Nr. 1 • Feb. 2010 • Årg. 16

T I D S S K R I FT F O R AV FA L L O G G J E N V I N N I N G

Uavklart om BA-avfallet
Side 16–18

KRETSLØPET PÅ NETT: www.kretslopet.no

...det er miljøgevinst ved å kjøre avfall
til Cape Town, dersom alternativet er
deponering.

Velbegrunnet innstramming
❖ Selv om bildet ikke er entydig, ser det ut til at SFT, som nå har
blitt Klif, har lagt seg på en noe strengere linje enn fylkesmennene
når det gjelder dispensasjoner fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall. Det synes vi er velbegrunnet og fornuftig. I dagens
situasjon er det ingen grunn til at avfallsselskapene skal få benytte sitt
eget deponi i årevis, i påvente av at påbegynte eller planlagte forbrenningsanlegg i egen region skal stå klare til å ta imot.
Alle som har regnet på det har kommet til at avfall kan kjøres langt
uten at miljøgevinsten går tapt, dersom mottakeren er et anlegg med god
energiutnyttelse. Den svenske avfallsforskeren Johan Sundberg har lagt
fram et regnestykke som viser at det er miljøgevinst ved å kjøre avfall
med trailer til forbrenning i Cape Town, dersom alternativet er
deponering.
Avfallsbesittere som ikke er bundet av regelverket for offentlige
anskaffelser, trenger i dag ikke ta mer enn et par telefoner for å skaffe
seg umiddelbar og relativt rimelig avsetning for sitt restavfall. At de som
må forholde seg til disse reglene nøler med å iverksette en anbudskonkurranse for noen måneders skyld har vi en viss forståelse for. Men
heller ikke dette argumentet må trekkes for langt, det kan gjennomføres
en forenklet prosess for kontraktsummer opp til 1,6 millioner kroner,
og i dagens marked vil det holde til å bli kvitt 2–3 000 tonn.
Det er, etter mange års sommel, vedtatt et forbud mot deponering av
nedbrytbart avfall. Da bør det også deponeres så lite som overhode mulig
av dette avfallet.

Vil sunn fornuft vinne?
Til tross for sine mange år som politiker, har finansminister Sigbjørn
Johnsen, med sin dialekt og folkelige væremåte, fortsatt image som
en god forvalter av den sunne fornuft. Dette bildet fikk riktig nok en
ripe i biodieselsaken, der Johnsen opphevet avgiftsfritaket han innførte
forrige gang han var finansminister. Men den saken fikk han nokså
uforskyldt i fanget da han tiltrådte. Når det gjelder sluttbehandlingsavgiften for avfallsforbrenning, stiller det seg annerledes.
Her kan Johnsen bruke sitt eget hode
og vi håper og tror at det vil
resultere i at avgiften fjernes.
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Deponiforbudet strammes
inn – i hvert fall rundt Mjøsa
SFT, som det het den
gangen, behandlet rett før
jul en rekke klagesaker
knyttet til dispensasjoner
fra forbudet mot deponering
av nedbrytbart avfall.
En del avfallsselskaper
har fått kortet ned sin
dispensasjonsperiode, mens
andre har fått den forlenget – litt avhengig av
hvem det er som klager.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Rundt Mjøsa har selskapene GLØR,
GLT og HIAS fått dispensasjon fra sine
respektive fylkesmenn til deponering av
til sammen mer enn 40 000 tonn restavfall
fram til 1. juli 2011. Disse vedtakene har
blitt innklaget av familien Kvernvoldens
avfallsselskap HRR Miljø og MEF, og
klagene er langt på vei tatt til følge i SFTs
behandling.
INGEN KONTRAKT
Fylkesmannen har gitt GLT tillatelse til
deponering av 15-20 000 tonn restavfall
fra 1. januar 2010 til 1. juli 2011.
Tillatelsen omfatter restavfall fra
husholdninger, avfall fra branntomter og
sikterest fra metallfragmentering
(fin-fluff), og ble gitt med henvisning til
at det var inngått kontrakt med Daymio
om en framtidig forbrenningsløsning.
Denne kontraktsinngåelsen resulterte
imidlertid i en KOFA-avgjørelse om at
tilbyder burde vært avvist (se Kretsløpet
nr 5-2009) og GLT har derfor ingen inngått
kontrakt å vise til. SFT gir klagerne
medhold i at det finnes alternative
løsninger i regionen og dispensasjonsperioden kortes inn til 1. juli 2010.
TRANSPORTARGUMENTET HOLDER IKKE
GLØR har fått tillatelse til deponering av
17 880 tonn nedbrytbart avfall på
Roverudmyra fra 1. juli 2009 til 1. juli
2010, noe som tilsvarer 75 prosent av
mengde deponert i 2008. Fylkesmannen
har deretter gitt tillatelse til deponering
av 16 000 tonn fram til 1. juli 2011, da
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Daværende SFT gikk rett før jul ut med en pressemelding om at de "strammer inn
på dispensasjoner fra deponiforbudet". Klagebehandlingen som hittil
er gjennomført tyder på at det er en noe ufullstendig beskrivelse.

Eidsivas forbrenningsanlegg på
Trehørningen ved Hamar skal stå ferdig.
SFT gjør samme resonnement her,
alternative behandlingsløsninger finnes,
og SFT mener at Fylkesmannen ikke kan
legge avgjørende vekt på at en alternativ
behandlingsløsning i en mellomperiode
vil føre til ekstra transport, som det står.
Dispensasjonsperioden kortes inn til 1. juli
2010 for restavfall fra husholdning og til
1. februar 2010 for næringsavfall.
Samme resonnement er brukt ved
behandlingen av HIAS' dispensasjon.
Fylkesmannen hadde her gitt tillatelse til
deponering av 10 000 tonn husholdningsavfall fram til 1. januar 2011 og til 2 000
tonn restavfall fra Retura fram til 2012.
Begge deler må nå avsluttes 1. april i år.
VIL SORTERE SEG UT
Men ikke alle klager går på at dispensasjonsperioden er for lang, noen kommuner
og avfallsselskaper synes tillatelsen de har
fått er for kortvarig. Blant disse er Kragerø
kommune, som fikk dispensasjon til
deponering fram til det årsskiftet vi nå har
passert. Her er ambisjonen å få på plass
en innsamlingsordning som er slik at restavfallet får så lavt innhold av organisk
stoff at det fortsatt kan deponeres. Å få til
dette vil ta tid, i mellomtiden søkes
dispensasjon fram til 2013. SFT uttrykker
i sin behandling beskjeden tro på dette
opplegget, for å si det mildt, men gir
kommunen et par måneders ekstra
deponeringstid for høflighets skyld.

FORLENGELSER I AUST-AGDER
De interkommunale renovasjonsselskapene
Setesdal Miljø og Gjenvinning (SMG) og
Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap
(LiBiR) synes Fylkesmannen i Aust-Agder
har vært for knipen med dispensasjonene
deres.
SMG søkte om å få deponere inntil
3 000 tonn på Syrtveit deponi fram til
neste årsskifte, men fikk bare tillatelse til
1 500 tonn fram til 31. januar. Dette ble
påklaget, og SFT kommer selskapet langt i
møte ved å tillate inntil 2 500 tonn fram
til 1. oktober 2010. Argumentet er at
selskapet har avtale om å levere til Returkraft i Kristiansand så snart dette
forbrenningsanlegget er i drift, (skal etter
planen starte prøvekjøring 1. april), og SFT
uttrykker forståelse for at det ikke er
hensiktsmessig å sette i gang prosessen
med et offentlig anbud for den korte
perioden fram til da, men at SMG skal
levere til Returkraft også før 1. oktober
dersom det er tilgjengelig kapasitet.
Tilsvarende behandling har LiBiR fått.
Dette selskapet søkte om å få deponere på
Knudremyr ut 2010, men klager på at de
bare fikk tillatelse fram til 31. januar. SFT
tar klagen delvis til følge og gir tillatelse
til deponering av nedbrytbart avfall fram
til 1. oktober 2010. SFT setter som vilkår at
de benytter den forbrenningskapasitet
Returkraft AS til enhver tid har tilgjengelig
fram til denne dato, heter det i SFTs ikke
påklagbare avgjørelse.

❖ LEIF MAGNE HJELSENG

❖ DIREKTØR I IRIS

❖ ØNSKER NY “ENERGIMIKS”

…tanken er å produsere en “energimiks”
av matavfall, restavfall, plast, returtrevirke
og kanskje drikkekartong.

Vil avvikle kildesortering
for miljøets skyld
Mens Oslo bruker hundrevis av millioner på å innføre kildesortering av matavfall og plast,
vil Leif Magne Hjelseng slutte med akkurat det i Bodø og Salten. Det mener han vil redusere
byens CO2 -utslipp med ti prosent.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Leif Magne Hjelseng er direktør for IRIS,
Interkommunalt renovasjonsselskap i
Salten, som omfatter ni kommuner med til
sammen rundt 75 000 innbyggere. Dit kom
han som nyutdannet fra Trondheim i 1990.
Og da “avfallsmeldingen”, Stortingsmelding 44 kom i 1992, ble den unge
ingeniøren satt i gang med å utarbeide en
avfallsplan basert på denne. Den ble
vedtatt i 1995 og fra 1997 ble det innført
full kildesortering med tredunksystem.
– Vi investerte mye i komposteringsanlegg og egen sorteringslinje for papir.
I løpet av få år fikk vi 60 prosent av
avfallet vekk fra deponiet, erindrer han.
Men nå vil Leif Magne Hjelseng at det
heller skal bygges et forbrenningsanlegg,
eller energianlegg som han foretrekker
å si, i Bodø. For at det skal kunne
realiseres må mesteparten av det som er
av brennbart avfall i regionen gå dit.
– Altså er det sant at økt forbrenningskapasitet går ut over materialgjenvinningen?
– Ja, for så vidt. Men verken kildesortering
eller materialgjenvinning er mål i seg selv.
Ordningene må være miljøvennlige og
spare ressurser eller gi klimagevinst. IRIS
har langt på vei gått fra å drive avfallsbehandling til å bli en bestiller av
transporttjenester. Restavfallet sendes til
Kiruna og Umeå, papiret til Skogn, pappen
til Ranheim og plasten går nå helt til
Tyskland før den sorteres. Vi må være sikre
på at de nedstrømsløsningene vi velger er
gode miljøtiltak.
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– Matavfallet tar dere da hånd om selv?
– Ja, vi har et komposteringsanlegg som
er utvidet og ombygd flere ganger.
Men om jeg skal være ærlig bidrar det ikke
mye til gjenvinning av ressurser. Omtrent
20 prosent av det vi får inn til anlegget
må sorteres ut som ikke komposterbart
materiale. Den ferdige komposten utgjør
rundt 30 vektprosent av det som kommer
inn. Av denne får vi solgt rundt en tredel
for 200 kroner per tonn. Resten brukes mer
eller mindre tilfeldig og utgjør mer et
problem enn en ressurs. I denne regionen
finnes lite åkerjord, så bøndene er ikke
interessert, avsetningen er til hagebrukere
og idealister, som for så vidt er godt
fornøyd med produktet. Men totalt sett
kan vi ikke si at vår utsortering og behandling av matavfall er noe stort bidrag
til kretsløpssamfunnet. Vi fulgte opp alle
politiske signaler på 90-tallet, men etter
10–12 år må det være tillatt å evaluere,
og eventuelt finne andre løsninger for de
neste 20 årene.
– Hvorfor er det så stor klimagevinst ved
heller å forbrenne avfallet i Bodø?
– Midt i Bodø ligger en sildoljefabrikk som
tar imot 110 000 tonn fiskeavskjær årlig.
Den har behov for 11 MW i form av damp,
som det i dag brukes 45 kubikkmeter olje
om dagen for å produsere, det finnes også
andre aktuelle dampkunder. I tillegg er
Bodø en flat og kompakt by der en full
fjernvarmeutbygging kan gjennomføres for
rundt 150 millioner kroner, og her finnes
mange olje- og elbaserte nærvarmeanlegg

som kan kobles sammen. Dekkes dette
behovet med “kortreist” avfallsenergi,
vil byens klimautslipp reduseres med
ti prosent. Ikke mange andre tiltak kan
matche det, tilsvarende kutt på andre
områder vil kreve betydelige offer.
– Men da må alt som i dag kildesorteres
inn for å få nok avfall?
– Nei. Vi ser for oss at kildesorteringen
av papir og papp videreføres. Her har vi
jo industriell og lønnsom gjenvinning
i Norge. Men tanken er å produsere en
“energimiks” av matavfall, restavfall, plast,
returtrevirke og kanskje drikkekartong.
Da vil vi ha 45 000 av de 60 000 tonn som
et nytt energianlegg vil trenge.
– Og da er det vel duket for en ny tildeling
av enerett for å sikre seg dette avfallet i
overskuelig framtid?
– Nei. Om ikke et anlegg i Bodø klarer
å konkurrere med de svenske som ligger
50 og 60 mil unna, bør det ikke bygges.
Vi har transportkostnader på 450–500
kroner per tonn, hvilket vil si at et anlegg
her må matche en pris på 950 kroner. Om
ikke det er mulig, får det heller gå 20–30
trailere i uka til Sverige.
I dag sender IRIS rundt 15 000 tonn restavfall over grensen, mens omtrent like mye
deponeres etter en dispensasjon som går
ut i juli. Fra sommeren av vil det dermed
være 30 000 tonn som må transporteres til
sluttbehandling.

