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1. INTRODUKSJON 

Denne rapporten utgjør et kunnskapsgrunnlag for hvordan Drammen kommune kan tilrettelegge 

for sirkulærøkonomi. Klima- og miljøvennlig utvikling er en hovedsatsing i Drammens forslag til 

ny kommuneplans samfunnsdel for 2021-2040. Hovedmålet for denne satsingen er at Drammen 

skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er 

naturlig å velge miljøvennlig. Ett av fire delmål er at Drammen skal være en foregangskommune 

på sirkulærøkonomi. 

 

Kommunen har en viktig rolle å spille i overgangen til sirkulærøkonomi i kraft av sine roller som 

samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og innkjøper. Drammen kommune har dermed et 

bredspektret virkemiddelapparat for å fremme en omstilling til sirkulær økonomi. Kommunen har 

definert en egen strategi for sirkulærøkonomi for kommunens egen virksomhet i Klimastrategi 

1.0.  Denne rapporten avgrenses derfor tematisk til hvordan kommunen kan tilrettelegge for økt 

sirkulærøkonomi i Drammensamfunnet, med særlig henblikk på næringslivets rolle. Dette tilsier 

en vektlegging av rollen som samfunnsutvikler, og hvor tjenesteleverandør- og innkjøpsrollen kun 

vurderes med tanke på hvordan denne kan understøtte sirkulærøkonomi i samfunnet ellers.   

 

Kapitlet redegjør først for sentrale aspekter ved sirkulærøkonomi, før det sees nærmere på status 

for næringslivet og andre initiativ for sirkulærøkonomi i Drammen. På bakgrunn av dette 

beskrives potensielle barrierer i arbeidet med å bli en sirkulærkommune. Deretter beskrives 

mulighetsrommet for kommunen som tilrettelegger for økt satsing på sirkulærøkonomi i 

samfunnet. Basert på den samlede innsikten foreslås til slutt en prioritert liste over aktuelle tiltak 

som kan gjennomføres av kommunen.   

 

I kapitlet er delingsøkonomi inkludert som en del av sirkulærøkonomien, siden delingsøkonomi 

kan bidra til lavere ressursforbruk ved at det intensiverer bruken av en forbruksartikkel/materiell, 

og dermed er vesentlig med tanke på det overordnede målet om redusert forbruk og avfall.  

 

1.1 Kilder og fremgangsmåte 

Kunnskapsgrunnlaget bygger på ulike kilder: 
- Deskstudie av eksisterende kunnskapsgrunnlag om kommunes rolle som 

tilrettelegger, herunder erfaringer fra andre kommuner 

- Deskstudie av næringslivsinitiativ i Drammen 

- To samtaler med sentrale representanter for initiativ knyttet til sirkulærøkonomi i 

næringslivet i Drammen 

Status for næringsliv og andre initiativ knyttet til sirkulærøkonomi i Drammen bygger på 

samtalene med næringslivsrepresentanter, innspill fra kommunen og systematiske nettsøk hvor 

ulike initiativ er identifisert gjennom nettsider og dokumenter. Oversikten synliggjør bredden av 

initiativ, men er ikke nødvendigvis uttømmende. Potensielle barrierer er identifisert gjennom 

erfaringene fra initiativ-kartleggingen, særlig samtaler med næringslivsrepresentanter, samt egen 

litteraturstudie på generelle barrierer for sirkulærøkonomi. Mulighetsrommet for kommunen som 

tilretteleggingsaktør bygger på eksisterende kunnskapsgrunnlag om kommunens rolle som 

tilrettelegger. Påfølgende aktuelle og anbefalte tiltak er vurdert med utgangspunkt i hvor 

kommunen har et virkemiddelapparat som særlig kan tilrettelegge for sirkulærøkonomi med 

utgangspunkt i analysen av dagens situasjon, barrierer og muligheter i Drammen.  
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1.2 Om sirkulærøkonomi 

Målet med sirkulærøkonomi er å bidra til at samfunnet skal kunne leve innenfor rammene av 

jordens kapasitet og minimere bruken av ikke-fornybare ressurser til fordel for fornybare. Den 

sirkulære modellen skal beholde mest mulig verdi fra ressurser og materialer i hele verdikjeden 

for å skape et system som gir mulighet for få innsatsfaktorer, lang levetid med reparasjon og 

rehabilitering, optimal og fleksibel gjenbruk, gjenproduksjon og gjenvinning. Når produktene ikke 

kan brukes om igjen, skal avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. På 

denne måten kan de samme ressursene brukes flere ganger slik at minst mulig går tapt. Figur 9 

viser avfallshierarkiet, med ønsket prioritering for å nå større grad av sirkularitet. 

 

I den sirkulære modellen skal 

avfall minimeres ved nytekning 

og design av produkter, og ved 

at produkter og tjenester 

integreres – ofte på tvers av 

verdikjeder og offentlig-private 

aktører. Sirkulære løsninger 

krever løsninger og tiltak blant 

alle deltakere i den samme 

verdikjeden slik at behov og 

løsninger, tilbud og etterspørsel 

sammenfaller i så stor grad som 

mulig.  

 

                                                                   Figur 1 Avfallshierarkiet (Kilde: Miljødirektoratet) 

Ofte er den sirkulære økonomien knyttet til avfallshåndtering. Dette er en viktig del av den 

sirkulære økonomien, men sirkulær økonomi er et bredere konsept som dekker både produksjon, 

forbruk og sosial styring av naturressurser. Enkelte næringer har allerede begynt å merke mangel 

på ressurser og det er stor usikkerhet knyttet til både tilgang og prisen på ressursene i fremtiden. 

Klarer ikke samfunnet å omstille seg raskt nok til sirkulær økonomi, risikerer vi å stå overfor 

betydelig usikkerhet knyttet til priser og tilgang på råvarer, brudd i verdikjeder og manglende 

ressursgrunnlag for vekst i økonomien. Samtidig ser vi at avfall genererer store utfordringer, 

spesielt knyttet til miljø og klima. Behov for lukkede materialstrømmer drives derfor fra flere hold.   

    

Figuren til høyre illustrerer sentrale elementer i en 

sirkulærøkonomi. Omstilling til sirkulær økonomi er 

omfattende og krever endring i design, produksjon, valg 

av produksjonsmetoder og forbruksmønster. Målet er å 

bruke færre innsatsfaktorer i produksjonen, sikre lang 

levetid gjennom riktig kvalitet og funksjonalitet og en 

gjenbruk av ressurser så høyt oppe i avfallspyramiden 

som mulig, samtidig som sosiale forhold ivaretas på 

best mulig måte. Tett samarbeid innenfor og på tvers av 

ulike bransjer og sektorer er en viktig forutsetning for å 

lykkes med omstilling til sirkulær økonomi. 

Figur 2 Sirkulær økonomi (kilde: Rambøll) 
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I 2021 kom Regjeringens Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi1. Denne har som 

ambisjon at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulær økonomi som 

utnytter ressursene bedre. Det er angitt konkrete tiltak for områdene som er identifisert å ha det 

største sirkulærøkonomiske konkurransekraftpotensialet i Norge, nemlig bioøkonomi, 

prosessindustri, bygg og anlegg, varehandel og tjenestenæring. Den nasjonale strategien legger 

også opp til at kommunene kan videreutvikle arbeidet innen sirkulærøkonomi, gjennom å være 

pådrivere, bindeledd og tilretteleggere for gjennomføring av ulike sirkulære tiltak. Kommunene er 

ifølge den nasjonale strategien sentrale for et godt samarbeid og samspill mellom ulike aktører i 

næringsliv, sivilsamfunn og forvaltningsnivå. Det pekes på kommunens rolle som 

samfunnsutvikler, planmyndighet, byggeier, tjenesteleverandør og innkjøper.  

 

  

 
1 Departementene: Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf 
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2. KARTLEGGING AV NÆRINGSLIV OG INITIATIV 

INNENFOR SIRKULÆRØKONOMI 

Drammen kommune har en sammensatt næringsstruktur som i stor grad gjenspeiler 

næringsstrukturen i landet for øvrig, uten større dominerende tjenester. Drammen har relativt 

stort innslag av industri og elproduksjon, handel- og tjenesteyting, agentur/engros og bygg og 

anlegg.2  De siste årene er det en særlig økning i bygg og anlegg, elproduksjon annen industri, og 

nedgang i øvrig verkstedindustri og prosessindustri. Gjennomgangen nedenfor viser en oversikt 

over status og initiativ i Drammensamfunnet knyttet til sirkulærøkonomi. Kommunale foretak og 

selskap er inkludert og vi har med ett kommunalt initiativ som beror på samarbeid med nærings- 

og samfunnsaktører. 

