
Helhetlig planlegging av renovasjon

-for bærekraftige byer og tettsteder
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Litt om meg

• Rådgiver innen samfunnsutvikling i ROAF

• Har ansvar for å påvirke til effektiv og bærekraftig 

infrastruktur for avfall i eierkommunenes planlegging

• Rådgiver ved etablering av avfallssug og godkjenner alle 

nye anlegg i våre eierkommuner

• Jobbet i avfallsbransjen siden 2013 og kombinerer nå 

avfallsfaget, planleggingsfaget og innovasjonsfaget

• Brenner for offentlig innovasjon og samarbeid for bedre 

løsninger og tjenestetilbud

• Leder av nettverk for helhetlig avfallsinfrastruktur i Norsk 

kommunalteknisk forening (NKF)



Nedre Romerike

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 

er et interkommunalt avfallsselskap 

for syv kommuner på nedre Romerike.

Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, 

Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og 

Rælingen.

ROAF arbeider med innsamling, 

sortering, gjenvinning og ombruk 

av avfall.



Helhetlig planlegging av renovasjon – hvordan kan offentlig innovasjon bidra til å 

bygge bærekraftige byer og tettsteder i tråd med FNs bærekraftsmål?



Helhetlig planlegging av renovasjon

Offentlig innovasjon i planlegging av renovasjon

FNs bærekraftsmål og hvilken sammenheng de 
har med infrastruktur for avfall

Fokuserer på infrastruktur for avfall og 

helhetlig planlegging av tjenestetilbudet 

inne i byene

Fokuserer ikke på avfallsanlegg som f eks. 

ettersorteringsanlegg og biogassanlegg

Men, bærekraftig infrastruktur for avfall er 

en forutsetning for gode, kildesorterte 

råvarer til materialgjenvinning og ombruk
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Helhetlig planlegging

• Planlegging skal legge til rette for utvikling av 

kommunene og avklare hvordan arealene i kommunen 

skal brukes

• Samfunnsplanlegging er blant annet effektiv bruk av 

ressurser og plassering av infrastruktur, og summen av 

planleggingsaktivitet hos flere aktører

• Helhetlig planlegging er å sy sammen flere elementer i 

samfunnsutviklingen og håndtere kompleksiteten – i alt 

fra befolkningsvekst, trender, mobilitetsmønstre, 

byplanlegging osv. 

• Hva mener jeg med helhetlig planlegging av 

renovasjon?
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Harnessing complexity – kompleksitet i samfunnsutviklingen

• Mer teknologiske anlegg

• Dyrere installasjoner

• Tar lang tid å prosjektere, planlegge og bygge

• Omfatter langt flere boenheter og større areal

• En helt annen måte å renovere på/drifte

• Anlegg som kan håndtere bestemte 

avfallstyper

• Anlegg som er mer sårbare for grovavfall 

• FNs bærekraftsmål 

• Økte krav fra EU til utsortering og materialgj.

• Sirkulær økonomi

• Ombruk og repair

• Trender og forventninger fra innbyggerne 

• Nye former for mobilitet 

• Nye boformer 

• Lokal politikk og «10 minutters-byer»
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GATEBRUKSPLAN Lørenskog sentrum

• Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate med 

folkeliv og trivelige møteplasser

• Veksten i persontrafikken skal skje med kollektiv, 

sykkel og gange

• Fokus på allmenninger og byrom tilpasset bylivet

• Hovedgrep i planen er å gjøre det lettere å reise 

miljøvennlig og mindre attraktivt å kjøre bil

• Tiltak: Kommunen må fortsette å legge til rette for 

grønn mobilitet og jobbe med trafikkreduserende tiltak 

i sentrum – harmonerer det med dagens paradigme?

Foto: Gatebruksplan Lørenskog
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Offentlig innovasjon er samarbeid

Samarbeid er offentlig innovasjon



Offentlig innovasjon og innovativ planlegging

• Meld. St. 30 – En innovativ offentlig sektor sier at vi skal 

iverksette noe nytt som skaper verdi for innbyggerne og 

samfunnet

• Offentlig sektor skal fremme innovasjon og bygge ned 

siloer mellom institusjonene

• Endringer som bryter med etablerte praksiser

• Ikke et nytt begrep, men nå skal innovasjon løse 

komplekse utfordringer (samfunnsplanlegging)

• Innovativ planlegging (Higdem og Hagen, 2020): Skal 

planleggingsteorien være aktuell og relevant må begrepet 

innovasjon gis mer teoretisk oppmerksomhet i 

planleggingsfaget
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Innovativ planlegging og samarbeid for 

bedre infrastruktur for avfall

• Innovere på helhetlig planlegging av avfallsinfrastruktur

• Definere behov – mobilitet, 10 minutters-byer, nye 

boformer, avfallstyper – ikke begynn med type anlegg, 

men gjennomfør konseptvalgutredning

• Strengere/flere EU-krav til sortering og hentetjenester

• Trender, kultur og forventninger fra innbyggerne –

renovasjon er et lovpålagt tjenestetilbud

• Næringsavfall – system i systemet / a- og b-lag

• HMS og kjøring med tunge lastebiler på torg
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Offentlig innovasjon og 

samarbeid for bedre 

infrastruktur for avfall

Plan, kommunalteknikk og 

IKS må jobbe mot et felles 

mål – snakk sammen

Kompleksitet

Bidrar til bærekraftig planlegging 

og bærekraftige byer 

50/50

En vesentlig endring i prosess og produkt 

Meld. St. 30 om En innovativ offentlig sektor





Samarbeid

Summen av planleggingsaktivitet hos flere aktører

Behov i anskaffelser

Utstyrsleverandører og samarbeid

Hva er det vi skal løse?



«Renovasjonsløsningen skal godkjennes av ROAF»







Del III. Renovasjon i planprosessen og nødvendig dokumentasjon



2-10 år



Norm som innoverer – binder plan og 

renovasjon sammen

• Vil fungere som en rød tråd gjennom hele prosjektet

• Fra utviklingsstadiet/forslagsstiller til ferdig etablert 

avfallsløsning i nye by-, tettsted- og boligprosjekter

• Slutt på sporadisk involvering av kommune 

(kommunalteknikk) og IKS som 

godkjennende/rådgivende renovasjonsmyndighet

• Kommune og IKS som ett «hode» - i stedet samskapning

• Renovasjonsteknisk plan (RTP) – dynamisk og bindende 

dokument som fanger opp endringer i prosjektet - fra 

start, underveis og til prosjektet avsluttes/lukkes
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mfh@roaf.no