PORTRETTET
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– Er du ikke redd for at det du nå legger
fram vil bli brukt som argument for å
avvikle kildesorteringen også andre steder?
– Nei. Det vi har kommet fram til, og som
et samlet styre har sluttet seg til, er basert
på et arbeid Østfoldforskning har gjort for
oss. Jeg har overhode ikke noe ønske om
å kritisere andre, større byer har helt andre
forutsetninger og nok avfall til ulike typer
anlegg. Men for oss, med en begrenset
avfallsmengde og store avstander til sluttbehandlings- og gjenvinningsanlegg,
mener jeg at energiutnyttelse i nærområdet er det beste valget, både
miljømessig og økonomisk. Med i bildet
hører også at nytteverdien av enkelte
gjenvinningsordninger framstår som stadig
dårligere. Til å begynne med sorterte
vi plast i Fauske, så ble de mislykkede
anleggene på Hamar og Trondheim
etablert. Deretter gikk plasten til Sverige
og i dag er det Tyskland, der bare halvparten blir utsortert for materialgjenvinning mens resten går til
forbrenning i sementindustrien, som har
svært liberale utslippskrav.
Drikkekartongen er også en fraksjon som
ingen egentlig vil ha, og som der det er
lang transport, kan inngå i energimiksen
eller følge papirstrømmen.
– Nå ligger det jo en sementovn som
brenner avfall i Nord-Norge også?
– Ja, men det er 25 mil pluss en ferjestrekning til Kjøpsvik, og her er er det
dessverre ikke mulig å få til noen retur-

transport. Da vi for kort tid siden hadde
10 000 tonn ute på anbud, var både Umeå
og Uppsala, som ligger 110 mil unna,
billigere enn Norcem.
Nå er det ikke slik at et avfallsforbrenningsanlegg i Bodø er rett rundt hjørnet.
Først skal fjernvarmekonsesjonen tildeles,
og som på Gjøvik konkurrerer Daymio med
det lokale energiselskapet. – Vi er jo
involvert i et samarbeid med Bodø Energi
og Trondheim Energi Fjernvarme om
etablering av energianlegg og fjernvarme,
men Daimyo har jo også intensjon om å
bygge forbrenningsanlegg. Vi leverer avfallet til den som får konsesjon, så utfallet
her vil ikke påvirke det vi nå har snakket
om. Men det er neppe realistisk at et forbrenningsanlegg vil stå klart til å ta imot
avfall før sommeren 2013, og vi har ikke
intensjoner om å røre kildesorteringen før
det.
– Dere har kjørt en ganske åpen prosess
på disse planene, hvordan er de lokale
reaksjonene?
– Miljøorganisasjonene er som ventet
veldig kritiske. Men jeg føler at det er
mulig å nå fram med informasjon om at
kildesortering ikke er noe mål i seg selv,
men at den må representere en reell
miljøgevinst. Så er det jo noen som ringer
og spør om de skal slutte å kildesortere
med en gang, men det er det altså ikke
snakk om.
– Hva bør IRIS prioritere som gir reell
miljøgevinst, rent bortsett fra å etablere
forbrenningsanlegg?
– Vi bør øke innsatsen for å få inn mer
farlig avfall og for å få mer EE-avfall ut av
restavfallsstrømmen. Jeg er også opptatt
av å etablere et mottakstilbud for
utrangert utstyr fra fiske- og oppdretts-

næringen, slikt ligger og slenger på enhver
kai. Her er det beregnet at knapt merkbare
0,17 promille av omsetningen ville være
nok til å få en returordning på beina, sier
Hjelseng, som har påtatt seg jobben som
styreleder i det relativt nyetablerte Norsk
Fiskeriretur.
Leif Magne Hjelseng fikk gå i en god
skole da han kom til IRIS, der Oddbjørn
Paulsen var sjef.
– Det var enormt lærerikt og
inspirerende, sier Hjelseng, som i
utgangspunktet hadde tenkt å bli i Bodø
i to år. Nå har han vært der i 19 år, noe
som har skaffet mannen fra Hedemarksbygda Løten en selsom dialekt.
En av årsakene til at han slo rot kan
være at han i 1993 traff Maren Elisabeth,
en hjemvendt jurist som i dag er dommer
i Salten tingrett.
– En rettferdig og flott dame, sier han
stolt, og forteller at de har en gutt på
13 år og tvillinger på 11.
Litt moro blir det også tid til, Hjelseng
er leder for den ikke altfor seriøse vinklubben Vitis Polaris, der han også serverer
sine egenproduserte pølser.
– Og så måtte jeg jo begynne på helsestudio for tre år siden da jeg passerte
40, sier han – og klapper seg på magen.

SIKKER HÅNDTERING AV RISIKOAVFALL
- unik vippeløsning!
© Takk - Berre BRA AS.

– Om vi summerer transporten for alle våre
fraksjoner kommer vi opp i mer enn en
million trailerkilometer årlig. Noe er returtransport, men slett ikke alt. Jeg synes
ikke vi skal basere oss på et slikt system.
Kortreist avfall burde være et like naturlig
begrep som kortreist mat, sier Hjelseng.

SAFEBOX
• Forhindrer utilsiktet tilgang til innhold
• Forhindrer at beholderen blir overfylt
• Kvitteringsfunksjon ved deponering av sprøyte
• Mulighet for midlertidig eller permanent lukking
• Markedets største åpning på 210x30 mm
• Stikksikker
• Stabelbar både montert og lukket
• Maximal utnyttelse av standard emballasje og EUR-paller
• Produsert i miljøvennlig Polypropylen
• ADR og UN-godkjent
• Plastgrep som standard i nedre del av beholderen
• Opsjon: metallgrep i nedre del av beholderen
• Ingen håndtak på lokket sikrer at beholderen ikke deler seg
• Leveres med veggfeste, IVA-skinne eller bordfeste
• Ulike modeller kanyleavdragere
• Tilpasset Quick fit kanyler

NAMDAL RE
SSURS AS ER
NÅ ENEFO
DUKTER FRA
RHANDLER
NORPLASTA
AV PROPÅ DET NO
OG KOMPL
RSKE MARK
ETTERER MED
EDET,
DET VÅRT SO
BOKSER OG
RTIMENT AV
BEHOLDERE
TIL AVFALLSB
RANSJEN
TA K

ONTAKT
FOR TILB
UD!

Om vi summerer transporten
for alle våre fraksjoner
kommer vi opp i mer
enn en million
trailerkilometer årlig.

Telefon: 74 28 17 65 - E-post: post@namdalressurs.no – www.namdalressurs.no

PLANLEGG VÅREN NÅ!
Bestill sekker til
vårryddingen
IZI sekk fra Norfolier A/S er en ekstra sterk og kraftig
sekk, perfekt for vårrydingen. Lett å knyte, lukke og
bære. Sekken er laget av resirkulert plast, innsamlet
og produsert i Norge. 100% gjenvinnbar!

- elektronisk deklarering
av farlig avfall
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Deklarasjon.no
Reknes AS
Geilneset 16, 6030 Langevåg
Telefon: 70 19 80 80
Faks:
70 19 80 90
Internett: www.reknes.no

Telefon: 74 28 17 65 - E-post: post@namdalressurs.no – www.namdalressurs.no

9

Trondheims restavfall til Sverige?
Trondheim har hittil vært
selve utstillingsvinduet for
avfallsbasert fjernvarme
her til lands. Byens
avfall har gått til
Trondheim Energi sitt
anlegg på Heimdal helt
siden 1985. Men nå er
restavfallet fra byen lagt
ut på anbud. Da er det
ikke godt å si hvor det
havner, og dette
eksempelet brukes nå
i et nytt framstøt for å få
fjernet forbrenningsavgiften.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Knut Bakkejord er fagansvarlig for
avfall ved Stabsenheten for byutvikling
i Trondheim kommune. Han forteller at

Knut Bakkejord, fagansvarlig for avfall i
Trondheim kommune, forteller at Mepex' miljøkalkulator vil bli brukt for at miljøkvaliteten i
anbudene blir korrekt vurdert.

10

ENERGIUTNYTTELSE

avtalen med Trondheim Energi
Fjernvarme er utløpt og at Trondheim
Renholdsverk er pålagt å legge restavfallsbehandlingen ut på anbud.
Det dreier seg om 40 000 tonn for en
toårsperiode, med opsjonsmulighet for
ytterligere to år. Anbudsfristen er
15. februar og ny kontrakt skal tre
i kraft allerede 1. mai. Bakkejord
forteller at pris vil bli vektet med
55–65 prosent, miljø med 25–35
prosent og kvalitet med 10–20 prosent.
Miljøkalkulatoren som Mepex har
utviklet vil bli brukt for å beregne
tilbudenes miljøkvalitet.
– Men vi har sett at energiutnyttelsesgrad ofte veier tyngre enn
transportavstand ved slike beregninger,
sier Bakkejord, som ikke vil spekulere
i hvor avfallet kommer til å havne.
– UMULIG Å KONKURRERE
Egil Evensen har som mangeårig leder
av Trondheim Energi Fjernvarme vært
sentral i utbyggingen av avfallsbasert
fjernvarme. – Bystyret i Trondheim
vedtok mai 1982 at byens avfall skulle
brukes som energikilde i et nytt
fjernvarmeanlegg, forteller han.
– Men det forhindrer vel ikke at avfallsbehandlingen nå må legges ut på
anbud?
– Nei, det er greit. Men man kunne i
det minste fjerne forbrenningsavgiften
slik at det ble mulig å konkurrere.
I Trondheim, der noe går til det gamle
og noe til det nye anlegget utgjør
avgiften i snitt 105 kroner per tonn.
Bare CO2-andelen av avgiften utgjør
62 kroner per tonn, lavere enn det
kommer man altså ikke selv om
utslippene er null, sier Evensen. Men
han legger til at Trondheim Energi
selvsagt skal være med å konkurrere.
– Selv om avgiften gjør at vi stiller
på startstreken med ryggsekk, sier han.
POSITIVT SIGNAL FRA JOHNSEN
I tillegg til å være et utstillingsvindu
for avfallsbasert fjernvarme, er
Trondheim det samme for rødgrønt
samarbeid på lokalplanet. Dette har
Avfall Norge visst å utnytte, og
situasjonen i Trondheim har blitt
dekket i et langt nyhetsinnslag i TV 2.
Trondheims ordfører Rita Ottervik
hadde der ingen problemer med å trå
til for fullt mot at ti trailere daglig skal

2–700 kroner per tonn som
først og fremst avgjør at
avfallet går til Sverige.
Johnsen har innkalt
bransjen til et møte
18. februar. Håkon Jentoft,
direktør i Avfall Norge, mener
finansministeren bruker feil
tall, og håper det er mulig
å overbevise ham om at
fjerning av avgiften faktisk
vil gjøre de norske anleggene
konkurransedyktige.

…avgiften gjør at vi
stiller på startstreken
med ryggsekk.

Egil Evensen må konstatere at trondheimsavfallet
fra 1. mai antakelig vil finne veien andre steder
enn til anlegget i bakgrunnen.

kjøres til Sverige, mens man i landets
mest strømfattige region må putte mer
el innpå fjernvarmenettet. Dermed
måtte også finansminister Sigbjørn
Johnsen på banen, og han sa blant
annet følgende:
– Avgiften skal nå vurderes mot
revidert nasjonalbudsjett, eller kanskje
litt før, for det er klart den betyr noe.
Men det er den store prisforskjellen på

Satser stort på avfallssug
– og biogass?
❖ Trondheim kommune har
utarbeidet Handlingsplan for
oppsamling av husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall i Trondheim 2009–2020.
Den beskriver hvilke tiltak som
må settes inn for at Trondheim
skal få framtidsrettede løsninger
for oppsamling og innsamling
av avfall. Det anbefales å satse
stort på nedgravde løsninger for
oppsamling av avfall, herunder
stasjonært og mobilt avfallssug.
Handlingsplanens tiltak medfører investeringer i størrelsesorden en milliard kroner de
neste ti år, hvorav nedgravd
infrastruktur utgjør ca. 80
prosent.
Løsningen for oppsamling
av avfall gir muligheter for
utsortering av matavfall, men
planen tar ikke stilling til om
dette skal skje. Det vil komme

I Trondheim vil kommuneadministrasjonen at det skal brukes 800 millioner
kroner på nedgravde avfallsløsninger de neste ti årene.

en egen utredning om utsortering av matavfall i løpet av
våren 2010. Spørsmålet har blitt
ytterligere aktualisert av at
bussrutene i Trondheim nettopp
har vært ute på nytt anbud, og i
sitt vinneranbud forplikter Team

Trafikk seg til at 41 av bussene
skal være gassdrevne.
– En ekstern konsulent skal
se på hva dette vil bety og en
avgjørelse vil bli tatt i løpet av
april, sier Knut Bakkejord.

Scanvaegt - Skandinavias ledende leverandør av bilvekter, sjåførterminaler og IT-system
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n Tastatur for PIN-kode , tilpasset kommende krav.
n For faste og / eller vektbaserte gebyrer.
n PC-basert og med transreflektiv touch-skjerm.
n Kan også benyttes som sjåførterminal med leser
for magnet- , strekkode- eller RFID-kort.
n Kobles enkelt opp i nettverk med direkte kobling
til betalingssentral - TCP/IP-basert.
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Scanvaegt AS
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Finansminister Sigbjørn Johnsen måtte love å
vurdere forbrenningsavgiften på nytt.
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Ny runde for vestlandsavfallet
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KOFA har gitt Avfallshandel
medhold i at det ikke var
grunnlag for å benytte
"konkurranse med forhandling" i anbudsprosessen
for behandling av 90 000 tonn
restavfall fra syv interkommunale selskaper på Vestlandet. Dermed blir det en
ny anbudsrunde – og en ny
sjanse for de norske aktørene
som ikke nådde opp i forrige
runde.
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Full fyr på BiRs anlegg i Rådalen, så lenge det varer.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Da forrige runde endte med at
kontaktene ble tildelt GemiNor og
Rekom, klaget meglerselskapet Avfallshandel inn for Klagenemda for offentlige
anskaffelser (KOFA) og satte samtidig
fram et rettslig krav om midlertidig forføyning, altså at ingen kontrakter skulle
inngås før KOFA hadde behandlet saken
(se Kretsløpet nr. 4-2009). Fjordane
tingrett ga Avfallshandel medhold, og
ingen kontrakter ble inngått.