 

2.1 Konsum 

De fleste av initiativene knyttet til sirkularitet i Drammen kommune i dag er knyttet til forbruk og 

gjenbruk blant konsumenter. Det er et stort antall bruktbutikker i kommunen slik som Fretex, 

Drammen gjenbruk og utvikling, Marita brukthandel og bruktbutikkene til Norsk Misjonssamband, 

Kirkens bymisjon og Normisjonen, i tillegg til flere mindre butikken. Det er også andre initiativ 

som arbeider med sirkulære løsninger for forbruksvarer utover de klassiske bruktbutikkene. På 

«Barneskatter» kan privatpersoner leie hyller og selge brukt barneutstyr. Enkelte klesbutikker har 

vintageavdelinger og det er to BUA-utstyrsbaser i kommunen, hhv. «Skattkammeret» drevet av 

Kirkens bymisjon i partnerskap med Drammen idrettsråd og «Mjøndalen utstyrsbase» som driftes 

av Drammen kommune. Disse tilbyr gratis utlån av fritidsutstyr til alle som er bosatt i Drammen 

kommune. Virksomheten Eco Material Collect (EMC) samler inn og bidrar til å resirkulere eller 

omsette inventar.3 Kontormøbelkjempen tar imot og selger brukte kontormøbler. Power har 

etablert Ombrukt, hvor de betaler pant for brukte hvitevarer, og selger dem ut etter en 

overhaling.  

 

Det er også flere virksomheter i kommunen som spesialiserer seg på reparasjon av forbruksvarer, 

typisk skomakere, salmakere, skreddere, interiør- og møbelsnekkere og elektronikkreparatører. 

Disse tilbyr tjenester som forlenger levetiden til produkter og bidrar til økt gjenbruk og lavere 

forbruk. Eksempler på virksomheter er Ewa Kvernmoes systue, H K Syservice, Elas systue, CC Lås 

og gravering, Holms skøyte- og skoreperasjon, Center skomaker og nøkkelservei, H. Bergmanns 

møbelverskted og Svenne Salmaker og interiørverksted. 

 

I tillegg til virksomheters initiativ knyttet til konsum, eksisterer det en rekke mindre formelle 

initiativ. Blant disse er facebook-grupper, slik som Drammen BytteSirkel, hvor privatpersoner kan 

bytte, selge og dele råd om klær og andre gjenbruksvarer. Det drives også et skimarked av en 

lokal skiklubb, og det arrangeres jevnlig loppemarkeder av diverse aktører.  

 

Drammen kommune har mottatt støtte fra Miljødirektoratet for et forprosjekt, hvor de skal utrede 

mulighetene for å etablere et verksted- og ombrukssenter. Målet med senteret er å skape en 

arena for kunnskapsdeling, kurs, deling og læring med fokus på ombruk, reparasjon og redusert 

forbruk. Prosjektet søker å inngå samarbeid med lokale aktører, og med ambisjon om å skape en 

fysisk møteplass i bydel Strømsø.  

 
2 Telemarksforsking, (2022).  Regional analyse, Drammen: https://regionalanalyse.no/rapport/3005/1/2  

3 Eco Material Collect: https://emcollect.no/ 

https://regionalanalyse.no/rapport/3005/1/2
https://emcollect.no/
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2.2 Avfallshåndtering 

I tillegg til initiativ rettet mot forbruksvarer, er det også flere sirkulære initiativ innen 

avfallshåndteringen i kommunen. Det interkommunale Renovasjonsselskapet for 

Drammensregionen (RfD) har det overordnede ansvaret for avfallshåndtering i kommunen, og 

sørger for innsamling, transport og avsetning av avfall fra husholdninger.4  

 

Selskapet drifter gjenbruksstasjonene Mile og Svelvik, hvor gjenbrukbare artikler skilles ut fra 

annet restavfall som blir sendt til forbrenningsanlegg. Papir, plast, og glass og metall blir sortert, 

behandlet og sendt til omgjøring av nye produkter. Papiret blir omgjort lokalt, mens glass og 

metall blir sendt til Fredrikstad og plast blir sendt til Sverige eller Tyskland. På Mile 

gjenvinningsstasjon kan man levere kasserte små fritidsbåter og få vrakpant på 1 000 kroner for 

dette.  

 

For privatkunder tilbyr RfD rabatt på renovasjonsavgiften ved godkjent hjemmekompostering, noe 

som bidrar til at matavfallet blir en ressurs som gjenbrukes lokalt. RfD tilbyr også 

tilskuddsordninger for hhv. innkjøp av kjøkkenkompostløsning og tøybleier for private hushold.  

 

RfD har ombruk som et av sine satsningsområder, med mål om at 2,5 prosent av alt avfall som 

leveres inn til RfDs gjenvinningsstasjoner går til ombruk innen 2025. RfD arbeider med å teste 

nye metoder for å bidra til at ting kan brukes på nytt. De er i gang med å utvikle tilbudet sitt med 

byggevarer på de fleste stasjoner og startet også i 2020 opp med proffverktøy til ombruk. Endelig 

har RfD samarbeid med ulike aktører (bl.a. aktører nevnt under 3.4.1) som driver med reparasjon 

av hifi-utstyr, utlån av sportsutstyr og gjenbruk av brukte hvitevarer.  

 

I 2020 ble 65 prosent av husholdningsavfallet sortert. Det ble gjennomført en plukkanalyse i 2020 

som viste at det meste av feilsorteringen skjedde i restavfallet, mens det er minst feilsoritering i 

glass- og metallemballasje, etterfulgt av papiravfall. Feilsortert avfall i restavfall var på litt over 

63 prosent5. 

 

I tillegg til RfD eier Drammen kommune selskapet Lindum som har en egen gjenbruksstasjon og 

som også tar imot avfall fra næringsaktører.6 Stasjonen tar blant annet imot returtrevirke som 

flises og selges til forbrenningsanlegg for produksjon av termisk energi, og som eksporteres som 

råvirke til sponplater. Noe flis materialgjenvinnes også til biokull. Lindum tar også imot og 

behandler annet biologisk avfall, blant annet hageavfall, kloakkslam og matavfall, som blir brukt 

til å produsere både biogass og -gjødsel. Biogassproduksjonen støtter opp under 

sirkularitetsmålet ved at man omgjør biologisk avfall til en ressurs som også bidrar til å kutte 

klimagassutslipp, og får en biogjødsel som er svært rik på nitrogen og fosfor som kan leveres ut 

til landbruk eller brukes til jordproduksjon. Biogjødselen er rimelig og kan i stor grad erstatte bruk 

av kunstgjødsel7,8.  

 

Norsk Gjenvinning har tre anlegg i Drammen: Sota (divisjon metall), Lindum (divisjon 

gjenvinning) og Solbergelva (divisjon gjenvinning). Franzefoss har et anlegg i Drammen, med 

blant annet utleie av containere for avfall og tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, m.m. Også 

 
4 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen: https://www.rfd.no/gjenvinningsstasjoner#/  Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, (u.å). 

Gjenvinningsstasjoner. URL: https://www.rfd.no/gjenvinningsstasjoner#/  

5 RfD, Årsrapport 2020 – Miljørapport. URL: https://www.rfd.no/om-

rfd/arsrapport/RfD_Aarsrapport_2020_milj%C3%B8rapport.pdf/_/attachment/inline/02b81787-bf4f-4b7b-9a73-

d33eff1183d1:ddff61b68effade575b60041d1b0af7dafe58a03/RfD_Aarsrapport_2020_milj%C3%B8rapport.pdf 

6 Lindum, (u.å). Om Lindum. URL: https://lindum.no/om-lindum/  

7 Miljødirektoratet 2020: Virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass.  

8 Lindum, (u.å.). Biogassanlegget. https://lindum.no/biogassanlegget/ 

https://www.rfd.no/gjenvinningsstasjoner#/
https://www.rfd.no/gjenvinningsstasjoner#/
https://lindum.no/om-lindum/
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Ragn-Sells har også en avdeling i Drammen som driver med utleie av avfallscontainere, samt en 

VA-avdeling for tjenester slik som skylling og tømming innenfor vann- og avløp.  

