som ikke krever omsmelting (Rodriguez Vieitez et al. 2011). Dette refereres til som 

«open loop recycling». Glassflasker kan også samles inn separat, og vaskes før gjenbruk, men da 

regnes det ikke som avfall (Rodriguez Vieitez et al. 2011). Innsamlet glass blir som regel ikke 

transportert over lengre distanser på grunn av transportkostnadene. Brukeren av resirkulert glass er 

derfor plassert relativt nærme returpunktet. I EU transporteres returglass sjeldent mer enn 300 km 

(Rodriguez Vieitez et al. 2011).  

 

Alle glasstyper har ulik kjemisk sammensetning, og dette er av betydning for gjenvinningsprosessene. 

Glass som brukes i husholdningene refereres til som kalk-natronglass (i hovedsak emballasje, flatt 

glass og husholdningsglass) og består av silisiumoksid, natriumkarbonat og kalk. I tillegg brukes 

borosilikatglass i produksjon av spesialglass (<3 % av total glassproduksjon i Europa) og glassull til 

isolasjon (~10 % av total glassproduksjon i Europa). Borosilikatglass inneholder bortrioksid (B2O3) og 

aluminiumtrioksid (Al2O3) i stedet for kalk (Rodriguez Vieitez et al. 2011).  
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Innsamlet glass inneholder en del stoffer som må fjernes før materialgjenvinning, som for eksempel 

matrester, plast, metaller og kjemikalier. Ved materialgjenvinning er det kun flatt glass som kan 

gjenvinnes som flatt glass, mens kun kalk-natronglass kan gjenvinnes som emballasjeglass. De ulike 

typene glass tolererer ulik mengde av fremmedlegemer, og flatt glass har lavere toleranse for 

fremmedlegemer enn emballasjeglass og isolasjon (Rodriguez Vieitez et al. 2011). Emballasjeglass 

produseres i ulike farger, og blir derfor fargesortert i forkant av materialgjenvinning.  

Figur 2 viser behandling av innsamlet glass 

i Norge i 2012. Av totalt 86 000 tonn 

innsamlet glass i Norge ble 91% sendt til 

materialgjenvinning, mens resten gikk til 

deponering og fyllmasse (SSB, 2014). 

Tilsvarende tall for EU er 79% (resirkulert 

som råstoff for nye produkter) (Rodriguez 

Vieitez et al. 2011). I EU er det estimert et 

svinn på omtrent 10 % i 

materialgjenvinnings-prosessen av glass 

(Villanueva et al. 2010). I Norge blir 

glassemballasje som samles inn fra 

husholdningene eksportert som råstoff til 

glassverk i Europa eller brukt som råstoff til 

produksjon av Glasopor skumglass, 

avhengig av kvaliteten (www.syklus.no). 

Tidligere ble gjenvunnet glass også brukt til 

produksjon av glassull (isolasjon), men 

dette foregår i svært liten grad i dag (Pers. 

kom, Syklus). 

Figur 2 Behandling av glass samlet inn fra husholdningene i 2012 (SSB, 2014). 

 

6.1.2 Miljønytte 

Den største miljøfordelen knyttet til resirkulering av glass, er at materialet kan resirkuleres i det 

uendelige uten at kvaliteten forringes. Dette forutsetter god sortering, både på type glass og farge på 

glasset. Når returglass blir brukt til produkter som ikke krever omsmelting, som for eksempel fyllmasse, 

er kvaliteten forringet og det kan deretter ikke gjenvinnes som glass (Rodriguez Vieitez et al. 2011). I 

tillegg er glass svært bestandig (inert) og reagerer ikke med omgivelsene. Det betyr at det er liten risiko 

for at substanser fra glasset migrerer til omgivelsene.  

 

Miljøeffekter knyttet til gjenvinning av glass relaterer seg til ulike referansesituasjoner. Noen studier ser 

på miljøeffekten av materialgjenvinning i forhold til forbrenning eller deponering av glass, mens andre 

rapporterer miljøeffekter i forhold til bruk av jomfruelig materiale. Smelting av glass krever høye 

temperaturer og dette gjør produksjonen svært energikrevende. 75 % av tilført energi går til 

smelteprosessen, og i EU varierer energibruken fra 3,3 til 40 GJ per tonn smeltet glass (Rodriguez 

Vieitez et al. 2011). Ved bruk av 10 % resirkulert glass reduseres energibruken med 2-3 %. Dette betyr 

91%

1% 9%

Materialgjenvinning Fyllmasse og dekkmasse Deponering

http://www.syklus.no/
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at man kan forvente maksimalt 30 % reduksjon i energibruken ved å erstatte 100 % av jomfruelig 

materiale med returglass (Rodriguez Vieitez et al. 2011).  

 

Norsk Glassgjenvinnings anlegg i Fredrikstad tar imot all innsamlet glassemballasje fra norske 

husholdninger. Glasset blir rensket for metaller og forurensning, samt fargesortert før man sitter igjen 

med et materiale til ny produksjon. Omtrent 50 % av innsamlet glassemballasje (sortert som klar farge) 

går til resirkulering på glassverk i Europa, mens den resterende halvparten brukes som råstoff til 

produksjon av skumglass. Dette er fraksjoner av returglasset som er for fragmentert til å bli brukt til 

produksjon av nytt glass, samt farget glass.  

 

Skumglass brukes som fyllingsmasse i vei og anlegg. Produksjonen foregår ved anlegg i Fredrikstad 

og Sjåk og det består av >80 % glass, og 100 % av dette glasset er gjenvunnet fra mat- og 

drikkeemballasje fra husholdninger (EPD NEPD00150E). Det har blitt utarbeidet miljødeklarasjon 

(basert på livsløpsmetodikk) av Glasopor produsert på begge produksjonsstedene, og produktet er da 

belastet med utslipp fra transport og behandling av glassemballasje, fra «avfall til nytt produkt». 

Produksjon av Glasopor i Fredrikstad medfører utslipp av 190 kg CO2-ekv/tonn produkt, mens den 

ekstra transporten til Sjåk gjør at Glasopor produsert her har et utslipp på  270 kg CO2-ekv/tonn produkt. 

Det er ikke undersøkt hvilke produkter Glasopor erstatter, og man kan derfor ikke si noe om netto 

miljønytte ved gjenvinning av glass til Glasopor. 

 

Raadal et al. (2009) viser at materialgjenvinning av glass har lavere klimagassutslipp enn deponering 

og forbrenning, og dette bekreftes av Villanueva et al. (2010) og Rodriguez Vieitez et al. (2011). 

Resultatene for andre miljøpåvirkningskategorier viser samme trend som klimagassutslipp; 

materialgjenvinning gir lavest utslipp (Raadal et a. 2009). Materialgjenvinning av glass bruker mindre 

energi og har lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med produksjon av nytt glass fra sand, soda 

og kalk. For hvert tonn returglass som går inn i produksjon av nytt glass, oppnås en besparelse på ca 

1,2 tonn jomfruelig materiale (Villanueva et al. 2010). 

 

I livsløpsanalyser av materialgjenvinning av avfall, er det vanlig å inkludere utslipp i forbindelse med 

innsamling, transport, sortering og evt. annen behandling som er nødvending for at avfallet skal kunne 

materialgjenvinnes. Videre forutsettes ofte at mengde resirkulert materiale (når det er tatt hensyn til 

svinn i alle prosesser) erstatter tilsvarende mengde jomfruelig materiale (dersom dette er realistisk) ved 

at det resirkulerte materialet blir kreditert med sparte utslipp fra produksjon av det jomfruelige 

materialet. I Raadal et al. (2009) ble det antatt at resirkulert glass erstatter en blanding av jomfruelig og 

resirkulert glass (40/60) fordi det ikke var tilgjengelig data for 100% jomfruelig produsert glass. Det betyr 

at materialgjenvinning av glass i denne studien får «for dårlig» kreditt dersom glasset faktisk erstatter 

100% jomfruelig glass. Studien viser at materialgjenvinning av glass medfører netto utslipp av 0,039 kg 

CO2-ekv/kg innsamlet glassemballasje (Raadal et al., 2009). Sammenlignet med om glasset går til 

energiutnyttelse, er netto besparelse ved materialgjenvinning 0,24 CO2-ekv/kg mens besparelsen i 

forhold til deponering er 0,01 kg CO2-ekv/kg. Villanueva et al. (2010) rapporterer sparte 

klimagassutslipp mellom 0,18 og 0,5, kg CO2-ekv/kg innsamlet glass sammenlignet med deponering 

av glasset.   

 

Resultatene for glassgjenvinning i Raadal et al. (2009) er ikke nødvendigvis representative for Norge, 

fordi omtrent 50 % av glassemballasjen i Norge blir gjenvunnet som skumglass, og ikke til nytt glass 

(«closed loop recycling vs. open loop recycling»). Årsaken til at man ikke har brukt spesifikke data for 
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Norge, er (sonm beskrevet over) at det foreløpig ikke har vært gjennomført noen studie av netto 

miljønytte ved gjenvinning av glass til Glasopor. WRAP (2006) konkludere generelt med at “closed loop” 

gir større miljøgevinst enn “open loop”. Det anbefales derfor at det gjennomføres en miljøanalyse som 

ser på effekten av å resirkulere glass til skumglass. 

 

Utslipp av andre substanser enn klimagasser fra materialgjenvinning av glass inkluderer partikler, 

tungmetaller, NOx, svoveldioksid, klorforbindelser, fluorforbindelser og hydrogensulfid m.m. Disse 

utslippene er knyttet både til selve smelteprosessen og til energiomformingen (Rodriguez Vieitez et al., 

2011). Ved materialgjenvinning vil utslippene av disse substansene være lavere enn ved produksjon 

av jomfruelig glass, hovedsakelig som følge av lavere energibehov. Et mulig unntak er bly, hvor 

resirkulering kan føre til økte utslipp, samt opphopning av bly i glasset. I tillegg kan gjenvinning føre til 

økt bruk av selenium, som fungerer som avfargingsmiddel (Rodriguez Vieitez et al., 2011). En studie 

av glassgjenvinning i Danmark (Miljøstyrelsen, 2013) viser at materialgjenvinning av glass gir 

miljøgevinst i alle undersøkte miljøkategorier (klimagassutslipp, forsuring, eutrofiering, 

ozonnedbrytende stoffer, toksisitet) bortsett fra for smog. 

 

Tabell 1 viser potensiell klimagevinst ved å materialgjenvinne glass, sammenlignet med forbrenning. 

Det er forutsatt at materialgjenvunnet glass erstatter en blanding av resirkulert (60 %) og jomfruelig 

(40 %) materiale, mens forbrenning erstatter norsk fjernvarmemiks (Raadal et al. 2009).  

Tabell 1. Sparte utslipp og ressurser ved materialgjenvinning av glass. 

 Enhet Basis Referanse 

Klimagevinst ved 

materialgjenvinning av 

glass sammenlignet med 

forbrenning 

tonn CO2-ekv./tonn glassavfall 0,024 Raadal et al. 2009 

 

Besparelsen av klimagasser per kilo ikke er så stor, men det er viktig å påpeke at usikkerheten her er 

relativt stor som følge av at dataene ikke er 100% representative for Norge (delvis fordi det antas at alt 

glass erstatter en blanding av jomfruelig, og delvis fordi det ikke eksisterer data for nytten ved å 

produsere skumglass). Det antas likevel at dette representerer best tilgjengelige data for Norge, og de 

blir derfor benyttet for å gjøre et overslag over potensielle besparelser ved økt innsamling av glass i 

BIR-regionen.  

 

Bjerkli og Sandberg (2014) oppgir at restavfallet fra BIRs husholdninger årlig inneholder ca 1 796 tonn 

glass som kan sorteres ut for materialgjenvinning. Dersom denne mengden glass blir 

materialgjenvunnet i stedet for forbrent, kan man potensielt spare følgende 43 tonn CO2-ekvivalenter/år 

(0,024 tonn CO2-ekv/tonn glassavfall × 1 796 tonn glassavfall). 

 

6.1.3 Økonomi 

Kostnader for resirkulering av glass er knyttet til innsamling, sortering, prosessering og 

avfallsbehandling, og kostnadene varierer mellom ulike innsamlingssystem. For eksempel er 

glassinnsamling i multi-materiell systemet estimert til å være 10-20 % billigere enn system hvor glass 

samles inn i separate beholdere (WRAP 2007 i Rodriguez Vieitez et al. 2011). Sorteringskostnadene 

for denne type system er derimot dyrere.  
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Prisen på glassgranulater varierer mellom ulike land og mellom ulike fargersorteringer. Prisen drives i 

hovedsak av prisen på det materialet som glassgranulatene erstatter, i tillegg til energiprisen. Prisen på 

granulat har økt, og i 2008 var gjennomsnittlig pris i EU 50 €/tonn (Rodriguez Vieitez et al. 2011). Prisen 

i Danmark har vist en motsatt trend, og granulater med lav kvalitet har en negativ pris da det koster opp 

mot 53 €/tonn å bli kvitt (Rodriguez Vieitez et al. 2011). I Villanueva et al. (2010) varierer prisen på 

sortert glass fra 36 til 38 €/tonn, mens prisen på glass som ikke er sortert på farge er betydelig lavere, 

nemlig 20 €/tonn. I Tyskland er prisen noe lavere, mellom 18 og 26 €/tonn. 

 

Ved produksjon av nytt glass er de største kostnadene knyttet til energi og råmateriale, og det er økt 

priser på dette som har drevet produksjonskostnadene på glass opp de siste årene (WRAP 2008). Ved 

bruk av resirkulert glass fremfor jomfruelig materiale kan disse kostandene reduseres. 

 

6.1.4 Drivkrefter og barrierer 

Etterspørselen etter glass øker, og de siste årene har glassmarkedet økt raskere enn BNP i Europa. 

Det forventes at den fremtidige årlige veksten i glassmarkedet vil ligge på 4 %, selv om det er en økende 

trend for gjenbruksglass (Villanueva et al. 2010). Materialgjenvinning av glass krever mindre energi enn 

produksjon av jomfruelig materiale, og etterspørselen etter resirkulerbart materiale antas derfor å øke. 

I tillegg til energibesparelse, drives materialgjenvinning av glass av EUs emballasjedirektiv (European 

Commission 2014d) som krever resirkuleringsprosent på 60 %, samt EUs Landfill Directive med tillegg 

hvor målet er å utfase deponering av resirkulerbare materialer, inkludert glass, innen 2025 (European 

Commision 2014g).  

 

Markedet for materialgjenvunnet glass har lange tradisjoner, og suksessen i fremtiden avhenger av 

type innsamlingssystem som blir benyttet og hvor effektivt uønskede stoffer kan fjernes fra returglasset. 

Sorteringen er viktig ettersom de ulike glasstypene har ulik kjemisk sammensetning, og dermed ulike 

bruksområder (Villanueva et al. 2010).  

    

6.1.5 End of Waste (EoW)  

I 2011 kom rapporten End-of-Waste Criteria (EoW) for Glass Cullet: Technical Proposals (Rodriguez 

Vieitez et al. 2011), og denne førte til bestemmelsen om EoW for glassgranulater, som trådte i kraft i 

2013 (European Commission, 2012). Dette er hjemlet i Avfallsforskriftens kapittel 18A «Kriterier for 

avfallsfasens opphør» som viser direkte til EUs forordning (FOR-2013-12-09-1418 - visse typer metaller 

og glass) (Lovdata 2013). 

 

I End-of-Waste Criteria (EoW) for Glass Cullet: Technical Proposals (Rodriguez Vieitez et al. 2011) 

brukes begrepet cullet, som kan oversettes med granulat. De skiller mellom intern granulat (internal 

cullet) og ekstern granulat (external cullet). Ekstern granulat er biter av glassavfall som er samlet inn 

og/eller videre prosessert med tanke på resirkulering. Ekstern granulat skiller seg fra intern ved at intern 

granulat kommer fra produksjon av glass og blir sendt tilbake i produksjonen som råmateriale uten å 

forlate fabrikken.  
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I EoW kriteriene brukes begrepet cullet om ekstern granulat som er foredlet i slik grad at det tilfredsstiller 

noen kvalitetskrav. Formålet med EoW-rapporten er å definere kvalitetskriterier som må være oppfylt 

for at prosessert glassgranulater kan betegnes som End of Waste. Resirkulert glass som er av en slik 

kvalitet at det er klart til bruk i glass-smelteverk, refereres til smelteklart glass (furnace-ready cullet). 

 

EoW kriteriene gjelder kun for: 

1. Ekstern granulat 

2. Glassgranulat som foredles og omsmeltes. 

 

Det betyr at resirkulert glass som brukes som fyllmasse eller andre funksjoner som ikke krever at det 

smeltes om, ikke blir definert under EoW-kriteriene. Grunnen til dette, er at glass som går til omsmelting 

representerer det største markedet i Europa, og at det er denne typen materialgjenvinning som 

forutsettes å gi størst miljøgevinst. Men i rapporten utelukkes det ikke at det i fremtiden kan komme 

EoW kriterier også for annen bruk av returglass.  

