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Disposisjon



 
Målavklaring



 
Begrepsavklaring



 
Hvilket forbruk genererer ”mest” avfall?



 
Skisse til en forbruksinnrettet avfallspolitikk



Målhierarkiet og måloppnåing

1) Redusere mengden 
avfallet

2) Øke gjenbruk og 
resirkulering av avfallet

3) Sikre en miljømessig 
best mulig behandling av 

restavfallet

++OK--

”OPERATØR””AKTØR” rolleforståelse



Hvordan redusere avfallsmengden?



 
Hvordan måle ”mengde”?


 
Verdi i kroner



 
Mengde i kg eller m3?



 
Miljøbelastning (eks økologisk fotavtrykk, energiforbruk, 
klimagassutslipp, miljøfarlige substanser)?



 
Hvor sette inn tiltakene?


 
Output: etter at avfallet har oppstått?



 
Input: før avfallet har oppstått? (dvs forbruket)

Forsøkt – uten særlig hell

Ny vinkling - med større 
sjanse til suksess?



Forbruk og avfall henger sammen



 
Fra Miljøverndepartementets temaside om avfall:


 
Produksjon og forbruk henger nært sammen. Framstilling av varer 
og tjenester har miljøkonsekvenser helt fra uttak av råvarer til 
endestasjonen avfall. Regjeringen ønsker å fremme produksjon og 
forbruk av produkter og tjenester med bedre miljøegenskaper i alle 
faser fra uttak til avfall.



 
Regjeringen vil:



 
Øke kunnskapen om miljø- og ressursbelastningene fra forbruk og 
stimulere til bærekraftig forbruk.



 
Medvirke til at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og 
etterspør miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye 
etiske og sosiale standarder.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/forurensning/forbruk-og-avfall.html?id=485582

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/forurensning/forbruk-og-avfall.html?id=485582


…kanskje til og med på en pervertert måte..
”Nå frykter Olsen og mange aktører i bransjen at 
det skal bli vanskelig å sikre seg nok søppel……
Finanskrisen har ført til en kraftig nedgang i 
avfallsmengden i Sverige, som utkonkurrerer 
norske anlegg på pris”.



Og bak ligger hensynet til økonomisk vekst
Korrigering fra Kristin Halvorsen gjengitt i bl.a. 
Adresseavisen 6.12.2008:

”Mitt poeng er enkelt og greit at de som kan, bør 
oppføre seg normalt………Når ingen tør å låne 
ut penger og ingen tør å låne penger og alle 
setter nye prosjekter på vent i samfunnet, så 
stopper hjulene opp. I verste fall betyr det 
oppsigelser og arbeidsledighet. I den 
sammenhengen lot jeg en humoristisk 
kommentar falle om at jeg viser fram 
handleposene etter å ha vært på shopping for å 
demonstrere at jeg gjør mitt for å holde 
økonomien i gang”.



DERFOR: forslag til en utvidelse av 
avfallspolitikken

Råvareuttak Foredling Forbruk Avfall

Norge

Utlandet

Tradisjonell 
avgrensning av 
avfallspolitikken

Tradisjonell avgrensning av den 
resterende nasjonale miljøpolitikken

Utvidet 
avfallsfokus: eks 

eksport av 
miljøfarlig avfall

Utvidet 
avfallsfokus: 
innenlandsk 

forbruk (import og 
innenlandsk 
produsert)

Ikke omfattet av norsk miljøpolitikk: 
miljøbelastning fra utenlandsk produksjon 
av  varer som importeres til og forbrukes i 

Norge 

Ikke omfattet av 
norsk 

miljøpolitikk: 
nordmenns 

forbruk i utlandet 
(eks ”sydenturer”)

?

?

gjenbruk
resirkulering

Kilde: Hille, J., Storm, H., Aall, C., Sataøen, H. (2007): Miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon 1987-2007. En analyse i forbindelse med 
20-årsjubileet for utgivelse av rapporten ”Vår Felles Framtid” og lanseringen av målet om en bærekraftig utvikling. VF-rapport 2/2007. Sogndal.



Hva rapporten skulle belyse



 
Normalhypotese


 
Miljøeffektivisering i produksjonen er tilstrekkelig til å redusere den 
samlede miljøbelastningen



 
Mothypotesen


 
I rike land vil miljøbelastningen fra produksjon gå ned mens 
miljøbelastningen fra forbruket vil øke, fordi gevinsten av 
miljøeffektiviseringen i produksjonen vil bli spist opp av økt forbruk



 
Problemstillinger


 
Hvordan har miljøbelastningen fra norsk produksjon og norsk 
forbruk utviklet seg i perioden 1987-2007?