2.3 Bygg og anlegg 

Det finnes også sirkulære initiativer innen bygg- og anleggsbransjen i kommunen. For eksempel 

har elektroentreprenøren Ingeniør Ivar Pettersen gjennomført gjenbruk av elektrisk utstyr i 

byggeprosjekter, og de ser at gjenbruk av demontert utstyr og materiell, samt løsninger knyttet 

til dette, vil bli etterspurt i flere rehabiliteringsprosjekter i tiden fremover. Virksomheten NOMAS 

planlegger oppstart av et massehåndteringsanlegg på Ryghkollen.9 Her vil forurenset masse fra 

bygg- og anleggsprosjekter bli tatt imot, før den renses. De nye produktene blir så omsatt på 

proffmarkedet og går inn i nye prosjekter. Lindum driver også med vasking av forurensede 

masser, i tillegg til kompostering av oljeforurensede masser, samt rensing av oljeholdig slam der 

sluttproduktene er faste partikler, rent vann, og filterkaker som må deponeres. De eksporterer 

også rivningsbetong som gjenbrukes i ny betongproduksjon. 

 

Byggevareprodusenten Norgips tar imot brukt gips, som blir sendt til gjenvinning i Holmestrand.10 

Norgips produserer gips med 20 prosent resirkulert gips og har ambisjon om å øke andelen. De 

leverer også spesiallengder for å redusere avfall på byggeplass.11 I tillegg spiller også lignende 

initiativ på nasjonalt nivå, slik som gjenbruksmarkedene for byggeavfall Rehub (Rambøll) og 

Madaster,12,13 en rolle lokalt og gjør det enklere for relevante aktører i Drammen å operere med 

en sirkulær verdikjede.   

2.4 Mobilitet 

Innenfor mobilitet finnes ulike deleøkonomiske løsninger i Drammen. Drammen har hatt en 

bysykkelordning hvor 150 bysykler ble fordelt på 15 stativer i det sentrale Drammen.14 Høsten 

2021 ble det imidlertid vedtatt en ny ordning for bysykler fra våren 2022 basert på Brakars 

elektriske bysykkelordning, hvor det også trolig blir en økning i antall sykler15. Det er også utleie 

av elsparkesykler, hvor kommunen har utarbeidet vilkår for utleie av kommunal grunn, herunder 

krav om vedlikehold og kvalitet som gjør at levetiden blir så lang som mulig.16 Det finnes også 

enkelte bildelingsløsninger i Drammen, men tilbudet er noe begrenset.  Move About og Heertz 

bilpool har etablert tilbud i Drammen, i tillegg finnes løsninger som Getaround som formidler 

kortitidsleie mellom privatpersoner.   

2.5 Energiproduksjon 

Drammen kommune eier 50% av energi- og nettselskapet Glitre Energi som har en rekke 

vannkraftanlegg i regionen. Glitre Energi eier, sammen med Varme Aquisitions, Drammen 

Fjernvarme.17 Selskapet produserer årlig rundt 85 GWh med termisk energi, tilsvarende 

energibruken til over 4000 husholdninger. Denne energien leveres til husholdninger, 

næringsaktører og industri i Drammen. Fjernvarmen produseres ved to anlegg; Brakerøya og 

Sundland. På Brakerøya benyttes en sjøvarmepumpe på 15MW som henter varme fra 

Drammensfjorden til å forsyne grunnlasten. På Sundland forsynes grunnlasten av en biokjel på 

 
9 NOMAS: https://nomas.no/om-nomas/  

10 Norgips: https://norgips.no/prosjektering/dokumentasjon-og-godkjenninger/epd-milj%C3%B8deklarasjon  

11 Norgips 16.08.2021:: Lokal produksjon med resirkulert gips. Presentasjon Arendalsuka. 

12 Rehub: https://www.rehub.no/  

13 Madaster: https://madaster.no/  

14Drammen bysykler: https://drammenbysykler.no 

15 https://www.dt.no/snart-kan-3-400-elsykler-fylle-byen/s/5-57-1846717  

16 Drammen kommune: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/sykkeltilbud/vilkar-for-bruk-av-kommunalt-areal-til-

utleie-av-elsparkesyklerelsparkesykler/ 

17 Drammen Fjernvarme, (u.å). Hjem.URL: : https://www.df.no/  

https://nomas.no/om-nomas/
https://norgips.no/prosjektering/dokumentasjon-og-godkjenninger/epd-milj%C3%B8deklarasjon
https://www.rehub.no/
https://madaster.no/
https://drammenbysykler.no/
https://www.dt.no/snart-kan-3-400-elsykler-fylle-byen/s/5-57-1846717
https://www.df.no/
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8MW, som brenner karbonnøytrale trepellets. Følgelig stammer nærmere 75% av den leverte 

energien fra omgivelsesvarme, mens 12% kommer fra bioenergi.18  

2.6 Lokale nettverk og støtteordninger 

Næringsforeningen i Drammensregionen har ressursgrupper både for sirkulærøkonomi og 

bærekraft som driver med kunnskapsbygging og informasjonsdeling innenfor de respektive 

områdene. Ressursgruppen for sirkulær økonomi er foreløpig i startgropen, og det sees et behov 

for å ruste næringslivet for kommende miljøkrav fra både myndigheter og virksomheter de leverer 

tjenester til. Næringsforeningen vil fremover jobbe mer systematisk med sirkularitet og 

bærekraft.  

 

NoWaste(!) er nok en næringsklynge innen sirkulærøkonomien. Samarbeidspartnerne har 

geografisk tilhørighet i Oslofjordsområdet, og klyngen arbeider for å bidra til innovasjon og 

samarbeid særlig innenfor bioressurser.19 NoWaste(!) samarbeider tett med NCCE, Nasjonalt 

senter for sirkulærøkonomi, som ligger på andre siden av Oslofjorden, i en egen klynge kalt 

Circular Wave, som er tatt opp i Arena-programmet til Norwegian Innovation Clusters. Økt 

samarbeid på tvers av klyngene muliggjør økte konkurransefortrinn for bedriftene20.  

Lindum og Drammen kommune er blant medlemmene av klyngen.   

 

Gjennom en samarbeidsavtale med USN er Drammen kommune en universitetskommune21. 

Avtalen innebærer samarbeid som skal bidra til å løse komplekse sosiale og teknologiske 

samfunnsutfordringer, og innebærer bl.a. kommunal finansiering av et professorat innen 

innovasjon og entreprenørskap. USN har også et senter for bærekraftig omstilling som skal være 

en naturlig samarbeidspart og et ressurssenter for både interne og eksterne parter. Blant 

samarbeidspartnerne er Avfall Norge22.  

 

Viken fylkeskommune har støtteordningen «næringsutvikling og innovasjon» med hensikt om å 

delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, herunder 

sirkulære forretningsmodeller. For seneste utlysning høsten 2021 ble det avsatt 18 millioner 

kroner i ordningen, herunder egne avsatte midler innen sirkulærøkonomi og digitalisering23.  

 

2.7 Samlet vurdering av status for næringsliv og initiativ innen sirkulærøkonomi 

Gjennomgangen synliggjør at det er en del initiativer på gang når det gjelder sirkulærøkonomi i 

Drammenssamfunnet. Drammen har en relativt omfattende andel bruktbutikker og lignende for 

privatmarkedet, og forprosjektet for det nye kompetansesenteret til kommunen kan ha et 

potensial for å styrke privat ombruk, gjenbruk og reparasjon. For næringslivet ellers er det 

enkelte «lokomotiv», som Lindum, som er godt i gang med en sirkulær tankegang og har 

potensial for å bidra i utviklingen av lokale sirkulære verdikjeder.  

 

I dag er deler av sirkulærøkonomien i Drammen kjennetegnet av at ulike aktører spesialiserer seg 

på ulike fraksjoner. En del av de sirkulære verdikjedene som finnes er internasjonale, med 

eksport til øvrige land i Europa. I et klima- og næringsutviklingsperspektiv vil det være 

interessant å utforske potensiale for mer lokale verdikjeder. Her er det dog utfordringer knyttet til 

lønnsomhet, som også fordrer nasjonale tiltak på avgiftsregimer.    