 

For at et resirkulert materiale skal kunne kategoriseres på like linje med nytt råstoff (EoW) må en liste 

med kriterier oppfylles (se kapittel 4 End of Waste criteria). Det kreves at det finnes bruksområder og 

et marked for materialet, samtidig som materialet må oppfylle tekniske, juridiske og miljømessige krav. 

For resirkulert glass finnes det mange bruksområder, og det er et fungerende marked for omsetting av 

glassgranulater, spesielt for granulater fra emballasje og flatt glass (~85 % av det Europeiske 

glassmarkedet). Det finnes ikke internasjonale standarder for glassgranulater, men regionale 

standarder og private, tekniske spesifikasjoner definert av næringsaktørene. Når det gjelder miljø- og 

helsemessige problemstillinger, viser flere studier at det er miljøgevinster knyttet til resirkulering av 

glass. Det er ikke rapportert om helsemessige effekter av glassproduksjon (Rodriguez Vieitez et al. 

2011).   

 

For glassgranulater forventes følgende fordeler som følge av EoW kriteriene: 

 Tydeligere skille mellom resirkulert glass av høy eller lav kvalitet. Kun granulater av høy kvalitet 

vil kunne omkategoriseres fra avfall til råstoff. 

 Forbedret marked for glassgranulater. 

 Redusert mengde økonomiske og administrative byrder, særlig knyttet til transport og omsetting.  

 

End of Waste kriteriene må være tydelige, robuste og kontrollerbare, samtidig som de oppfyller Art. 6 i 

EUs avfallsdirektiv. Tabell 2 oppsummerer de fem foreslåtte EoW kriteriene for glassgranulater, med 

underpunkter. For fullstendig tabell, vises til Rodriguez Vieitez et al. (2011). 

 

Tabell 2 Oppsummering av EoW kriteriene for glassgranulater. 

1 Kvalitet på granulat fra gjenvinning 

1.1 Materialet må tilfredsstille krav spesifisert av forbruker av materialet (glassprodusenter). 
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1.2 Begrensninger på innhold av andre stoffer i granulatene: 

 Jernholdig metaller: ≤ 50 ppm 

 Andre metaller: ≤ 60 ppm 

 Uorganiske stoffer (som ikke er glass eller metall):  
o ≤ 100 ppm for granulater > 1 mm 
o ≤ 1500 ppm for granulater ≤ 1 mm 

 Organiske stoffer: ≤ 2000 ppm  

1.3 Materialet må ikke inneholde miljø- eller helseskadelige stoffer 

2 Krav til innsatsmateriale 

2.1 Kun sortert glass fra emballasje, flatt glass og blyfritt husholdningsglass kan brukes 

2.2 Glassavfall fra restavfall og glass fra helse- og omsorgssektoren kan ikke brukes 

2.3 Farlig avfall skal ikke brukes 

3 Behandling av avfall 

3.1 Sortert glass skal behandles og lagres separat fra annet avfall 

3.2 All forbehandling av glasset (knusing, sortering og vasking) som kreves for at materialet skal være klart til bruk, må 
være fullført 

4 Krav til informasjon 

5 Krav til kvalitetsovervåkning 

 Produsenter er ansvarlig for å opprette system som kan ivareta og dokumentere EoW kriteriene 

 

6.1.6 Anbefalinger  

Med basis i resultatene fra kapittel 6.1.2, anbefales at BIR i sin strategi legger til rette for fortsatt 

innsamling av glassemballasje for husholdninger i BIR-regionen da dette gir størst miljønytte, og 

således er i tråd med EUs forslag til en overgang til sirkulær økonomi. Siden en stor del av innsamlet 

glass går til produksjon av skumglass, anbefales at det gjøres en miljøanalyse for å kartlegge 

miljønytten av denne behandlingsformen slik at denne materialgjenvinningsformen også kan 

sammenlignes med de andre behandlingsmetodene for glass og således implementeres i 

avfallshierarkiet. 

 

Når det gjelder mer konkrete strategier for BIR i henhold til å oppnå så høy kvalitetsgjenvinning som 

mulig, bør dette sees i sammenheng med de kvalitetskomponentene som det må jobbes med, og hvilke 

av disse som BIR har størst mulighet til å påvirke. Dette er beskrevet i det følgende: 

 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger. 
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o Vurdere, alene eller eventuelt i samarbeid med Syklus, Avfall Norge og andre relevante 

aktører, muligheter for mer effektive innsamlingsløsninger, informasjonsmateriell, m.m. for 

å sikre at så mye glassavfall til så høy kvalitet som mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

o Fokusere hovedsakelig på emballasjeglass, flatt glass og blyfritt glass da innholdet i disse 

produktene er kjent. 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at materialene kan benyttes inn i produkter med nytte og som 

erstatning for jomfruelige råvarer. 

o Med dagens innsamlingsstruktur har BIR isolert sett mindre mulighet til påvirkning, utover å 

levere så god kvalitet som mulig (jfr teknisk effektivitet) inn i systemet til Syklus.  

o Vurdere alternative løsninger (utover Syklus) for innsamling og viderefordeling av glassavfall 

(både fra husholdninger og andre kilder) til aktuelle mottak/gjenvinningsanlegg med hensyn 

til miljømessige og økonomiske forhold. 

 

6.2 Økt utnyttelse av metaller som avfallsressurs 

6.2.1 Miljønytte 

Det finnes internasjonale standarder for klassifisering av resirkulert metall, hovedsakelig i henhold til 

følgende forhold: 

       Kjemisk sammensetning 

       Innhold av urenheter 

       Form og størrelse 

       Homogenitet  

 

Man skiller også mellom nytt og gammelt skrapmetall. Nytt skrapmetall stammer fra 

produksjonsprosesser, og trenger ikke behandles før resirkulering, da innholdet er kjent (Muchová og 

Eder, 2010a). Gammelt skrapmetall kommer fra forbrukere og er innsamlet etter bruk i markedet. Dette 

kan være sammensatt og forurenset, og krever sortering og behandling før videre resirkulering 

(Muchová og Eder, 2010a).  

 

Metallavfall kan deponeres, brennes eller materialgjenvinnes. De fleste metallene kan teoretisk sett 

gjenvinnes uendelig uten at kvaliteten forringes (Villanueva 2010). Ulike metaller blir resirkulert i ulike 

grad. I EU har jern og stål høyest resirkuleringsprosent, 76 % av avfallsmengden blir samlet inn, mens 

for tinn blir bare 32 % av avfallet sortert og samlet inn (Villanueva et al. 2010). Store deler av metallet 

som er samlet inn erstatter jomfruelig materiale. Sink og «andre metaller» har resirkuleringsgrad på 

100 %, og for alle metallene er andelen innsamlet materiale som erstatter jomfruelig materiale over 90 

% (Villanueva et al. 2010). I 2012 ble det fra norske husholdninger kastet 79 000 tonn metall (SSB, 

2014), og i all hovedsak ble dette materialgjenvunnet. Men noe metall blir ikke sortert og havner i 

restavfallet. Analyse av restavfallet BIR-regionen viser at andelen metall i restavfallet utgjør 2,4 % av 

total restavfallsmengde, noe som representerer 4,1 kg/innbygger,år (Bjerkli & Sandberg, 2014).  

 

Deponering og forbrenning gir generelt lave utslipp av klimagasser ettersom metaller er bestandige 

materialer som ikke reagerer med omgivelsene. Når det gjelder resirkulering av metall, er det 

omsmelting og bearbeiding på metallverkene som skaper de største miljøbelastningene. Utslipp av 

partikler og støv fra den mekaniske avfallsbehandlingen (sortering, opphogging) er begrenset, men 
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smelting av returmetall kan føre til utslipp av luftforurensende stoffer, som metalloksider, dioksiner og 

furaner (Muchová og Eder, 2010a). Ettersom metall er relativt bestandig og reagerer lite med 

omgivelsene, er det liten eller ingen risiko forbundet med å håndtere metaller. Men dersom metallet er 

blandet med andre stoffer, kan det være en risiko for forurensing av omgivelsene. Behandling av 

innsamlet metallavfall krever bruk av elektrisitet, og dette fører dermed til utslipp av klimagasser 

oppstrøms. Men energibruk ved behandling av returmetall er lavere enn energibruk ved å hente ut nytt 

råstoff fra gruver (Muchová og Eder, 2010a). Det er store energibesparelser knyttet til 

materialgjenvinning av metaller, Villanueva et al. (2010) melder om potensielle besparelser mellom 17-

95 % per kg resirkulert materiale. Overflatebehandling av returmetall vil som regel bli fjernet mekanisk 

ved opphogging, men noen avfallsbehandlinger inkluderer spesielle prosesser for fjerning av 

overflatebehandlinger.  

 

Det kan være relativt store forskjeller i miljøeffekt ved materialgjenvinning av ulike metaller. De viktigste 

metallene i europeisk sammenheng er jern, stål, aluminium, kobber, sink, bly, tin og edle metaller.  

 

For jern og stål er miljøbelastningene knyttet til utslipp av karbonmonoksid (CO), jernoksidstøv, 

tungmetaller, dioksiner og furaner. Men sammenlignet med jomfruelig jern og stål, representerer 

materialgjenvinning potensielle besparelser på over 70 % klimagassutslipp (Villanueva et al. 2010). Ved 

smelting av gjenvunnet stål, blir det generert slagg og støv (100-150 kg slagg per tonn flytende stål, 10-

20 kg støv per tonn flytende stål). Slagget inneholder kadmium, silika (kiseloksid) og oksidert metall, 

men dette kan gå inn i stålproduksjonen igjen. Støvet inneholder metaller som sink, bly og nikkel i tillegg 

til andre stoffer og på grunn av innholdet av metaller, blir det forsøkt å resirkulere dette i interne 

prosesser (Delago et al. 2009).  

  

Ved bearbeiding av aluminium, er det utslipp av støv og metallpartikler, klorider og dioksiner, mens feil 

lagring kan føre til utslipp av ammoniakk. Også for aluminium er det store potensielle klimagevinster 

knyttet til materialgjenvinning sammenlignet med produksjon av jomfruelig materiale, i tillegg til særlig 

fordeler knyttet til utslipp av SO2-ekvivalenter som er viktig i forhold til forsuring. Disse kan reduseres 

med 97 % (Villanueva et al. 2010). Når aluminium skal forbedres før resirkulering, tilsettes salt. Dette 

fører til store mengder saltslagg (500 kg slagg per tonn aluminium), men dette kan resirkuleres og 

brukes om igjen eller gå inn i sementproduksjon (Delago et al. 2009).  

 

For materialgjenvinning av kobber, er det særlig utslipp av partikler som er viktig, i tillegg til 

svoveldioksid og flyktige organiske forbindelser. Når det gjelder klimagassutslipp, kan disse reduseres 

med 97 % samtidig som utslippene av forsurende forbindelser kan reduseres med 99 % ved 

materialgjenvinning sammenlignet med jomfruelig materiale (Villanueva et al. 2010). Bly er ansett som 

helse- og miljøskadelig, og bruken prøves å begrenses. For noen av metallene har Europa lite 

primærressurser, og for disse er gjenvinning viktig for industrien. Dette gjelder særlig kobber og edle 

metaller (Villanueva et al. 2010). Effektiv og nøye sortering av de ulike fraksjonene i metallavfallet 

høyner kvaliteten og gjør at man trenger mindre jomfruelig materiale. 

 

Materialgjenvinning av metaller fører til netto klimagevinst på 2,46 kg CO2-ekvivalenter per kg 

metallemballasje som erstatter jomfruelig materiale, mens både deponering og forbrenning fører til 

netto utslipp av klimagasser (Raadal et al., 2009). Disse resultatene samsvarer med resultater 

rapportert i WRAP (2006), hvor flere studier finner at materialgjenvinning fører til lavere miljøbelastning 

enn deponering og forbrenning i de fleste miljøpåvirkningskategoriene. Miljøgevinstene ved 
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materialgjenvinning er først og fremst knyttet til redusert energibruk, mer effektiv bruk av naturressurser, 

samt at mengde avfall til deponering minker (Villanueva et al. 2010). 

 

Tabell 3 viser potensiell klimagevinst ved materialgjenvinning av metall, sammenlignet med 

forbrenning. Det er forutsatt at materialgjenvunnet metall erstatter jomfruelig jern og aluminium, mens 

forbrenning erstatter norsk fjernvarmemiks (Raadal et al. 2009).  

Tabell 3 Sparte utslipp og ressurser ved materialgjenvinning av metall 

 Enhet Basis Referanse 

Klimagevinst ved 

materialgjenvinning 

tonn CO2-ekv./tonn 

metallavfall 

2,511 Raadal et al. 2009 

 

Bjerkli & Sandberg (2014) oppgir at det for BIR-regionen kan antas å sortere og samle inn ca 75 % av 

mengden metall som havner i restavfallet. Dette tilsvarer 3,1 kg /innbygger/år, eller 1 070 tonn per år. 

Dersom denne mengden metall blir materialgjenvunnet i stedet for å gå til energiutnyttelse, kan man 

potensielt spare 2 687 tonn CO2-ekvivalenter/år (2,511 tonn CO2-ekv × 1 070 tonn). 

 

Potensiell miljøgevinst per kg gjenvunnet materiale for materialgjenvinning av metall er ofte større enn 

for de andre vurderte avfallstypene (glass, papir, plast etc.). I EU er det beregnet at gjenvinning av 

metaller, ved bruk av teknologi som er tilgjengelig i dag, kan redusere total mengde utslipp av 

klimagasser med 254 000 tonn CO2-ekv./år. Dette utgjør 28 % av potensielle klimagassreduksjoner ved 

resirkulering av ulike avfallsfraksjoner, og jern og stål har størst potensiale av metallene (Villanueva, 

2010).  

 

6.2.2 Økonomi 

Det er et internasjonalt marked for metaller, og det er forventet at etterspørselen etter jern, stål, 

aluminium, kobber, bly, tinn og edle metaller skal øke (Villanueva et al. 2010). På grunn av stor 

etterspørsel, holder prisene på disse metallene seg relativt høye. Andre metaller, som sink, kvikksølv, 

kadmium og andre grupper av lite omsatte metaller opplever større svingninger i pris (Villanueva et al. 

2010). Etterspørsel etter edle metaller er i en særstilling, da disse ikke kun etterspørres som råstoff til 

produksjon, men også som investeringsobjekter (Villanueva et al. 2010). Prisen på returmetall henger 

sammen med renheten, og sentralsortert metall er mer finsortert, og har dermed signifikant høyere 

salgspris (Møller et al., 2013). 

 

6.2.3 End of Waste (EoW) 

Det er et velfungerende internasjonalt marked for skrapmetall, som representerer et verdifullt råstoff. 

Avfallshåndtering av metall vil også omfattes av tillegget til EUs Landfill Directive, som har som mål å 

fase ut deponering av resirkulerbare materialer innen 2050 (European Commision 2014g). Når 

produksjonsprosessen tillater det, foretrekkes gjenvunnet metall fremfor jomfruelig materiale på grunn 

av lavere kostnader og lavere energibehov (Delago et al. 2009). På grunn av dette, er det ikke forventet 

at innføringen av EoW ville føre til særlig høyere grad av resirkulering eller endret miljøpåvirkning 

(Delago et al. 2009). Men en mulig effekt av innføringen av EoW kriteriene er at man tidligere i 

resirkuleringsprosessen kan sortere ut skrapmetall som har høyere kvalitet, og dette kan effektivisere 
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behandlingene og føre til mindre energibruk. Generelt er det samme forventninger til innføringen av 

EoW kriteriene for metaller som for glass (Muchová og Eder 2010a), det vil si følgende: 

 Tydeligere skille mellom resirkulert metall av høy eller lav kvalitet. Kun metaller av høy kvalitet 

vil kunne omkategoriseres fra avfall til råstoff. 

 Forbedret marked for gjenvunnet metall. 

 Redusert mengde økonomiske og administrative byrder, særlig knyttet til transport og omsetting.  

 

Betydningen av EoW kriteriene evalueres ved å se på potensielle effekter av å fjerne 

«avfallsmerkelappen» fra gjenvunnet metall, og dette inkluderer både miljømessige, økonomiske og 

juridiske effekter. Men på grunn av at det velfungerende markedet for skrapmetall, var det ikke forventet 

noen store endringer, hverken for miljø, økonomi eller juss. Innsamlet materiale som ikke regnes som 

avfall lengre, vil ikke være regulert av avfallsreglement for transport, håndtering og lagring, men man 

forventer likevel ikke at det skal føre til økte utslipp (Muchová og Eder 2010a, b). 

 

EoW kriteriene for stål, jern og aluminium ble vedtatt av EU i mars 2011, og har vært gyldige siden 

oktober samme år (European Comission 2011). EoW kriteriene for kobber ble vedtatt i juli 2013, og 

trådde i kraft januar 2014. Disse er hjemlet i Avfallsforskriftens kapittel 18A «Kriterier for avfallsfasens 

opphør» som viser direkte til EUs forordninger (Lovdata 2013). 

