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EUs sirkulærøkonomipakke

• Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi:
– Utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff, 

– Mer ressurseffektive produksjonsprosesser, 

– Økt ressursutnyttelse av avfall, 

– Utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres,

– Grønne offentlige innkjøp,

– Næringsrettet innovasjon og forskning.

• Målet med EU-kommisjonens "pakke for sirkulær økonomi" er å skape nye 

arbeidsplasser ved å ta bedre vare på begrensede råstoffressurser i EU. 
– 680.000 nye arbeidsplasser. 

– Årlig økonomisk gevinst på 600 milliarder Euro.

– Reduksjon i årlige CO2-utslipp med 500 millioner tonn.



Klimagassutslipp i industrien

Kilde: SSB



Utslipp av prioriterte miljøfarlige stoffer

Kilde: St.meld. 14 (2006-2007)

Indeks for utslipp av kjemikalier på prioritetslisten veiet etter farlighet for helse og miljø 
Totale utslipp i 1995 = 100

"Punktutslipp av miljøgifter fra industri 

i Norge er redusert betydelig de siste 

15-20 årene. For å nå det nasjonale 

målet om stans i utslipp av miljøgifter 

er det nødvendig å fortsette denne 

positive utviklingen. Det vil si at 

verdiskapningen i Norge i enda større 

grad må skje uten miljøgiftsutslipp".

Kilde: KLDs handlingsplan for å 
stanse utslipp av miljøgifter (2015)



Reduserte avfallsmengder i industrien

• Industrien var den kilden 

som hadde desidert mest 

avfall i 1995, med 41 % av 

de totale avfallsmengdene. 

• I 2014 var andelen redusert 

til 22 %. I 2015 ble 

industriens andelen av  

avfallsmengdene beregnet 

til 13 % (etter en endring i 

definisjonene av biprodukt)  
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

(Tallene for 2015 er ikke sammenlignbare med tallene for 2008 

og tidligere årganger pga. at en stor del av materialene som 

tidligere var definert som avfall, nå defineres som biprodukt).
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Noen eksempler på "sirkulære" forretningsmodeller

• Borregaard - ett av verdens mest avanserte bioraffinerier. 

• NCE Eide - prosessindustribedrifter med mål om 0 avfall til sluttbehandling.

• Norsk Hydro - verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon.

• Mo Industripark - utnyttelse av overskuddsenergi og biprodukter til nytt råstoff.

• Celsa Armeringsstål - utnyttelse av ren vannkraft, jernskrap, og med ledende renseteknologi.

• Norsk Gjenvinning og Glava - gjenvinning av glass til produksjon av nytt isolasjonsmateriale.

• Bergene Holm, Norske Skog, Franzefoss Miljøkalk m.fl. – forskningsbidrag for å bedre kunne 

utnytte treaske fra biobrenselanlegg som gjødsel (grøntarealer, jordbruksarealer og skog).

• Jotun - deltar aktivt i å utvikle EUs Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR).

• Norcem - utnytter ressursene i farlig avfall/avfallsbrensel til å erstatte fossilt brensel.



Eksempler - utnyttelse av avfallsråstoff i norsk industri

• Metall

- Celsa Steel Services

- Hydro Aluminium

- Nystar Høyanger

- Jernverk og støperier

• Papir/papp

- Norske Skog

- Peterson Packaging

- Vadja Papir Scandinavia

• Plast

- Norfolier Green Tech

- Scandinavian Business Seating



EUs IED-direktiv

• Industriutslippsdirekivet (IED), med tilhørende 

"BREF-dokumenter" angir beste tilgjengelige 

teknikker for ulike industribransjer.

• Direktivet og BREFene skal bidra til 

konkurransevilkår mellom industribedrifter i 

EØS og drive frem stadig bedre teknologier.

• Bindende BAT-konklusjoner 

– (med begrensede muligheter for unntak)

• Ressurseffektivitet tas inn i nye BREFer



Scenarioer - økt ressurseffektivitet i EU

Kilde: EU-kommisjonen



Scenario - økt materialgjenvinning av avfall i EU

Kilde: EU-kommisjonen

• Økt materialgjenvinning av

husholdningsavfall, tilsvarende

næringsavfall, samt emballasjeavfall.

• Restavfall til deponi begrenset til 5 %.



Muligheter for norsk industri

• Industriens biprodukter kan ofte utnyttes til nytt 

råstoff, istedenfor å betraktes som avfall. Økt 

innovasjon og reduserte avfallsmengder vil 

normalt bidra til økonomisk vekst i industrien. 

• Tilsvarende vil bruk av råstoff som stammer fra 

gjenvinning av avfall, gi både miljømessige og 

bedriftsøkonomiske gevinster. Industrien bruker 

færre ressurser og mindre energi ved bruk av 

avfallsråstoff enn ved bruk av jomfruelige råvarer.

• Vektlegging av miljøkrav ved offentlige 

anskaffelser kan gi økte markedsandeler for 

norske industribedrifter, som ofte vil kunne vise 

til lavt "økologisk fotavtrykk" for sine produkter.

Kilde: Dagsavisen 18.01.2016



Nødvendige rammebetingelser

• Satsing på næringsrettet FoU 

• Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige 

betingelser

• Anskaffelser som fremmer miljø, innovasjon og 

næringsutvikling 

• Økt ressursutnyttelse av biprodukter og resirkulert 

avfallsråstoff

• Konkurranse på like vilkår

Forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, stabilitet, 

trepartssamarbeid, industriell og teknologisk kompetanse. 
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