Håkon Grepstad, daglig leder i Sunnfjord Miljøverk,
sier utsettelsen ikke har andre konsekvenser enn at
noe dyrere avtaler har blitt forlenget.
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IKKE KOMPLISERT NOK
KOFAs avgjørelse forelå 9. november
i fjor, og ga Avfallshandel medhold i at
til tross for at anbudet består av et
konglomerat av ulike avtaler, så er transport og sluttbehandling av avfall ikke
tjenester som anses som så kompliserte
å prissette at det etter anskaffelsesforskriften er adgang til å benytte
"konkurranse med forhandling". Dermed
har de syv selskapene i det såkalte
vestlandssamarbeidet brutt forskriften.
ÅPENT ANBUD
KOFA er ikke noe dømmende organ, men
uttalelsene derfra legger sterke føringer.
Velger man å ignorere dem, må man
regne med en rettssak. Det var altså
ingen vanskelig avgjørelse for aktørene
i vestlandssamarbeidet å komme fram til
at anbudet måtte legges ut på nytt.
– Vi har prøvd å gjøre det så likt som
mulig forrige runde for at de som
utarbeidet anbud sist skal slippe å
begynne helt på nytt. Men selvsagt er
det nå helt klart at det dreier seg om
det anskaffelsesforskriften karakteriserer
som et åpent anbud, sier Håkon
Grepstad, daglig leder for Sunnfjord
Miljøverk (SUM) og talsmann for
vestlandssamarbeidet. Anbudsperioden
er fire år, med videre opsjonsmulighet
på 1+1 år.

SMÅ KONSEKVENSER
Den nye anbudsfristen gikk ut
2. februar. Grepstad forteller at
utsettelsen ikke har gitt all verdens
konsekvenser, men at avfallsbesitterne
har tapt noe på at dagens avtaler – som
utvilsomt er dyrere enn de nye vil bli –
har blitt forlenget.
– Og så legger vi i SUM fortsatt noe
restavfall fra næring på deponi. Men her
går dispensasjonen uansett ut 1. april.
Vi håper en ny avtale kan tre i kraft fra
da. Vi ønsker ikke å søke om noen
forlengelse, sier Grepstad.
BiR PRØVER IGJEN
Dermed har de norske anleggene som falt
tidlig ut i forrige runde fått en ny sjanse,
men i skrivende stund er ingenting
avgjort, langt mindre offentliggjort.
Ingrid Hitland, daglig leder i BiR Avfallsbehandling, bekrefter at de legger inn
pris også i denne runden.
–Rammebetingelsene våre er ikke
endret, men vi vet jo litt mer om hvor
prisnivået ligger, sier hun.
21. januar ble den mye omtalte nye
ovnslinjen i Rådalen fyrt opp for første
gang, og foreløpig har den avfall.
– Bunkeren var full, vi har jo lenge
hatt litt for mye avfall til en linje. Men
vi har jo ikke nok avfall til å kjøre begge
linjene kontinuerlig, sier hun.
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være basert på returtransport for å
være konkurransedyktig. Dessuten er
svenske forbrenningsanlegg blant de
beste i verden når det gjelder energiutnyttelse. Denne gevinsten spises ikke
opp, selv av temmelig lang transport.

Kjetil Vikingstad, daglig leder i GemiNor, er grundig
lei av at avfallseksporten presenteres som et stort
problem.

– Vi ser nå en tendens i retning av økt
forbehandling, ikke minst av næringsavfallet, før det eksporteres.
Da snakker vi definitivt om en vare
som skal kunne omsettes fritt innenfor
EØS-området. Og bortsett fra helt inntil
svenskegrensen må norsk avfallseksport

BARE NEGATIVE EFFEKTER
– Hva vil konsekvensen være dersom
det legges begrensninger på eksporten?
– Økte kostnader selvsagt, i tillegg
vil utviklingen innenfor behandling
av husholdnings- og næringsavfall bli
bremset. Det vil også føre til økt
deponering, det er lenge til norske
anlegg kan behandle alt avfall som i
dag eksporteres. Her snakker vi ikke
bare om restavfall, men også om en
fraksjon som returflis. Jeg tror faktisk
også at det vil føre til mer transport.
Avfallet vil bli fraktet på langs av
Norge, og her vil det være vanskeligere
å etablere returløsninger. Ikke minst i
Nord-Norge vil konsekvensene bli
dramatiske. Her går nesten alt restavfall til Sverige, det må fraktes langt
for å finne behandlingstilbud i Norge.
Men om Kjetil Vikingstad ikke ønsker
at myndighetene skal innføre eksportrestriksjoner, betyr ikke det at han
mener de skal forholde seg passive.

VIL HA STRENGT REGIME
– Jeg ønsker meg streng kontroll med
alle private og offentlige deponier, slik
at alt brennbart avfall går til energigjenvinning. Og alle dispensasjoner bør
avsluttes innen kort tid, slik at mer
avfall kommer ut i markedet. Det vil
alle tjene på, ikke minst de norske
anleggene som nå sliter med å få
kontrakter, sier Vikingstad.
GemiNor ble for øvrig tildelt 12 av
de i alt 28 kontraktene som det såkalte
vestlandssamarbeidet la ut. Men nå
sitter Vikingstad og regner gjennom
dette på nytt, etter at KOFA fastslo at
anskaffelsesforskriften ble brutt i den
forrige runden (se side 12).

– Jeg tror faktisk også at
eksportbegrensninger også
vil føre til mer transport.

– Avfallseksport er bra for miljøet
Geminors transporter skjer enten med båt eller
med bil, og da helst som returtransport. Bildet
viser lossing av ballet avfallsbrensel i Norrköping.

Kjetil Vikingstad, daglig leder i GemiNor as, eksporterte i fjor ca. 200 000
tonn avfallsbasert brensel til energiutnyttelse i Sverige. Han er grundig lei
av at avfallseksport blir framstilt som en ulykke for landet – og miljøet.

Rekom – den ledende
megleren innen avfall

AV JOHS. BJØRNDAL

Rekom AS er en erfaren bedrift med ansvar for material- og energigjenvinning av rundt 500.000 tonn avfall årlig. Vi jobber langsiktig og
målrettet, med fokus på optimal energigjenvinning og fremtidsrettet
avfallshåndtering.

❖ Kjetil Vikingstad var i mange år
leder for den private avfallsaktøren
Haugaland Gjenvinning, som tidlig
satset på produksjon av avfallsbasert
brensel, men som dyrt fikk erfare at
den lokale avsetningen for dette lot
vente på seg. Men i 2004 åpnet det
seg en mulighet for å eksportere til
sementfabrikken i Ålborg. Dette åpnet
nye muligheter for Vikingstad, som
kort etterpå etablerte avfallsmeglerselskapet GemiNor, sammen med den
danske gjenvinningsbedriften
GemiDan. I dag leverer GemiNor avfall
fra flere land til 14 ulike anlegg i
Norden. Og dette mener han altså er
bra for miljøet.
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DEPONI ER ALTERNATIVET
– Husk at alternativet veldig ofte er
deponering. Selv i 2010, som vi går
inn i et halvt år etter at forbudet mot
deponering av nedbrytbart avfall trådte
i kraft, vil det bli deponert rundt
400 000 tonn restavfall fra husholdning her i landet, mye av dette på
dispensasjoner. Men heldigvis går
stadig større mengder ut på offentlige
anbud, og dermed øker energigjenvinningen.
– Men det kan da ikke være god miljøpolitikk å eksportere dersom kostbare
anlegg i nærheten av der avfallet oppstår blir stående uvirksomme?

– Nei, men hittil har altså eksporten
skjedd i konkurranse med norske
deponier, ikke norske forbrenningsanlegg. Disse har lenge vært uten
konkurranse, og vi ser at det nå bygges
anlegg uten at konkurranseforholdene
er vurdert. Men framover må disse
anleggene fronte et nordisk og
europeisk marked. Det vil komme både
norsk næringsliv og husholdningene til
gode.
NESTEN BARE RETURTRANSPORT
– Ok, lavere priser. Men hva med
nærhetsprinsippet? Og økt transportbelastning har både miljøkostnader
og andre konsekvenser?

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere kan ta hånd om alt fra behandling
og logistikk til oppgjør – med vekt på å finne fleksible løsninger tilpasset
dine behov. Det letter din hverdag og gir sikkerhet for effektivitet,
kostnader, inntekter og leveranser.
Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.
O J Brochs gate 12, 5006 Bergen
Tlf 55 90 44 50. Fax 55 90 44 51
www.rekom.no
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– Et stort tilbakeskritt
– Dersom man fjerner
kravet om at miljøsaneringsbeskrivelse og
avfallsplan skal følge
med søknad om igangsettingstillatelse, vil det
innebære at de som
hopper bukk over reglene
får en ny sjanse, mener
Oddvar Steinsholt,
prosjektsjef i rivefirmaet
PeWe Entreprenør AS.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ PeWe Entreprenør har revet
bygninger siden 1970, og Steinsholt
mener det gjør selskapet til landets
eldste, fortsatt eksisterende rivningsaktør. Med 45 ansatte og 85–90
millioner i omsetning, er det også
blant de største. Selskapet har base
i Porsgrunn, men tar oppdrag over
hele landet, mest fra Trøndelag og
sørover. Eier av halve selskapet er
Hellik Teigen AS, som i juli i fjor
ervervet 50 prosent av aksjene fra
den finansielle investoren MG Equity
Partners. De øvrige aksjene eies av
Steinsholt og Jørn Nordkvelde, som
begge er aktive i selskapet. Foruten
riving og rehabilitering, utfører PeWe
Entreprenør også forbehandling av
avfall for Veolia Miljø på to anlegg
i Vestfold, Taranrød og Grinda, samt
trekverning og diverse andre
gjenvinningsrelaterte aktiviteter.
FLEST SERIØSE
– Vi har en intensjon om å gjøre ting
riktig, og mitt inntrykk er at det også
gjelder de fleste andre aktører.
Riktignok finnes det fortsatt
cowboyer i denne bransjen, men det
gjelder sannelig tiltakshaverne også.
De må ta sin solide del av ansvaret
når de lar ting som er i strid med
regelverket skje, mener Steinsholt.
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PeWe Entreprenør har hatt mange industrijobber, som riving
av denne tankfarmen ved Larvik.

Han mener også at det er skapt et feil
inntrykk av at alt er på stell i byene,
mens det fortsatt dumpes mye ulovlig
rundt på bygdene. – Bildet er nok mer
nyansert enn det, sier han.
ALLE TYPER HUS
PeWe Entreprenør river alle slags
bygninger og installasjoner, og miljøutfordringene varierer naturlig nok
med type bygninger og byggeår.
Tradisjonelt er riving av bolighus det
minst problematiske, men farlig avfall
finnes også i disse.
– Det er gjerne asbest rundt peiser
og skorsteiner, det er vinylbelegg med
ftalater, det kan være PCB i maling og
naturligvis PCB-holdige vinduer. Og så
finnes det jo fortsatt en del hus med
eternittkledning, forklarer Steinsholt.
– Hva er etter ditt syn den største
miljøutfordringen når hus skal rives?
– Jeg har veldig stor respekt for PCB.
Denne giften finner lett veien ut
i naturen og akkumuleres i levende
organismer. Det er enklere å beskytte
seg mot asbest, den representerer mer
en arbeidsmiljøutfordring enn et

globalt miljøproblem. Vi kommer også
stadig over jordmasser forurenset med
olje og tungmetaller, som må få
forsvarlig behandling.
– TILBAKESTEG
Ofte utarbeider PeWe Entreprenør
miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan på husene de selv skal rive.
Det mener Steinsholt er rasjonelt,
og dessuten en garanti for at
miljøsaneringen virkelig blir utført
etter beskrivelsen.
– Vi har jo opplevd at byggherrer
har henvendt seg til oss og bedt oss
om å lage beskrivelse og plan, fordi
rivejobben er satt bort til noen som
ikke har kompetanse til det. Den slags
henvendelser sier vi nei til, sier
Steinsholt.
– Det forteller jo tydelig at det
fortsatt opererer aktører uten
tilstrekkelig kompetanse. Derfor
mener jeg det vil være et gigantisk
tilbakesteg dersom kravene om
miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan ikke videreføres når reglene nå
skal overføres til plan- og bygningsloven, sier Steinsholt.

Det forteller jo tydelig
at det fortsatt opererer
aktører uten tilstrekkelig
kompetanse.

TILSYN NÅR ALT ER BORTE?
– Tilsyn fra kommunen eller
tredjepartskontroll ser greit ut på
papiret. Men riving går ofte raskt og
det hjelper lite med tilsyn når bygget
er borte. Derfor er bestemmelsen om
at disse papirene skal foreligge og
følge med søknaden før det gis
rivningstillatelse viktig, sier
Steinsholt.
Oddvar Steinsholt er opptatt av å
følge reglene, men dermed er det ikke
sagt at han synes alle bestemmelser
er like fornuftige.
– Enkelte grenseverdier er kanskje
for rigide. Noen få milligram PCB i et
malingsstrøk kan gjøre mange hundre
tonn betong om til farlig avfall som
må håndteres helt spesielt. Dette
hindrer fornuftig gjenbruk av massene

Mange av bolighusene som rives i Norge er brannskadde, noe som gir spesielle
utfordringer. Dette huset lå på Oppsal i Oslo.
Foto: PeWe Entreprenør.

hvor det ellers ligger til rette for det,
og jeg stiller meg tvilende til miljøgevinsten når disse i stedet må
fraktes langt av sted, sier han.
MER Å GJØRE
Selv om det er relativt liten aktivitet
denne vinteren, er Oddvar Steinsholt
optimist.