 

Tabell 4, Tabell 5 og Tabell 6 oppsummerer EoW kriteriene for henholdsvis jern og stål, aluminium og 

aluminiumslegeringer og kobber. Fullstendige tabeller finnes i European Commisions (2011) for jern, 

stål og aluminium, og i European Commision (2013) for kobber. 

 

Tabell 4 Oppsummering av EoW kriteriene for jern og stål. 

1 Kvalitet på jern og stål fra gjenvinning 

1.1 Materialet må tilfredsstille krav spesifisert av forbruker av materialet (smelteverk). 

1.2 Begrensninger på innhold av andre stoffer i metallet: ≤ 2 % vekt 

 Ikke-jernholdig metaller og andre stoffer som ikke er metaller. 

 Brennbare stoffer som plast, papir og organisk materiale 

 Større fragmenter av ikke-ledende materialer som sement, betong, dekk og trevirke. 

  Avfall fra produksjon av stål 

1.3 Materialet må ikke inneholde store mengder jernoksid 

1.4 Materialet må ikke være dekket av olje, smøremiddel eller fettholdige stoffer i slike mengder at det kan dryppe. 

1.5 Metallet må ikke inneholde radioaktive stoffer, men dette dekkes av gjeldende lovgivning.  

1.6 Materialet må ikke inneholde potensielt farlige stoffer, i henhold til Annex III i Directive 2008/98/EC. 

1.7 Materialet må ikke inneholde trykkbeholdere, lukkede eller halvåpne beholder som kan eksplodere ved 
varmebehandling 

2 Krav til innsatsmateriale 
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2.1 Kun materiale som inneholder gjenvinnbart jern og stål kan brukes. 

2.2 Farlig avfall skal ikke brukes med mindre dette er fjernet i henhold til punkt 3.3. 

2.3 Metallavskjær som inneholder olje eller oljeemulosjon skal ikke brukes. Heller ikke beholdere som har inneholdt olje 
eller maling (unntak for vraket kjøretøy). 

3 Behandling av avfall 

3.1 Sortert jern og stål skal behandles og lagres separat fra annet avfall. 

3.2 All forbehandling av metallet (oppkutting, sortering og vasking) som kreves for at materialet skal være klart til bruk, 
må være fullført. 

3.3 For materiale som inneholder farlig avfall gjelder følgende: 
a) Avfall som stammer fra elektrisk avfall og vrakede kjøretøy skal ha vært gjennom behandlinger som kreves 

for denne typen avfall, definert i artikkel 6 i Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the 
Council og artikkel 6 i Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council. 

b) Klor-fluor-karbon forbindelser (CFC) skal fanges. 
c) Plastikktrekk skal være fjernet fra ledninger og kabler. 
d) Tønner og beholdere skal være tømt og rengjort. 
e) Dersom materialet inneholder farlige stoffer som ikke omfattes av a), skal disse fjernes på forsvarlig måte. 

4 Krav til informasjon 

5 Krav til kvalitetsovervåkning 

 Produsenter er ansvarlig for å opprette system som kan ivareta og dokumentere EoW kriteriene 

 

Tabell 5 Oppsummering av EoW kriteriene for aluminium. 

1 Kvalitet på aluminium fra gjenvinning 

1.1 Materialet må tilfredsstille krav spesifisert av forbruker av materialet (smelteverk). 

1.2 Begrensninger på innhold av andre stoffer i metallet: ≤ 2 % vekt 

 Andre metaller enn aluminium og aluminiumslegeringer. 

 Stoffer som ikke er metaller.  

 Brennbare stoffer som plast, papir og organisk materiale 

 Større fragmenter av ikke-ledende materialer som sement, betong, dekk og trevirke. 

  Avfall fra produksjon av aluminium og aluminiumslegeringer. 

1.3 Materialet må ikke inneholde PVC 

1.4 Materialet må ikke være dekket av olje, smøremiddel eller fettholdige stoffer i slike mengder at det kan dryppe. 

1.5 Metallet må ikke inneholde radioaktive stoffer, men dette dekkes av gjeldende lovgivning.  

1.6 Materialet må ikke inneholde potensielt farlige stoffer, i henhold til Annex III i Directive 2008/98/EC. 
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1.7 Materialet må ikke inneholde trykkbeholdere, lukkede eller halvåpne beholder som kan eksplodere ved 
varmebehandling 

2 Krav til innsatsmateriale 

2.1 Kun materiale som inneholder gjenvinnbart aluminium eller aluminiumslegering kan brukes. 

2.2 Farlig avfall skal ikke brukes med mindre dette er fjernet i henhold til punkt 3.3. 

2.3 Metallavskjær som inneholder olje eller oljeemulosjon skal ikke brukes. Heller ikke beholdere som har inneholdt olje 
eller maling (unntak for vraket kjøretøy). 

3 Behandling av avfall 

3.1 Sortert aluminium skal behandles og lagres separat fra annet avfall. 

3.2 All forbehandling av aluminiumet (oppkutting, sortering og vasking) som kreves for at materialet skal være klart til 
bruk, må være fullført. 

3.3 For materiale som inneholder farlig avfall gjelder følgende: 
f) Avfall som stammer fra elektrisk avfall og vrakede kjøretøy skal ha vært gjennom behandlinger som kreves 

for denne typen avfall, definert i artikkel 6 i Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the 
Council og artikkel 6 i Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council. 

g) Klor-fluor-karbon forbindelser (CFC) skal fanges. 
h) Plastikktrekk skal være fjernet fra ledninger og kabler. 
i) Tønner og beholdere skal være tømt og rengjort. 
j) Dersom materialet inneholder farlige stoffer som ikke omfattes av a), skal disse fjernes på forsvarlig måte. 

4 Krav til informasjon 

5 Krav til kvalitetsovervåkning 

 Produsenter er ansvarlig for å opprette system som kan ivareta og dokumentere EoW kriteriene 

 

Tabell 6 Oppsummering av EoW kriteriene for kobber. 

1 Kvalitet på kobber fra gjenvinning 

1.1 Materialet må tilfredsstille krav spesifisert av forbruker av materialet (smelteverk). 

1.2 Begrensninger på innhold av andre stoffer i metallet: < 2 % vekt 

 Metaller som ikke er kobber eller kobber legering, samt andre stoffer som ikke er metaller. 

 Brennbare stoffer som plast, papir og organisk materiale 

 Avfall fra produksjon av kobber 

1.3 Materialet må ikke inneholde store mengder metalloksid 

1.4 Materialet må ikke være dekket av olje, smøremiddel eller fettholdige stoffer i slike mengder at det kan dryppe. 

1.5 Metallet må ikke inneholde radioaktive stoffer, men dette dekkes av gjeldende lovgivning. 
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1.6 Materialet må ikke inneholde potensielt farlige stoffer, i henhold til Annex III i Directive 2008/98/EC.  

1.7 Materialet må ikke inneholde trykkbeholdere, lukkede eller halvåpne beholder som kan eksplodere ved 
varmebehandling 

1.8 Materialet skal ikke inneholde PVC fra maling, belegg eller plastrester. 

2 Krav til innsatsmateriale 

2.1 Kun materiale som inneholder gjenvinnbart kobber eller kobberlegering kan brukes. 

2.2 Farlig avfall skal ikke brukes med mindre dette er fjernet i henhold til punkt 3.3. 

2.3 Metallavskjær som inneholder olje eller oljeemulosjon skal ikke brukes. Heller ikke beholdere som har inneholdt olje 
eller maling (unntak for vraket kjøretøy). 

3 Behandling av avfall 

3.1 Sortert kobberavfall skal behandles og lagres separat fra annet avfall. 

3.2 All forbehandling av metallet (oppkutting, sortering og vasking) som kreves for at materialet skal være klart til bruk, 
må være fullført. 

3.3 For materiale som inneholder farlig avfall gjelder følgende: 
k) Avfall som stammer fra elektrisk avfall og vrakede kjøretøy skal ha vært gjennom behandlinger som kreves 

for denne typen avfall, definert i artikkel 6 i Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the 
Council og artikkel 6 i Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council. 

l) Klor-fluor-karbon forbindelser (CFC) skal fanges. 
m) Plastikktrekk skal være fjernet fra ledninger og kabler. 
n) Tønner og beholdere skal være tømt og rengjort. 
o) Dersom materialet inneholder farlige stoffer som ikke omfattes av a), skal disse fjernes på forsvarlig måte. 

4 Krav til informasjon 

5 Krav til kvalitetsovervåkning 

 Produsenter er ansvarlig for å opprette system som kan ivareta og dokumentere EoW kriteriene 

 

6.2.4 Anbefalinger  

Med basis i resultatene fra kapittel 6.2.1, anbefales at BIR i sin strategi legger til rette for fortsatt 

innsamling av metallemballasje for husholdninger i BIR-regionen da dette gir størst miljønytte, og 

således er i tråd med EUs forslag til en overgang til sirkulær økonomi.  

 

Når det gjelder mer konkrete strategier for BIR i henhold til å oppnå så høy kvalitetsgjenvinning som 

mulig, bør dette sees i sammenheng med de kvalitetskomponentene som det må jobbes med, og hvilke 

av disse som BIR har mulighet til å påvirke. 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger. 
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o Vurdere, alene eller eventuelt i samarbeid med Syklus, Avfall Norge og andre relevante 

aktører, muligheter for mer effektive innsamlingsløsninger, informasjonsmateriell, m.m. for 

å sikre at så mye metallavfall til så høy kvalitet som mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

o Vurdere mulighetene for å samle inn metall som ikke er emballasje. 

 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at materialene kan benyttes inn i produkter med nytte og som 

erstatning for jomfruelige råvarer. 

o Med dagens innsamlingsstruktur har BIR isolert sett mindre mulighet til påvirkning, utover å 

levere så god kvalitet som mulig (jfr teknisk effektivitet) inn i systemet til Syklus.  

o Vurdere alternative løsninger til Syklus for innsamling og viderefordeling av metallavfall 

(både fra husholdninger og andre kilder) til aktuelle mottak/gjenvinningsanlegg med hensyn 

til miljømessige og økonomiske forhold. 

 

6.3 Økt utnyttelse av tekstiler som avfallsressurs 

6.3.1 Status mengder 

Det er stor forskjell i statistikkene for mengde tekstilavfall i Norge rapportert for årene 2010 og 2012 

(SSB 2012, SSB 2014, Eurostat 2014). SSB forklarer dette med at: «Frå og med 2011 er tekstilar til 

ombruk ikkje lenger rekna som avfall. Det medfører eit tidsseriebrot, og fører til at dei totale 

avfallsmengdene er om lag 1 prosent lågare enn om tekstilane hadde vore medrekna» (SSB 2013). 

Dermed er data for tekstiler fra husholdninger og totalt fra SSB for 2012 ganske annerledes fra de data 

som er oppgitt i Laitala et al. (2012), som benytter kildedata fra 2010. Mengden er redusert fra ca. 130 

000 tonn (totalt) og 52 000 tonn (husholdninger) (SSB 2010) til under 5 000 tonn (totalt) og 2 000 tonn 

(husholdninger) (Eurostat 2014).  

 

SIFO har kartlagt genererte mengder tekstilavfall og behandlingsformer i Norge for alle typer tekstiler 

og kilder, altså ikke bare fra husholdninger (Laitala et al., 2012). Kartleggingen gir en god oversikt over 

produsert mengde i Norge, samt import og eksport. Husholdninger oppgis som den største kilden til 

tekstilavfall, men «Jord-, skogbruk og fiske» var like betydningsfull i 2012 (SSB 2014). I henhold til 

Laitala et al. (2012) var behandlingsformene for tekstilavfall i 2010 følgende: nær halvparten av alt 

tekstilavfall (48%) gikk til forbrenning med energiutnyttelse, mens henholdsvis 14,5% og 15% gikk til 

forbrenning uten energiutnyttelse og deponering. 10% gikk til materialgjenvinning mens 

behandlingsformen for de resterende 10% er usepsifisert. Deponi blir brukt i mindre og mindre grad 

(73% reduksjon fra 1995) mens forbrenning (både med og uten energigjenvinning) og 

materialgjenvinning har økt.  

 

Verdikjeden for brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge kan oppsummeres som vist i Figur 3.  
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Figur 3 Verdikjeden for brukte tekstiler og tekstilavfall (utarbeidet av Rubach, S., 

Østfoldforskning, 2014) 

 

I henhold til Palm et al. (2014a) er innsamling til veldedighet (som tekstilinnsamling, ombruk og 

gjenvinning i Norge hovedsakelig baserer seg på) avhengig av forbrukerens «goodwill» og ikke plikt. 

Tekstilinnsamling er dermed basert på at innbyggerne gir dette til organisasjonene som «gave». Det er 

også vanlig at klær og andre tekstiler leveres til loppemarkeder i Norge, samt at noe omsettes via 

private initiativ. Dette kan være «bytte-fester, eller via internett-plattformer for bytte og salg av brukte 

klær. I andre land begynner andre initiativ å få feste i markedet, som klesbibliotek og omsying/redesign 

(upcycling) av ubrukte og brukte tekstiler til nye, høyverdige produkter som eksempelvis vesker, slips, 

og husholdningstekstiler (f.eks puter).  

 

Innsamlede mengder og behandling fra de viktigste aktørene vises i Tabell 7. 

Corporate
consumption 
(e.g. hospitals, 
hotels etc.): 
Clothes and 
textiles:
Worn
Part-worn
Hardly worn
Worn once
Never worn
Used (out)
Hardly used
Never used

Private 
consumption: 
Clothes and 
household 
textiles:
Worn
Part-worn,
Hardly worn
Worn once
Never worn
Used (out)
Hardly used
Never used

Collection
Sorting

Re-use

Consumption: 
Consumer  to 

consumer

Recycling
-textiles to textiles
-to other products

Waste 
management 
excl. recycling

(e.g. 
incineraton,

landfill)Consumption
(re-use)

Production using 
recycled textiles

Municipal waste 
collection

Trading

Post-consumer used 
clothes and textiles

Import of 
clothes and 
household 

textiles 

Production of 
clothes and 
household
textiles in 

own county 

Retail

Wholesale

Pre-consumer waste:  
Textile cut-offs, clothes and household textiles 

Pre-sorting

Post-corporate used 
clothes and textiles

Collection Debranding
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Tabell 7 Mengder og behandling av tekstiler samlet inn i Norge (Laitala et al. 2012) 

 

 

Tabellen viser at ca 21 000 tonn brukte tekstiler samles inn av veldedighetsorganisasjoner og andre 

aktører, hvorav 75% av de innsamlede mengdene går til ombruk, 10% til materialgjenvinning og 15% 

til energiutnyttelse. Videre oppgis at ca 1 000 tonn blir ombrukt i Norge, mens resten eksporteres for 

ombruk og gjenvinning i andre land (Laitala et al., 2012).  

 

Palm et al. (2014a) estimerer at mengden klesplagg solgt hvert år i Norge tilsvarer importen, og 

oppdaterte tall for netto import av tekstiler for Norge i 2012 er ca 75 000 tonn (Palm et al., 2015). Gapet 

mellom mengder tekstiler som omsettes årlig (75 000 tonn) og det som er fanget opp i statistikken for 

innsamlede brukte tekstiler i Norge (21 000 tonn) og tekstiler som havner i restavfallet (5 000 tonn) er 

beskrevet i Palm et al. (2014a). «There is a large gap between the new clothing put on the market and 

the estimates of used textiles that are either separately collected or end in mixed municipal waste. 

When the sold new household textiles put on the market are added into the equation, the gap grows 

even larger. Noe av dette er forklart ved at det antas at mange har et antatt akkumulerende lager med 

tekstiler i hjemmet. Det henvises også til usikkerhet i statistikken på grunn av begrensede antall 

plukkanalyser. 

 

Palm et al. 2014a bekrefter at UFF og Fretex er de største innsamlingsaktørene i Norge og Tabell 8 

viser noen fakte om disse organisasjonene.  

Tabell 8 Noen fakta om Fretex og UFF i 2012 fra Palm et al. (2014a) 

 Fretex UFF 

Mengde tekstiler innsamlet i  11.730 tonn 7.707 tonn 

Antall innsamlingscontainere i 

Norge 

1.800 2.200 

Antall sorteringsanlegg* 4  

–Anlegg som ivaretar 

forberedelse til eksport 

(grovsorteringsanlegg) 

12 17 (for-sortering før eksport; 

hovedsortering skjer i Litauen, 

Estland, Bulgaria og Slovakia) 

Butikker Flere enn 40. 2 
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Eksportert mengde tekstiler 10.145 tonn 99,7% av innsamlet mengde  

(7 684 tonn) 

Eksport, omsetning NOK 51 millioner NOK 18 millioner (estimat fra 

Laitala et al. 2012) 

Eksport til Europa, Asia og Nord-Afrika Øst-Europa (hovedsakelig), 

Asia og Afrika 

*I Norge finnes ingen sorteringsanlegg, kun for-sortering/grovsortering, hvor de tekstilene som er antatt salgbare 

i Norge (Fretex og Uff sine butikker) skilles ut. 