 

 
18 Fjernkontrollen, (u.å). Drammen. URL: https://www.fjernkontrollen.no/drammen/  

19 NoWaste!, (u.å). Om oss. URL: https://nowaste.no/omoss/  

20 https://nowaste.no/2021/11/15/no-waste-og-ncce-gar-sammen-i-arena-klyngen-circular-wave/  

21 https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/drammen-er-blitt-universitetskommune/  

22 https://www.usn.no/om-usn/strategi-og-satsingsomrade/senter-for-barekraftig-omstilling/ 

23 https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-og-innovasjon-2021.90944.aspx 

https://www.fjernkontrollen.no/drammen/
https://nowaste.no/omoss/
https://nowaste.no/2021/11/15/no-waste-og-ncce-gar-sammen-i-arena-klyngen-circular-wave/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/drammen-er-blitt-universitetskommune/
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Produksjonsnæringslivet kan ha en viktig rolle å spille i overgangen til en sirkulærøkonomi. Over 

de senere årene har Drammens næringsstruktur endret seg, hvor industriens relative posisjon har 

falt. Dette er knyttet til tyngre globale trender, men også understøttet av en kommunal 

arealpolitikk med henblikk på å transformere sentrale områder fra industri til områder med 

blandede byformål. Produksjonsnæringsliv og grønn industri kan ha en betydelig rolle i 

sirkulærøkonomi. Når dette er noe begrenset i Drammen i dag, kan det også sees i lys av disse 

strukturelle endringene.  

 

Samlet sett synes Drammens næringsliv å være i startgropen med tanke på overgangen til en 

sirkulærøkonomi. Det er imidlertid observert en økende bevissthet om sirkulærøkonomi, bl.a. som 

følge av økende krav fra både offentlige og private kunder. Skal potensialet utløses, er det behov 

for kompetanseheving og utforskning av nye forretningsmuligheter. Dette fordrer også økt 

samarbeid for å kunne identifisere muligheter, potensielle sirkulære strømmer mellom bedrifter og 

felles markedsplasser. Fra kartleggingen vet vi at det foregår initiativ om å se på mulige 

varestrømmer og biprodukter mellom aktører, men at dette erfares som krevende. 
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3. BARRIERER FOR SIRKULÆRØKONOMI 

Gjennom arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi har 

Deloitte analysert en rekke ulike barrierer for sirkulærøkonomi24. Det tas her utgangspunkt i disse 

for å belyse lokale utfordringer i Drammen innenfor disse generelle barrierene. Det har ikke vært 

mulig med en systematisk kartlegging av barrierer innenfor rammen av oppdraget, det anbefales 

derfor at det gjennomføres et mer systematisk arbeid med å kartlegge barrierer de lokale 

virksomhetene og sivilsamfunnet i Drammen opplever.   

 

Det fremgår av det nasjonale kunnskapsgrunnlaget at det meste av dagens regelverk er tilpasset 

en lineær økonomi. Det kan forventes en betydelig regelutvikling innen dette feltet både i EU og i 

Norge, for sistnevnte bl.a. gjennom oppfølging av den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi. 

To relevante eksempler for Drammen er regelverk for ombruk av byggevarer og for avfall. 

Ombruk av byggevarer har vist seg krevende å gjennomføre i praksis på grunn av strenge 

føringer knyttet til bl.a. dokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet sendte imidlertid høsten 

2021 ut et høringsforslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter 

til byggverk (DOK) på høring. Det foreslår en endring i DOK § 9 som vil innebære et unntak fra 

kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer25. Direktoratet har også utarbeidet en 

veileder for ombruk av byggevarer. https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/ombruk-av-

byggevarer/. Det andre eksemplet er at rene overskuddsmasser som graves ut ifb. utbygging, er 

definert som næringsavfall iht. § 27 i forurensningsloven. Næringsavfall skal iht. § 32 

forurensningsloven bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning slik at det enten 

opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers 

ville blitt brukt. Dette innebærer at overskuddsmasser fra et byggeprosjekt vil kunne brukes i et 

annet prosjekt dersom det er behov for masser av denne kvaliteten. Det kan være utfordrende å 

nyttiggjøre masser av riktig kvalitet, til riktig tidspunkt, og ofte er det derfor behov for 

mellomlager. Iht. forurensningsloven § 29, er det krav om tillatelse fra Statsforvalter for å 

mellomlagre masser. Et mellomlager vil være plasskrevende, det må tilrettelegges for å motvirke 

forurensning og at anlegget virker skjemmende, og det krever en ansvarlig virksomhet. Videre vil 

virksomheter som er underlagt krav om tillatelse fra Statsforvalter, og der det skjer rask utvikling 

innen f.eks. forretningsområdet, kunne hemmes av lang saksbehandlingstid hos Statsforvalter.  

 

Deloitte peker også på at det er betydelige økonomiske barrierer knyttet til å skape lønnsomhet 

for sirkulære løsninger og forretningsmodeller som kan være konkurransedyktige i forhold til 

lineære løsninger. Dette fremgår også av vår gjennomgang av initiativ i Drammen, hvor det å få 

økonomi i forretningsmodeller for sirkulærøkonomi fremstår som en betydelig barriere. Et 

eksempel er Lindums produksjon av resirkulert betong som må eksporteres ut av landet fordi det 

per i dag er rimeligere å produsere ny betong fremfor gjenbruk i Norge. Både avgiftssystem, 

strategisk bruk av offentlige anskaffelser og forskning og utvikling må vurderes for å løse slike 

barrierer.  

 

Teknologiske barrierer fremheves også i den nasjonale kunnskapsrapporten som vesentlig, ved 

at det mangler digital infrastruktur slik at virksomheter hindres i å optimalisere produksjon for å 

redusere ressursbruk og avfall, samt manglende tilgang til data om materialkvalitet og -innhold. 

Tekniske spesifikasjoner er en barriere, ved at man ikke oppnår dokumentasjon for «brukte» 

materialer tilsvarende man får for nye produkter. Dette er barrierer som vil gjenspeiles i 

Drammen, som følge av at store deler av næringsvirksomheten ser ut til å være i «startgropen» i 

å tenke sirkulært. Digital infrastruktur og tilgang til data vil være vesentlig for å utnytte 

 
24 Deloitte: Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi – delutredning 2. Barrierer for å utløse potensial for sirkulær økonomi i 

Norge. 3. september 2020.  

25  

https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/ombruk-av-byggevarer/
https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/ombruk-av-byggevarer/
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ressursstrømmer. I Drammens tilfelle vil det for eksempel kunne være en vesentlig barriere for å 

få til økt gjenbruk av byggevarer eller masser, eller i samarbeid mellom produksjonsvirksomheter 

og de som spesialiserer seg på å utnytte biprodukter. Ulike digitale gjenbruksplattformer er 

utviklet for slike formål og bør tas i bruk, bl.a innenfor massehåndtering og ombruk av 

byggevarer.  

 

Deloitte peker på strukturelle barrierer som for eksempel fragmenterte systemer for 

avfallshåndtering og mangel på samarbeid innad og på tvers av verdikjeder og næringer, videre 

at små volum og regionalt spredte ressurser som gjør det krevende å etablere økonomisk 

lønnsom utnyttelse av flere sekundære og sirkulære ressurser i Norge. Vår gjennomgang av 

næringsinitiativ synliggjør også slike strukturelle barrierer i Drammen, med behov for økt lokalt 

samarbeid også på tvers av verdikjeder og næringer. Strukturelle endringer i 

bransjesammensetningen i Drammen og arealmessig tilrettelegging for produksjons- og 

industrinæringen kan sees i sammenheng med dette. Av kartleggingen vår fremgår det også at 

det er en lokal barriere i Drammen at det mangler arealer for mellomlagring og 

ombruksvirksomhet knyttet til bygningskomponenter. Fragmenterte markedsplasser for ulike 

fraksjoner vil også være en barriere mot effektiv gjenbruk, ved at det krever innhenting av 

materialer fra ulike steder. En utfordring med slike arealer kan være at de ikke nødvendigvis 

oppfattes som ønskelig å ha i nærheten av der folk bor og lever.  

 

Endelig peker det nasjonale kunnskapsgrunnlaget på manglende kunnskap og etablerte 

kulturer som en barriere. Både knyttet til faktagrunnlag for å vite hva som er gode sirkulære 

valg, og etablerte holdninger og vaner hos virksomheter og forbrukere. Deloitte peker også på 

behovet for mer forskning og innovasjon både innad og på tvers av næring og forskningsmiljø.  

