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Et bredt kunnskapsgrunnlag

Andre norske rapporter Internasjonale rapporter
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12 grupper med næringer ble valgt ut for dypere analyse, hvorav 4 av disse fremstår av særlig stor betydning 
for norsk sirkulær økonomi



© 2020 Deloitte AS

Delutredning 1 – Potensial
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Næringen er godt posisjonert for en 
klimanøytral økonomi grunnet høy tilgang til 
fornybar energi, men er samtidig utsatt i 
overgangen til en sirkulær økonomi. 

• Grunnet stor eksport av råvarer som produseres, og 
økende levetid på mange av disse råvarene, er næringen 
utsatt for redusert etterspørsel etter produksjon av 
primære råvarer. 

• Det er vanskeligheter med å få tak i sekundære råvarer 
fra det internasjonale markedet. 

• Næringen må derfor videreutvikles for å bevare og 
fornye sin posisjon i verdikjeden i en fremtidig sirkulær 
økonomi. 

• Samtidig er det muligheter for økt verdiskaping blant 
annet i verdikjeden for elbilbatterier, og ved å bruke CO2

som fremtidens kjemiske råstoff.  
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I et skifte til en sirkulær økonomi har 
prosessindustrien en sentral rolle ved at den 
kan bidra i å prosessere sekundære råvarer og 
sende de tilbake i økonomien. 

• Økt bruk av sekundære råvarer gjennom å utnytte 
biprodukter og avfall fra andre bransjer.

• Økt bruk av regenerative råvarer/fornybar biomasse, 
inkludert fornybart karbon i produksjon av materialer og 
legeringer.

• Kasserte bildekk som karbonholdig innsatsmateriale i 
stålindustrien 

• Økt omsetning av egne biprodukter og sidestrømmer.

• Eks. Bruke avgasser fra industrien som råvare inn i 
produksjon av alger til dyrefôr

• Videreutvikling av materialer som i større grad egner seg 
for gjenbruk og materialgjenvinning.

• Eks. materialer til batterier.
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Delutredning 2 – Barrierer
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Barrierer mot en sirkulær prosessindustri

Regulatorisk og politisk Økonomisk Teknologisk Strukturell Kunnskap og kultur

Måten dagens regelverk 
definerer forskjellen på 
avfall og biprodukter.

Manglende 
risikoavlastning ved 
langsiktige investeringer 
i ny teknologi og 
verdikjeder.

Manglende 
forutsigbarhet og 
tilgang til tilstrekkelige 
volumer av sekundære 
ressurser.  

Manglende teknologi 
for sortering eller 
prosessering hindrer 
utnyttelse av 
biprodukter, 
sidestrømmer og avfall.

Manglende teknologi 
for utvikling av nye 
materialer og nye 
industrielle løsninger.

Manglende logistikk, 
allokerte arealer for 
næringsklynger og 
oversikt over andre 
virksomheters 
produksjonsprosesser 
og sidestrømmer.  

Manglende forskning og 
initiativer for innovasjon 
på tvers av verdikjeder 
og næringer.  

Kritisk Kritisk Svært viktig Viktig Svært viktig
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Delutredning 3 – Virkemidler
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Seks grupper av virkemidler
Tverrgående

1. Konkrete nasjonale mål og indikatorer 

2. Markeder for sirkulære råvarer, produkter og 
tjenester 

3. Flere og bedre produsentansvarsordninger 

4. Tydeligere ansvar for og krav til avfallshåndtering 

5. Datadrevet sirkulær økonomi 

6. Kunnskapsløft for sirkulær økonomi 
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Følgende virkemidler vil være sentrale for å utløse 
potensial for økt sirkularitet i prosessindustrien 

• Tiltak knyttet til mindre restriktiv håndheving av den norske 
forurensningsloven:

• Økt mulighet til å definere sidestrømmer som biprodukter fremfor 
avfall

• Økt mulighet for å utnytte tyngre sidestrømmer og avfallsstrømmer 
som slagg, sand, betong og aske til utfyllingsformål

• Økt samarbeid med EU og naboland for å bidra til lik håndheving av 
avfallsregelverket.

• Oppdatere gjødselforskriften for å tillate bruk av sekundære råvarer i 
gjødselprodukter. 

• Kompensere for økte kostnader forbundet med de nye 
tariffbestemmelsene hvor industrien må dekke utbyggingskostnadene 
der hvor nye investeringer krever oppgradering eller utvidelse av 
elanlegget.  
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Noen områder som er særlig interessante å 
utforske videre gitt norske næringsstruktur, 
kompetanse og naturgitte konkurransefortrinn

• Produksjon av bærekraftig hydrogen som drivstoff og som en 
muliggjørende innsatsfaktor til andre verdikjeder og industri-
produksjon i Norge. SINTEF anslår et verdiskapingspotensial på 220 
milliarder kroner per år i 2050 og 25-35 000 arbeidsplasser..

• En sirkulær verdikjede for batterier. Sintef anslår at norsk 
batteriproduksjon innen 2030 kan ha en verdiskaping på 10 milliarder 
kroner. 

• Produksjon av biodrivstoff og trekull basert på økt tilgang på norske 
treforedlingsressurser. Minimumsscenarioet vil kunne føre til 350-600 
nye arbeidsplasser og en omsetning på 6-8 milliarder

• I Klimakur 2030 ble økt andel trekull fremfor fossil koks i 
silisiumkarbidindustrien trukket frem som et tiltak som vil kunne bidra 
med å redusere 0,04 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-
2030.

• Det foreligger et mulig potensial på å redusere med 0,2 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter gjennom et skifte i produksjon av primære til 
sekundære metaller.
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Kunnskapsgrunnlaget er en plattform for regjeringenes arbeid med en nasjonal 
strategi om sirkulær økonomi. Denne strategien skal være klar til våren.
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