 

I Drammensregionen er det imidlertid en egen ordning, der et privatselskap (Hofman Renotec) samler 

inn tekstiler. De sender ca. 500 tonn tekstiler i året til Polen og Litauen. De største aktørene i Norge 

samler inn kun klær, og disse skal være hele og rene. Det finnes ingen juridiske restriksjoner i forhold 

til hvilke aktører som kan samle inn tekstiler i Norge. Veldedighetsorganisasjoner som samler inn 

tekstiler kan frivillig melde seg inn i innsamlingskontrollen. Dette sikrer dokumentasjon på at 65% eller 

mer av de innsamlede verdiene går til veldedighet. 

 

I henhold til Palm et al. (2014a) er tekstiler en av avfallstypene som er mest utsatt for tyveri og UFF 

rapporterer at ca 10% antas stjålet hvert år. Eksport av brukte tekstiler medfører tollutgifter og ved å 

eksporterte klær ulovlig, kan man unngå tollutgifter. Dermed oppstår økonomiske insitamenter for 

ulovlige aktører som spekulerer i å tjene penger på å unngå tollavgifter. Å få kontroll over illegal 

innsamling og eksport av brukte tekstiler er et av temaene som har vært fokusert på i de nordiske 

prosjektene. Et av de forslåtte tiltakene er en sertifiseringsordning (Palm et al., 2015). 

 

Som vist i Tabell 8, blir brukte tekstiler som samles inn fra husholdninger først grovsortert for å skille ut 

antatt salgbare tekstiler i Norge. Resten blir eksportert og videre sortert der det differensieres på det 

som kan ombrukes og/eller resirkuleres/gjenvinnes. Resterende tekstiler blir sluttbehandlet ved 

forbrenning eller deponi (der dette fortsatt er tillatt).  

 

Palm et al. (2014a) har estimert at 25-30% av den mengde tekstiler som går til sluttbehandling i Norge 

har høy nok kvalitet til å kunne blitt ombrukt. Dette stemmer bra med plukkanalyser fra Oslo-området, 

som viser at mellom 25-33% av alle tekstiler i restavfallet er brukbare for ombruk (Laitala et al., 2012).  

Andre studier (UFF Norway 2013) indikerer enda høyere tall for potensielle mengder som kan gå til 

ombruk. Dette viser at det er stort potensial for økt innsamling av tekstiler som i dag går til 

energiutnyttelse til ombruk og eventuelt materialgjenvinning. 

 

Palm et al. (2015) har prognosert fremtidige mengder brukte tekstiler (både klær og 

husholdningstekstiler) som potensielt kan bli tilgjengelig for ombruk og resirkulering. En lineær 

prognose tilsier 99 000 tonn tilgjengelig i 2020, mens en logaritmisk prognose tilsier 95 000 tonn 

tilgjengelig i 2020. Tilsvarende prognoser er laget for alle de nordiske landene. Dette viser at det er 

behov for å få på plass bedre og mer helhetlige innsamlings- og behandlingsløsninger for brukte 

tekstiler og tekstilavfall. 
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6.3.2 Status gjenvinningsteknologier 

I de fire nylig gjennomførte nordiske prosjekter som omhandler brukte tekstiler og tekstilavfall (Palm et 

al. 2014a, Palm et al.2014b, Valente et al. 2014, Palm et al. 2015) har også markedsaktører og 

teknologi for sortering og resirkulering blitt kartlagt. I henhold til Pesnel og Perwuelz i Valente et al. 

(2014), kan gjenvinningsprosessene karakteriseres i henhold til teknologi (eksempelvis kjemisk eller 

mekanisk), eller materiale (naturbaserte stoffer (bomull), syntetiske stoffer (polyester), samt «form» 

(f.eks. fiber og stoff). En gjennomgang av sorterings- og gjenvinningsteknologier for tekstiler der de 

viktigste teknologiene for materialgjenvinning er oppsummert i Figur 4 (Valente et al., 2014).  

 

Figur 4 De viktigste teknologiene som benyttes for å resirkulere brukte tekstiler og tekstilavfall i dag 

(Guignier, 2013 i Valente et al. 2014) 

 
 

Figuren viser at hovedteknologiene for resirkulering av tekstiler er følgende: mekanisk gjenvinning, 

kjemisk gjenvinning, termisk gjenvinning og en blanding av teknologier. Disse er kort beskrevet i det 

følgende. For mer omfattende beskrivelser av de ulike gjenvinningsprosessene, vises til Valente et al. 

(2014).  

 

Mekanisk gjenvinning 

Mekanisk gjenvinning innebærer at tekstiler blir kuttet oppi mindre biter. Disse kan blandes med andre 

fibre før videre gjenvinning. Mekanisk separasjon kan gjøres basert på fibertetthet og/eller 

sentrifugering og/eller smelting. Fibrene kardes for å rense og blande fibrene og garnet spinnes for 

videre brukt til veving eller strikking. Syntetiske fibre kan omsmeltes før spinning. 

 

Produkter av høy kvalitet (lengre fibre uten for mye fargeforurensning) kan eksempelvis brukes i tepper 

og ryer, møbler og husholdningstekstiler eller klær. Fibre med lavere kvalitet kan eksempelvis brukes i 

kluter og pussefiller for industriell bruk og fyllmaterialer. Hovedproduktene som lages i Europa av 

gjenvunne tekstiler er fyllmateriale til madrasser og møbler, isolasjon eller tepper og ryer.  

 

Kjemisk gjenvinning 
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Ved kjemisk gjenvinning brytes molekylene i tekstilene ned (til monomerer), som så polymeriseres på 

nytt. Kjemisk gjenvinning benyttes for syntetiske stoffer (polyester, nylon m.fl.) eller blandede fibrer 

(syntetiske og naturfibrer). For fibrer basert på cellulose bruker prosessen enzymer, eller syrehydrolyse. 

Denne typen gjenvinning krever mer energi enn mekanisk gjenvinning, men fiberkvaliteten er mer 

pålitelig. Produktene som lages blir typisk brukt til møbeltapetsering i bilsektoren og til 

husholdningstekstiler.  

 

Termisk gjenvinning 

Dette er prosesser der tekstilavfall konverteres til energi, for eksempel bomullstekstiler kuttes i biter, 

presses og gjøres om til pellets, slik at disse kan brukes i fyrkjeler. Det finnes også teknologi som kan 

utnytte bomullsbasert tekstilavfall til biogass eller etanol. Avfallsforbrenning blir også definert som en 

form for termisk gjenvinning. 

 

Blandede teknologier 

Som navnet tilsier, utgjør dette løsninger hvor mer enn en type teknologi brukes i 

gjenvinningsprosessen. Et eksempel er gjenvinning av tepper, der både mekaniske og kjemiske 

prosesser brukes. 

 

Utover dette nevnes også noen spesielt tilpassede prosesser, for eksempel for noen gjenvunne 

produkter som ikke krever at det lages garn. Fibrene kan i stedet presses sammen for å skape nye 

tekstiler. Polyester-baserte tekstiler er et eksempel, der de brukte tekstilene klippes opp i småbiter som 

så lages om til polyesterflak. Flakene smeltes for å lage nye polyestertekstiler. 

 

Resirkulerte produkter fra tekstiler kan hovedsakelig deles opp i tre grupper: 

 Strikkede eller vevde naturfiber (for eksempel ull og tilsvarende): brukes til 

isolasjonsmaterialer i bil, takpapp, høyttalerisolasjon/materiale, panelforing og 

møbelpolstring. 

 Bomull og silke: brukes til papirproduksjon og kluter og pussefiller for industrielt bruk (for 

eksempel i bil- og gruveindustrien). 

 Andre typer tekstiler: brukes til møbeltapetsering, isolasjon og byggematerialer. 

 

Tabell 9 oppsummerer fordeler og ulemper med gjenvinningsteknologier og fremtidsutfordringer. 
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Tabell 9 Fordeler og ulemper med gjenvinningsteknologier og fremtidige utfordringer (Valente et al. 2014) 

 
 

 

Som beskrevet over, foregår det per i dag ikke materialgjenvinning av tekstiler i «større omfang» i 

Norge, og redesign skjer i mindre skala (Laitala et al. 2012). Det er likevel verdt å påpeke at, frem til 

2012, var flere shoddyfabrikker5 for materialgjenvinning av ull i virksomhet i Norge (Laitala et al. 2012). 

Disse ble nedlagt som følge av økonomiske forhold. I henhold til Laitala et al. (2012) anbefales det 

likevel å utrede retablering av shoddyfabrikker igjen i Norge – med tanke på utviklingsmulighetene for 

å håndtere ullavfall i Norge. Også produksjon ikke-vevde stoffer oppgis som en aktuell 

resirkuleringsmåte for tekstiler i Norge, samt materialgjenvinning til kluter og pussefiller for industrielt 

bruk. På grunn av tidligfase teknologiutvikling, anbefalte ikke SIFO hverken kjemisk materialgjenvinning 

eller materialgjenvinning via termoplastiske polymerer i 2012 (Laitala et al. 2012).  

 

Upcycling/reworking (høyverdig resirkulering/omarbeiding) representerer et forretningsområde og 

markeder som er i vekst. Prosessene beskrevet over inkluderer ikke dette. Det er mulighetsrom i 

forbindelse med omarbeiding av brukte klær, samt avkapp og rester fra tekstilproduksjon. Produksjon 

av tekstiler er ikke stort i Norge, men det finnes aktører som produserer klær (e.g. bunader) som har 

denne type avkapp. Butikker produserer også avfall i form av klær som ikke blir solgt, og dette kan være 

aktuelle råvarer til upcycling/omarbeiding som kan gi forretningsmuligheter og bidra til 

høykvalitetsgjenvinning. 

                                                
5 Shoddy: Ull som er gjenvunnet eller omprosessert. Gamle ullklær og avkapp blir malt opp til fibre som kan spinnes på 
nytt som garn. En form for mekanisk gjenvinning. 
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6.3.3 Miljønytte  

Det finnes få livsløpsvurderinger (LCAer) av ulike avfallshåndteringsmåter for tekstiler. Til tross for få 

analyser, konkluderer Michaud et al. (2010) Iikevel med at materialgjenvinning av tekstiler gir stor 

miljøgevinst: «Despite this lack of data…The overall conclusion is that textile recycling brings 

substantial environmental benefits. The scale of the benefits mainly depends on the recovery routes 

and the material production that is avoided.”  

 

I henhold til JRC (2014), med referanse til LCA-studien «Environmental Impact of Products (EIPRO) 

study» av 2006, er mat og drikke, transport og private hus de mest miljøbelastende produktgruppene 

(utgjorde tilsammen 70–80 % av totale miljøbelastninger). Av resterende produktgrupper er klær 

dominerende, med bidrag på 2-10% av miljøbelastningene. Klær og tekstiler er dermed identifisert som 

produkter med betydningsfulle miljøbelastninger i Europa. JRC (2014) viser at oppstrøms aktivitetene 

(produksjon og bruk) er de viktigste livsløpstrinnene for klær, men at det er viktig å påpeke at 

avfallshåndteringsdelen av modellen er mindre utviklet. I modellen er det antatt at tekstiler blir 

gjenvunnet til kluter som erstatter tørkepapir («paper towels»), noe som betyr at papir ugjør erstattet 

material i analysen. Dette gir relativt begrenset miljønytte med hensyn på gjenvinning av tekstiler. En 

LCA modell som inkluderer erstatning av et mer høyverdig (mer miljøbelastende) produkt vil kunne få 

resultater som viser en større fordel ved gjenvinning. JRC (2014) beskriver dette som en svakhet i 

analysen, siden den kun tar hensyn til en av flere mulige gjenvinningsveier for tekstiler. Forenklingen 

ble gjort som følge av «unavailability of area-specific data.» Rapporten konkluderer med en «short list» 

av 13 miljøforbedringsforslag, der en av disse gjelder «end-of-life» fasen i tekstillivsløpet. Anbefalingen 

er å fremme ombruk og gjenvinning. 

 

Laitala et al. (2012) oppgir forbruk av energi og vann ved produksjon av ulike typer tekstiler basert på 

jomfruelige materialer, se Tabell 10.  

Tabell 10 Forbruk av energi og vann per kg produsert materiale (Laitala et al. 2012) 

 
 

Fra tabellen sees at de fossilbaserte tekstilmaterialene har høyest energibruk per kg materiale, mens 

bomull har klart høyest vannforbruk. Det presiseres at klimagasser oppstår ved alle stadier av 

livssyklusen for tekstiler. Laitala et al. (2012) beskriver også mangelen på tilgjengelighet av LCA 

informasjon for ulike avhendingsmetoder. For mer helhetlig analyse der også miljøgevinster ved 

ombruk/resirkulering av tekstilene inkluderes, vises til Farrant (2008).  

 

Farrant (2008) har utarbeidet LCA av T-skjorter av bomull og bukser av polyester (65%) og bomull 

(35%) som samles inn av en svensk veldedighetsorganisasjon (Humana People). Miljøgevinsten i 

forhold til ombruk av klær er knyttet til antagelsen om at dette erstatter nye klær. Farrant (2008) har 
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kvantifisert dette (gjennom spørreundersøkelser) og funnet at det er forskjeller mellom 

markedsområder/land da ombruk av 100 plagg sparer: 

• 60 nye plagg i Sverige 

• 75 nye plagg i Estland eller Litauen 

• 85 nye plagg i Afrika 

 

Tabell 11 viser resultatene for de største miljøpåvirkningskategoriene for referansesituasjonen 

(energiutnyttelse), og potensiell reduksjon i miljøbelastninger som følge av materialgjenvinning eller 

ombruk. Enheten er gitt som mPET = milli person equivalents based on target emissions.  

 

Tabell 11 Fire største miljøpåvirkningskategoriene fra Farrant og potensiell reduksjon ved materialgjenvinning 

eller ombruk av 100 klesplagg (Laitala et al. 2012) 

 
 

Farrant (2008) og Farrant et al. (2010) konkluderer at innsamling, sortering og transport av brukte klær 

har ubetydelige miljøbelastninger i forhold til besparelsene ved å erstatte nye klær, og at ombruk av 

klær kan føre til signifikante reduksjoner i miljøbelastningene tilknyttet klær. 

 

Som beskrevet i Michaud et al. (2010), finnes få LCA studier tilgjengelig for tekstiler. De nordiske 

rapportene om ombruk og gjenvinning av tekstiler tallfester heller ikke utslipp eller miljøgevinsten som 

kan oppnås ved gjenvinning (Palm et al. 2014a og b, Watson et al. 2014). Det ble i januar 2015 utlyst 

et nytt nordisk prosjekt, der LCA ekspertmiljøer (bl.a. Østfoldforskning) ble invitert til å levere tilbud på 

«Livscyklusvurdering (LCA) av forskjellige former for genbrug, genanvendelse og avfaldsforbrænding 

af tekstilaffald», og Østfoldforskning, sammen med Force Technology, Plan&Miljø og Swerea, ble tildelt 

arbeidet. Dette viser at det er behov for flere studier som tar for seg avfallshåndtering av tekstiler. 

 

Miljøgifter i tekstiler beskrives i flere litteraturkilder, f.eks. Laitala et al. (2012), Swedish Chemicals 

Agency (2013), JRC (2014). Kildene til miljøgifter er kjemikalier som brukes under produksjon, lagring 

og transport. Eksempler er plantevernmidler, spinnoljer og midler som påføres fibrene under 

fiberproduksjon, farging, brannhemmere, impregnering og antikrøllmidler. Nanoteknologi i tekstiler er 

også økende, og på grunn av relativt lite kunnskap om de langsiktige toksiske virkninger av 

nanomaterialer, kan dette gi økt grunn til bekymring (Forskningsrådet 2012). Elektriske komponenter 
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er også til stedet i noen tekstiler som gjør at de skal håndteres som EE-avfall (Laitala et al. 2012). Alt 

dette representerer dermed en fare for spredning av miljøgifter i forbindelse med tekstilgjenvinning. 

 

I henhold til Laitala et al. (2012) er «Innholdet av kjemikalier ikke et argument mot ombruk av tekstiler, 

i og med at nye tekstiler generelt inneholder mer.» Det kan likevel være viktig å sikre at enkelte 

produkter, på grunn av spesielt høyt kjemikalieinnholdet, ikke skal materialgjenvinnes. Eksempler på 

dette kan være næringsavfall der man kjenner kjemikalieinnholdet. Merkeordning, eller 

innholdsdeklarasjoner beskrives også som ønskelig for å gjøre det mulig å gjenfinne og velge bort 

slike produkter (Laitala et al. 2012). Når det gjelder klær innsamlet fra husholdninger, er ikke 

kjemikalieinnhold problematisk, siden innhold av kjemikalier i brukte klær generelt er lavere enn i nye. 