Vår kartlegging indikerer at manglende kunnskap er en barriere også for næringsvirksomheter i 

Drammen, hvor det er behov for en kompetanseheving for å kunne hevde seg i et marked hvor 

det stadig stilles større krav til gjenbruk og ombruk, eller forståelse av hvordan en kan utnytte for 

eksempel biprodukter av produksjon. Selv om det allerede finnes mange gjenbruks- og 

ombruksinitiativ for privat konsum i Drammen, er manglende kunnskap og holdninger hos 

forbrukere også en utfordring i Drammen. Dette henger både sammen med attraktiviteten til 

gjenbruk av ulike konsumvarer, men også knyttet til kildesortering. RfDs miljørapport for 2020 

synliggjør at 63 prosent av avfallet i restavfall er feilsortert, og de peker på manglende kunnskap 

som en trolig årsak for dette.  
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4. KOMMUNENS ROLLE SOM TILRETTELEGGER FOR 

SIRKULÆR ØKONOMI I DRAMMENSSAMFUNNET 

Kartlegging av status og barrierer har synliggjort at Drammen allerede har en del initiativ og 

virksomheter knyttet til sirkulærøkonomi, men at det generelle bildet er at næringslivet i sin 

helhet er i startgropen. I denne delen drøftes hvordan kommunen kan tilrettelegge for 

sirkulærøkonomi i Drammenssamfunnet. Som beskrevet i introduksjonen er det gjort en 

avgrensning mot kommunens egen virksomhet og rolle som tjenesteutvikler, som kun drøftes der 

hvor dette kan ha betydning for å understøtte næring og samfunn i overgangen til 

sirkulærøkonomi.  

 

Både internasjonale, nasjonale og lokale barrierer for økt sirkulærøkonomi, som beskrevet i 

forrige kapittel, må overkommes for å nå målene. I denne sammenhengen er det relevant å 

fokusere på de lokale barrierene, hvor kommunens handlingsrom er størst. Basert på disse 

barrierene kan følgende behov utledes: 

 

• Behovet for kompetanseheving, samarbeid rundt ressursstrømmer og 

verdikjeder, og innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller i 

næringslivet 

• Behovet for arealer til sirkulære virksomheter  

• Behovet for kunnskapsheving og holdningsendring blant forbrukere 

 

Det er også fremhevet barrierer knyttet til regelutvikling og lovanvendelse, her kan også 

kommunen understøtte næringslivsinitiativ ved å søke å påvirke regelutviklingen, og følge opp 

utfordringer knyttet til lange saksbehandlingstider hos statlige myndigheter.  

 

Gjennomgangen av kommunens rolle som tilrettelegger for sirkulærøkonomi tar utgangspunkt i 

disse utfordringene.  

 

4.1 Strategisk ledelse 

Helt overordnet er det vesentlig at kommunen har en strategisk tilnærming til sirkulærøkonomi 

som gjennomsyrer hele organisasjonen, bygger kompetanse og vektlegger sirkulærøkonomiske 

hensyn som strategisk styringsvirkemiddel.   

 

Forankre sirkulærøkonomi i hele styringssystemet 

Et overordnet viktig grep for å sørge for at kommunen kan ha en rolle i å tilrettelegge for 

overgangen til en sirkulærøkonomi, er at kommuneorganisasjonen i sin helhet har de 

sirkulærøkonomiske målene som fundament for sin virksomhet.  Dette er vesentlig for å motvirke 

at tiltak, vedtak og føringer i den enkelte kommunesektor blir en barriere for næringslivsaktører 

og sivilsamfunns overgang til sirkulærøkonomi. Det betyr at sirkulærøkonomiske hensyn må 

hensyntas og være et viktig kriterium i for eksempel plan- og byggesaksbehandling, ved 

anskaffelser og i næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Særlig viktig er dette for de delene av 

kommuneorganisasjonen som har koblingspunkt mot næringsliv og sivilsamfunn, for å unngå at 

sirkulærøkonomiske hensyn «taper» i møtet med andre sektorkrav og -hensyn.  

 

Kommunen har allerede gjort et viktig grep gjennom å definere et tydelig mål om å bli en 

foregangskommune for sirkulærøkonomi i samfunnsdelen. Erfaringsmessig må imidlertid slike 

overordnede mål konkretiseres, operasjonaliseres og tydeliggjøres i sektorielle mål, strategier og 

tiltak, som følges opp gjennom konkrete resultatmål, nøkkeltallsindikatorer og i rapportering. Det 



Rambøll - kunnskapsgrunnlagfor sirkulær økonomi Drammen kommune 

 

  

 

13/20 

gir både et tydelig styringssignal for de ulike virksomhetene, samtidig som det muliggjør å 

monitorere kommunens eget arbeid på feltet.  

 

En måte å gjøre dette på er å knytte det til klimastrategien og deretter følge opp gjennom 

klimabudsjettet og i øvrig kommunalt plan- og styringsverk, som økonomi- og handlingsplan, ev. 

tildelingsbrev og resultatmål. Det bør imidlertid også vurderes å utarbeide en egen strategi for 

sirkulærøkonomi, enten som en kommunedelplan eller en tverrsektoriell temaplan. Dette kan løfte 

sirkulærøkonomi som et selvstendig tema, som omhandler mer enn kun klimaomstilling. En egen 

strategi vil kunne bli en arena for tverrsektoriell samordning og samarbeid i kommunen, og som 

en samskapingsarena med næringsliv og innbyggere, hvor det blir rom for å gå mer i dybden på 

relevante temaer og problemstillinger, øke bevissthet og kompetanse, med mulighet for 

tydeligere operasjonalisering av både tverrsektorielle og sektorbaserte mål og tiltak.  

 

Anskaffelser for å fremme sirkulærøkonomi og innovasjon 

Å stille krav om, og også vekte, sirkulærøkonomiske hensyn i kommunale anskaffelser er kanskje 

en av de mest vesentlige virkemidlene kommunen har for å støtte opp under næringslivets 

overgang til en sirkulær økonomi. Det vil stimulere til et marked for bærekraftige og mer 

sirkulære produkter og akselerere næringslivets kompetanseheving og omstilling.  Kommunen 

kan stille krav om f.eks. kriterier som fremmer utvidet levetid for produkter eller fremmer lukkede 

materialkretsløp. Bevissthet omkring valg av anskaffelsesprosedyre kan gi muligheter for 

nytenkning i markedet. Kommunen kan ta i bruk innovative anskaffelser, dvs. at man går i dialog 

med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Dette 

kan bidra også til teknologisk utvikling og motvirke dagens teknologiske barrierer. 

Samspillsentrepriser hviler på grunntanken om at tidlig involvering av aktørene i utviklingsfasen i 

prosjektet gir store muligheter for blant annet verdiskapning og optimalisering av prosjektet.  

 

Eierstyring med fokus på samfunnsutvikling 

Drammen kommune er helt eller delvis eier i flere foretak og selskap som har en rolle i omstilling 

til en sirkulær økonomi. Dette gjelder bl.a. RfD, Lindum, Glittre, Drammen Havn, Drammen 

kommune eiendomsutvikling AS (DEKU). Dette er selskaper med potensial for å tilrettelegge for 

sirkulærøkonomiske løsninger i for eksempel by-, bolig- og næringsprosjekter, både i utforming 

av bebyggelse og føringer for byggeprosess (DEKU), samarbeid om sirkulære verdikjeder med 

andre næringslivsaktører (Lindum) eller sirkulær energiutnyttelse (Glittre). Kommunen kan 

arbeide med en eierstrategi og eierstyring som bidrar til at egne foretak og selskap jobber aktivt 

mot sirkulærøkonomiske modeller og legger til rette for samarbeid med øvrig næringsliv i 

Drammen.  

 

Påvirke regelutvikling og -anvendelse 

Gjennomgangen av barrierer har synliggjort at det foreligger betydelige barrierer i internasjonalt 

og nasjonalt regelverk. Det er grunn til å forvente betydelig regelutvikling i årene fremover. 

Drammen kommune bør gå i dialog med nasjonale myndigheter og regional stat for å påvirke 

regelutviklingen i riktig retning og få til en mer effektiv saksbehandling av tillatelser. Det kan 

vurderes om dette bør gjøres gjennom samarbeid med andre kommuner, for eksempel gjennom 

arenaer i KS eller Samarbeidsalliansen for Osloregionen, eller i dialog med Viken og 

nabokommuner. Slike innspill bør uansett baseres på en forståelse av barrierer næringslivet i 

Drammen opplever i sin overgang til sirkulære forretningsmodeller.  