– Det er store muligheter i denne
bransjen, riveaktiviteten kommer til
å øke framover. Det er også lenge til
vi begynner å rive bygg uten farlig
avfall. De nærmeste årene vil
mengden trykkimpregnert virke og
vinylbelegg med ftalater øke kraftig,
mener Steinsholt.

Bygg- og anleggsbransjen slurver med farlig avfall
Hver tredje virksomhet
i bygg- og anleggsbransjen mangler
skriftlige rutiner for
håndtering av farlig
avfall. Det viser
resultatene fra
forurensningsmyndighetenes
kontroller av 150
virksomheter.

❖ Fylkesmannen og Klimaog forurensningsdirektoratet
(tidligere SFT) kontrollerte i fjor
høst drøyt 150 virksomheter i
bygg- og anleggsbransjen over
hele landet. Kontrollene viser at

hver tredje virksomhet hadde
mangler knyttet til rutiner for
håndtering av farlig avfall.
Dessuten hadde like mange
mangelfull styring av kjemikalier
og produkter med farlige stoffer.
– Bygg- og anleggsbransjen
må sørge for å ha gode rutiner
for håndteringen av farlig avfall.
Vi mener det er enkle tiltak som
skal til for å bøte på situasjonen.
Blant annet er det viktig at de
blir bedre til å kildesortere avfall
på byggeplassen, sier Ellen
Hambro, direktør for Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif).
HELHETLIG MILJØARBEID
Qno Lundkvist, senioringeniør i
Klif har samordnet dette tilsynsarbeidet. Han sier resultatene
tilsier ytterligere fokus på og
kontroller av bygg- og anleggsbransjen også i 2010.

– Fylkesmannen og Klima- og
forurensningsdirektoratet følger
opp alle virksomhetene der
vi har avdekket avvik på
regelverket, sier han.
– Rutiner er en ting, men er det
like store svakheter i selve avfallshåndteringen?
– Kontrollene har også avdekket
betydelige mangler i kildesorteringen og håndteringen av
farlig avfall, dog ikke like mange
steder som det er avdekket
rutinesvikt, sier Lundkvist.
Statistikken viser at bygging
og rehabilitering ga 1,5
millioner tonn avfall i 2008.
Det er 14 prosent av den totale
avfallsmengden i Norge. Deler
av dette avfallet inneholder
farlige stoffer som PCB, kvikksølv og bromert flammehemmere.

FORBUDTE STOFFER
Lite tyder på at farlig avfall vil
forsvinne fra byggavfallet med
det første. Forurensningsmyndighetene finner nemlig
fortsatt ulovlige stoffer i nye
byggematerialer som importeres.
Det er funnet garasjeporter med
KFK i isolasjonsmaterialet. Disse
er importert etter at forbudet
trådte i kraft i 1995. Det er også
funnet tepper med stoffet PFOS
i konsentrasjoner over tillatt
grenseverdi. Dette stoffet ble
forbudt i 2007.
Byggebransjen har altså,
sammen med importører og
leverandører, fortsatt en jobb
å gjøre for å sikre at de nye
produktene de importerer og
monterer i bygg ikke inneholder
forbudte stoffer.

BA-AVFALL
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– Vi tar høringsuttalelsene på alvor

Morten Lie, direktør i Statens bygningstekniske etat, sier de skal finne
en god løsning for avfallshåndteringen innenfor den
nye plan- og bygningsloven som skal tre i kraft 1. juli.

Morten Lie er direktør i Statens bygningstekniske etat
og ansvarlig for å innarbeide reglene om avfallshåndtering i den nye plan- og bygningsloven.
Hvordan det skal skje vil han snakke om på
Byggavfallskonferansen 2010.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Forslaget til nye regler ble sendt
på høring i sommer, og det har
utløst en flom av negative høringsuttalelser. Det er særlig denne formuleringen i høringsnotatet som
har fått avfallsbransjen og en del
rivningsaktører til å reagere:
"Det er ikke naturlig å innføre
godkjennelse av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, samt innsendelse av sluttrapport i plan- og
bygningslovgivningen, så lenge ikke
tilsvarende regler gjelder for andre
fagområder som brann, inneklima,
energi, universell utforming osv.
Kommunen kan etterspørre avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og
sluttrapport ved tilsyn".
Forskriftene til byggesaksdelen
av den nye plan- og bygningsloven
er omfattende, og de har avstedkommet hele 320 høringsuttalelser. Slett ikke alle disse
berører avfallshåndteringen, men
Morten Lie sier de har fått mange
uttalelser til dette tema, og de har
vært entydig negative til at det
ikke lenger skal kreves godkjennelse av avfallsplan og
miljøsaneringsbeskrivelse.
– Vi er opptatt av at det man nå
møysommelig har klart å bygge opp
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ikke skal rives ned igjen. Vi jobber
med dette nå og håper å få en del
avklaringer med departementet
innen konferansen, sier han.
– Hvorfor kan man ikke bare ta inn
forurensningslovens bestemmelser
slik de er i dag?
– Plan- og bygningsloven har
et annet utgangspunkt, at
kommunene skal behandle
enkelttemaer er et brudd på grunntanken i loven. Prinsippet er at
byggingen utføres av ansvarlige
foretak som selv har ansvar for at
reglene blir fulgt. Dette gjør det
vanskelig å overføre reglene
direkte.
– Har det ikke vist seg at dette
egenkontroll-systemet har sine
begrensninger?
– Jo, vi ser en utvikling mot
økt bruk av tredjepartskontroll.
Og en slik løsning er blant det vi
vurderer for avfallshåndteringen.
Vi skal finne en god ordning som
tar høringsinstansenes bekymringer
på alvor, sier Lie.

Sannsynligvis beste pris og
løsning for returpapiret
Bergen Avfall tar seg raskt og effektivt av dine transportog avsetningsbehov, og gir deg gode priser på både
returpapir, vanlig returtre og impregnert trevirke.
Vi har også fordelaktige forbrenningsløsninger
for restavfall.
Bergen Avfall er en kompetansepartner som hjelper bedrifter
og andre virksomheter med
• Megling når du kjøper og selger avfall
• Rådgivning knyttet til avfallshåndtering
Som uavhengig aktør og spesialist innen sluttbrukermarkedet tar vi både
ad hoc-oppdrag og langsiktige prosjekter.
Bergen Avfall er en aktiv pådriver for å oppnå en økonomisk og miljømessig
effektivisering av verdikjeden fra avfallsbesitter til sluttbruker.

Waste management

En telefon er nok - 970 70 932
Rådhusgaten 4, 5014 Bergen, Tel: +47 55 23 20 00, email@bergenavfall.no, www.bergenavfall.no
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Ny utsettelse for
Oslos biogassanlegg

Fra SFT til KLIF
Statens Forurensningstilsyn byttet 18. januar navn til
Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). – Det er en
anerkjennelse av den omfattende jobben vi gjør på klimaområdet og viser satsingen på oss som en sentral
klimaaktør, sier en synlig stolt direktør Ellen Hambro.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Og det nye direktoratet trenger ikke
vente lenge på oppmerksomhet i sin nye
rolle. KLIF leder nemlig etatsgruppa
Klimakur 2020, som utreder hvordan Norge
kan nå målene for nasjonale utslippskutt.
Klimakur leverer sin rapport allerede
15. februar. Som kjent har Norge satt
ambisiøse mål for å redusere utslippene av
klimagasser, noe som vil kreve merkbare
tiltak innenfor alle samfunnssektorer.
Direktør Ellen Hambro leder selv arbeidet
med Klimakur, og det som legges fram her,
vil legge premissene for debatten og
arbeidet videre.
– Klimaendringene er den største
utfordringen verden står ovenfor. Nå gjelder
det for oss å fylle de forventingene det nye
navnet skaper, og utnytte det rommet det
gir oss, til beste for miljøet og klimaet på
kloden vår, sier Ellen Hambro engasjert.
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NORGE HAR BLITT ET RENERE LAND
Klima er det store miljøtemaet nå, men
Ellen Hambro mener SFT har fått til mye
godt miljøarbeid innenfor sine tradisjonelle
arbeidsoppgaver siden tilsynet ble etablert
i 1974. I dag er det 325 ansatte
i direktoratet, som blir værende på
Helsfyr.
– Vi er stolte over å ha bidratt til at
Norge nå er et renere land. Historien viser
at det er mulig å løse store miljøutfordringer. Vi har oppnådd mest der vi har
effektive virkemidler, som forurensningsloven, sier hun.
Og selv om vi nå får en tydeligere rolle
på klimaområdet, skal vi selvsagt fortsatt
jobbe med de andre viktige miljøutfordringene vi har ansvaret for:
miljøgifter, hav- og vannkvalitet, avfall
og gjenvinning, luftkvalitet og støy.

Direktør Ellen Hambro er stolt og glad over
at de viktige oppgavene på klimaområdet nå også
nedfeller seg i navnet på institusjonen hun leder.

SOLID MANDAT
KLIF har fått Synovate Norge til å
intervjue et landsrepresentativt utvalg på
1 002 innbyggere for å måle kjennskap og
holdninger til etaten og det den jobber
med. Denne viser at det nye direktoratet
har et solid mandat i befolkningen.
To av tre mener det er viktig med et nytt
direktorat med en tydeligere rolle på
klimaområdet. Sju av ti er enig i at av
alle utfordringene verden står overfor,
er klimaendringene den største.
HVA ER ET DIREKTORAT?
Noen lurer kanskje på hva et direktorat er,
i forhold til et tilsyn. Etter definisjonen
i Fornyings- og administrasjonsdepartementets "Direktoratboka", kan det
se ut som SFT lenge har oppfylt kriteriene
for å være et direktorat: Et direktorat er et
statlig forvaltningsorgan. Det har sentrale
administrative og som oftest også andre
faglige oppgaver, som er tillagt institusjonen
i lov, eller i instruks eller fullmakt iht. lov,
og dette kan også omfatte myndighetsutøvelse. Det arbeider med hele landet som
virkefelt. Det er ikke integrert i noe
departement, men er likevel direkte
underlagt et (eller flere) departementers
instruksjonsmyndighet.
Så vet vi det.

Rådhuset i Oslo har
bedt om en ny ekstern
utredning for å vurdere
biogassanlegget som
skal ta hånd om hovedstadens utsorterte
matavfall og bygges i
enten Sørum eller Nes
kommune. Dermed kan
anlegget i beste fall
stå ferdig sommeren
2012, et halvt år etter
at hele byen har
innført kildesortering.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Men ifølge informasjonssjef
Jannicke Gerner Bjerkås betyr
ikke dette at politikerne har fått
kalde føtter. - Det dreier seg om
en ny rutine, alle større
prosjekter i kommunens regi må
nå gjennom en slik runde med
ekstern kvalitetssikring for å
minimere risikoen i prosjektene.
Det er ingen tvil om at anlegget
vil bli bygd, sier hun. Og legger
til at framdriftsplanen for
innføring av kildesortering vil
bli fulgt. Det betyr at hele byen
er med i løpet av 2011, og at
det utsorterte matavfallet vil bli
eksportert til biogassanlegget
står klart.
Det skal være de enorme
budsjettoverskridelsene ved
bygging av den nye Holmenkollbakken som er årsaken til at
denne nye rutinen er innført.

Det er denne byggeprosessen som får skylda for at matavfallet
fra hele Oslo trolig må fraktes til Borås i minst et halvt år.
Foto: Kristian S. Moen, Holmenkollprosjektet.

MILJØPISTOLEN
Våpen i kampen for miljøet
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Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Elisabeth Johansen (39 år),

maskinfører Groruddalen Miljøpark
❖ Jeg er født og oppvokst i Bergen, men har bodd 18 år i Oslo hvor jeg
nå har jobbet i åtte år på anlegget til Veolia Miljø. Nå jobber jeg som
maskinfører ved papiravdelingen hvor vi tar imot returpapir som vi sorterer
og selger videre til produksjon av ny papp og papir.
Som maskinfører har jeg ansvaret for å mate transportbåndene og overvåke noen av maskinene vi bruker i papirsorteringen, slik at vi unngår
driftsstans på anlegget. Det er viktig å holde produksjonen jevn, slik at vi
oppnår høyere produktivitet og effektivitet.
Jeg har også ansvar for å holde orden på området rundt maskinene og
sørge for at uønsket papirkvalitet ikke blir med i produksjonen. I tillegg
har vi som er maskinførere ansvaret for vedlikehold og eventuell
rapportering av feil eller mangler på de maskinene som vi opererer.
For å bli maskinfører måtte jeg ta maskinførerkurs. Der fikk jeg
opplæring i forskjellen på de ulike papirkvalitetene som vi behandler og
hvordan disse skal sorteres. Maskinførerkurset betales ofte av bedriften
man er ansatt i. Kurset er en blanding av teori og ”kjøretimer”, og man
sitter igjen med sertifikat for mange forskjellige anleggsmaskiner (gravemaskin, hjullaster osv.). Dette gjør at jeg har kompetanse til å jobbe med
forskjellige typer maskiner på anlegget vårt.
I tillegg til å være maskinfører er jeg også verneombud på anlegget.
Blant annet skal jeg "overvåke" at arbeidsgiveren vår holder seg til
arbeidsmiljøloven og at det blir tatt hensyn til de ansattes helse og
sikkerhet.
Jeg trives veldig godt med å jobbe her på Groruddalen Miljøpark, og det
er derfor jeg har vært her så lenge. Jeg trives spesielt på grunn av arbeidsmiljøet, det er spennende å jobbe i et så internasjonalt miljø som vi har
her! Det kan være litt utfordrende til tider på grunn de forskjellige
språkene da... Men nå har jeg lært meg noen ord på vietnamesisk, og for
en stund siden ble jeg invitert i konfirmasjonen til sønnen til en kollega
som er fra Ghana. Det var kjempespesielt!