Problemet kan oppstå der man blander inn andre tekstiler (for eksempel husholdningstekstiler fra 

institusjoner der det kreves for eksempel brannhemmere). 

 

6.3.4 Økonomi 

Det er generelt vanskelig å innhente eksportpriser og avfallshåndteringskostnader for tekstiler som 

følge av at dette priser som det forhandles om og som ikke er offentlig tilgjengelig (Palm et al., 2014).  

 

Laitala et al. (2012) oppsummerer de økonomiske forhold som påvirker materialgjenvinning med at 

økonomiske rammene er avgjørende for etablering av materialgjenvinningsbedrifter. Det påpekes at 

manuell sortering er en forutsetning, noe som betyr at med de høye lønnskostnader i Norge vil det 

være vanskelig å etablere sorteringsanlegg her i landet. Når det gjelder upcycling / omarbeiding til 

høy kvalitetsprodukter, kan det ligge økonomisk potensial for forretningsvirksomhet i Norge. Dette er 

noe som man kan stimulere til som eier av avfall/brukte tekstiler. 

 

Med utgangspunkt i plukkanalyser fra 2005-2009, beregner Raadal et al. (2009) gjennomsnittsandel 

tekstiler i restavfall til 0,046 kg tekstiler pr kg restavfall (oppgis som gjennomsnittlig fordeling i 2006). 

Dette tilsvarer 8,6 kg tekstiler per innbygger per år, og er i tråd med data fra Miljøstatus Norge 2015 

(refererer til data fra SSB for 2011) som oppgir at restavfallet fra husholdningene inneholder 10 kg 

tekstilavfall per innbygger. Videre oppgir Palm et al. (2014a) at 25-30% av det som kastes i 

restavfallet er mulig å ombruke eller gjenvinne, og fremtidige prognoser viser store potensial for 

gjenbruk og gjenvinning av tekstiler (Palm et al. 2015). Tabell 8 (økonomidata til UFF og Fretex), viser 

at tekstileksport kan fører til inntekter på 2-4 NOK/kg noe som tilsvarer et inntektspotensial for  NOK 

18-34 pr innbygger for tekstiler som i dag havner restavfallet. 

 

6.3.5 Drivkrefter og barrierer  

Som beskrevet over, er det et stort potensial for å øke mengder innsamlet tekstiler som kan ombrukes 

og gjenvinnes. Palm et al. (2014a) oppsummerer de viktigste barrierene for markedsutviklingen for 

økte mengder brukte tekstiler til ombruk og gjenvinning i Norge som følger: 

 Moms 

 Nye klær er relativt billig i Norge 

 Det høye lønnsnivå på norske arbeidstakere 

 Økonomiske forhold for materialgjenvinningsbedrifter og dermed mangel på norske aktører 



 

Kvalitetsgjenvinning i BIR     

 

© Østfoldforskning   40 

 Ingen innsamlingsform for klær som kan materialgjenvinnes (men ikke kan ombrukes) 

 Donasjon fra butikker gir ikke mulighet for regnskapsmessig avskriving butikker. 

 

Momsregelverket i Norge er slik at Fretex må betale moms på profitt fra klær som er solgt i sine 

butikker, siden de er definert som et privat foretak på grunn av driftsformen. Det er derimot mange 

regler for veldedighetsorganisasjoner for å kunne oppnå momsfritak og Fretex har jobber med å få 

unntak fra reglene uten at de har lyktes så langt. Et momsfritak kunne økt lønnsomheten i butikkene 

og dermed mulighetene for etablering av flere utsalg. 

 

Markedet for brukt tøy er lite i Norge siden nye klær er relativt billige i Norge. Dermed eksporteres 

det aller meste av det som blir samlet inn.  

 

Høye lønnskostnader i forhold til andre Europeiske land fører til at sorteringen hovedsakelig foregår 

i utlandet. Mangel på norske gjenvinningsanlegg er beskrevet som et resultat av økonomiske forhold. 

Anleggene som har eksistert (shoddy produksjon i Stavanger, carpets for humanitarian aid i Forsand, 

Ultimat isoleringsmateriale) har blitt avviklet av økonomiske grunner. Det høye lønnsnivået bidrar til 

at det ikke har vært mulig å drive slike virksomheter i Norge.  

 

Mangel på innsamlingsordninger for tekstiler som kan resirkuleres (men ikke ombrukes) påpekes 

også som en barriere. Det finnes i dag kun innsamlingsordninger for brukte tekstiler til ombruk, og 

dersom man føler at tekstilene er av for dårlig kvalitet til ombruk, så blir de gjerne heller kastet i 

restavfallet. Det bør være mulig for husholdningene å levere både klær til ombruk og ødelagte klær i 

samme felles løsning. Som tidligere nevnt, er det forskjell for husholdninger mellom det som oppleves 

som frivillig, valgfri donasjon og det som er borgerens plikt. Mange oppfatter kildesortering av papir og 

emballasje som en borgerlig plikt og dermed noe man skal gjøre, mens å gi til veldedighet er noe man 

kan velge å gjøre. For at forbrukerne skal velge å levere mer tekstiler til innsamling, er det i de nordiske 

prosjektene tatt frem en rekke tiltak som kan øke dette (feks samme innsamlingsløsning for brukte og 

ødelagte klær, informasjonskampanjer, sertifisering av innsamlingsaktører, økt tilgjengelighet m.m). 

Avfall Norge anbefaler at tekstiler samles inn av kommuner (på samme måte som andre 

avfallsstrømmer) for å oppnå nasjonale mål for ombruk og gjenvinning av tekstiler (Avfall Norge 2012, 

i Palm et al. 2014a)  

 

Markedsoverskudd av klær som ikke blir solgt i forretningene representerer også en mulig kilde til økt 

innsamling, men motarbeides av dagens økonomiske insitamenter: Klær med økonomisk verdi som 

doneres kan ikke avskrives i regnskapene, i motsetning til klær som går til sluttavfallshåndtering 

som kan avskrives (Palm et al. 2014a). 

 

Farrant (2008) har fokusert på hvordan man kan øke ombruk av klær, med bakgrunn i den store 

miljøgevinsten fra erstatning av nye klær. Han mener at man heller bør fokusere på økt ombruk av 

klær fremfor for eksempel reduksjon i transportavstandene for klær. For å øke interessen for kjøp av 

brukte klær har han listet opp følgende forslag til tiltak for butikker som selger brukte klær: 

 Fortsette å tiltrekke seg «second-hand clothes lovers» (de som hovedsakelig kjøper og bruker 

brukte klær) 

 Sikte seg inn også på andre målgrupper; f.eks. de som er på jakt etter klær som passer 

(«looking for clothes that fit»). 
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 Få de som er ikke ofte innom bruktbutikkene å komme oftere og få kundene til å vurdere 

bruktklesbutikker som et attraktivt sted for å finne klær de trenger. 

 Økte kjennskap til miljøgevinsten av brukte klær motiverer til kjøp og veier opp for å ikke følge 

de nyeste motetrendene.  

 Fokuserer på positive holdningene til brukte klær - kunder må kunne tro at de kan finne fine, 

brukte klær. 

 Kundene må føler seg vel i butikkene. Bra kvalitet på det som selges og bra utvalg betyr mer 

attraktive bruktklesbutikker. 

 

De viktigste drivkreftene for økt ombruk/resirkulering av tekstiler er den positive miljønytten, samt at 

redesign og «Do It Yourself (DIY)» er blitt trendy, noe som kan føre til økt etterspørsel etter og 

bevissthet rundt donering av brukte klær. Nye forretningsmodeller for økt ombruk og høyverdig 

omarbeiding av tekstiler (upcycling/reworking) er behandlet i Watson et al. (2014) og Watson et. al 

(2015). Et tiltak for økt ombruk og for at nye forretningsmodeller basert på ombruk eller høyverdig 

omarbeiding av brukte tekstiler skal kunne få større inngrep i markedet er at disse butikkene kan 

etablere seg der andre butikker er, eksempelvis i kjøpesentre. Dette fordrer støtteordninger som kan 

gjøre slike initiativ lønnsomme. 

 

Palm et al. (2015) har lansert en strategi for økt innsamling, sortering, ombruk og resirkulering av 

tekstiler. Strategien inkluderer en nordisk forpliktende avtale med blant annet et sertifiseringssystem 

for aktører involvert i innsamling og den nedstrøms verdikjeden, tiltak for økt innsamling av tekstiler, 

tiltak som støtter nye forretningsmodeller, samt andre tiltak som eksempelvis informasjonskampanjer 

og økonomisk støtte for å etablere en kjemisk gjenvinningsfabrikk i industriell skala i et av de nordiske 

landene. I tillegg er det i den nordiske strategien foreslått økonomisk støtteordning til lovende initiativ 

og investeringsordninger til nye firmaer i forretningsområder knyttet til kollektiv bruk (eksempelvis 

klesbibliotek), ombruk og forlenget (aktiv) brukstid på tekstiler. For å øke markedet for ombrukte og 

resirkulerte tekstiler er det i den forslåtte nordiske strategien også foreslått tiltak som eksempelvis 

setter krav til offentlige innkjøp i forhold til ombrukte tekstiler og tekstiler med en andel resirkulert 

materiale (Palm et al. 2015). 

 

Avfall Norge har også foreslått at det etableres et EPR6 system for tekstilavfall på samme måte som for 

emballasje og elektronikk som et tiltak for å øke ombruk og resirkulering av tekstilavfall (Avfall Norge 

2012, i Palm et al. 2014a). Det finnes også mer generelle initiativer, som for eksempel fra 

Utdanningsdirektoratet) som har introdusert valgfag om design og redesign for 8.-10. klasse 

(Utdanningsdirektoratet 2013, i Palm et al. 2014a) med formål om å øke interessen og fokus på dette.  

 

6.3.6 Anbefalinger  

Med basis i resultatene fra kapittel 6.3.3, anbefales at BIR i sin strategi legger til rette for økt innsamling 

av tekstiler fra husholdninger i BIR-regionen da dette gir størst miljønytte, og således er i tråd med EUs 

forslag til en overgang til sirkulær økonomi.  

 

                                                
6 Extended Producer Responsibility, tilsvarende produsentansvarsordningene for emballasje og elektronikk.  
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Når det gjelder mer konkrete strategier for BIR i henhold til å oppnå så høy kvalitetsgjenvinning som 

mulig, bør dette sees i sammenheng med de 2 kvalitetskomponentene som det må jobbes med, og 

hvilke av disse som BIR har mulighet til å påvirke. 

 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger. 

o Inngå samarbeid med sentrale seriøse aktører om innsamling av tekstilavfall for å samle inn 

mer brukte tekstiler, både til ombruk og til materialgjenvinning.  

 Stimulere til ombruk og upcycling /omarbeiding av tekstiler da dette medfører størst 

miljønytte  

 Bli enige om hvem som tar ansvar for hvilke deler av verdikjeden (tekstiler til 

ombruk/materialgjenvinning). 

 Innføre løsninger som separerer husholdningstekstiler og tekstiler fra 

storhusholdninger/institusjoner (f.eks for eksempel gardiner og møbelstoff) som kan 

inneholde brannhemmere.  

o Diskutere fremtidige løsninger/samarbeid med Avfall Norge og på et Nordisk nivå for å sikre 

tilgang til informasjonsutveksling. Herunder ligger også utvikling av informasjonsmateriell til 

forbrukere. 

 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at materialene kan benyttes inn i produkter med nytte og som 

erstatning for jomfruelige råvarer. 

o Vurdere aktuelle strategier for økt ombruk og materialgjenvinning av tekstiler (for eksempel 

at BIR tar hånd om det tekstilavfallet som ikke kan ombrukes) og samarbeide med andre 

kommuner/IKS i Norge om eksport/leveranse til relevante materialgjenvinningsanlegg.  

o Involvere seg i pågående aktiviteter om utredning av sertifiseringsordninger og andre 

relevante initiativer for gode systemer.  

o Sikre at eventuelle nye systemer blir supplerende til eksisterende systemer (ikke 

ødeleggende hverken praktisk eller økonomisk)  

o Bidra til informasjonskampanjer (med samarbeidende aktørene) rettet mot husholdningene 

for å motivere til innsamling (både for ombruk og ødelagte tekstiler). 

 

6.4 Økt utnyttelse av plast som avfallsressurs 

6.4.1 Status  

I henhold til KLIF (2013) og Grønt Punkt Norge (2014), oppstår det totalt ca 156 000 tonn 

plastemballasje, hvorav henholdsvis ca 90 000 tonn kommer fra husholdninger og 56 000 tonn fra 

næring. Materialgjenvinningsgradene er på henholdsvis 22% og 59%. Dette er vist i Tabell 12. I tillegg 

sees at annen husholdningsplast utgjør ca 21 000 tonn, hvorav ca 1 000 tonn blir materialgjenvunnet 

(KLIF, 2013).  
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Tabell 12 Plastemballasje og husholdningsplast i Norge  

 
 

I Norge er hentesystemet mest brukt for innsamling av plastemballasje i husholdninger (ekskl. 

panteflasker som bringes til panteautomat). 90% av alle nordmenn bor i kommuner med innsamling av 

emballasjeplast. 70% av disse har hentesystem, 12% har bringesystem og 18% Optibag-system (Fråne 

et al., 2014). I resten av Norden er det bringesystemet mest utbredt i Norden (dominerer i Danmark, 

Sverige, Island og Åland), men trenden er at hentesystemet øker (Fråne et al. 2014). Det ser også ut 

som at innsamlet mengde emballasjeplast per innbygger er høyere ved hentesystem enn med 

bringesystem (Fråne et al., 2014).  

 

I 2010 sto emballasjeplast for 84% av all plast som ble materialgjenvunnet i Europa (KLIF, 2013). I 

Norge er tallet 98% (Fråne et al., 2014). Det finnes det ikke noe spesielt innsamlingssystem for 

plastavfall som ikke er emballasje, f.eks andre husholdningsartikler, leker, møbler, m.m (og således 

representerer plastprodukter som ikke inngår i produsentansvarsordningen). Større plastgjenstander 

blir gjerne transportert av innbyggerne til avfallssentraler der det i de fleste tilfeller blir sendt videre til 

forbrenning (Fråne et al., 2014). Det er heller ikke noe nasjonalt system for innsamling og 

materialgjenvinning av denne type plastprodukter (som ikke får plass i innsamlingsposer eller 

søppelkasser) i noen av de nordiske land, men det er en økende trend å samle inn store 

plastgjenstander på gjenvinningsstasjoner i Sverige og Danmark (Fråne et al., 2014). Det er ikke funnet 

statistikk på hvor store mengder det er av større plastgjenstander. Det er antatt at mengden er mindre 

enn emballasjeavfall, men det er lite kunnskap om dette (Fråne et al., 2014). 

 

Innsamlet emballasjeplast i Norge og Sverige følger de samme rutene ved sortering og gjenvinning. 

Fra 2014 blir plasten sendt til fire ulike anlegg; ett i Sverige (Swerec) og tre i Tyskland (DELA GmbH, 

RELUX GmbH og EING Kunststoffverwertung GmbH). Swerec og DELA GmbH er rene 

sorteringsanlegg mens RELUX GmbH og EING Kunststoffverwertung GmbH både sorterer, og lager 

sekundært plastmateriale og gjenvinner det  til nye plastprodukt. Det svenske anlegget tar imot rundt 

10000 tonn norsk emballasjeplast årlig (Fråne et al., 2014).   

 

I Norge finnes det p.t. ett anlegg for sentralsortering av plastemballasje fra husholdninger, nemlig 

Romerike Avfallsforedling IKS’ (ROAF) anlegg på Skedsmo. ROAF er et interkommunalt avfallsselskap 

som eies av kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, 

Skedsmo, Sørum og Rømskog. Anlegget ble åpnet i 2013, og sorterer ut PET, PP, HDPE, LDPE og en 

blandet plasttype fra restavfallet fra husholdningene. Det er viktig å presisere at både matavfall, papp, 

papir, glass/metall, tekstiler, EE-avfall mm blir kildesortert i ROAF-regionen, noe som betyr at 

restavfallet er relativt tørt og «rent». Dette er viktig for at det skal være mulig å sortere ut plasten, og 

innbyggerne blir også oppfordret til å vaske og skylle plastemballasjen (på samme måte som for 

kildesorteringssystemene) for å tilrettelegge for bedre utsortering av plast i anlegget. Utsortert plast fra 

ROAF-anlegget blir levert direkte til gjenvinningsanlegget, på lik linje med kildesortert plast som har blitt 

Tonn % Tonn %

Emballasjeplast 90 876 100 % 55 693

-Til materialgjenvinning 20 356 22 % 33 044 59 %

Annen husholdningsplast 21 000 100 %

-Til materialgjenvinning 1 000 5 %

Husholdning Næring
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sortert på de ulike anleggene (Sverige, Tyskland). Det er per i dag besluttet bygging av ett NIR-anlegg 

i Stavanger-regionen) i regi av IVAR og SVAR (Sør Vest Avfall og Ressurs) som til sammen dekker 23 

kommuner og ca 300 000 innbyggere. Dette anlegget vil dessuten gå et skritt videre, sammenlignet 

med ROAF-anlegget, da det vil inkludere ekstrudering av utsortert LDPE, HDPE and PP til ferdige 

granulat slik at granulatmaterialet kan selges direkte til produsenter. PET og PS vil derimot bli sent til 

materialgjenvinningsanlegg (på samme måte som ROAF), som følge av at disse plasttypene har ulikt 

smeltepunkt sammenlignet med LDPE, HDPE and PP. Anlegget skal etter planen starte opp i 2016. 