4.2 Plan- og bygningsmyndighet  

Den nasjonale strategien for sirkulær økonomi peker på at kommunene bør etablere en strategisk 

retning for arbeidet om sirkularitet i planverket, som sender signaler, setter rammer for arbeidet 
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og gjør det mer forutsigbart for lokalsamfunn og næringsliv. I denne delen rettes søkelyset først 

og fremst på arealplanleggingen, for planlegging for øvrig vises det til tidligere omtale.  

 

Bygg- og anleggssektoren er en viktig næring i Drammen, samtidig som bransjen genererer 

betydelig avfall og klimautslipp når den er forankret i lineære forretningsmodeller og verdikjeder. 

Kommunens rolle som planmyndighet vil være særlig knyttet til å tilrettelegge og gi føringer for 

ombruk, gjenbruk og deling. Der kommunen ikke har hjemmel til å stille krav, kan man gjennom 

ulike grep sørge for økt bevisstgjøring og dokumentasjon som grunnlag for å trekke bransjen i 

mer sirkulær retning. 

   

Tilrettelegge for effektiv arealbruk og deleløsninger 

Arealer er en begrenset ressurs som bør settes i en sirkulærøkonomisk sammenheng. Gjennom 

ny samfunnsdel har Drammen kommune slått fast at man skal legge til rette for en fortetting i 

sentrumsområder, langs kollektivårer og ved knutepunkter. Kommunen kan følge opp dette 

gjennom den pågående revisjon av arealdelen, ved å etablere et hovedprinsipp om at utvikling 

bør baseres på eksisterende utbygde arealer, fremfor jomfruelig mark (ombruk av arealer). Dette 

betyr konkret at man tilbakefører ubebygd areal avsatt til bebyggelseformål i gjeldende 

arealdel(er) til LNF eller grøntformål, samt ikke tilrettelegger nye, ubebygde arealer for 

bebyggelse. Økt utnyttelse på eksisterende arealer, flerfunksjonalitet og prinsipper om sambruk 

av arealer for offentlige funksjoner vil også bidra til mer effektiv arealbruk.  

 

I den overordnede arealpolitikken kan kommunen også vurdere å tilrettelegge for produksjons- og 

industrinæring som kan samarbeide i sirkulærøkonomiske verdikjeder, for eksempel gjennom 

utnyttelse av biprodukter. Størst potensial ligger her i å tilrettelegge for samlokalisering av slik 

virksomhet i klynger. Dette kan også sees i sammenheng med mulighet for effektiv og sirkulær 

energiutnyttelse for eksempel overskuddsvarme, bruk av returvann eller felles kjøleledninger. 

Gjennom arealplanleggingen kan Drammen kommune også legge til rette for deleløsninger, som 

bidrar til lavere ressursbruk. Kommuner som Oslo og Bærum gir i sine parkeringsnormer mulighet 

for at minimumsnormer kan reduseres dersom det tilrettelegges for sykkel- eller 

bildelingsordninger i større prosjekter. Dette gir et klart incentiv om å etablere delingsløsninger. 

Det bør i slike tilfelle foreligge en driftsavtale som sikrer at det iverksettes.  

 

Tilrettelegge for ombruk av bygg, bygningskomponenter og annet materiale 

For å realisere økt ombruk av bygg, bygningskomponenter og annet materiale, kan kommunen 

tilrettelegge gjennom å tilrettelegge arealer for ombruk, kartlegge bygninger med tanke på 

gjenbruk fremfor rivning, gi incentiv for oppgradering fremfor riving, og gi føringer som øker 

bevissthet om ombruk og gjenbruk.  

 

Å gjenbruke eksisterende bygg fremfor å rive er også en viktig strategi i en sirkulærøkonomisk 

tankegang.  Det er imidlertid ikke hjemmel i plan- og bygningsloven for å verne bebyggelse av 

hensyn til miljø og ressurser. Dette fordrer en annen inngang for kommunen i å tilrettelegge og gi 

incentiv for å gjenbruke bygg fremfor riving. I områdeplanlegging bør tilstand på eksisterende 

bebyggelse kartlegges for å vurdere om de bør ivaretas også ut fra ressurshensyn, med mulighet 

for påbygg og ombygging fremfor riving. Dette kan være bygg uten særlig kulturminneverdi, men 

som likevel kan gi lokal karakter og stedsidentitet, ved gjenbruk, i tillegg til miljøgevinstene man 

får ved å ikke rive.  Stortinget vedtok i 2021 en endring i plan- og bygningsloven som muliggjør 

for kommunen å gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav på eksisterende byggverk ved 

ombygging, rehabilitering eller bruksendring (jf. pbl § 31-4). Drammen kommune kan anvende 

denne hjemmelen for å sikre mer effektiv ombruk og lengre levetid for eksisterende bygg. 
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I Klimastrategi 1.0 er det angitt at kommunen skal utarbeide klimakriterier for å synliggjøre og 

vurdere klimakonsekvenser av reguleringsplaner.  Klimakriteriene bør ha fokus på 

sirkulærøkonomi gjennom å etablere kriterier om å unngå riving, dersom klimaberegninger ikke 

sannsynliggjør større gevinst ved riving; gjenbruk av bygningskomponenter; bruk av løsninger 

som enkelt kan gjenbrukes og fleksible løsninger som sikrer at bygget er relevant for skiftende 

bruk26. Det siste kan konkret innebære for eksempel å tilrettelegge for økt etasjehøyde for sikre 

mulighet for ombygging til annet formål i fremtiden. I klimakriterier kan det også anføres kriterier 

som legger opp til deleløsninger i boligbygg, som for eksempel felles gjesterom, felles verksted 

eller andre typer fellesarenaer.  

 

Gjennom kartleggingen av næringsliv er det blitt opplyst om at det er behov for arealer for 

ombruksvirksomhet til mellomlagring og salg av bygningskomponenter. Dette kan være 

arealkrevende og ikke nødvendigvis i utgangspunktet ansett som et positivt tilskudd til nabolaget. 

Samtidig kan det å avsette slike arealer, hvor ulike fraksjoner og bygningskomponenter samles, 

øke ombruket vesentlig. Arealer kan vurderes avsatt i arealdel eller gjennom områdeplaner, det 

mest hensiktsmessige vil være å vurdere i arealdelen, hvor det kan gjøres en helhetlig og 

strategisk vurdering av hensiktsmessig lokalisering av slik virksomhet. Det bør vurderes føringer 

for utvikling av arealene som også tilfører noen kvaliteter til området eller i det minste begrenser 

negative virkninger for lokalområdet.  

 

Legge til rette for lokal, sirkulær massehåndtering 

Lokal, sirkulær massehåndtering fordrer også at det avsettes tilstrekkelig areal for sortering, 

bearbeiding og lagring av lokale masser. Dette vil redusere transportbehov og gi bedre 

ressursutnyttelse. Det bør kartlegges hvilke behov for arealer til mellomlagring og bearbeiding 

som er nødvendig for å sikre økt lokal og sirkulær gjenbruk av overskuddsmasse. Dette er angitt 

som tema i det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel for Drammen og blir viktig å 

følge opp. I kommuneplanens arealdel eller i områdereguleringsplaner kan det også stilles krav 

om at det utarbeides en plan for lokal massehåndtering ved større transformasjons- og 

byggeprosjekter, med ambisjon om å oppnå massebalanse i prosjektet. Dette kan også fordre at 

man dokumenterer massenes kvalitet og avsetter arealer innenfor planområde for mellomlagring. 

Det bør angis plan for videre bruk av eventuelle overskuddsmasser. Det pågår flere 

utviklingsprosjekter knyttet til massehåndtering i Osloregionen. Her undersøkes bl.a. utvikling av 

markedssystemer og utforming av bynære anlegg for mellomlagring og bearbeiding av masser. 

Gode løsninger bør utvikles i samarbeid og kommunen bør vurdere samarbeid med 

nabokommuner og Viken om kunnskapsdeling og konkrete prosjekter for å sikre økt lokal 

massehåndtering27.  