 
Hvordan kan myndighetene eventuelt styrke et forbruksfokus i 
miljøpolitikken



Mothypotesen ble styrket!
Relativ utvikling i utslipp av klimagasser og absolutte utslipp i 2007 
(millioner tonn CO2-ekvivalenter)



Et mer miljøeffektivt næringsliv

Mellom 1987-2006 har bl.a. følgende skjedd: 



….men forbruket øker desto mer

Vareslag 1987 1997 2006 Utvikling 
Klær og skotøy 24 590 28 560 60 849 +147 %

Møbler og husholdningsartikler 26 656 33 018 49 771 +87 %

Andre varer og tjenester 41 204 44 558 66 088 +60 %

Husholdningenes utgifter i millioner faste 2000-kr

Fritidsforbruket en versting (økning frå 2001-2005):
+ 100% i vekt for import av sportsutstyr

+ 115% i kroner til kjøp av radio, TV og hjemmedatamaskiner

+ 180% i vekt av importerte av fritidsbåter
Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. (2007): Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk – en kartlegging. VF-rapport 1/07. Sogndal



Hvor bør vi så rette oppmerksomheten?



Hvor står ”forbruksreduksjoner” i norsk 
miljøpolitikk?


 

Innledning til Lavutslippsutvalet sin innstilling (september 2006)


 

En radikal omlegging av norsk livsstil i en mer klimavennlig retning ville kunne redusere 
framtidige utslipp mye. Utvalget har likevel ikke valgt å anbefale dette, blant annet fordi 
vi mener det vil være en umulig politisk oppgave å realisere



 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (Vårt Land 15.01.2006)


 

Miljø handler ikke om å leve asketisk. Miljøvern skal ikke være en slags pietistisk 
livsfornektelse



 

Eneste gangen ”forbruk” ble omtalt i regjerings siste klimamelding (2007)


 

Særskilte tiltak kan også bli vurdert for å mobilisere befolkningen til tidligere omstilling 
til forbruksmønstre som gir lave utslipp, enn det som en forventet stigende karbonpris 
vil utløse alene



 

MEN – sagt av tidlegere miljøvernminister Torbjørn Berntsen i forkant av 
FNs første internasjonale konferanse om bærekraftig forbruk, i Oslo 1994 


 

Målsetningen om doblet norsk forbruk innen år 2030 er helt vilt... Problemet er at 
uansett hvor miljøvennlig norsk industri blir og hvor miljøriktige produktene våre blir, så 
bidrar enhver vekst i nord negativt i den globale fordelingspolitikken



Grønn Hverdags tips til reduksjon av avfallet



 
Kjøp brukt 



 
Unngå impulskjøpene



 
Selg eller gi bort ting du ikke 
trenger lenger



 
Unngå engangsprodukter



 
Gi opplevelser eller en 
tjeneste istedenfor ting til 
gave.



 
Kjøp produkter med lang 
levetid



 
Stol på egen smak, ikke på 
moten



 
Stopp uønsket reklame



 
Hjemmekompostere



 
Bruk papir på begge sider



 
Kjøp minst mulig emballasje



 
Bruk handlenett



 
Bli med i bytteringer

http://www.klimaklubben.no/gh/Nettsider/Groenn-Hverdag/Tm/Avfall-og-forbruk/Tips/Slik-lager-du-mindre-soeppel

http://www.klimaklubben.no/gh/Nettsider/Groenn-Hverdag/Tm/Avfall-og-forbruk/Tips/Slik-lager-du-mindre-soeppel


Elementer i en forbruksinnrettet avfallspolitikk



 

Prioriterte forbrukstema


 

Mat


 

Fritidsprodukter


 

Klær og skotøy


 

Møbler og husholdningsprodukter


 

Elektriske artikler



 

Tre strategier


 

Effektivisere: Redusere miljøbelastningen per forbruksenhet


 

Substituere: Endre til ein type forbruk med mindre miljøbelastning per forbruksenhet


 

Redusere: Redusere omfanget av forbruk



 

Tre virkemiddelkategorier


 

Informere (eks miljømerking, informasjonskampanjer, undervisning)


 

Stimulere (eks tilskudd, redusere skattar og avgifter, teknologiske tiltak, planlegging)


 

Avgrense (eks forbud, avgifter, regulering)



Kontaktinformasjon:

Carlo Aall
Tel: 57 67 61 56  
Mobil: 991 27 222
E-post: caa@vestforsk.no

Vestlandsforsking
Postboks 163
6851 Sogndal
Tel: 57 67 61 50
Faks: 57 67 61 90
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