Utover dette, er både Trondheim- og Fredrikstad-regionene i utredningsfasen av et mulig 

sentralsorteringsanlegg.  

 

Sortering og materialgjenvinning 

Ved sorteringsanlegget Swerec blir følgende plasttyper sortert ut: LDPE, HDPE, PP og PET og en 

blandet plasttype. Andre plasttyper, som ikke blir sortert ut, blir da ikke materialgjenvunnet. Det er ikke 

sorteringsteknologien som er grunnen til at ikke flere plasttyper blir sortert ut, men at anlegget er tilpassa 

å ta imot emballasjeplast som oftest består av PE, PP og PET (Fråne et al., 2014). I prinsippet kunne 

for eksempel også PS blitt sortert ut. Sorteringsteknologien er basert på plasttyper, og ikke 

bruksområder, så plastavfall av PE, PP og PET som ikke har vært emballasje blir også sortert ut. De 

tyske sorteringsanleggene sorterer også ut PS, blanda plast og bøtte-/boksfraksjoner. Ved de tyske 

anleggene ble rundt 20% av innkommende plast sortert ut som mjuk plast, 32% som hard plast og 29% 

som blanda plast til materialgjenvinning. 18% ble sendt til energigjenvinning (Fråne et al., 2014). 

 

Begrensede mengder forurensninger som smuss og matavfall er ikke et problem for 

sorteringsprosessen, siden plasten blir vaska etter sorteringa, men det kan skape ubehagelig lukt 

(Fråne et al., 2014). Ved Swerec har sorteringsprosessen følgende trinn: 

1. Manuell utsortering av store (> 5l) biter. 

2. Utsortering av myk plast (LDPE) i et blåse-/sugesystem. 

3. Sortering av hard plast i plasttypene PP, PE (HDPE) og PET vha NIR-teknikk (nær infrarødt) og 

fire optiske lesere. 

4. Evt vasking og kverning.  

5. Emballering og transport. 

6. Evt pelletisering (samarbeid med et nederlands firma). 

 

I tillegg til mekanisk materialgjenvinning av plast er det også mulig med kjemisk materialgjenvinning, 

der plasten blir brutt ned til monomere som råstoff til produksjon av nye polymere (plast), kjemikalier 

eller drivstoff (KLIF, 2013). Kun 0,3% av plastavfallet i Europa blir behandla på denne måten, og 

metoden blir bare delvis definert som materialgjenvinning, i henhold til avfallsdirektivet (KLIF, 2013). 

 

Det er utfordrende å få oversikt over produsentene som lager produkter av gjenvunnet emballasjeplast 

(Fråne et al., 2014), og det finnes ingen detaljert oversikt over bruken av gjenvunnet plast (KLIF, 2013). 

Swerec selger halvparten av den mjuke plasten til det nordiske markedet, men under 5% av den harde 

plasten blir solgt til Norden. Resten av den harde plasten blir hovedsakelig solgt til Europa, men det 

betyr ikke at dette nødvendigvis blir resirkulert der. Mye plast har tidligere blitt sendt til Asia for 

materialgjenvinning, men denne mengden har minket og mesteparten av innsamlet plast blir nå 

håndtert i Europa (Fråne et al., 2014).  
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Myk emballasjeplast fra Swerec blir oftest resirkulert tilbake til emballasje i form av plastposer, og hard 

emballasjeplast ender oftest som plastprodukt og ikke emballasje (Fråne et al., 2014). Store 

plastgjenstander blir håndtert på samme måte som emballasjeavfallet ved Swerec, dvs at markedet for 

bruk av granulatene er det samme.  

 

Rejekt – mengder og håndtering 

Bigum og Jakobsen (2014), for Plastic Zero, påpeker at "sendt til gjenvinningsanlegg» ikke 

nødvendigvis betyr at materialet blir gjenvunnet, og at jo mer et anlegg prosesserer plastavfallet, jo mer 

sannsynlig er det at plasten faktisk blir gjenvunnet og brukt som nytt som materiale. 

 

Det svenske sorteringsanlegget (Swerec) opplyser at rundt 11% av innkommende materiale ikke er 

plast. Av det som er igjen (89%) blir 75% solgt videre for materialgjenvinning (Fråne et al., 2014), dvs 

at 66,8% av Swerec sitt innkommende materiale går til materialgjenvinning. Testkjøringer ved fem 

anlegg i regi av Plastic Zero (Bigum og Jakobsen, 2014) viser at utsortert plastmengde er lavere enn 

forventet. Direkte utsorterte plastfraksjoner (LDPE, HDPE, PP, PET og PS) ved de fire 

fullskalaanleggene som ble testet lå mellom 33% og 43%. Ved det femte anlegget (testanlegg) var 

andelen 63%. Total utsortert plast (inkludert blanda plast) lå på 42% til 66% for de fem anleggene. Det 

var stor forskjell på mengden blanda plast ved anleggene (4% til 33%). Østfoldforskning sin analyse av 

sorteringsanleggene GAR og ALBA (Lyng og Modahl, 2011) viste at rejektet ble sendt til forbrenning 

ved et forbrenningsanlegg og en sementovn. 

 

NIR-teknologien som blir brukt både ved Swerec og de tyske sorteringsanleggene, klarer ikke å sortere 

ut svart plast (Fråne et al., 2014), noe som medfører at unødvendig mye svart plastemballasje ikke blir 

utsortert. Bigum og Jakobsen (2014) opplyser at det finns teknologi for å utsortere svart plast, men at 

dette fremdeles er dyrt. 

 

Framtidige muligheter 

Kildesortering hos forbruker har vært den tradisjonelle måten å skille plast fra restavfall på. Det har 

likevel blitt utviklet teknologier for sentralsortering av plast, bl.a. NIR-teknologien (som beskrevet over) 

og MBT (Mechanical Biological Treatment). MTB «tillater» at også det blanda husholdningsavfallet også 

kan inneholder matavfall, men krever vasking av plasten. Det er usikkerheter rundt renhet og kvalitet 

på den ferdig sorterte plasten fra MTB (Fråne et al., 2014).  

 

Det er interessant å sammenligne innsamlingsgrader fra sentralsorteringsanlegg og 

kildesorteringsanlegg. Innsamlet og sortert plastavfall fra ROAF-anlegget har blitt kalkulert til 13.5 

kg/innbygger, år (Brevik i Fråne et al., 2015). Denne mengden, som er ferdig sortert og klar til å sendes 

direkte til materialgjenvinning, kan sammenlignes med en innsamlet kildesortert mengde på 14,4 

kg/per, år som følge av at kildesortert plast inneholder ca 10% forurensning (Grønt Punkt Norge, 2014b 

i Fråne et. al. 2015. Innsamlet mengde plastemballasje fra ROAF ser med dette ut til å tilsvare 

innsamlingsgraden fra det beste kildesorteringssystemet I Norge, og omtrent to ganger gjennomsnittlig 

innsamlingsgrad fra eksisterende hentesystemer (7.1 kg/innbygger, år). 

 

Teknologisk er det mulig å forbedre sorteringsprosessene. Ved Swerec blir det i dag sortert ut fire ulike 

polymerer (LDPE, HDPE, PP og PET), men det er mulig å installere flere optiske lesere for å sortere ut 

for eksempel PS og PVC (Fråne et al., 2014 og KLIF, 2013). PS blir utsortert ved de tyske anleggene. 

Swerec sorterer heller ikke ut biter som er under 3 cm. Det er også mulig å sortere på farge innenfor 
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hver plasttype ved å innstallere flere optiske lesere (KLIF, 2013), og sortere restfraksjonen en gang til 

for å øke utbyttet. Denne type forbedringer handler først og fremst om økonomiske forhold. 

 

 

6.4.2 Miljø  

KLIF (2013) har vurdert en britisk metastudie gjenomført av WRAP som baserer seg på åtte 

livsløpsvurderinger i tillegg til Østfoldforskning sin norske studie (Lyng og Modahl, 2011). Alle de ni 

studiene viser at materialgjenvinning av plast er bedre enn energiutnyttelse for alle de vurderte 

miljøindikatorene. De vurderte plasttypene er PE, PP, PS, PET, PVC og en miks. KLIF (2013) har 

konkludert med at materialgjenvinning av plastavfall blant annet gir disse fordelene sammenlignet med 

energiutnyttelse: 

- Betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser 

- Betydelig større energibesparelse 

- Lavere forbruk av ikke-fornybare ressurser 

- Mindre forsuring til luft og vann 

 

KLIF (2013) opplyser at det er stor grad av samsvar mellom de utenlandske analysene og den norske 

studien. I den samfunnsmessige analysen har KLIF basert beregningene av klimagevinst ved 

materialgjenvinning sammenlignet med energiutnyttelse til å være 2,4 tonn CO2-ekv./tonn plastavfall. 

Dette er basert på erstatning av naturgass ved forbrenning av plast. 

 

Den norske livsløpsanalysen av materialgjenvinning er basert på at emballasjeplast blir samlet inn og 

transportert til et lokalt omlastingssted i hver enkelt kommune. Deretter blir det sendt til Tyskland for 

sortering på to ulike anlegg (ALBA og GAR), og videretransport til ulike materialgjenvinningsanlegg i 

Tyskland og Kina. Det er antatt at svinn ved sorteringsprosessen og i materialgjenvinningsanleggene 

(20%) blir sendt til energiutnyttelse. Det som ikke er svinn blir til nytt produkt og erstatter jomfruelig 

plast. Når materialgjenvinning blir sammenlignet med med forbrenning er det antatt at plastemballasjen 

følger restavfallet og blir energiutnyttet i Norge, der den produserte varmen ved forbrenning av plast 

erstatter norsk fjernvarmemiks (basisscenario). Transport viser seg å gi et relativt lite bidrag 

sammenlignet med de andre livsløpsfasene  

 

Tabell 13 viser resultatene fra den norske analysen av materialgjenvinning sammenlignet med 

energiutnyttelse av plastemballasje (Lyng og Modahl, 2011). 

 

Tabell 13 Miljøeffekter av materialgjenvinning av plastemballasje (Lyng og Modahl, 2011). 

 Enhet Basis 

Klimagevinst ved materialgjenvinning Tonn CO2-ekv./tonn plastemballasje 2,7 

Spart bruk av primærenergi-ressurser MWh/tonn plastemballasje 12 

 

Klif (2013) har ikke funnet livsløpsvurderinger av plastlaminater, ABS-plast, herdeplast (polyuretan, 

polyester mm) eller kompositter. 
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En analyse av restavfallet i BIR-regionene (Bjerkli og Sandberg, 2013) viser at potensialet for 

utsortering av plastemballasje fra restavfallet er på rundt 8.000 tonn/år. Bjerkli og Sandberg (2013) 

deler opp dette potensialet i «kan utsorteres» (3.255 tonn/år) og «kan delvis utsorteres» (4.934 tonn/år). 

I tillegg er det antatt at en andel (841 tonn/år) uansett må havne i restavfallet. Potensiell klimaeffekt av 

å utsortere og materialgjenvinne mere plast i BIR-regionen er derfor: 

- 3 255 tonn/år x 2,7 tonn CO2-ekv./tonn = 8 800 tonn CO2-ekv./år («kan utsorteres») 

- 4 923 tonn/år x 2,7 tonn CO2-ekv./tonn = 13 300 tonn CO2-ekv./år («kan delvis utsorteres») 

- Totalt 22 100 tonn CO2-ekv./år 

 

For bruk av indikatoren primærenergi kan innsparingene blir 98 GWh (39 GWh + 59 GWh) dersom hele 

potensialet kan utsorteres og materialgjenvinnes. 

 

Prosjektet “Guideline and background report for plastic sorting at recycling centres” (Andersen et al. i 

Fråne et al., 2015), har sett på muligheter for innsamling av større plastgjenstander og plast som ikke 

er emballasje. Utkastet til guidelines (endelig rapport vil snarlig bli publisert) har evaluert 

hovedutfordringene knyttet til økt innsamling av denne type plast til å være: kvantitet versus kvalitet, 

transportutfordringer, samt hvordan håndtere produkter som inneholder farlige stoffer (miljøgifter). 

Videre ble viktighetene av å tilfredsstille kriterier med hensyn på kvantitet og kvalitet for å kunne etablere 

et marked for plastavfallet poengtert. 

 

Miljøgifter i plast og betydningen for gjenvinning 

Miljøgifter som kan være til stedet i plast er ofte tilsetningsstoffer. Disse kan være fargestoffer, myknere, 

stabilisatorer, flammehemmere, skummidler og biocider. Det kan også være restmonomer og 

nedbrytningsprodukter, for eks. bisfenol A, kvikksølv og aromatiske aminer (Hansen et al. 2013). De 

fleste farlige tilsetningsstoffer i plast er ikke kjemisk bundet til plasten og kan migrere. Ved overflaten 

kan kjemikaliet fordampe eller bli fjernet ved vask, eller ved kontakt med hud eller annet medium. 

Migrasjon avhenger sterkt av de fysisk-kjemiske egenskapene til kjemikaliet. Små molekyler med lavt 

kokepunkt (for eksempel monomer som formaldehyd, vinylklorid og etylen) vil migrere raskt, selv ved 

romtemperatur. Store organiske molekyler med høyre kokepunkt vil migrere saktere, mens uorganiske 

metallsalter slett ikke vil migrere. Migrasjon avtar i alle tilfeller med tiden, i takt med at konsentrasjonen 

i plasten avtar (Hansen et al. 2013). Utover evnen til å migrere, kan miljøgifter kun frigis ved nedbrytning 

av plasten (ved vær- eller kjemisk påvirkning). En god oversikt over tilsetningsstoffer i plast finnes i 

Tabell 1 i Hansen et al. (2013).  

 

Tilstedeværelse av farlige tilsetningsstoffer og monomer er regulert for emballasje og for en rekke andre 

produkter (for eksempel til barn), men det har i den seneste tid vist seg at det likevel kan forekomme 

miljøgifter i denne type produkter (http://www.forbrukerradet.no/side/si-ja-til-en-giftfri-

forbrukerhverdag). I tillegg kan miljøgifter som egentlig er utfaset, forekomme i innsamlet plastavfall 

fordi levetiden til produktene medfører en tidsforskyvning mellom når de blir produsert og når de blir 

avfall.  

 

Hansen et al. (2013) beskriver betydningen av miljøgifter for gjenvinning av plast. Termoplaster (for 

eksempel polyetylen) egner seg til mekanisk gjenvinning (omsmelting) hvis de finnes i tilstrekkelig 

mengder og med god nok kvalitet. Med god kvalitet menes relativt rene materialer, sortert i forskjellige 

plasttyper og med stor grad av ensartet innhold av tilsetningsstoffer. Problemer kan være tilknyttet 

tilsetningsstoffer som nå er ulovlig (for eksempel CFC skummidler som tidligere var tillatt i produksjon 

http://www.forbrukerradet.no/side/si-ja-til-en-giftfri-forbrukerhverdag
http://www.forbrukerradet.no/side/si-ja-til-en-giftfri-forbrukerhverdag
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av polyuretan, bromerte flammehemmere, eller fargestoffer som inneholder tungmetaller som bly og 

kadmium). Kvaliteten til termoplastene kan forringes ved alder, og aldring kan også være noe som gjør 

plasten sprø. Hansen et al. (2013) beskriver sortering som svært viktig for å oppnå økt gjenvinning av 

plast, og økte inntekter for resirkulerte plastprodukter. 

 

Herdeplast er egnet for kjemisk gjenvinning (feedstock recycling) der plasten utsettes for fysisk-

kjemiske prosesser som bryter plasten ned til sine opprinnelige hovedkomponenter (monomer). 

Problemstillinger tilknyttet farlige kjemikalier i forbindelse med kjemisk gjenvinning er ikke beskrevet 

spesifikt. Dette fordi det er «only a few feedstock recycling plants operating in Europe and this 

technology is still under development». Hansen et al. 2013 håndterer ikke videre problemstillinger 

tilknyttet innsamling og sortering av plast.  