4.3 Samarbeid, næringsutvikling og nettverk om sirkulær økonomi 
Som tilrettelegger og samfunnsutvikler kan kommunen legge til rette for sirkulær økonomi 

gjennom mobilisering og samarbeid med næringslivet. Ved nettverkssamarbeid med privat sektor 

kan kommunen etablere felles arenaer for gjensidig læring og kompetansebygging, som i sin tur 

kan skape positive ringvirkninger. I tillegg kan nettverkssamarbeid bidra til å løfte kommunen og 

få de med på det grønne skiftet ved å tilføre nødvendig kompetanse. Styrket samarbeid mellom 

offentlig og privat sektor kan her være kilde til nye, innovative og bærekraftige løsninger.  

 

 
26 Jf for eksempel klimakriterier i Oslo kommune: Kriterier for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen. Veileder for forslagsstillere og 

fagkyndige. 10.06.2020. Det bør også være aktuelt å se på FutureBuilts kriterier for sirkulærøkonomi i arbeidet med klimakriteriene.  

27 Eksempler på aktuelle prosjekter: Bærum Ressursbank (https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-

ressursbank/), Oslo kommunes klimasatsprosjekt for urbane massehub’er (https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-

myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/#) og Pådrivs arena for sirkulær 

massehåndtering (https://www.paadriv.no/prosjekt/odit)  

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/
https://www.paadriv.no/prosjekt/odit
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Tilrettelegge for samarbeid og kunnskapsdeling med næringsliv 

Gjennomgangen av barrierer viser at det er betydelige barrierer knyttet til manglende kunnskap 

om sirkulære løsninger og forretningsmodeller. Dette er også en barriere for næringslivet i 

Drammen. I tillegg er det strukturelle barrierer hvor det er behov for økt lokalt samarbeid også på 

tvers av verdikjeder og næringer. Som vist i kapittel 6.3 er det allerede ulike initiativ på gang for 

økt samarbeid og kunnskapsdeling knyttet til næringslivets overgang til sirkulære 

forretningsmodeller, som for eksempel Næringsforeningens ressursgruppe og NoWaste(!). Dette 

kan potensielt være vesentlige arenaer for å overkomme barrierer knyttet til kompetanse og 

samarbeid. Kommunens tilrettelegging og tilstedeværelse i slike samarbeidsarenaer vil være 

viktig for å skape og dele kunnskap om sirkulære løsninger.  

 

Som en forlengelse av dette, og i tett dialog med næringslivet, kan kommunen også vurdere å 

tilrettelegge for bransjespesifikke nettverk for kompetansedeling og identifisering av 

samarbeidsmuligheter. Dette kan være en god dialogarena for også å kartlegge barrierer aktørene 

opplever. Dette kan særlig være aktuelt for bygg og anlegg, produksjon og industri og gjenbruks- 

og reparasjonstjenester rettet mot privatmarkedet. Bygg og anlegg-sektoren er vesentlig fordi det 

er store potensialer knyttet til klimagassreduksjon, kommunen har et virkemiddelapparat og det 

pågår en betydelig utvikling innen feltet. Produksjon og industri, i samarbeid med avfallssektor, 

har noen særlige potensialer for næringsutvikling, samtidig som det kan bygge på foreliggende 

kompetanse og initiativ i Drammen. Privatkonsum av gjenbrukte forbruksartikler og reparasjon er 

en tredje særlig aktuell sektor, hvor kommunen gjennom samarbeid kan bidra til synliggjøring av 

eksisterende tilbud, jf. Kapittel 3.10.8.  

 

Kommunens bidrag i arbeidet med kompetanseøkning i lokal handelsstand om deleordninger og 

nye forretningsmodeller i handelen, trekkes frem i Klimakur 2030 som en viktig rolle kommunen 

har som samfunnsutvikler og tilrettelegger. 

 

Videre kan kommunen tilrettelegge og veilede næringslivsaktører for ombruk og gjenbruk og 

legge til rette og bidra i markedsrelaterte ombruksarenaer, som for eksempel for gjenbruk av 

bygningsmateriale og/eller lokal massehåndtering i byggeprosjekter. Bærum ressursbank er et 

godt eksempel på det siste hvor kommunen har opprettet et prosjekt som arbeider for mest mulig 

ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser som stein, jord, betong asfalt med 

mere. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, forutsigbarhet, transparens og 

standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. Dette 

resulterer i lengre levetid for massene, mindre nyproduksjon og mer effektiv og kortere transport. 

Flere kommuner og fylkeskommuner er samarbeidspartnere i Bærum ressursbank. Viser også til 

vurderingen i kapittel 6.5.4 om regionalt/interkommunalt samarbeid om dette.  

Andre regionnettverk som Klimapartnere fungerer som en grønn koblingsboks for grønn 

innovasjon mellom privat og offentlig, og tilbyr regionale møteplasser for å lære, heve kunnskap 

og dele erfaringer. Flere kommuner og fylkeskommuner er partnere i de regionale 

klimapartnernettverkene. Slike partnerskap vil forplikte kommunen til å arbeide systematisk med 

grønne og sirkulære tiltak.  

 

Legge til rette for innovasjon og entreprenørskap innen sirkulærøkonomi 

Drammen kommune finansierer sammen med Viken fylkeskommune, Øvre Eiker og Lier kommune 

tjenesten Gründerboost som er en gratis tjeneste til de som ønsker å etablere egen bedrift. Viken, 

Innovasjon Norge og NAV er også samarbeidspartnere. Denne tjenesten kan videreutvikles med 

særskilt fokus på å bistå gründere som ønsker å etablere virksomheter med sirkulærøkonomiske 

forretningsmodeller. Dette fordrer at tjenesten får en kompetanseheving på slike 

forretningsmodeller og business cases, kunne bistå i å identifisere potensielle verdikjeder for den 
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aktuelle virksomhet. I april 2022 etableres også Gründerhuset i Drammen, hvor syv firmaer har 

forpliktet seg til å være samarbeidspartnere, sammen med Universitetet i Sørøst-Norge. Huset 

skal bli en arena der gründere samles i et miljø med vekt på kreativitet og kommersialisering av 

forretningsideer28. Gründerhuset kan ha godt potensial til å være en arena for å tilrettelegge for 

nye sirkulærøkonomiske forretningsinitiativ i samarbeid mellom aktørene og kommunen.  
 

4.4 Holdningsskapende arbeid og økt kunnskap om sirkulær økonomi hos 

befolkningen 

Som samfunnsutvikler og tilrettelegger kan kommunen også legge til rette for sirkulærøkonomi 

gjennom informasjon, mobilisering og samarbeid med befolkningen. Her kan fokus blant annet 

være å fremme adferdsendring blant innbyggere ved å oppfordre til økt gjenbruk og mindre 

avfallsproduksjon gjennom å etablere deleordninger og attraktive møteplasser for ombruk og 

reparasjon. 

 

Øke bevissthet om ansvarlig forbruk, gjenbruk og reparasjon 

Som vist i kartleggingen foregår det i dag en rekke private initiativ i Drammen knyttet til forbruk, 

reparasjon og ombruk rettet mot privatmarkedet, eksempelvis bruktbutikker, skomakere, systuer 

og private byttesirkler. Det finnes ingen god oversikt over disse aktørene, noe som kan begrense 

befolkningens kjennskap til dem. Kommunen kan ta initiativ til, enten alene eller i samarbeid med 

disse aktørene, å utvikle en felles, samlet oversikt/portal over slike virksomheter i kommunen, 

slik at disse kan gjøres mer kjent for innbyggerne. Dette kan for eksempel gjøres gjennom 

kommunens egne nettsider eller utarbeidelse av en egen informasjonskanal/nettside.  

 

Deleordninger og møteplasser for ombruk kan bidra til å øke bevisstheten rundt et ansvarlig 

forbruk. Muligheten kommunen har for å skape attraktive møteplasser for ombruk og reparasjon 

for innbyggere, skoler, institusjoner og virksomheter gjennom sitt planarbeid er her viktig. På 

Hamar har det interkommunale renovasjonsselskapet Sirkula etablert Norges første kretsløpspark 

som skal øke bevissthet og kunnskap rundt eget forbruk og ombruk. Kretsløpsparken er en 

moderne gjenvinningsstasjon med butikker og aktiviteter for ombruk, hvor man kan levere gamle 

produkter og kjøpe varer som andre ikke lenger har bruk for.  I tillegg har kretsløpsparken et 

kompetansesenter for sirkulær økonomi. Kommunens forprosjekt for å utrede muligheten for å 

etablere et verksted- og ombrukssenter med mål om å skape en arena for kunnskapsdeling, kurs, 

deling og læring med fokus på ombruk, reparasjon og redusert forbruk, er et godt eksempel på 

dette. Dette er et tiltak som bør kunne videreføres og vurderes skalert opp, og hvor de private 

virksomhetene som driver med gjenbruk og reparasjon bør inviteres inn i.   