Gjenvinningsskolen
❖ LOOP Miljøskole lanserer våren 2010 "Gjenvinningsskolen" – en filmbasert undervisningspakke om miljø, klima,
kildesortering og gjenvinning.
Målgruppen er særlig videregående nivå, samt 10. trinn.
Gjenvinningsskolen består av undervisningsfilmer med
tilhørende undervisningsopplegg i ulike fag. Filmene
og oppleggene tar utgangspunkt i læreplanenes
kompetansemål. Alt materialet kan brukes
kostnadsfritt og man kan laste filmene ned til egen
maskin om man ønsker det. Gjenvinningsskolen er et
samarbeidsprosjekt
i regi av stiftelsen Retursamarbeidet LOOP.
Ta kontakt på skole@loop.no eller les mer på
www.loop.no.
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Klima og miljø med Nemi
LOOP Miljøskole har gitt
ut en såkalt miljøutgave
av tegneseriebladet Nemi,
som inneholder utvalgte
Nemi-striper og temasider
om miljø og klima.
Meningen er at Miljø-Nemi
skal brukes i undervisningssammenheng, og målgruppen er ungdom
i alderen 13–16 år.
❖ Det finnes få tegneseriefigurer som er
mer engasjerte enn Nemi. Hun bryr seg,
om urett i alle former, om falskhet og
vennskap, om dyrevelferd og klodens
framtid. Dette engasjementet er samlet
i denne spesialutgaven. Og på temasidene
finnes stoff om miljømerking, biologisk
mangfold, klima og energi, kildesortering
og gjenvinning. I undervisningsheftet

Ungdommen har utvilsomt mye å lære av Nemi.

finnes oppgaver tilpasset kompetansemålene på 10. årstrinn.
– Vi ønsker med denne utgivelsen
å nå ut til ungdom med kunnskap om
miljø og klima, sier Bente H. Gundelsby,
prosjektleder for LOOP Miljøskole. – På
temasidene får de også tips til hva man
helt konkret kan gjøre for miljøet, et
aspekt som ofte er fraværende i debatten

om klimaendringer og klimakrise, sier hun.
Bladet er gratis for skoler og kan bestilles
med en mail til skole@loop.no.
Utgivelsen er resultat av et omfattende
samarbeid. Med på laget er returselskapene
Grønt Punkt Norge, Norsk Resy og Norsk
Resirk, Stiftelsen Miljømerking og
Miljøverndepartementet, representert ved
Klimaløftet og Framtidens Byer.

Tur Retur
i Kretsløpet
❖ Etter å ha vært et rent nettprodukt det siste året har
LOOP og Kretsløpet blitt enige om at TurRetur skal være
bilag i Kretsløpet fire ganger i året. Første gang vil være
i Kretsløpet nr. 2, som kommer ut 26. mars, deretter
i nummer 3, 4 og 6. TurRetur vil som før være på fire sider
og fortrinnsvis plasseres i midten av bladet.

GJENVINNING
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Lavere vekst i mengden farlig avfall

NYE AVFALLSTYPER
En fornyelse av regelverket i
2003 førte til at flere avfallstyper ble regnet som farlige,
deriblant eternittplater eller
asbestsement, impregnert
trevirke og plast med
bromerte flammehemmere.
Det ble registrert 40 000 tonn
slike nye typer farlig avfall til
godkjent behandling i 2008,
det er dobbelt så mye som i
2003. I samme periode ble
mengden av de samme avfallstypene som gikk til ukjent
håndtering redusert med om
lag en tredel, til 32 000 tonn.
Regelendringen fører til et
brudd i tidsserien for farlig
avfall-statistikken. Men de gamle
typene farlig avfall, som ikke ble
berørt av regelendringen i 2003,
representerte 33 000 tonn av
det som ble oppgitt som ukjent
håndtering i 2008. Den langsiktige trenden er også her en
nedgang, tilsvarende 43 prosent

Rett før jul forelå omsider tallene
for innsamlet farlig avfall i 2008.
De viser at det ble mottatt
1,1 millioner tonn farlig avfall
til godkjent behandling, en vekst på
3,5 prosent fra 2006. Siden 1999 er
imidlertid mengden mer enn doblet.
Økt innsamling og bedre rapportering
er antakelig hovedårsaken til
oppgangen.

❖ SSB antar også at det i
takt med den økonomiske
veksten har vært en viss reell
vekst i mengden farlig avfall,
selv om det er et politisk mål
å begrense mengden farlig
avfall som oppstår, for å
redusere risikoen for utslipp
av miljøgifter til naturen.
De avfallstypene det oppsto
mest av, er tungmetallholdig
avfall og forurensede, mineralske
masser. Denne avfallskategorien
utgjorde 482 000 tonn i 2008,
eller 43 prosent av alt farlig
avfall til godkjent behandling.
Deretter kom oljeholdig avfall
med 30 prosent, mens
18 prosent var etsende avfall,
i første rekke fortynnet syre.
Mengden oljeholdig avfall til
godkjent behandling økte med
100 000 tonn fra 2006 til 2008.
Dette tilsvarer en vekst på hele
42 prosent på to år. Mengden
tungmetallholdig avfall og
forurenset masse avtok samtidig
med 69 000 tonn, eller
12 prosent. Nedgangen skyldes
blant annet at store, sterkt
forurensede industritomter ble
ryddet i løpet av 2006 og 2007.
Ryddearbeidet ga forbigående
store mengder farlig avfall fra
forurenset masse disse årene.
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ET TONN ER IKKE ET TONN
I denne statistikken tas det
ikke hensyn til at de farlige
stoffene i avfallet har
forskjellig konsentrasjon og
giftighet. Avfallstyper hvor
mengdene er for små til å ha
vesentlig innvirkning på
totaltallene, kan derfor
likevel være høyst relevante
i miljøsammenheng.
Eksempler på slike avfallstyper er PCB-holdig avfall,
blybatterier og kvikksølvholdig avfall, med
innleverte mengder på
henholdsvis 2 900, 27 000
og 640 tonn.
MINDRE TIL UKJENT
HÅNDTERING
Det gjøres også anslag på
hvor mye farlig avfall som går
til ukjent håndtering, det vil
si at avfallet ikke er registrert
innlevert til godkjente anlegg. Disse anslagene er noe
usikre og kan være ufullstendige, men viser likevel at
det samlet sett gikk like mye
til ukjent håndtering i 2008
som i 2007, mens den langsiktige trenden er en nedgang
på 32 prosent fra 2003 til
2008. Hovedårsakene til

nedgangen er økt innsamling
av oljeholdig, farlig avfall og
nedgang i mengden avfall fra
kreosotholdig trevirke.

siden 1999, selv om det siste
året viste en økning på hele
8 000 tonn. Oljeholdig avfall,
som spillolje, slam fra tankrensing og slopvann fra skip,
utgjør om lag fire femdeler av
mengden gamle typer farlig
avfall til ukjent håndtering. SSB
antar at hovedårsaken til de
kortsiktige variasjonene i
mengden farlig avfall til ukjent
håndtering er usikkerhet i
beregningene som følge av for
eksempel lagerendringer. Den
langsiktige nedgangen skyldes
derimot økt innsamling av farlig
avfall.
MESTEPARTEN BEHANDLES
I NORGE
Nær 90 prosent, tilsvarende
997 000 tonn, av det farlige
avfallet som gikk til godkjent
behandling i 2008, ble
behandlet i Norge. Resten,
tilsvarende 123 000 tonn, ble
eksportert for å bli behandlet
i utlandet. Til sammen 23
prosent av det farlige avfallet
ble gjenvunnet, det vil si
materialgjenvunnet eller
energiutnyttet, mens resten

ble sluttbehandlet, hovedsakelig på deponier. I disse
resultatene er behandling
i utlandet regnet med.
I 2007 ble 16 prosent av
det farlige avfallet
gjenvunnet.
EKSPORTEN NESTEN DOBLET
Eksport av farlig avfall er
underlagt strenge, internasjonale regler og tillates
kun hvis det mangler
behandlingskapasitet i landet,
eller avfallet går til gjenvinning. Myndighetene har
som mål å redusere eksporten
av farlig avfall, blant annet
ved å sikre tilstrekkelig
nasjonal behandlingskapasitet. Mengden
eksportert, farlig avfall ble
likevel nær doblet fra 2007
til 2008. Av det eksporterte
avfallet gikk 60 prosent
til materialgjenvinning,
13 prosent til energiutnyttelse og 27 prosent til
sluttbehandling. Det ble også
importert 236 000 tonn farlig
avfall til Norge i 2008,
tilsvarende 19 prosent av

alt farlig avfall som ble
behandlet ved norske anlegg.
36 prosent av de importerte
mengdene ble materialgjenvunnet eller energiutnyttet.
MENGDENE KOMMER
FRA INDUSTRIEN
Industrien leverte 632 000
tonn farlig avfall til godkjent
behandling i 2008, inkludert
behandling på eget anlegg.
Dette utgjorde 56 prosent av
alt farlig avfall til godkjent
behandling dette året, eller
63 prosent, hvis avfall med
ukjent opprinnelse holdes
utenom. Det var også
industrien som med sine
87 000 tonn, hadde den
største veksten i mengden
farlig avfall, målt i antall
tonn. Den prosentvise veksten
var på den annen side større
i enkelte andre næringer,
blant annet landbruk og
fiske, men disse bidrar lite
til totalmengden. Innen
bergverk og utvinning, som
også omfatter oljeutvinning,
samt innen bygg og anlegg,
var det i 2008 derimot en
nedgang på respektive 12 og
20 prosent, til henholdsvis
130 000 og 13 000 tonn.
Dette bryter den økende
trenden fra 2003 til 2007
i disse næringene.

Mengden oljeholdig avfall til godkjent behandling har økt kraftig.

MER FRA HUSHOLDNINGENE
Husholdningene leverte
27 000 tonn farlig avfall til
godkjent behandling i 2008,
en økning på 28 prosent fra
året før. Utviklingen skyldes
økt innlevering av trykkimpregnert trevirke. I tillegg
leverer husholdningene
betydelige mengder elektrisk
og elektronisk avfall, for
eksempel hvitevarer og
mobiltelefoner, til godkjente
avfallsmottak. Mange leverer
også inn kassert utstyr til
forhandlerne når de kjøper
nye varer. Slikt avfall regnes
ikke som farlig avfall,
men inneholder farlige
komponenter og skal derfor
leveres separat.

FARLIG AVFALL
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Strengere krav til farlig avfallsbransjen – NFFA er positive

SETTER KRAV OGSÅ TIL MYNDIGHETENE
NFFA påpeker at myndighetene får
ekstra oppfølgingsoppgaver som
konsekvens av de skjerpede krav som
settes. Blant annet vil det måtte ettergås om den økonomiske sikkerheten
som nå skal stilles, er dekkende og i
tråd med utviklingen i markedspriser
og andre forhold. Direktoratet har
signalisert at man ønsker å bruke NFFA
i de tilfeller det er behov for å
kontrollere de behandlingspriser som er
oppgitt som grunnlag for garantiene.
– I våre diskusjoner med Klima- og
forurensningsdirektorat har vi løselig
diskutert om NFFA kan utarbeide en
tabell som reflekterer gjennomsnittlige
behandlingspriser for ulike avfallsfraksjoner. Vi stiller oss ikke avvisende
til dette, kommenterer styreleder Roar
Hansen.
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Dette er de nye vilkårene som Klimaog forurensingsdirektoratet i løpet av 2010
vil innarbeide i samtlige tillatelser innen
farlig avfalls-bransjen.
ØKONOMISK SIKKERHET
Aktørene kan ikke motta farlig avfall på sitt anlegg før det er
stilt økonomisk sikkerhet. Sikkerhetsstillelsen skal dekke
alternativ behandling av de farlig avfallsmengdene vedkommende
aktør har lagertillatelse for. Midlene kommer til anvendelse av
myndighetene ved en eventuell konkurs, nedleggelse, driftsstans,
dersom virksomheten får betalingsproblemer eller dersom andre
kritiske situasjoner inntreffer.

– Strenge krav gjør livet
vanskeligere for useriøse
aktører og kan hindre at
farlig avfall håndteres på
uforsvarlig måte. Derfor er
vi prinsipielt positive til
de nye vilkårene Klima- og
forurensningsdirektoratet
nå vil stille.

✜ Det uttaler styreleder Roar Hansen
i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).
– Strengere krav og økt fokus på det
ansvaret aktørene har, øker forståelsen for
at riktig håndtering av slikt avfall er en
profesjon og må ha sin kostnad for de
som genererer det, understreker han.
Aktørene vil trolig få de nye vilkårene
inn i sine tillatelser i løpet av året.
De nye vilkårene er innenfor områdene
økonomisk sikkerhet, regnskapsføring,
kompetanse og avfallsoversikt.
– Vi har allerede oppfordret våre
medlemmer om å forberede seg på de nye
vilkårene, kommenterer Hansen. I møte
med Klima- og forurensningsdirektoratet
har NFFA diskutert vilkårene og vil følge
nøye med på hvilke utslag de får i praksis.

De nye vilkårene

KRAV TIL REGNSKAPET VED LAGRING
Klima- og forurensningsdirektoratet vil i de nye tillatelsene
sette krav til at lagret farlig avfall skal medtas i virksomhetens
regnskap, slik at de framtidige kostnadene til behandling blir
vist.
KOMPETANSE
Bedriften skal i den daglige driften råde over kompetanse på
minst ingeniørnivå med kjemi i fagkretsen.
Roar Hansen, daglig leder i NFFA, er med enkelte forbehold positiv
til KLIFs nye vilkår til aktørene som håndterer farlig avfall.