 

Andersen et al. (2014) anbefaler at plast med innhold av farlige stoffer ikke bør gjenvinnes for å unngå 

at disse stoffene ikke akkumuleres og havner i nye produkter. De beskriver hvilke stoffer som typisk 

kan være til stedet i plast som samles inn på gjenvinningsstasjoner (inkluderer både det som kan være 

tilsetningsstoffer, men også rester av emballerte produkter). Eksempler på tilsetningsstoffer:  

 Myknere som BBP, DEHP, DBP, DiBP and DMEP6: myk PVC 

 Biocider som kan inneholder farlige stoffer som arsen: PVC brukt i produkter som utsettes for 

«microbial attack» (for eksempel dusjgardiner)  

 Bisphenol A 

 Kadmium (som fargestoff eller stabilisator) og blykromater: PVC produsert før 2001 og ABS 

produkter. Kadmium er nå totalforbudt i alle plastprodukter noen nordiske land, men i EU kun 

forbudt i produkter som er i kontakt med mat.  

 Cobalt diacetate: fargestoff for å farge (spesielt PET flasker) lyseblå, fases nå ut. 

 Polyaromatiske hydrokarboner: kan være til stedet i produkter som flip-flops og annet 

plastskotøy, samt generelt i svart plast. 

 Triclosan (biocid): kan være til stedet i mange husholdningsprodukter som toalettlokk og 

matemballasje. 

 

Andersen et al (2014) foreslår at en løsning for å skille ut den plasten som ikke bør gjenvinnes på 

gjenvinningsstasjoner er å samle all plast i en fraksjon og sorterer det automatisk i en 

sentralsorteringsanlegg for å skille hard og myk plast, samt PVC. De presiserer at farlige stoffer 

hovedsakelig er tilknyttet myk PVC og harde PVC produkter produsert før 2001. Det foreslås derfor å 

ha god informasjon på innsamlingscontainerne for hard PVC som forteller brukerne at eventuelle 

produkter før 2001 ikke må leveres der, men i egen forbrenningscontainer. Det anbefales også at myk 

PVC generelt ikke blir akseptert for gjenvinning i dag, men at dette kan endres i fremtiden hvis 

alternative myknere introduseres.  

 

NIR sorteringsteknologi har problemer med å gjenkjenne svart plast, noe som gjør det problematisk å 

håndtere svartplast som inneholder olje- og kullbaserte myknere (som inneholder polyaromatiske 

hydrokarboner). Dette problemet antas redusert i fremtiden som følge av en ny type svart plast (CPET: 

crystalline polyethene) som kan detekteres ved infrarødt lys (vanlig sorteringsteknologi i dag). For å 

unngå problemer med forurensning av polyaromatiske hydrokarboner fra svart plast, anbefales 

informasjon om at svart plast skal leveres i forbrenningscontainer (Andersen et al., 2014). 

 



 

Kvalitetsgjenvinning i BIR     

 

© Østfoldforskning   49 

Plastprodukter som er brukt til emballering av farlige stoffer kan også skape problemer/begrensninger 

for muligheten til å bruke gjenvunnet plast. Brukerne på gjenvinningsstasjoner bør derfor få informasjon 

om at containere med relevante symboler for farlig innhold ikke skal samles inn sammen med annet 

plastavfall. Det anbefales at det på gjenvinningsstasjonene plasseres en container for avfall til 

energiutnyttelse ved siden av plastavfallscontainere, slik at det er lettvint for brukerne å gjøre de riktige 

valgene (Andersen et al., 2014). 

 

Gjenvinning av større plastgjenstander levert til gjenvinningsstasjoner (Andersen et al. 2014) og mindre 

avfallsartikler i restavfallet som ikke er emballasje (Hansen et al. 2013) kan altså medføre en risiko for 

å introdusere uønskede miljøfarlige stoffer inn resirkuleringssystemene. For større plastgjenstander 

som kan leveres til gjenvinningsstasjoner, anbefales å introduseres sorteringsløsninger som beskrevet 

over for å bidra til å minimere mulighetene for akkumulering av miljøgifter i gjenvinningssystemene. Når 

det gjelder innsamling/kildesortering av mindre avfallsartikler (ikke emballasje) som i dag går i 

restavfallet, anbefales å gjøre videre utredninger av mulighetene for spredning av farlige stoffer ved 

gjenvinning av denne typer plast før eventuell kildesortering av denne typen plast i tillegg til 

emballasjeplast startes opp (Hansen et al. 2013). 

 

6.4.3 Økonomi  

KLIF (2013) har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av økt innsamling av plastemballasje for 

husholdninger i Norge. Dette er gjort for to systemer; økt innsamling for innbyggere som i dag allerede 

har kildesortering (i sekk med henteordning eller henteordning med farga poser og optisk sortering) og 

for innbyggere som i dag har bringeordning eller som ikke har innsamling. Det er ikke tatt hensyn til 

eventuelle endringer i innsamlingsfrekvens for restavfallet i systemet med kildesortering i sekk. 

Miljøkostnader er også beregnet og inkludert. Resultatene er vist i tabell Tabell 14. 

 

Tabell 14 Samfunnsmessige kostnader ved økt innsamling av emballasjeplast i norske husholdninger 

 System Merkostnad ved økt 

innsamling 

Miljøkostnad Totalkostnad 

  

kr/tonn 

innsamlet 

kr/tonn til 

material-

gjenvinning 

kr/tonn til 

material-

gjenvinning 

kr/tonn til 

material-

gjenvinning 

1 

Økt kildesortering i for 

innbyggere som allerede har 

dette (sekk med henteordning 

og sentralsortering/optisk 

sortering) 

1.280 1.600 -920 680 

2 

Etablering av 

sentralsorterings-anlegg for 

kommuner som i dag ikke har 

kildesortering eller som har 

bringeordning (som da 

avvikles) 

450 500 -920 -420 
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Det er beregnet at tiltak 1 vil gi en økt årlig innsamling på 16.700 tonn/år. Totalt vil 13.300 tonn av dette 

vil gå til materialgjenvinning. For tiltak 2 er det beregnet at 13.500 tonn/år vil gå til materialgjenvinning. 

 

Tiltakene gir ulike resultater for om de er samfunnsmessig lønnsomme eller ikke. Det blir presisert at 

for alternativ 1 resultatet avhengig av forutsetningene i analysen. KLIF (2013) understreker at det er 

store usikkerheter knyttet til de samfunnsmessige beregningene generelt. 

 

Miljøstyrelsen i Danmark (Møller et al., 2013) har studert miljø- og samfunnsmessige effekter av økt 

materialgjenvinning for papir, papp, plast, metall og organisk avfall og funnet at det er mulig å øke 

materialgjenvinningen betydelig uten at kostnadene øker. Dette forutsetter koordinering, utnytting av 

synergieffekter mellom ulike avfallstyper og optimering av tømminger. Dette ble ikke tatt hensyn til i 

KLIF (2013) sin analyse (Tabell 14 over). 

 

Bigum og Jakobsen (2014) oppgir at kostnaden for sorteringsprosessen ligger på rundt 100-170 €/tonn, 

men at dette anslaget var for testkjøring og at kostnaden derfor kan være lavere.  

 

6.4.4 Drivkrefter og barrierer  

Kvaliteten på sortert plast viktig når det gjelder hvilke produkter som lages av gjenvunnet plast, og 

markedet for gjenvunnet materiale styres både av pris og kvalitet (KLIF, 2013). Høy kvalitet på 

innsamlet plastemballasje medfører at det kan brukes til produksjon av nye emballasjeprodukter, til og 

med til emballasje med matkontakt, mens det stilles lavere kvalitetskrav for produksjon av bildeler, rør 

og andre bygningsmaterialer, tekstiler og fleece. Fargen på plastavfallet er også svært viktig for hvordan 

det kan brukes videre (KLIF, 2013). I følge KLIF (2013) er det også et betydelig markedspotensial for 

gjenvunnet blandet plast, siden man i grovere produkter kan tillate en blanding av plasttyper (PE og 

PP). Fråne et al. (2015) oppsummerer at potensialet for økt innsamling og materialgjenvinning av plast 

fra husholdninger og andre kommunale avfallskilder i Norden er stort, og fremhever følgende fremtidige 

løsninger for mer innsamling og materialgjenvinning av plastavfall: 

 

Økt innsamling gjennom økt tilgjengelighet 

 Enkelt for forbruker: hentesystemer, tettere nett av innsamlingspunkter, kombinasjon av 

løsninger som tar hensyn til lokale forhold 

 Økte kostnadene for innsamling og materialgjenvinning foreslås finansiert med høyere 

emballasjeavgifter/vederlag. 

 

Mindre fokus på emballasje og mer fokus på plast 

 Mengden avfall i form av mindre plastartikler (som ikke er emballasje) er liten sammenlignet 

med mengden emballasjeplast. Kombinert innsamling av emballasje og ikke-emballasje av plast 

oppgis som fordelaktig på mange måter. Mange sorterer allerede ut denne type plastavfall 

sammen med emballasje fordi de ikke skjønner at systemet per i dag skiller på dette.  

 Et innsamlingssystem basert på material utfordret likevel av at ikke-emballasje av plast er en 

mer heterogen strøm enn emballasje, både når det gjelder antall polymerer i materialet og 

innhold av potensialet for uønsket innhold av farlige stoffer (jfr kapittel 6.4.2). Dette bør derfor 

utredes videre med tanke på kvalitet på gjenvunnet materiale. 
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 Administrative aspekter vedrørende økte kostnadene for innsamling og materialgjenvinning 

foreslås utredes nærmere 

 

Fleksibelt sortering- og materialgjenvinningssystem 

 Muligheter for endringer i systemet (for eksempel utbyttbare prosessenheter) og kontinuerlig 

samarbeid med forskning og utvikling er viktig i et fleksibelt gjenvinningssystem. 

 Ansvaret for å sikre at sorteringsprosessene er i tråd med nedstrøms etterspørsel bør væra 

oppdelt på de ulike aktørene i verdikjeden, for eksempel ved at sorterings- og 

gjenvinningsanlegg kan påvirke kriterier for produktdesign. 

 

Markedsmuligheter 

 Markedet og etterspørselen etter gjenvunnet plast, det siste steget i verdikjeden, er en sterk 

drivkraft for økt innsamling. For å oppnå høy miljønytte er det viktig at gjenvunnet plast erstatter 

jomfruelig plast i størst mulig grad, noe som krever høy kvalitet på det resirkulerte materialet. 

Samarbeid, kommunikasjon, åpenhet og dokumentasjon i verdikjeden er derfor viktig for å 

skape troverdighet og etterspørsel. 

 Bruk av resirkulert plast påvirkes hovedsakelig av to økonomiske drivkrefter: 

o pris på resirkulert polymer sammenlignet med jomfruelig polymer 

o kostnader for materialgjenvinning sammenlignet med andra behandlingsformer. 

 Virkemidler for å skape drivkrefter for økt bruk av bør derfor utredes nærmere, som for eksempel 

kriterier til resirkulert materiale i offentlige anbud og økonomiske incitament før produsenter som 

benytter resirkulert plast. 

 Nesten halvparten av plastavfallet som samles inn for materialgjenvinning i EU eksporteres, 

hovedsakelig til Kina, og det finnes lite kunnskap om vad som skjer videre med plastavfallet der. 

Det er derfor behov for økt kunnskap/innsyn/transparens gjennom verdikjeden. Å vise gode 

eksempler på produsenter som bruker gjenvunnet plast i EU/Norden vil kunne inspirere til økt 

bruk i de lokala markedene, noe som også vil bidra til redusert eksport. 

 

Nordisk samarbeid 

 Alle foreslåtte fremtidige løsninger for å øke innsamling og materialgjenvinning av plast i Norden 

kan dra nytta av økt nordisk samarbeid. Gjennom kunnskapsutveksling mellom landene kan 

man oppnå mer praktisk samarbeid, som igjen kan bidra til økt sortering og materialgjenvinning 

innen de lokale markedene. 

 En nordisk nettverksplattform med interessenter i hele verdikjeden vil kunne skape 

forutsetninger for økt kommunikasjon og fremtid samarbeid innenfor eksempel: 

o Utvikling av felles informasjon til husholdningene om fordelene med materialgjenvinning 

basert på nordisk kunnskap 

o Utvikle felles nordisk strategi for å beregne nasjonale materialgjenvinningsgrader for å 

forenkle sammenligningen mellom landene 

o Økt dialog mellom kontrakterende sorteringsanlegg og produsentansvarsorganisasjoner 

og deres registrerte produsenter for å utveksle kunnskap om hvilke produkter er som 

ikke er mulig å materialgjenvinne. 

 Nettverket foreslås arrangert av en organisasjon som også fungerer som en 

paraplyorganisasjon for produsentansvarsorganisasjonene. Finansieringen kunne 

innledningsvis vært prosjektbasert og deretter gjennom medlemsavgifter. Aktører fra hele 

verdikjeden bør inviteres, inklusive designere, produsenter, avfallshåndteringsforetak, 
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sorterings- og gjenvinningsforetak, offentlig sektor (nasjonal/regional/lokal) og representanter 

for forbrukersiden. 

 

Rigamonti et al. (2014) har utredet design av ulike virkemidler for å oppnå økt gjenvinning av plast 

relatert til valg for produsenter og forbrukere, gjenvinningsindustrien, samt internasjonale markeder.  

 

6.4.5 End of Waste (EoW)  

For plast foreligger det en ferdig rapporter med forslag til EoW-kriterier (Villanueva og Eder, 2014). Her 

brukes begrepet waste plastic om plastavfall som er samlet inn fra husholdninger eller industri, og 

deretter sortert, vasket og resirkulert. Begrepet "resirkulert" er definert i EUs avfallsdirektiv som 

bearbeiding av plastavfall slik at det går inn i produksjon av nye plastprodukter.  

 

EoW-kriteriene refererer til plastavfall som kan reprosesseres på en måte som gjør dem klar for 

omsmelting til nye plastprodukter. Det betyr at kriteriene gjelder ikke for: 

1. Plastavfall som ikke kan brukes som innsatsmateriale til nye plastprodukter. Plastavfall som fyller 

andre funksjoner som for eksempel energigjenvinning, hvor egenskapene til plasten ikke er 

avgjørende for utnyttelsen, omfavnes ikke at EoW kriteriene. 

2. Nedbrytbar plast som ikke tåler materialgjenvinning. 

3. Plast som gjenbrukes i den opprinnelige formen (for eksempel flasker, paller).   

Dersom resirkulert plast, som fyller kriteriene for EoW, blir solgt til bruk som ikke omfatter resirkulering, 

vil det fortsatt være definert som avfall.    

 

End of Waste kriteriene skal være utformet på en måte som gjør at resirkulert materiale blir definert 

som avfall kun dersom det kreves overvåkning av materialet for å sikre miljø og helse. Kriteriene må ta 

hensyn til at resirkulering av plast er en velfungerende ordning allerede, og kriteriene skal ikke 

overlappe annen lovgivning. Målet med kriteriene er å dekke så mange avfallsstrømmer som mulig, 

men prioritere de største og viktigste strømmene der det er nødvendig. For plastavfall vil fordelene med 

EoW kriteriene være: 

 Tydeligere skille mellom resirkulert plast av høy eller lav kvalitet. Kun resirkulert plast av høy 

kvalitet vil kunne omkategoriseres fra avfall til råstoff. 

 Forbedret marked for resirkulert plast, inkludert forenklet og harmonisert lovgivning på 

internasjonalt nivå. 

 Redusert mengde økonomiske og administrative byrder, særlig knyttet til transport og omsetting.  

 

End of Waste kriteriene må være tydelige, robuste og kontrollerbare, samtidig som de oppfyller Art. 6 i 

EUs avfallsdirektiv. Tabell 15 oppsummere forslag til EoW kriterier for plastavfall. Fullstendig tabell 

finnes Villanueva og Eder (2014). 

 

Tabell 15 Oppsummering av forslag EoW kriteriene for plast. 

1 Kvalitet på plast fra gjenvinning 

1.1 Materialet må tilfredsstille krav spesifisert av forbruker av materialet (produsenter av nye plastprodukter). Når 
mulig, skal definerte standarder på resirkulert plast brukes.  
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1.2 Begrensninger på innhold av andre stoffer i plasten: ≤ 2 % tørrvekt. Dette gjelder alle materialer i avfallet som ikke 
er plast, som metall, papir, glass, sand, gummi og tekstiler. Unntak gjelder for andre stoffer som er en integrert del 
av plasten før omsmelting (fyllmasse, forsterkning og strukturelle deler).  

1.6 Materialet må ikke inneholde potensielt farlige stoffer. 

1.7 Materialet må ikke inneholde væsker som olje, løsemidler, lim, maling eller mat/drikke som kan oppdages ved syn 
eller lukt. Små mengder uten risiko for drypping er tillatt. 

2 Krav til innsatsmateriale 

2.1 Biologisk avfall, sanitærprodukter og helsepleieprodukter skal ikke benyttes. 

2.2 Farlig avfall skal ikke brukes med mindre dette er fjernet i henhold til punkt 3. 

3 Behandling av avfall 

3.1 Sortert plast skal behandles og lagres separat fra annet avfall, inkludert adskilt fra andre typer plastavfall. 

3.2 All forbehandling av plastavfallet (oppkutting, sortering, vasking, smelting) som kreves for at materialet skal være 
klart til bruk, må være fullført. 

