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Miljøgiftene må ut  

av sirkulærøkonomien 
Giftstoffer utgjør en barriere for resirkulering  

og en risiko for at sirkulærøkonomi går fra  

løsning til problem 



 

 

 

  

 

 

 

  

Sirkulærøkonomi har de siste årene kommet høyt på agendaen som en løsning på 

miljøproblemer, klimakrise, overforbruk og importavhengighet.  

Konseptet har et utall ulike definisjoner, men det sentrale er forretningsmodeller som 
fokuserer på reduksjon, gjenbruk og gjenvinning av materialer. Dette er viktig for å 
redusere miljøbelastningene i en verden med befolkningsvekst, økonomisk vekst og 
overforbruk.  

Det er likevel flere risikomomenter knyttet til sirkulærøkonomi, og en av de viktigste er 

miljøgifter. 

Gjenbruk eller gjenvinning av materialer med miljøgifter er risikabelt fordi det kan 

videreføre giftstoffene til nye produkter og spre dem i samfunnet slik at de ender med å 

gjøre stor skade på mennesker og miljø. Mange slike stoffer blir først farlige når de blir 

avfall, fordi de da kan frigis til omgivelsene og oppkonsenteres i organismer. Materialer 

med miljøgifter må derfor vanligvis destrueres eller nøytraliseres i stedet for å resirkuleres 

– hensynet til klima og ressursbruk må vike for å spare miljøet. 

Miljøgifter 

Er stoffer som er giftige selv i små 
doser og som brytes sent ned i 
naturen. De forekommer både 
naturlig og som resultat av den 
kjemiske industrien – og de brukes 
i alt fra gulvbelegg til kosmetikk og 
elektronikk. 

Miljøgiftene må ut av 

kretsløpet  



Annonse for DDT i Time Magazine (juni 1947) 

 

 

  
Farlige fakta om miljøgifter 

---------------------- 
 De fleste miljøgifter er i praksis feil stoff på feil sted, i feil dosering. For eksempel er 

sink et stoff som er nødvendig for kroppen, men hvis det slippes ukontrollert ut i 

naturen kan det oppkonsentreres i næringskjeden og være giftig. 

 

 Mange miljøgifter begynte sin historie som vidundermaterialer med ettertraktede 

egenskaper: Brannsikkert, fettavstøtende, holdbart, mykt og sterkt, isolerende, 

insektdrepende. 

 

Dette illustreres godt av gamle annonser for det giftige insektmiddelet DDT. 

Middelet ble på 1940-tallet anbefalt til bruk i både i jordbruk og i hjemmet, men 

viste seg etter hvert å være svært skadelig, og regnes som en hovedårsak til 

utryddelse av flere fuglearter. DDT er i dag forbudt. 

 Utfasing av kjente miljøgifter har ofte vært vellykket – for eksempel har 

miljøskadelig bly i hvitmaling blitt erstattet av ufarlig titandioksid. Samtidig har vi 

sett at utfasing av én miljøgift kan bidra til innføring av en annen: Giftstoffet PCB ble 

fjernet fra produksjonen av vindusruter på 1970-tallet, men historien viser at 

erstatningsstoffene klorparafiner også har vært skadelige. 



  

 

 Den kjemiske industrien finner opp et nytt kjemikalie hvert tredje sekund. 

Europeisk regelverk krever testing før stoffene tas i bruk, men det er utfordrende å 

gjøre dem forbudt, og man har ikke klart å hindre at nye giftstoffer fremdeles 

kommer på markedet.  

 

 Et viktig skritt for å stoppe tilførselen av nye giftstoffer vil være å forby hele grupper 

av stoffer som ligner på hverandre, i stedet for kun enkeltstoffer. EU planlegger et 

slikt forbud for gruppen halogenerte flammehemmere fra 2021, men har møtt sterk 

motstand fra kjemikalieindustrien. 