KRAV TIL REGNSKAPET
Kravet om at farlig avfall på lager skal
tas med i virksomhetens regnskap, er
en sterk oppfordring også til farlig
avfalls-bransjens revisorer. Tidligere
skandaleomsuste Vest Tank oppnådde
eksempelvis ”Gasellestatus” i Dagens
Næringsliv ved nettopp å unnlate
å belaste regnskapet for framtidige
renseforpliktelser.
– Myndighetene har lenge vært opptatt
av hva de kaller vår bransjes “motsatte
økonomi”. Dette henviser til at inntektene
skapes ved mottak av farlig avfall, mens
kostnadene oppstår når avfallet senere
gjennomgår behandling/destruksjon. Det
normale i industrien er at lager er en
positiv økonomisk faktor, ikke en kostnad.
Avhengig av ulike situasjoner kan det gi
både positive og negative konsekvenser
ikke å verdisette sitt lager riktig, mener
Hansen, som håper at også revisorbransjen
skjerper sin bevissthet på dette forholdet.
Han påpeker at riktig bokføring av avfallslager også medvirker til at den enkelte
aktørs reelle økonomiske soliditet
tydeligere kommer fram.
KRAV TIL KOMPETANSE
Det er kompetansekravet i de nye vilkårene som bransjeforeningen kanskje
er mest skeptisk til. NFFA mener kravet,
slik det nå er formulert, ikke oppfyller
myndighetenes egentlige ambisjoner.

– Vi ønsker oss kompetansekrav, og vår
bransje innehar mye både formell og
praktisk kompetanse. At den enkelte
virksomhet – slik direktoratets krav lyder
– i ”den daglige driften skal råde over
kompetanse på minst ingeniørnivå og med
kjemi i fagkretsen”, er imidlertid ingen
garanti for forsvarlig farlig avfallshåndtering, mener Roar Hansen.
– Kravet må spesifiseres ytterligere,
og vi har anmodet direktoratet om
fortsatt dialog og samarbeid på dette
området. Kompetansen må også finnes
på operatørnivå, og dokumentert
praktisk erfaring bør formuleres slik at
kompetansekravet i tillatelsen anses
innfridd. NFFA har orientert direktoratet
om sitt arbeid med en kurspakke som
kan munne ut i bransjeforeningens eget
kompetansebevis, forteller Roar
Hansen. NFFA ønsker å etterstrebe at
deres kurspakke blir mest mulig i tråd
med de krav som framover vil bli stilt
i tillatelsene.
Roar Hansen mener det siste kravet
i direktoratets nye tillatelser – kravet
om avfallsoversikt – framstår som
relativt uproblematisk. NFFA har
imidlertid gjort direktoratet oppmerksom på at begrepet ”behandlet”
i en avfallsoversikt, kan by på visse
problemstillinger. Hva som ligger
i dette, kan det muligens bli behov for
å definere tydeligere, mener NFFA.

KRAV OM AVFALLSOVERSIKT
Oversikten vil bli avkrevd lagt ved den årlige egenkontrollrapporten, og skal omfatte både farlig avfall og ordinært avfall
som henholdsvis er 1) mottatt, 2) behandlet, 3) sendt videre
samt 4) lagret på bedriftens område.

Et viktig nytt vilkår er at det skal stilles økonomisk sikkerhet som kan
dekke alternativ behandling av den mengden farlig avfall hver enkelt
aktør har tillatelse til å lagre, før man kan motta farlig avfall.
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Nord-Norges største miljøprosjekt:

PCB-svindel?
I Kretsløpet nr. 6-2009 påstår daglig leder
i Ruteretur AS, Eirik Wormstrand, at PCB
Sanering AS definerer hva som er farlig
avfall for å kunne sanere flere vinduer
under innsamlingsordningen for PCBvinduer. Påstanden problematiseres ikke
av intervjuer og redaktør Bjørndal, som
i sin lederartikkel sågar bruker oss som
eksempel på en “dominerende aktør
(som) selv begynner å definere hva
produsentansvaret omfatter”.
AV HELGE HAUGEN, PCB SANERING AS

❖ Dette har naturlig nok ført
til reaksjoner. Undergraver
PCB Sanering returordningen
ved å fremtvinge behandling
av isolerruter uten PCB?
Oppfordrer vi våre samarbeidspartnere til lovstridig
praksis for økt profitt? Det
ville vært et moralsk mageplask for selskapet og dets
medarbeidere, mennesker som
har levd og åndet for å
hindre PCB-forurensning
siden lenge før Ruteretur var
påtenkt.
Om redaktør Bjørndal hadde
kontaktet oss, ville han fått
et annet bilde: Vi bestrider
at Ruteretur kan endre
kontraktsarbeidet uten
forhandlinger. Konflikten er
skapt av Rutereturs instruks
til innsamlingsaktørene om
endring av sorteringskriterier,
en endring som gir innsamlingsaktørene eierskap
og saneringsforpliktelser for
vinduer de ikke lenger mottar
kompensasjon for. Rutereturs
ønske om å endre ti års
praksis har derfor skapt
betydelig usikkerhet i innsamlingssystemet.
Det er altså å snu saken på
hodet når Ruteretur hevder
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det er vi som endrer innsamlings- og sorteringskriterier. Dette er det
Ruteretur som gjør, og uten
diskusjon: Etter innledende
møter der uenighet fremkom,
har Ruteretur nektet oss et
forhandlingsmøte, noe som i
seg selv er oppsiktsvekkende.
I stedet bruker de altså en
velvillig redaksjon og et
velkjent grep: Skap et
fiendebilde av motparten ved
å fremstille ham som en
trussel.
Vi har vanskelig for å forstå
at Rutereturs strategi uttrykker eiernes holdninger.
Returordningen for PCBvinduer er et eksempel på
hvordan ansvarlige bransjer
ved hjelp av vilje, logistikk
og moderne teknologi tar
hånd om produkter som blir
avfall. Ordningen har med
rette vært brukt som
eksempel på myndighetenes
evne til gjennom samråd og
samhandling å løse et
vesentlig miljøproblem.
Kanskje bør Rutereturs
eiere vurdere om selskapet
nå bør gjenoppta samtalene,
slik at returordningen forblir
en suksess.

Da bør en stagge utspill som
det vi nå er vitne til.
Om Kretsløpets omtale er
det bare å si: Bladet er deleid
av konsulentselskapet Norsas
AS, som også driver Ruteretur
og altså returordningen for
PCB-ruter. Norsas er dermed
både utgiver og part i saken,
og både redaktør og
intervjuobjekt har bindinger
det burde vært opplyst om.
Vi kan ikke forstå at dette er
i tråd med god presseskikk,
og har klaget Kretsløpet inn
for Pressens Faglige Utvalg
(PFU).

Rent Tromsøysund for 240 millioner
I mange tiår har kloakk fra
byen og bunnmaling fra skip
og vann fra fyllinger på
land forurenset bunnen av
Tromsøysundet. Nå starter
jobben som igjen skal gjøre
det mulig å fiske og bade.
Den forurensede massen skal
samles og lukkes inne med
stålplater.

Helge Haugen, daglig leder i PCB
Sanering, er ikke fornøyd med
Kretsløpets omtale av konflikten med
returselskapet Ruteretur, og har
klaget bladet inn for Pressens Faglige
Utvalg. Eventuell uttalelse derfra vil
bli tatt inn i neste nummer.

❖ – Enkelt sagt tar vi på oss drittjobben
med å rydde opp etter gamle miljøsyndere.
Målet med dette prosjektet er å gi neste
generasjon tromsøborgere et renere sund
enn den forrige generasjonen etterlot seg,
sier havnedirektør Halvar Pettersen i
Tromsø Havn KF. Prøver fra Tromsøysundet
har vist at aktiviteten i havoverflaten og

på land har satt giftige spor på bunnen.
Utslipp og bunnmaling fra skip i havna,
kloakk fra byens befolkning og forurenset
vann som siger fra fyllinger, gjør at et lag
på omtrent 70 centimeter av bunnen
i havna er forurenset med farlige
miljøgifter.
SPERRER GIFTEN INNE
– Vi kan ikke tilby et så forurenset sund
verken til våre barn eller til byens mange
turister. Vår ambisjon er at det om noen år
skal være mulig å bade på Skansen og fiske
i Tromsøysundet, sier Pettersen. Og for å
skape et rent Tromsøysund, setter Tromsø
Havn ned stålceller foran dagens kaier i
sentrum. Disse cellene bindes sammen med
solide stålplater. Slik blir den enkelte celle
og rommene mellom dem et lukket deponi
for den forurensede massen som graves opp
fra bunnen av sundet.
– På denne måten transporterer vi
den forurensede massen kortest mulig,
men vi sikrer oss samtidig mot at den
får påvirke mennesker og dyr i framtida,
sier Pettersen.

Når stålcellene senere i prosessen blir
lukket og låst, skal de tjene som fundament
for en ny og bredere kaipromenade i byen.
RENSEBASSENG FØRST
Første byggetrinn i prosjektet er en molo
i huken der hurtigbåtene vanligvis ligger.
Denne moloen skal være ytterveggen i et
rensebasseng i prosjektet. Alt vann som
blir til overs når stålcellene blir fylt med
forurenset masse, skal renses i dette
bassenget før det kommer tilbake til
Tromsøysundet.
Miljøprosjektet i Tromsøysundet er et
av 17 prioriterte områder i regjeringens
handlingsplan for opprydding i forurenset
sjøbunn. Staten bidrar med inntil
50 prosent av de miljørelaterte kostnadene.
Hele prosjektet har et budsjett på
240 millioner kroner, og Tromsø kommune
og Tromsø Havn står for en betydelig del
av finansieringen.

SIKTINGOGSORTERING
KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET
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Krever fire års fengsel
i Vest Tank-saken
– Styreleder og eier Trond
Emblem og daglig leder
Jostein Berland i Vest Tank bør
dømmes til fire års ubetinget
fengsel. Den tredje tiltalte,
rådgiver Karl-Jan Erstad, bør
få ett års fengsel, sa aktor,
statsadvokat Hans T. Høviskeland, da han avsluttet sin
prosedyre i Nordhordland tingrett.
Bare flaks at det ikke gikk menneskeliv i eksplosjonen som sendte denne tanken til himmels
24. mai 2007, mente aktor Hans Tore Høviskeland i Nordhordland Tingrett.

❖ Rettssaken skulle vært ferdig før jul,
men i skrivende stund er rettsforhandlingene ikke avsluttet. De tre tiltalte er
anklaget for brudd på forurensningsloven. Emblem og Berland i tillegg for
brudd på arbeidsmiljøloven og brann- og
eksplosjonsloven. Tiltalen mot Emblem
omfatter også forsikringsbedrageri. – Det
må gis et sterkt signal om at de som
driver i avfallsbransjen risikerer streng
straff hvis de ikke tar hensyn til miljøet,
sa Høviskeland, ifølge NTB.

– VERSTE NOENSINNE
Bakgrunnen for saken er at Vest Tank
høsten 2006 og våren 2007 mottok
avfall fra skipet Probo Emu og seks
skipslaster med sterkt svovelholdig
bensin som selskapet renset. Det var
avfall fra denne rensingen som førte til
eksplosjonen i mai 2007.
– Det var bare flaks at det ikke gikk
menneskeliv i eksplosjonen. Denne saken
er alvorlig fordi liv og helse ble satt i
fare, mange mennesker har fått helse-

rettet Høviskeland særlig sterk kritikk
mot daglig leder Jostein Berland. Han sa
at Berland må ha visst at anlegget ikke
hadde tillatelser til å drive rensing av
sterkt svovelholdig bensin. Berland var
også klar over at anlegget ikke hadde
utstyr eller kompetanse til å ta imot
og behandle avfallet, sa aktor.
HOLDT TILBAKE INFO
– Berland forsøker å legge skylden for
det som skjedde på de ansatte.
Hans forklaringer står ikke til troende,
sa Høviskeland. Han sa at Berland også
kunne blitt tiltalt for falsk forklaring,
fordi han ikke fortalte hva som var på
tankene da brannmannskapene spurte
ham etter eksplosjonen.
– Han sa det bare var oljeblandet
vann, noe som førte til at brannmannskapene ikke ble utstyrt med verneutstyr,
sa Høviskeland, som konkluderte med at
Berland har et hovedansvar for det som
skjedde på anlegget, og at han visste at
det ble begått ulovligheter der.
Styreleder og rådgivere bærer ansvar
Det er heller ikke tvil om at styreleder
Trond Emblem kan straffes, sa aktor.
– Det er ikke mulig å delegere seg bort
fra ansvaret. Styreleder har plikt til å
følge med. Han burde gjort undersøkelser
om avfallet de mottok fra Probo Emu og

lovligheten av det de gjorde med rensing
av svovelholdig bensin, sa Høviskeland,
som også viste til at det er kommet fram
i retten at det var Emblem som tok
avgjørelsen om å motta avfallet fra
Probo Emu.
Om den tredje tiltalte, Karl-Jan Erstad,
sa aktor at han har opptrådt grovt
uaktsomt. Han burde blant annet selv

Hans Tore Høviskeland vil putte Jostein Berland
i fengsel i fire år…

undersøkt om bedriften hadde tillatelse
til å behandle avfallet og om utstyret var
godt nok.
– Det påligger rådgivere et ansvar.
Også de kan straffes for medvirkning til
ulovligheter, sa Høviskeland, som viste
til dommer mot blant andre regnskapsførere som har medvirket til ulovligheter.
(ANB-NTB)

..mens Berland ikke har erkjent skyld etter
tiltalen. Dom er ventet i løpet av februar.

messige problemer og det var stor
fare for forurensning av miljøet,
sa Høviskeland i retten. Etterpå uttalte
han at dette var den alvorligste miljøkriminaliteten som noen gang har blitt
behandlet av rettssystemet i Norge.
– HAN MÅ HA VISST
De tre tiltalte har nektet seg skyldig på
alle punkter. De hevder at anlegget
hadde nødvendige tillatelser til å motta
avfallet og behandle det. I sin prosedyre

:
MCCLOSKEY R70
R70 prisgunstig grovsorterer fra McCloskey
- Service- og brukervennlig
- Høyeffektivt hydraulisk anlegg
- Ståhøyde i motorrom
- To-lags lakk
- 2750mm x 1220mm sikt
- 15,4 tonn
Sorterer materialer som jord, sand, knust stein og
betong, rivningsavfall, trevirke, m.m.