3.3 For materiale som inneholder farlig avfall gjelder følgende: 
p) Avfall som stammer fra elektrisk avfall og vrakede kjøretøy skal ha vært gjennom behandlinger som kreves 

for denne typen avfall, definert i artikkel 8 i f Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the 
Council (WEEE) og artikkel 6 i Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council. 

q) Dersom materialet inneholder andre farlige stoffer som ikke omfattes av a), skal disse fjernes på forsvarlig 
måte. 

4 Krav til informasjon 

4.1 Plast som har opphørt som avfall skal brukes til å produsere ny plast, og plastforsendelser skal merkes med dette 
(«The material in this consignment is intended exclusively for the manufacture of plastic products»). Forsendelse av 
returplast skal også merkes med at det ikke inneholder farlig avfall.  

5 Krav til kvalitetsovervåkning 

 Produsenter er ansvarlig for å opprette system som kan ivareta og dokumentere EoW kriteriene 

 

 

6.4.6 Anbefalinger  

Med basis i resultatene fra kapittel 6.4.2, anbefales at BIR i sin strategi legger til rette for fortsatt 

innsamling av plastemballasje for husholdninger i BIR-regionen da dette gir størst miljønytte, og således 

er i tråd med EUs forslag til en overgang til sirkulær økonomi.  

 

Når det gjelder mer konkrete strategier for BIR i henhold til å oppnå så høy kvalitetsgjenvinning som 

mulig, bør dette sees i sammenheng med de 2 kvalitetskomponentene som det må jobbes med, og 

hvilke av disse som BIR har mulighet til å påvirke. 
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- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger. 

o Implementere sorteringsløsninger for større plastgjenstander som kan leveres til 

gjenvinningsstasjoner, inklusive relevante tiltak for å minimere mulighetene for akkumulering 

av miljøgifter i gjenvinningssystemene (herunder informasjon om hvilke typer plast som 

mottas, og sortering i etterkant)  

o Vurdere, alene eller i samarbeid med Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og andre relevante 

aktører, muligheter for mer effektive innsamlingsløsninger, informasjonsmateriell, m.m. for 

å sikre så mye plastemballasjeavfall til så høy kvalitet som mulig blir samlet inn. 

 Herunder vurdere utredning av sentralsorteringsanlegg for plast som et tiltak for å 

øke innsamlingsgraden for plast (både emballasje og mindre plastavfallsartikler) 

 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at materialene kan benyttes inn i produkter med nytte og som 

erstatning for jomfruelige råvarer. 

o Utrede nærmere, alene eller i samarbeid med andre relevante aktører, mulighetene for 

spredning av farlige stoffer ved innsamling/gjenvinning av mindre plastavfallsartikler (ikke 

emballasje) som i dag går i restavfallet, samt utrede mulige finansieringsordninger ved 

innsamling og gjenvinning ved denne type plast dersom det er aktuelt. 
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7 Kvalitetsgjenvinning og økt ressursutnyttelse 

Som beskrevet i kapittel 3, finnes det ingen offisiell definisjon av begrepet kvalitetsgjenvinning. Det er 

likevel benytte i flere referanser fra EU kommisjonen (European Commision, Parillas project, 2014 og 

European Commision, 2014a) for å beskrive høy kvalitet på materialgjenvinningsprosesser eller 

materialer/produktene som er et resultat fra disse prosessene. Dette henger også sammen med 

kommisjonens forslag til en overgang til en mer sirkulær økonomi, beskrevet som et system der 

ressursene skal ivaretas og brukes flere ganger, noe som skal gi økt verdiskaping og reduserte 

avfallsmengder (European Commision, 2014a). I denne sammenheng er det også foreslått en vesentlig 

revisjon av målene for materialgjenvinning av ulike typer avfall, samt nye og mer harmoniserte måter 

for beregning av materialgjenvinningsgrader (European Commision, 2014d).  

 

Begrepet kvalitetsgjenvinning betyr, i henhold til forfatternes tolkning, å resirkulere avfallsressurser med 

mål om å oppnå så høy miljø- og ressursnytte som mulig. Det betyr at det er viktig å ha høy kvalitet på 

innsamlede avfallsressurser, minimert tap gjennom prosessene, samt erstatning av jomfruelige råvarer 

ved produksjon av produkter som har en nytte/verdi i samfunnet. Det vil medføre at det blir produsert 

høykvalitetsprodukter med lavere miljøbelastninger enn tilsvarende produkter basert på jomfruelige 

råvarer.  

 

Med bakgrunn i dette foreslås kvalitetsgjenvinning å omfatte følgende to «kvalitetskomponenter»: 

- Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy 

kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger/uønskede stoffer 

- Funksjonell kvalitet: innebærer at resirkulerte materialene kan benyttes inn i produkter med 

positiv nytte i samfunnet og som erstatning for jomfruelige råvarer (unngå downcycling7). 

 

Energigjenvinning vil spille en rolle i systemet for økt kvalitetsgjenvinning så lenge det finnes uønskede 

stoffer i deler av avfallet. Men det påpekes at det kun er avfallsressurser som man ikke ønsker inn 

kretsløpet som bør gå til energigjenvinning, og at disse mengdene bør minimeres, spesielt i et langsiktig 

perspektiv. 

 

Kvalitetsgjenvinning henger således tett sammen med EUs End of Waste-kriterier, som har som formål 

å øke materialgjenvinning av avfall med fokus på høy kvalitet på de resirkulerte produktene. I dette 

ligger at avfallsressursene skal kunne erstatte jomfruelige materialer og gi like god kvalitet på 

sluttproduktene som om de hadde blitt produsert av jomfruelige materialer. Et virkemiddel for å få til 

dette, er å omdefinere avfallsressursene fra avfall til et ordinært råmaterial (End of Waste) dersom det 

tilfredsstiller definerte kriterier. Avfallsressursene vil da «være kvitt avfallsstemplet», og kan omsettes i 

markedet på lik linje med ordinære råmaterialer. 

 

                                                
7 Downcycling medfører redusert tap av kvalitet når et material blir gjenvunnet, for eksempel ved at 

man produserer lavkvalitets-/unyttige produkter av resirkulert materiale for at avfallsressursene skal bli 

«brukt til noe». 



 

Kvalitetsgjenvinning i BIR     

 

© Østfoldforskning   56 

8 Oppsummering og konklusjoner 

8.1 Kvalitetsgjenvinning 

Denne studien viser at materialgjenvinning av de vurderte avfallstypene glass, metall, tekstiler og plast 

gir størst miljønytte (hovedsakelig vurdert som klimaeffekt), sammenlignet med om avfallsressursene 

går til energiutnyttelse. For tekstiler kommer ombruk ut som den desidert beste utnyttelsen. Det er viktig 

å presisere at resultatene vil være følsomme hvilke produkter/materialer som forutsettes erstattet av 

avfallsressursene som materialgjenvinnes.  

 

Dette viser at livsløps (LCA)-metodikken er et viktig verktøy for å kunne analysere kvaliteten på ulike 

resirkuleringsmetoder. Siden denne metodikken tar for seg hele verdikjeden for avfallets vei frem til nytt 

produkt, kan ulike scenarier for hvilke produkter som blir erstattet av avfallsressursene. Man kan også 

analysere ulike «break-even» nivå. Dette kan for eksempel gjøres ved å analysere hvor stor innsats 

som kan investeres i en forbedret sorteringsprosess med formål å øke kvaliteten på de resirkulerte 

ressursene, uten at det medfører negativ miljønytte for produksjon av det resirkulerte produktet 

sammenlignet med jomfruelig produksjon. 

 

På denne måten kan det utarbeides mer spesifikke ranking-lister for materialgjenvinning av ulike 

avfallstyper, og dermed kunne utarbeide mer spesifikke definisjoner på hvilke avfallstyper og tilhørende 

gjenvinningsmetoder som kan «kvalifisere» til begrepet kvalitetsgjenvinning. Det vil her være viktig å ta 

hensyn til flere ulike miljøindikatorer, herunder også muligheten for spredning av miljøgifter. 

 

Dette prinsippet danner også basis for utarbeidelsen av i EUs avfallshierarki (European Commision, 

2008) og rapporten Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en 

resurseffektiv avfallshantering (Waste Refinery, 2013). Sistnevnte har utarbeidet ulike typer indikatorer 

for ulike typer avfallsbehandling, og det overordnede avfallshierarkiet er definert som følger med basis 

i det svenske avfallssystemet: 

 

a) Unngå at avfallet oppstår, samt ombruk 

b) Materialgjenvinning (som erstatning for jomfruelige råvarer) 

c) Biogassproduksjon 

d) Energigjenvinning og kompostering 

e) Gjenvinning som konstruksjonsmaterialer 

f) Deponering 

 

I ovennevnte hierarki brukes begrepet materialgjenvinning bare dersom jomfruelig material erstattes av 

resirkulert material – fordi denne materialgjenvinningsform har en høy miljønytte. Når for eksempel 

bunnaske fra energiutnyttelse brukes som dekke for deponi, betegnes det som gjenvinning av 

konstruksjonsmateriale. Dette kommer langt ned på hierarkiet fordi det er en materialgjenvinningsform 

med lav etterspørsel og med lav miljønytte. Når det gjelder biologisk utnyttelse av avfall, er det 

dokumentert at biogassproduksjon har en vesentlig bedre miljønytte enn kompostering, og 

biogassproduksjon (og produksjon av biogjødsel) og kompostering er derfor oppdelt på to ulike 

trappesteg. 
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Det anbefales at det utarbeides en ytterligere raffinering/detaljering av denne type hierarki/rangstige for 

ulike typer avfallsressurser som grunnlag for å sikre høyest mulig kvalitetsgjenvinning av ulike typer 

avfallsressurser.  

 

For norske forhold vil det være spesielt interessant å analysere miljønytten ved bruk av resirkulert glass 

til produksjon av skumglass. I henhold til hierarkiet vist over (Waste Refinery, 2013), vil dette muligens 

bli definert som «Gjenvinning som konstruksjonsmateriale» og dermed ligge lavere på hierarkiet enn 

energigjenvinning. Men det er først etter å ha analysert faktisk miljønytte ved denne 

gjenvinningsformen, at man kan prioritere disse behandlingsformene i forhold til hverandre. 

 

8.2 Anbefalinger for BIRs avfalls- og ressursstrategi 

For de fire vurderte avfallstypene gis en klar anbefaling om at BIR fortsetter innsamlings- og 

kildesorteringsordningene med mål om høyest mulig grad og kvalitet på materialgjenvinningen. 

Bakgrunnen for dette er at materialgjenvinning gir klart størst miljønytte, og således er i tråd med EUs 

forslag til en overgang til sirkulær økonomi og utnyttelse av ressursene. 

 

Øverst på avfallshierarkiet troner forebygging. Den nordiske litteraturen skriver en del om dette i form 

av økt levetid på tekstiler (clothing libraries) og ulike oppstrøms tiltak. Tilrettelegging for ombruk av 

tekstiler representere et tiltak for som reduserer avfallsmengden, og som BIR kan ha mulighet til å 

påvirke.  

 

Økt etterspørselen etter resirkulerte avfallsressurser vil generelt bidra til økt materialgjenvinning. Et 

konkret tiltak for dette er å stille krav til bruk av resirkulert materiale i offentlige anbud, for eksempel ved 

å etterspørre miljødeklarasjoner (EPD, se www.epd-norge.no) av produkter som skal kjøpes inn. En 

EPD dokumenterer, på en standardisert måte (ISO 14025), miljøegenskapene til produkter, og vil 

dermed kunne øke konkurranseevnen basert på miljøindikatorer, til produkter som er baseres på 

resirkulerte materialer i forhold til jomfruelig produserte materialer. Dette kan BIR implementere i sine 

innkjøpsrutiner. 

 

Det anbefales at BIR etterspør miljødokumentasjon av materialgjenvinningsformen produksjon av 

skumglass slik at denne materialgjenvinningsmåten for glass kan sammenlignes med andre 

behandlingsmåter og således «plasseres» i avfallshierarkiet. 

 

Tabell 16 oppsummerer studiens anbefalinger for kvalitetsgjenvinning for BIR, kategorisert i henhold til 

teknisk og funksjonell kvalitet for de 4 vurderte avfallstypene. 

  

http://www.epd-norge.no/


 

Kvalitetsgjenvinning i BIR     

 

© Østfoldforskning   58 

 

Tabell 16  Anbefaling for økt teknisk og funksjonell kvalitetsgjenvinning av glass, metall, tekstiler 

og plast. 

Glass Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Vurdere (alene eller eventuelt i samarbeid 

med Syklus, Avfall Norge og andre 

relevante aktører) muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre at 

så mye glassavfall til så høy kvalitet som 

mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

Med dagens innsamlingsstruktur har BIR 

isolert sett mindre mulighet til påvirkning, 

utover å levere så god kvalitet som mulig 

(jfr. teknisk effektivitet) inn i systemet til 

Syklus.  

 

Fokusere hovedsakelig på 

emballasjeglass, flatt glass og blyfritt glass 

da innholdet i disse produktene er kjent. 

Vurdere alternative løsninger (utover 

Syklus) for innsamling og viderefordeling 

av glassavfall (både fra husholdninger og 

andre kilder) til aktuelle 

mottak/gjenvinningsanlegg, med hensyn til 

miljømessige og økonomiske forhold.  

Metall Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Vurdere (alene eller eventuelt i samarbeid 

med Syklus, Avfall Norge og andre 

relevante aktører) muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre at 

så mye metallavfall til så høy kvalitet som 

mulig blir samlet inn fra husholdningene. 

Med dagens innsamlingsstruktur har BIR 

isolert sett mindre mulighet til påvirkning, 

utover å levere så god kvalitet som mulig 

(jfr teknisk effektivitet) inn i systemet til 

Syklus. 

Vurdere mulighetene for å samle inn 

metall som ikke er emballasje. 

Vurdere alternative løsninger til Syklus for 

innsamling og viderefordeling av 

metallavfall (både fra husholdninger og 

andre kilder) til aktuelle 

mottak/gjenvinningsanlegg med hensyn til 

miljømessige og økonomiske forhold. 
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Tekstiler Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Inngå samarbeid med sentrale seriøse 

aktører om innsamling av tekstilavfall for å 

samle inn mer brukte tekstiler, både til 

ombruk og til materialgjenvinning.  

 Stimulere til ombruk og upcycling 

/omarbeiding av tekstiler  

 Bli enige om hvem som tar ansvar 

for hvilke deler av verdikjeden 

(tekstiler til 

ombruk/materialgjenvinning). 

 Innføre løsninger som separerer 

husholdningstekstiler og tekstiler 

fra storhusholdninger/institusjoner 

(f.eks. for eksempel gardiner og 

møbelstoff) som kan inneholde 

brannhemmere.  

Vurdere aktuelle strategier for økt ombruk 

og materialgjenvinning av tekstiler (for 

eksempel at BIR tar hånd om det 

tekstilavfallet som ikke kan ombrukes) og 

samarbeide med andre kommuner/IKS i 

Norge om eksport/leveranse til relevante 

materialgjenvinningsanlegg. 

Involvere seg i pågående aktiviteter om 

utredning av sertifiseringsordninger og 

andre relevante initiativer for gode 

systemer 

Sikre at eventuelle nye systemer blir 

supplerende til eksisterende systemer 

(ikke ødeleggende hverken praktisk eller 

økonomisk. 

Diskutere fremtidige løsninger/samarbeid 

med Avfall Norge og på et Nordisk nivå for 

å sikre tilgang til informasjonsutveksling. 

Herunder ligger også utvikling av 

informasjonsmateriell til forbrukere. 

Bidra til informasjonskampanjer (med 

samarbeidende aktørene) rettet mot 

husholdningene for å motivere til 

innsamling (både for ombruk og ødelagte 

tekstiler). 

Plast Teknisk kvalitet: Funksjonell kvalitet: 

Implementere sorteringsløsninger for 

større plastgjenstander som kan leveres til 

gjenvinningsstasjoner, inkl. relevante tiltak 

for å minimere mulighetene for 

akkumulering av miljøgifter i 

gjenvinningssystemene (herunder 

informasjon om hvilke typer plast som 

mottas) og sortering i etterkant. 

Utrede nærmere (alene eller i samarbeid 

med andre relevante aktører) mulighetene 

for spredning av farlige stoffer ved 

innsamling/gjenvinning av mindre 

plastavfallsartikler (ikke emballasje) som i 

dag går i restavfallet, samt utrede mulige 

finansieringsordninger ved innsamling/ 

gjenvinning av denne type plast dersom 

det er aktuelt. 

Vurdere, alene eller i samarbeid med 

Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og andre 

relevante aktører, muligheter for mer 

effektive innsamlingsløsninger, 

informasjonsmateriell, m.m. for å sikre så 

mye plastemballasjeavfall til så høy 

kvalitet som mulig blir samlet inn. 

 Vurdere utredning av 

sentralsorteringsanlegg for plast for 

å øke innsamlingsgraden for plast 

(både emballasje og mindre 

plastavfallsartikler). 
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