Ny statistikk for 2017 viser at vi kaster mindre husholdningsavfall enn før, og som er i tråd med
nasjonale føringer om reduksjon av forbruk. Samtidig viser tallene at graden av materialgjenvinning
har gått noe ned i Østfold, og er på ca 30% i gjennomsnitt. Noen av kommunene har hatt en utbredt
kildesortering av avfall på agendaen i mange år, mens andre kun har hatt sortering av papp og papir,
og plastemballasje de siste årene. For mange av Østfold kommunene er det en lang vei å gå for å
møte EU direktiv som krever 50% materialgjenvinning av avfallet.

Avfall: vi kaster mindre avfall en tidligere.
Ikke alt som rapporteres som materialgjenvinning, blir materialgjenvunnet
I tiden fremover blir det økt fokus på at avfall som går til materialgjenvinning skal dokumenteres. En
lang rekke miljøanalyser viser at det er bedre for miljøet å materialgjenvinne avfall fremfor å
energigjenvinne det. Dette forutsetter en god kvalitet. Nye EU direktiv vil kreve at
materialgjenvinningsgrad måles etter hva som faktisk blir materialgjenvunnet. Når dette innføres vil
materialgjenvinningsgraden gå ned som følge av at feilsortert avfall skal trekkes fra. Samtidig vil
forberedelse til gjenbruk inngå i beregningene. Det betyr at vi kan løse noe av forpliktelsene ved økt
materialgjenvinning, gjennom gjenbruk av avfall.
Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall, og vi har sett et
betydelig løft og samarbeid innenfor disse feltene den siste tiden. Blant annet med etableringen av
Norsk Senter for Sirkulærøkonomi. Vi tror og at dette fokuset vil øke, og at vi vil se positive og økte
tall for både gjenbruk- og materialgjenvinning. Medlemmene våre representerer mange gode
løsninger, og bidrar til å øke både gjenbruks- og materialgjenvinningsgraden. Vi er og godt rustet for
å ta hånd om det avfallet som innehar liten verdi og som energigjenvinnes i et av Østfold`s solide
energigjenvinningsanlegg med minimale utslipp til miljø.