 

 Selv om vi lykkes med å fase ut de kunstig fremstilte giftstoffene, vil de naturlig 

forekommende stoffene gjenstå. Dette gjelder for eksempel tungmetaller, som 

inngår i en rekke ulike bergarter og som kan frigjøres og oppkonsentreres når vi 

utvinner mineraler. De må derfor skilles ut og håndteres på en forsvarlig måte. 

 

 Vi har mange kjente miljøgifter lagret i eksisterende bygg, produkter og 

infrastruktur, og med en ukjent tilførsel av nye miljøgifter kan vi ikke regne med at 

problemet vil forsvinne med det første. Det forventes en økning i mengden farlig 

avfall på 29 % frem mot 2030. 

 

Gamle synder om igjen 

Deler av Regjeringskvartalet er nå i ferd med å rives. 

Mye av den gamle betongen inneholder giftstoffet 

PCB, som i dag er forbudt. For å hindre forurensing må 

slik betong deponeres i stedet for å gjenbrukes. Dette 

problemet vil vi også møte når dagens bygg skal rives, 

50-100 år inn i fremtiden – materialer tilsettes fortsatt 

en stor mengde kjemikalier uten at man kjenner hele 

omfanget av stoffenes farlige egenskaper. 

   



  

Det tok 

Før PCB ble 

forbudt 

20 ÅR 

100 ÅR 
Før asbest ble 

forbudt* 

Det tok 

Det kan ta sjokkerende lang tid å stoppe bruken av 

et skadelig stoff selv om man vet at det er farlig ... 

*Ulike land innførte forbud til ulikt tidspunkt. Skadelige egenskaper ble 

dokumentert i 1899, Norge innførte forbud i 1985. Asbest er fremdeles 

lovlig i mange land, blant annet i USA under visse betingelser. 
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I dagens norske system ender de fleste miljøgiftene med å bli destruert ved høye 

temperaturer i forbrenningsovner eller ved at de nøytraliseres og stabiliseres for 

evigheten i et deponi for farlig avfall. Ved at giftstoffene på denne måten skilles ut og 

behandles trygt blir det også mulig å gjenvinne andre ressurser uten miljøskade – denne 

lineære økonomien gjør det mulig med sunn sirkulærøkonomi. 

Noe farlig avfall finner likevel veien ut av det lineære systemet, som følge av miljø-

kriminalitet. Dette får alvorlige konsekvenser. 

 

Nordmenn kaster mer avfall enn noen gang, og økte avfallsmengder er tegn på et 

overforbruk som får alvorlige miljøkonsekvenser. 

Når det gjelder farlig avfall er det likevel noe positivt med at innsamlede mengder har økt 

de siste tiårene. Der mange giftstoffer tidligere ble oversett og sluppet ut i naturen, er det 

i dag langt bedre kunnskap og kontroll over slike stoffer. Den norske industrien renser sine 

utslipp, og miljøgifter blir nå samlet opp som farlig avfall og levert til forsvarlig 

sluttbehandling. Figuren under viser hvordan utslippene har gått ned parallelt med 

økningen i mengden farlig avfall. 

Lineær økonomi 
 - Ikke alltid et onde 



Farlig avfall på avveie: Eksempler på 

usunn sirkulærøkonomi 

Også kriminelle ser avfall som en ressurs, men 

ikke av miljømessige grunner.  

Gjennom dokumentaren «Søppelsmuglerne» 

avdekket NRK Brennpunkt i 2019 at organiserte 

kriminelle stjeler elektronisk avfall fra dårlig 

sikrede mottak i Norge. Avfallet fylles i gamle 

biler som sendes til lavkostland der det selges 

videre til reparasjon og gjenbruk eller til 

gjenvinning under ukontrollerte forhold.  

Dette er en usunn versjon av 

sirkulærøkonomien. Produktene får kanskje 

nytt liv for en periode, men de ender opp som 

et miljøproblem. Kjemikalier og miljøgifter 

lekker ut og forårsaker skade og død for både 

arbeidere og miljøet.  