 

Det er også flere kommuner i Norge som arrangerer ombruksuker, ombrukssentre og legger til 

rette for deltjenester, som for eksempel bysykler. Videre tilbyr mange bibliotek utlån av 

sportsutstyr, fritidsutstyr og verktøy. Drammen har allerede etablert en ordning hvor innbyggere 

har mulighet til å benytte seg av bysykler, låne en elsykkel, eller leie en elsparkesykkel, og 

utlånsordninger for sportsutstyr. 

 

Øke bevissthet rundt kildesortering 

Avfallshåndteringen i kommunen er sentral i kommunens mål om å bli sirkulær. RfD har ansvar 

for avfallshåndteringen og drifter også gjenbruksstasjonen i kommunen. Vi har pekt på at 63 

prosent av avfallet i restavfallet feilsortert, ifølge RfDs miljørapport for 2020. Økt kunnskap og 

holdningsskapende arbeid fra kommunen er her viktig for å få med innbyggerne på 

sorteringsdugnaden. Dette kan være informasjonstiltak mot ulike grupper i samfunnet i tillegg til 

tiltak som dulter innbyggerne til å sortere mere. I nasjonal strategi for sirkulær økonomi trekkes 

 
28 https://drammenworks.no/sammen-om-drammens-grunderhus/ 
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differensiering av renovasjonsgebyret frem som et mulig virkemiddel som kan legge til rette for 

økt gjenvinning og avfallsreduksjon. Dette kan være med å fremme atferdsendring blant 

innbyggerne. RfD tilbyr allerede differensiert renovasjonsgebyr ved at de gir rabatt for 

hjemmekompostering. Det kan være aktuelt å vurdere en forsterkning av dette virkemiddelet.  

 

Invitere til samskaping og medvirkning 

Involvering av innbyggere i kommunale beslutningsprosesser er en forutsetning for å skape 

oppslutning rundt tiltakene som kreves for å nå Drammen kommunes ambisiøse klimamål. Flere 

kommuner i Norge har etablert konseptet ByLab (bylaboratorium), som er en nøytral arena for 

dialog, samarbeid og samskapning knyttet til byutvikling, og åpner for arrangementer, 

møtevirksomhet og utstillinger, samt utforskning av nye innovative og eksperimentelle løsninger. 

ByLab kan også være en arena kommunen kan benytte til holdningsskapende arbeid på klima og 

sirkulær økonomi og utforskning av nye måter å gjøre ting på. Dette kan være gjennom 

utstillinger, arrangement og workshops med klima og sirkularitet som tema. Det kan vurderes om 

dette bør inngå i forprosjektet for et verksted- og ombrukssenter.  
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5. PRIORITERTE SIRKULÆRE TILTAK FOR 

DRAMMENSSAMFUNNET 

Gjennomgangen over har pekt på et handlingsrom for kommunen i å tilrettelegge for økt sirkulær 

økonomi i Drammen kommune. Tabellen nedenfor angir tiltak kommunen anbefales å ta i bruk for 

å tilrettelegge for økt sirkulærøkonomi. Alle tiltakene er basert på vurdering av kommunens 

mulighetsrom og hva som er mest hensiktsmessige grep i lys av kartlegging og barriereanalyse. 

Alle tiltak er mer utførlig beskrevet i kapittel 3.10.  

 

Det er først angitt tiltak på tvers av temaområder som særlig bør prioriteres. Deretter presenteres 

øvrige anbefalte tiltak fordelt på temaene i denne gjennomgangen. Prioriteringen er 

basert på en vurdering av 1) hvor kommunen har størst mulighet til å påvirke, basert på 

tilgjengelige virkemidler, 2) tiltakets evne til å løse de konkrete barrierene/utfordringene som er 

angitt, 3) mulighetene til å bygge videre og understøtte pågående initiativ og arbeid. Tiltakene vil 

bidra til bedre ressursforvaltning. Enkelte av tiltakene vil bidra til lavere direkte utslipp, andre 

lavere indirekte utslipp.  

 

 

ANBEFALTE TILTAK 

Prioriterte tiltak på tvers av tema 

➢ Forankre mål om sirkulærøkonomi i hele det kommunale styringssystemet gjennom å konkretisere, 

operasjonalisere og tydeliggjøre disse i sektorielle mål, strategier og tiltak, som følges opp gjennom 

konkrete resultatmål, nøkkeltallsindikatorer og rapportering 

➢ Avsette arealer i kommune-/områdeplan for sirkulær virksomhet, særlig arealer for mellomlagring og 

bearbeiding av masser og ombruksvirksomhet for bygningskomponenter  

➢ Tilrettelegge for og delta i samarbeidsarenaer med næringslivet og USN med hensikt om å identifisere 

flaskehalser/barrierer, øke kompetanse og samarbeid mellom aktører, herunder vurdere særskilte 

bransjenettverk innen bygg- og anlegg, industri/avfall og gjenbruk/reparasjonsvirksomheter rettet 

mot privatkonsum 

➢ Tilrettelegge og arbeide aktivt med å mobilisere befolkningen, eksempelvis ved å etablere konseptet 

ByLab og bruke dette som en arena hvor kommune og innbyggere møtes for dialog, 

kunnskapsheving, eksperimentering og samarbeid om sirkulære løsninger, f.eks gjennom det 

planlagte miljø- og ombrukssenteret 

Strategisk ledelse  

➢ Utarbeide eierstrategi for arbeid med sirkulærøkonomi for kommunens selskap og foretak slik at 

disse kan understøtte øvrig næringsliv i Drammens overgang til sirkulærøkonomi 

➢ Vektlegge sirkulærøkonomiske løsninger i anskaffelser, ta i bruk innovative anskaffelser for 

kunnskaps- og teknologiutvikling  

➢ Være en pådriver mot statlige myndigheter i regelutvikling og tiltak for å redusere 

saksbehandlingstider knyttet til tillatelser 

➢ Signere ”European circular cities declaration” som forplikter kommunen til å arbeide målrettet 

innenfor sirkulær økonomi 

Plan- og bygningsmyndighet 

➢ Implementere arealstrategi om ombruk av arealer i form av fortetting og transformasjon fremfor 

utbygging av jomfruelig mark i juridisk bindende arealdel   

➢ Tilrettelegge for mer effektiv ombruk og lengre levetid for eksisterende bygg gjennom anvendelse av 

plan- og bygningslovens § 31-4 

➢ Innarbeide kriterier knyttet til riving, gjenbruk og ombruk i klimakriterier  



Rambøll - kunnskapsgrunnlagfor sirkulær økonomi Drammen kommune 

 

  

 

20/20 

➢ Tilrettelegge arealer for grønn produksjon og industri med potensial for sirkulære løsninger knyttet til 

for eksempel biprodukter og energi 

➢ Tilrettelegge for delingsløsninger knyttet til mobilitet og bygg i areal- og områdeplanlegging 

➢ Etablere krav om lokale massehåndteringsplaner i reguleringsplaner med mål om lokal massebalanse 

i prosjektet 

Samarbeid og nettverk om sirkulær økonomi 

➢ Egen satsing på sirkulær gründervirksomhet gjennom Gründerboost og inngå samarbeid om 

sirkulærøkonomi med Gründerhus Drammen 

➢ Inngå samarbeid med nabokommuner om kunnskapsheving og ev. felles samarbeid om regionale 

løsninger, for eksempel knyttet til digitale løsninger og markedsplasser 

➢ Bygge opp kompetanse i relevante sektorer i kommunen som kan rådgi internt og eksternt 

Holdningsskapende arbeid og økt kunnskap om sirkulærøkonomi hos innbyggere 

➢ Forsterke informasjonstiltak mot ulike grupper i samfunnet. Dette kan være innen ansvarlig forbruk, 

kildesortering og andre sirkulære initiativ. Eksempelvis felles portal for virksomheter som retter seg 

mot privat forbruk/reparasjon 

➢ Vurdere å ytterligere differensiere renovasjonsgebyr som incentiv for økt gjenvinning og redusert 

avfall 

➢ Etablere tiltak som ombruksuker, ombrukssenter og ombruksfestivaler i samarbeid med etablerte 

private initiativ 

 

 