SAKTEGÅENDE KVERNER:
Saktegående kverner for alle typer avfall, fås både som stasjonære
og mobile enheter. De mobile enhetene har belteunderstell eller
krokløftramme. Dette er solide høykvalitetskverner med stor
kapasitet på materialer som rivningsavfall, tømmer, jernbanesviller
(også med stålplater), dekk, tønner, hvitevarer, batterier, elektronisk
avfall, organisk avfall, papp & papir, plast, etc.

Tlf: 22 88 12 00 - www.ankerlokken.no
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Konkurranseutsetting gjennom
ny benchmarking i 2010

AV ROY ULVANG, AVFALL NORGE
OG ERLAND STAAL EGGEN, EDC AS

Figur 2. CO2-utslipp per tonn avfall fra sluttbehandling.
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Figur 3. Effektiviseringspotensialet og teoretisk kostnadsmål

Med økende satsing på gjenvinning
kan det forventes store endringer i
dette bildet i 2009.
ENKEL VURDERING AV ALTERNATIVE
STRATEGIER
Videreutviklingen av benchmarkingsmodellen gjør den også mer velegnet

for å vurdere virkningen av
alternative strategier. De grønne
søylene i figur 3 viser det kostnadsnivået som kan oppnås ved å bli like
kostnadseffektiv som den beste
virksomheten. Den røde delen er det
som kan spares på å effektivisere
driften, mens den gule delen vil

kreve en omlegging av renovasjonssystemet. Konsekvensene for tjenestestandard og CO2-utslipp og miljø kan
også synliggjøres.

Figur 1. Balansert målstyring ved hjelp av benchmarking for virksomhet NN

MILJØ INN PÅ LEDELSESRADAREN
En ekspertgruppe med representanter
fra Avfall Norge og noen ledende
norske renovasjonsselskap har deltatt
i videreutvikling og kvalitetssikring
av benchmarkingsmodellen i samarbeid med EDC AS. Deltakerne i årets
benchmarking vil få en prestasjonsmåling i ti dimensjoner som vist i

figur 1. Nye målepunkter på ledelsesradaren er avfallsmengde per innbygger, CO2-utslipp og andel av
avfallsmengden som gjenvinnes.
Dette supplerer dimensjonene vedrørende effektivitet, pris, tjenestestandard, arbeidsmiljø og kundetilfredshet og skaper et mer helhetlig
og balansert bilde av virksomhetens
nåtilstand.
BASERT PÅ KLIMAREGNSKAP
Parametrene vedrørende CO2-utslipp
fra alle renovasjonsaktivitene
er hentet fra ”Klimaregnskap for
avfall”, utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra Avfall
Norge. Basert på CO2-utslipp eller –
besparelse per tonn avfall og utslipp
per tonn-km transport blir samlet
utslipp per år beregnet på grunnlag
av virksomhetenes faktiske
transportvolum og mengder per
behandlingsmetode.
I 2007 sto sluttbehandlingen av
avfallet for ca 80 prosent av CO2-utslippene, og figur 2 viser hvor avgjørende deponering av avfall var for
utslippets størrelse.

xxx/djsdvt/op
xxx
x/djsdvt/op

Norske renovasjonsselskap trekkes
i ulike retninger og står overfor
motstridende målsettinger, men
første skritt mot en optimal måloppnåelse er å vite hvor man
befinner seg. En ny runde av Avfall
Norges renovasjonsbenchmarking
er derfor på trappene. Sammenlikningen vil denne gangen også
omfatte miljøaspektene og de ulike
formene for sluttbehandling av
avfall. Datainnhentingen er
forenklet og gjort mer brukervennlig,
og flere av Avfall Norges medlemmer
har bidratt til en dugnad for å
kvalitetssikre modellens parametre.

Datainnhentingen
er forenklet og gjort
mer brukervennlig
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KURS OG SEMINARER
DATO

KURSNAVN

STED

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

11.–12. feb.
11. feb.
24.–25. feb.
3.–4. mars
10. mars
11. mars
10.–12. mars
17. mars

Byggavfallskonferansen 2010
Grønt Punkt-dagen
Årskonferanse i Avfallsforum Nord
Avfallsdagene 2009
Byggavfall – kurs
Miljøkartlegging i bygg
Nordic Biogas Conference
Hjemmekompostering
i kommunal regi
Avfallssug, workshop
Farlig avfall og farlig gods
Kommunikasjonsseminar
Driftsforum kompostering
Avfallsbehandling
Drift av gjenvinningsstasjon
Farlig avfall, workshop
Reach – grunnkurs
i kjemikalieregelverk
Avfallskonferansen 2010
Energiutnyttelse av avfall
Farlig Avfall 2010
Biologisk behandling
Deponering av avfall
Avfallsbehandling
Avfall og juss
Høstmøte, Avfall Norge
Avfallsreduksjon
og avfallsgjenvinning

Oslo
Oslo
Tromsø
Holmenkollen
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Norsas m.fl.
Grønt Punkt Norge
Avfallsforum Nord
MEF
Norsas
Norsas
Avfall Norge m.fl
Avfall Norge

Sverre Valde 406 18 200
www.QuestBack.com
www.affn.no
Tore Veløy, tlf. 22 40 29 29
Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00

23. mars
23.–24. mars
8.–9. april
13.–14. april
13.–14. april
14.–15. april
21.–22. april
6. mai
8.–10. juni
1.–2. sept.
14.–15. sept.
22.–23. sept.
14.–15. okt.
19.–20. okt.
20.–21. okt.
2.–3. nov.
8.–12. nov.

Oslo

Avfall Norge
Norsas
Avfall Norge
Avfall Norge
Teknologisk institutt
Avfall Norge
Avfall Norge
Tekna

Lillehammer
Kristiansand
Trondheim
Drammen
Oslo-området
Oslo
Bergen
Oslo
Oslo

Avfall Norge
Avfall Norge
Norsas og NFFA
Avfall Norge
Avfall Norge
Teknologisk institutt
Avfall Norge
Avfall Norge
Teknologisk institutt

Oslo
Drammen
Odda
Oslo
Gardermoen

Tom Bäcker, tlf. 40 61 82 00
Anniken Grundt, tlf. 24 14 66 00
www.teknologisk.no
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
www.tekna.no
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Haakon Jentoft, tlf. 24 14 66 00
Nina Jetmundsen, tlf. 930 84 327
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00
www.teknologisk.no
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
www.teknologisk.no

Maskinentreprenørenes Forbund

Avfallsdagene 2010
Holmenkollen Park Hotel Rica
Oslo 3. - 4. mars
Den viktigste møteplassen for
gjenvinnings- og avfallsbransjen i Norge
Effektive og hyggelige fagdager for alle som driver med
innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall
i private bedrifter, avfallsselskap, kommuner og andre med
interesse for utviklingen i avfallssektoren.
Z Grønn energi og et fornybart marked
ZGjenvinning og kompetanseutvikling
ZIntelligent ledelse gir muligheter for mennesker og metoder
ZNytt Holmenkollen nasjonalanlegg gir nye utfordringer

Leverandørmarked
Sentrale leverandører stiller ut og presenterer sine produkter
og tjenester på Leverandørtorget.

For påmelding og informasjon, kontakt:
Maskinentreprenørenes Forbund
Avd. Gjenvinning og avfallshåndtering
Tlf: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

DŽůĂďƵƞƆƌĞƌƚũĞŶĞƐƚĞƌŬŶǇƩĞƚ
ƟůĚĞƉŽŶĞƌŝŶŐŽŐƟůĨĂƌůŝŐĂǀĨĂůů͗
ͻ Kartlegging av miljøfarlige materialer ved
renovering og riving i henhold
 ƟůǀĨĂůůƐĨŽƌƐŬƌŝŌĞŶΑϭϱ͘
ͻ hƚůĞŬŬŝŶŐƐƚĞƐƟŶŐĂǀĂǀĨĂůůŽŐĚŽŬƵŵĞŶƚĂƐũŽŶ
 ĂǀŝŶĞƌƚĂǀĨĂůůŝŚĞŶŚŽůĚƟůǀĨĂůůƐĨŽƌƐŬƌŝŌĞŶΑϵ͘
ͻ ŬŬƌĞĚŝƚĞƌƚůƵŬƚŵĊůŝŶŐŽŐƐƉƌĞĚŶŝŶŐƐďĞƌĞŐŶŝŶŐ͘
dĂŬŽŶƚĂŬƚĨŽƌŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŽŐƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐĨƌĂĞƚĂǀ
EŽƌŐĞƐůĞĚĞŶĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐĞůƐŬĂƉ͘
<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞƌ͗
ƌŶƚ>ĂƵƌŝƚƐĞŶ͕ϵϬϲϳϲϭϰϲ tĞŶĐŚĞƌĞŶŶďĂŬŬ͕ϵϳϱϮϴϲϲϮ
arnt.lauritsen@molab.no wenche.brennbakk@molab.no

&ŽƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐĞǁǁǁ͘ŵŽůĂď͘ŶŽ
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Søppelbjørner
❖ Yosemite nasjonalpark i California har spektakulære fjell og
flotte fossefall. Den trange Yosemitedalen er tilrettelagt for
økoturisme i stor
stil, og besøkes
hvert år av over
3,6 millioner
turister. Det bor
også rundt 500
svartbjørner i
Yosemite. Bjørner
og masseturisme
har lenge vært en
dårlig kombinasjon.
Allerede tidlig på
1900-tallet var
turismen godt
etablert i Yosemitedalen, med
bilveier, hoteller
og lokale søppeldynger. Dyngene
ble et yndet samlingssted for både folk og dyr. Bjørnene lærte
seg fort hvor det var "fast food" å få, og turistene kom for å
fotografere bjørner på nært hold.
Stadig økende turisme gjorde at bjørnene ikke lenger trengte
å rive bark av trestammer for å finne insekter å spise, det var
enklere å trykke inn et bilvindu og hente ut en kjekspakke.
I 1998 var situasjonen blitt fullstendig uholdbar; det ble meldt
om 1 600 bjørneinnbrudd – 1 000 i biler, resten i telt og ryggsekker. Naturvokterne i Yosemite tok tak og innførte bjørnesikre
oppbevaringsskap og strikt avfallshåndtering.
Reglene for å besøke nasjonalparken er strammet inn. Alle overnattingsbesøk må forhåndsregistreres. Sammen med inngangsbeviset får du bjørneopplæring og tilbud om kjøp av billige,
bjørnesikre matbokser (dersom du skal telte på egen hånd).
Bjørnesikre oppbevaringsbokser og søppelkasser er raust
plassert rundt de etablerte campingplassene, og bjørnene som
kommer for nær selve Yosemitedalen, får en gummikule i baken.
Det går sakte framover, i 2009 var tallet bjørneinnbrudd nede
i 600. Likevel, blant de 3,6 millioner turistene er det mange
som ikke bryr seg om hvor de kaster søppel. Den frivillige
ryddeaksjonen Yosemite Facelift plukker hvert år 20 tonn søppel
som ligger spredt rundt i naturen.

dŽǀĞ<ƌŝƐƟŶdŽƌƐƚĞŶƐĞŶ͕ϵϱϳϱϭϯϬϵ
tkt@molab.no
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Nina K. Nilsen er på jordomseiling med seilbåt.
Hun sender små tekster til Kretsløpet om
avfallsbehandlingen de stedene hun går i land.
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Har ikke
nok boss til varme

Nytt protein kan gi
alternative drivstoff
Forskere ved Universitetet for miljø og biovitenskap har
oppdaget et nytt protein som kan omdanne biologisk masse
som treavfall og skalldyr til alternative energikilder som
etanol og metan.
– Forskning på alternativ energi går blant annet ut på å
omdanne biomasse fra sjø og land til nye energikilder som
for eksempel stoffene etanol og metan. Disse stoffene får
man ved å bryte ned biomasse som er rik på karbohydrater.
– For eksempel er skalldyr fra havet fulle av karbohydratet
kitin, og trevirke og treavfall fra land inneholder cellulose,
sier forsker Gustav Vaaje-Kolstad ved Universitetet for miljø
og biovitenskap (UMB).
Problemet er at sukkerkjedene i kitin og cellulose
nærmest er limt sammen i tette og robuste konstruksjoner.
Den biologiske funksjonen til de to karbohydratene er
nettopp å gjøre organismen de tilhører fysisk hard og stiv,
hardfør og motstandsdyktig.Dette byr selvsagt på problemer
for enzymene som skal bryte ned materialet.Heldigvis er det
en rekke bakterier og sopper som har utviklet effektive
metoder for å bryte ned kitin og cellulose. De har et sett
med enzymer som gjør jobben. Nå har forskerne funnet ut
hvordan de effektive kitinnedbrytende bakteriene arbeider,
noe den norske gruppen har fått stor anerkjennelse for:
Bakterien Serratia marcescens produserer et bestemt protein
som binder seg til kitin og som gjør at nedbrytningen skjer
mye raskere.
Innodesign.no 19.01