Beaching  

Foregår ved at gamle skip smugles til lavkostland der de ender opp på 

en strand for opphugging og gjenvinning. Ressurser i avfallet utnyttes, 

men på verst tenkelige måte for helse og miljø.  

Beaching er ulovlig, men velges likevel av mange skipsredere, fordi det 

er lønnsomt og sjelden straffeforfølges. I 2017 endte 16 skip med norske 

eierinteresser på strender i India, Pakistan og Bangladesh. Du kan lese 

mer om problemet på www.bellona.no 

 



  

Giftstoffet PCB er påvist i  nye 

mobiltelefoner i Norge, til tross for at 

det ble forbudt for over 30 år siden. 

Årsaken antas å være ukritisk 

resirkulering av gammel plast – som 

ble produsert før forbudet mot PCB. 

En nederlansk studie fra 2020 viser at 

barneleker med resirkulert plast 

inneholdt farlige nivåer av giftstoffene 

dioksiner og bromerte flammehemmere. 

Stoffene kan da lett overføres hvis barna 

putter lekene i munnen. 

Når miljøgiftene resirkuleres 

 
Det blir også usunn sirkulærøkonomi når resirkulering gjør at giftstoffer ukontrollert 

videreføres til nye produkter. Stoffene kan da lekke ut i bruk eller ved endt levetid for 

produktene. Det er oppdaget mange tilfeller av dette. 

Det er ikke bare plast som inneholder miljøgifter. 

Betong i bygg har ofte blitt tilsatt PCB og 

tungmetaller. Ved riving knuses betongen ned og 

de farlige stoffene kan frigjøres hvis materialet for 

eksempel gjenbrukes som fyllmasser. Her krever 

myndighetene heldigvis testing før eventuell 

gjenbruk. Giftinnholdet setter en stopper for 

sirkulærøkonomi ved at at enorme mengder 

forurenset betong må sendes på deponi hvert år i 

stedet for å gjenvinnes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi har sett hvordan vi fremdeles er omgitt av miljøgifter i dagens samfunn – både de gamle 

kjente, og en uant mengde nye og ukjente giftstoffer. Lovgivningen tilknyttet kjemikalier har 

blitt bedre, men det er lite som tyder på at vi kan få en verden uten farlig avfall med det 

første. Derfor må vi fortsette også med den lineære økonomien som sørger for å ta 

miljøgiftene ut av kretsløpet – og som muliggjør en sunn sirkulærøkonomi. 

Arbeidet for sirkulærøkonomi må videreføres og forsterkes, men med en sterk bevissthet 

om miljøgifter – hvis ikke risikerer vi at løsningen i stedet blir et enormt giftproblem. 

Anbefalinger: 

 Vi blir ikke kvitt miljøgiftene med det første. Dagens infrastruktur for håndtering av 

farlig avfall må fornyes slik at vi kan ta giftstoffene ut av kretsløpet også i fremtiden. 

 

 Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi må inkludere tiltak som sikrer at gjenbruk 

og gjenvinning ikke bidrar til spredning av miljøgifter. 

 

 Kjemikalielovgivningen og produsentenes ansvar for å unngå tilførsel av miljøgifter 

må forsterkes. 

 

 Miljøkriminalitet fører til at giftstoffer havner på avveie. Bevilgningene til 

etterforskning og straffeforfølging må økes, og det må innføres større grad av 

personlig ansvar når bedrifter begår miljøkriminalitet. 

 

 

 

Miljøgiftene må ut – også i fremtiden 

 



 

 

Om Bellona 
Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986 
og er i dag en internasjonal organisasjon 
med sterk miljøfaglig kompetanse. 
Stiftelsens formål er å arbeide for økt 
økologisk forståelse og vern av natur, miljø 
og helse. 

Bellona har siden oppstarten kjempet for å 
få miljøgiftene ut av kretsløpet. Dette må 
skje både ved å stoppe tilsetningen av 
miljøgifter i nye produkter, og ved å sikre 
trygge ordninger for innsamling og 
nøytralisering av de resterende 
miljøgiftene. 
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