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Krav til utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner før energiutnyttelse 

av restavfall 

 

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund ber om at 

det innføres et forskriftskrav om at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse 

av restavfall. Et slikt krav vil sikre økt materialgjenvinning av f.eks. papp/papir, plastavfall og 

våtorganisk avfall/matavfall. Kravet kan innrettes slik at utsortering av fraksjoner til 

materialgjenvinning skjer innen rammene av det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 

EU-kommisjonen har forslått at 70 % av husholdningsavfall, og tilsvarende avfallsfraksjoner 

fra næringslivet, skal gå til ombruk og materialgjenvinning innen 2030. Det nasjonale målet 

om at 80 % av avfallet skal gjenvinnes (nasjonalt mål 4.8 i departementets Prop 1 S (2014-

2015) skiller ikke mellom materialgjenvinning og energiutnyttelse, og gir dermed ingen 

insentiver for økt utsortering. Iht. departementets Avfallstrategi (T-1531) og Biogasstrategi 

(T-1545) skal det jobbes videre med tiltak for økt utsortering av matavfall, plast og tekstiler. 

 

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund mener 

den mest effektive måten for å sikre økt utsortering av resirkulerbar materiale, er å sette 

klare nasjonale mål for materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling, og kombinere 

dette med et krav til at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av 

restavfall, innenfor realistiske rammer. Utformingen av et forskriftskrav kan f.eks. innebære 

en forpliktelse for kommuner og næringsdrivende til å sørge for at det er tilrettelagt for 

utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner i hhv. husholdninger og egen virksomhet, 

enten ved kildesortering eller gjennom avtale om sortering på et sorteringsanlegg. 

 

Etter vårt syn vil et krav til økt utsortering av avfallsfraksjoner til materialgjenvinning ha 

stor nytteverdi, når det gjelder verdiskapning, arbeidsplasser og miljø. Økt utsortering av 

resirkulerbart avfall vil gi grunnlag for økt ressursutnyttelse av gjenvunnet avfall som råvare 

i industriell produksjon, både nasjonalt og globalt, til erstatning for jomfruelig råvareuttak. 

Eksempelvis vil økt utsortering av våtorganisk avfall gi muligheter for forretningsutvikling 

basert på miljøvennlig produksjon av biogass, biogjødsel og jordforbedringsmiddel. 

 

Krav om utsortering av plastavfall og krav om kildesortering av matavfall inngår i tidligere 

utredninger, som er utført av Mepex Consult på oppdrag fra Miljødirektoratet (2012).  

 

Vi anmoder Klima- og miljødepartementet om å gi Miljødirektoratet i oppdrag å utrede et 

krav i avfallsforskriften til utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner før 
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energiutnyttelse av restavfall. Ved å gi Miljødirektoratet et slikt oppdrag vil Klima- og 

miljødepartementet også følge opp deler av sin Avfallsstrategi og Biogasstrategi. Vi deltar 

gjerne i det videre arbeidet. 
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