Historiens største norske
riveprosjekt fullført
Med rivingen av det gamle Akershus Universitetssykehus
(SiA) er det største riveprosjektet på norsk jord
noensinne fullført. 40 000 m2 gulvflate er borte og totalt
50 000 tonn avfall er gjenvunnet.
Veolia Miljø Entreprenør AS overleverer i disse dager
prosjektet til byggherren Helse Sør-Øst ved Nye Ahus til
avtalt sluttdato. Det kjente landemerket, høyblokka,
samt åtte andre bygninger er nå borte. Prosjektet har
vært særlig komplisert siden det har vært drift i underliggende etasjer og tilliggende bygninger mens rivingen
har pågått. Kildesorteringsgraden har vært 98 prosent,
og praktisk talt alt avfallet er gjenvunnet. Dette er godt
i overkant av kontraktens krav på 70 prosent
kildesorteringsgrad og 90 prosent gjenvinningsgrad.
Prosjektets 65 000 arbeidstimer er gjennomført uten en
eneste fraværsskade, altså er H-verdien* lik null.
– Entreprisen har vært stor og krevende, og hensynet
til eksisterende sykehusdrift både inntil og under
rivesnittet gjorde at vi måtte sette svært strenge krav til
sikkerhet og valg av utførelse, sier Nils Einar Aas, adm.
dir. i Veolia Miljø Entreprenør.
Veolia Miljø 16.12

Til vanlig lages det
varme til fjernvarm
enettet i Bergen
ved hjelp av brent
søppel. Nå har den
kalde vinteren og lit
kapasitet på bossb
en
renningsanlegget i
Rådalen ført til at
kanskje ikke fullt så
an
dre
og
miljøvennlige tiltak
– Oljebrennerne so
må tas i bruk.
m står i et eget an
legg brukes bare nå
for mer varme. Det
r vi har bruk
har vi hatt i denne
kalde perioden, sie
avfallsbehandling AS
r leder i BiR
Ingrid Hitland. I 20
1,2 millioner liter
09 ble det brukt
olje. BKK Varme ha
r den siste tiden og
olje for å gi varme
så fyrt med
til alle kundene me
ns de venter på at
ovn nummer
to i Rådalen skal tas
i bruk, det skjer i da
g.
Da skal kapasiteten
ved anlegget doble
– Nettet for fjernva
s.
rme er bygd ut, da
har de måttet bruke
ekstra brensel for å
olje som
være klare til å ta
imot dobbelt så my
fra søppel, sier hun.
e varme
Anlegget har gjort
at flere dårlige oljefy
anlegg i byen er ste
ringsngt ned, og hun me
ner at det tross alt
bedre at det brenn
er
es olje i Rådalen.
– Det er bedre for
klima og luften i Be
rgen at det
brennes utenfor by
sentrum, sier hun.
NRK Hordaland 20.01

Næringslivet godt fornøyd med
renovasjonsselskapene
Sentio Research Norge har spurt 600 daglige ledere eller renovasjonsansvarlige i bedrifter over hele Norge om de er fornøyd med
renovasjonsselskapet de benytter. Resultatene er positive, på en skala
fra 1–5, der 5 er best gir 59,1 prosent karakteren 4 eller 5. Aller mest
fornøyd er man i Nord-Norge og Reno-Vest scorer høyest av alle
selskapene.

Stor interesse for biogass
Over 130 deltakere møtte fram for å høre om pågående
FoU-innsats innenfor biogass og prosjekter under
utvikling i et nettverksmøte som Statens Landbruksforvaltning, Avfall Norge og en rekke andre
organisasjoner og offentlige organer hadde invitert til.
Hensikten med det åpne møtet som fant sted i Høyres Hus
i Oslo, var å løfte frem det som skjer innen forskning og
utvikling på biogass i Norge, etablere faglige nettverk og
utveksle erfaringer. Møtet var støttet av programmet for
"Klimatiltak i landbruket", som ledes av Statens Landbruksforvaltning. Landbrukets klimamelding, som ble behandlet
i Stortinget rett før jul, inneholder blant annet et ambisiøst
mål om at det skal produseres biogass av 30 prosent av
husdyrgjødsla innen 2020. Tormod Briseid fra Bioforsk la på
møtet fram tall som viste at det per i dag bare er planlagt
anlegg for behandling av 207 000 tonn gjødsel,
som tilsvarer 1,5 prosent av totalmengden.

130 000 tonn dansk avfall
på vei til Norge
I disse dager sendes opp mot 130 000 tonn miljøfarlig
avfall fra Danmark til avfallsdeponiet på Langøya utenfor
Holmestrand. Opprydningen etter Det Danske
Stålvalseværk (DDS) er i gang i Fredriksværk på Sjælland.
Før jul ble en skipslast med 3 400 tonn miljøfarlig avfall
sendt til anlegget til Norsk avfallshåndtering (NOAH) på
Langøya, skriver sn.dk.
Administrerende direktør Carl Hartmann forteller at
NOAH vant anbudskonkurransen om å motta avfallet
fra DDS i høst.
– Det er spennende når vi er ute og konkurrerer, og
vinner en kontrakt på denne måten. Men utfordringen er
at vi skal være både blåruss og ta hensyn til de miljømessige sidene samtidig, sier han. Ifølge kontrakten skal
avfallsdeponiet på Langøya motta rundt 100 000 tonn
avfall, der halvparten kategoriseres som lettere
forurenset og resten farlig avfall.
Ifølge Hartmann har kontrakten en bruttoverdi på
rundt 25 millioner kroner, og siden det er en engangskontrakt, kan den betegnes som stor for anlegget på
Langøya.

Ingen fiasko
Audun Rosland har overtatt som norsk sjefsklimaforhandler etter Hanne Bjurstrøm, som nå skal
prøve å kutte sykefraværet i stedet for klimautslippene. Han er ikke enig med dem som
karakteriserer Københavnmøtet som en fiasko.
– Vi hadde jo håp om å komme hjem med en mer
ambisiøs og politisk bindende avtale. Men den
såkalte Copenhagen
Accord, som 28 toppledere kom fram til
i sluttfasen, er
betydelig bedre enn
ingenting.
De viktigste
landene var med og
kom så langt det var
politisk grunnlag for.
Avtalen fastholder
togradersmålet, men
dessverre ikke de
forpliktelsene som er
Audun Rosland har for tiden
nødvendige for å nå
permisjon fra SFT , unnskyld
det, sier Rosland.
Klif, for å bistå Miljøvern– Men viktigere er
departementet
det at avtalen betyr
i klimaforhandlingene.
et gjennombrudd for
finansiering av klimatiltak. I-landene forplikter
seg til å komme opp med 60 milliarder per år de
tre første årene og dette skal trappes opp til 600
milliarder årlig i 2020.
Det er også gjort store framskritt når det
gjelder U-landenes deltagelse, det er nå en bred
erkjennelse av at også disse landene må utføre
utslippsreduserende tiltak, sier Rosland.
J.B.

nrk.no 04.01

----------------------------På vegne av din bedrift, i hvilken grad vil du si at Renovasjonsselskapet din
bedrift benytter, innfrir deres forventninger? Svar avgis på en skala fra 1 – 5,
der 1 = I svært liten grad og 5 = I svært stor grad.
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SKRAPJERNET TAR SEG OPP IGJEN
Prisen på skrapjern har gått kraftig opp, økningen har vært på over 40 prosent siden desember.
Det er god etterspørsel etter returpapir, og ingen problemer med avsetningen verken for de-ink
eller brunt papir.

Returpapirmarkedet har beveget seg i
positiv retning den siste tiden, og det er
god etterspørsel etter både de-ink og
brunt papir/bølgepapp. Disse to
kvalitetene er nå relativt likt priset. Spotprisene på returpapirkvalitetene de-ink
og brunt papir/bølge er i Europa nå i
størrelsesorden opp mot kr 600 per tonn.
Det er også relativt stor eksport til Østen.
Det ser ikke ut til å være noe som tyder på
at dette utviklingsbildet ikke vil fortsette
også framover.

GLASS
Det er en stadig økende bruk av resirkulert
glass i bygningsmaterialer, blant annet i
bygningsblokker. Blokkene har høy trykkfasthet og god isolasjonsverdi. Materialet
er lett og suger ikke vann, og er derfor et
godt alternativ til eksisterende lettklinkerprodukter.
En stor del av det innsamlede glasset
benyttes også til produksjon av glassvatt.

kommuner/interkommunale selskaper en
standard avtale inkl. godtgjørelse per tonn
levert til gjenvinning.
Grønt Punkt Norge har også avtaler med
en rekke mottaksanlegg som samler inn og
komprimerer EPS fra næringslivet. EPS
gjenvinnes i Stavanger. Ombruksemballasje, kork og annet plastavfall
gjenvinnes kommersielt uten støtte fra
Grønt Punkt Norge. I dette markedet
betales en pris avhengig av kvalitet og
volumer.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metallskrap foregår
på et åpent internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil til dels
påvirkes av prisene på London Metal
Exchange (LME), bortsett fra for jern som
ikke er børsnotert. Prisene på LME var den
26.01.2010 (omregnet til NOK) på kr 13,20
per kg for bly, kr 41,65 per kg for kobber,
kr 13,00 per kg for aluminium og kr 13,70
per kg for sink.
Prisen på skrapjern har økt med over
40 prosent siden desember da den lå på
kr 825. 1. januar steg prisen til kr 1 075
og den 15. januar steg den så ytterligere
til kr 1 175,- (fritt levert Mo eller Oslo).

PLAST
Det blir stadig mer plastemballasje, noe
som gjør det enda viktigere at denne
kildesorteres og gjenvinnes. Mengden er
beregnet til 122 401 tonn, og da er ikke
5 035 tonn EPS og 4 500 tonn
plastemballasje som har inneholdt farlig
avfall tatt med.
Fraksjonene som inngår i Grønt Punkts
system for plastemballasje fra næringsliv
er plastfolie, hardplast, PP-sekker, EPS og
emballasje som har inneholdt farlig avfall.
Bedrifter kan levere ferdig sortert
plastemballasje kostnadsfritt til mottaksanlegg som Grønt Punkt Norge har avtale
med, forutsatt at plastemballasjen er
egnet for materialgjenvinning. Hvis man
ønsker at mottaksanlegg skal hente
plasten, er dette en sak mellom avfallsbesitter og mottaksanlegg. For øvrig vises
det til returordningens kvalitetskrav og
leveringsbetingelser.
Når det gjelder plastemballasje fra
husholdninger, tilbyr Grønt Punkt Norge

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og bakervarer fra
næringsmiddelindustri betaler miljøfôranleggene rundt 3 – 400 kroner per tonn.
Prisen på miljøfôr ligger på 65-75 prosent
av kraftfôrprisen. Det er svært stabile
priser innenfor dette området.
Kompost basert på våtorganisk avfall og
hage- og parkavfall, brukes som vekstjord
og jordforbedringsmiddel. Mye blir levert
til private hageeiere, men det er også økt
bruk av kompost i forbindelse med større
park- og grøntanlegg. Flere leverandører
kan også skreddersy gjødselsprodukter og
jordblandinger som er tilpasset spesielle
formål eller etter den enkelte kundes
spesifikasjoner. Prisene varierer etter
kvalitet og volum, men for kompost av god
kvalitet kan prisene ligge på opptil kr 350
per m3. Kompost i småemballasje kan
oppnå enda høyere priser, og selges opp
til en krone per liter.

TREVERK
Prisene for å levere avfallstrevirke har
hatt en kraftig økning i den senere tid.
Det kan ha sammenheng med forbud mot
deponering av nedbrytbart avfall som
trådte i kraft 1. juli 2009. Prisen for å
levere avfallstrevirke til mottak er nå
omlag 700 kr per tonn. Prisen for å levere
impregnert trevirke ligger i størrelsesorden
+/- 2 000 kr per tonn.
Salgsprisen på trebriketter som selges
til flisfyringsanlegg, kan ligge mellom
1 000–1 800 kr per tonn. Utsalgsprisen
for briketter og pellets i småemballasje
varierer ganske mye, med priser fra
ca. kr 1,50 opp til kr 3,50 per kg.

Veien
videre
er et
felles
ansvar

- vi gjenvinner batterier
TEKSTILER

Skrapjernprisen er nær doblet siden juni i fjor,
til glede for blant andre biloppsamlerne.

Bruktbutikkene har god omsetning for
tiden, og det er stor etterspørsel etter
klær av god kvalitet. Tekstiler som er av
en slik kvalitet at de ikke kan gjenbrukes,
blir brukt til produksjon av nødhjelpsdyner,
raggsokker og isolasjonsmateriale.

www.batteriretur.no
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Baksiden
Ta kampanjemateriellet i bruk
PEISGLA

SS
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Peisglass
s
i restavfakal kastes
keramikk llet som
og porse
len
Klistremerke som også kan
brukes som annonse.

Klistremerke til bruk
på returpunkt.

Vi ønsker å oppfordre og
minne alle kommuner og
interkommunale avfallsselskaper om at de bidrar
med informasjon rundt
ildfast glass og peisglass.
Problemet er fortsatt
ikke løst, til tross for at det
nå er mer enn et år siden
vi tok det opp, fordi flere
tusen tonn ferdigvare ble
uselgelig fordi det
inneholdt små mengder
®

ildfast glass. Problemet vil
ikke gå over av seg selv,
for bruk av glass til ildsteder øker – og snart vil
vi se at hele peisinnfatinger vil være av glass.
Det er derfor viktig å informere ut om dette, og
kampanjemateriellet på
sidene våre http://www.
glassgjenvinning.no/
kampanjeildfast.htm
kan brukes fritt og lastes

ned til flere bruksområder.
Peisbransjen og en av de
største produsentene av
ildfast glass, Schott, tar
problemet på alvor og
bruker vårt materiell. De
syntes det var meget bra,
og ønsker å oversette det
til flere språk.
Vi mener det er viktig at
avfallsselskapene og
kommunene ikke lager sitt
eget, men bruker vårt

materiell, slik at vi får
størst mulig kjennskap
og gjenkjennbarhet på
budskapet!

®

Pb 102 Økern, 0509 Oslo
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