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– Vi har ingen tro på at en slik justering 
vil ramme sorteringsanleggene og material-
gjenvinningen i særlig grad...

ISSN 0806-6604

Få vekk avgiften
� Den svenske kapasitetsoppbyggingen på avfallsforbrenning fortsetter ufortrødent,
til tross for volumnedgang og lave priser. Relativt nylig er det vedtatt å bygge et 
anlegg med kapasitet på 160 000 tonn i Helsingborg, og et enda større anlegg skal
bygges nord for Stockholm. Det er energisektoren og ikke avfallsbesitterne som
driver denne utviklingen, som dermed altså ikke er tilpasset avfallstilgangen i
Sverige.
Det er derfor ingen grunn til å tro at svenskenes aktivitet på det norske avfalls-

markedet vil avta når finanskrisen er over også i nabolandet. Både de som har bygd
og de som planlegger anlegg i Norge må tilpasse sine kalkyler til at svenske anlegg
med store energiinntekter vil kunne tilby billig sluttbehandling også i framtida.
Dette er selvfølgelig ingen ulykke verken for landet eller miljøet, avfallsbesitterne
blir kvitt sitt avfall for en billig penge, til anlegg med høy miljøstandard og god
energiutnyttelse.
Men så er det jo som kjent slik at det er brukt adskillige milliarder – hvorav 

en stor andel er offentlige midler – på å bygge opp forbrenningskapasitet med 
tilhørende fjernvarmenett i Norge. Da kan det ikke være fornuftig politikk at disse
virksomhetene skal ha et ekstra handikap i den allerede nokså ujevne konkurransen
med svenske aktører. Den norske sluttbehandlingsavgiften på avfallsforbrenning bør
altså bort.
Vi har ingen tro på at en slik justering vil ramme sorteringsanleggene og material-

gjenvinningen i særlig grad, slik Norsk Industri hevder. Men den vil kunne bidra til at
en og annen kontrakt faktisk kan vinnes av norske aktører. Og så vil oppheving av
avgiften gjøre slutt på det vilkårlige regime som fritakene for anlegg med energi-
leveranse til nettopp industrien nyter godt av. Dessverre er vi redd for at splittelsen i
bransjen gir Finansdepartementet tilstrekkelig alibi til å beholde avgiften som den er.

Velkommen debatt
Annegrete Bruvoll er igjen på banen med sin ubarmhjertige påpekning av at
materialgjenvinningen yter et marginalt bidrag til løsningen av miljøproblemene. 
Og får til svar at analysen ikke er langsiktig nok, og at vi må gjøre det beste ut av 
avfallet som tross alt allerede finnes. Vi ønsker denne debatten, som egentlig 
burde føres løpende, hjertelig velkommen. Heldigvis for motdebattantene har Bruvoll
denne gangen kastet seg over det udiskutabelt fossile 
produktet plast. Neste gang ser hun kanskje 
nærmere på materialgjenvinning av matavfall?
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Avfallsbransjen
splittet 
i avgiftssaken
Mens Avfall Norge og fjernvarmebransjen lenge
har kjempet helhjertet for å få fjernet slutt-
behandlingsavgiften ved avfallsforbrenning,
har Norsk Industri skrevet brev til Finans-
departementet og bedt om at den heller blir
erstattet med en avgift gradert etter energi-
utnyttelse. Sigbjørn Johnsen har etterlyst et
felles forslag fra avfallsbransjen, det får han
altså ikke.

AV JOHS. BJØRNDAL

� I brevet advarer Norsk 
Industri, som organiserer de fleste
private gjenvinningsaktørene, mot
en ensidig avvikling av avgiften:
Konsekvensene av en slik endring
er usikre og vil med stor sann -
synlighet undergrave material -
gjenvinning og foredlet
brenselproduksjon og følgelig være
i konflikt med målene i norsk
miljø- og avfallspolitikk, heter det.
I stedet vil Norsk Industri,

Fellesforbundet og Industri Energi
ha en avgift i tråd med forslaget
som daværende SFT oversendte
Miljøvern departementet i fjor
sommer. Det innebar full slutt-
behandlingsavgift fram til 75
prosent  energiutnyttelse, deretter
et bratt fall til null avgift ved 
100 prosent energiutnyttelse.

FÅR UNNTAK
Etter at Finansdepartementet 
ga Norcem fritak for sluttbehand-
lingsavgiften i fjor sommer (se
Kretsløpet nr 3–2009) skal flere
anlegg som leverer energien til 
industri ha søkt avgiftsfritak, 
og det nyåpnede anlegget på
Borregaard er innvilget fritak.
Dagens regelverk gir altså ikke
bare en konkurranseulempe 
overfor svenskene, det gir også
konkurransevridning mellom 
anlegg i Norge. Taperne, både med
dagens regelverk og et eventuelt
framtidig avgiftsregime gradert

etter energiutnyttelse, blir de 
nyetablerte anleggene som skal
levere energi til ennå ikke ferdig 
utbygde fjernvarmenett. 

– INGEN OVERKAPASITET
Men disse får ikke mye med -
lidenhet fra Norsk Industri. Brevet
til Finansdepartementet er nemlig
ledsaget av et notat. Her finnes
det en del formuleringer som
dokumenterer en annen
virkelighets oppfatning enn den
avfallsbransjen hittil har kommet
fram med i media:
Det er en stor misforståelse at det i
dag er en stor ledig kapasitet for
avfallsforbrenning i Norge. Det er
heller tale om en stillingskrig om
pris mellom selskaper som leverer
avfall til forbrenning og for -
brenningsanleggene. Det kan synes
som eierne av de nye norske
anleggene har regnet med en
monopolsituasjon etter at 
deponiforbudet ble innført. Det har
ikke skjedd, men derimot har
markedet i et nordisk perspektiv 
tilpasset seg den nye situasjonen.
Det dreier seg derfor i første rekke
om en frykt hos eierne av de ny 
forbrenningsanleggene om ikke 
å få tilgang på nok avfall til en
kalkulert og forventet pris fra 
første dag man starter opp med
nye anlegg/linjer. Dette er et 
øyeblikksbilde som vil endre seg
over tid.
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� – Det er klart vi kan ha egne meninger og
holdninger. I vårt selskap har vi for eksempel
mange interne diskusjoner, her forenes både
"pyromaner" og folk som hovedsakelig arbeider
med kildesortering og gjenvinning. Vi skal
hjelpe kundene våre med en nøytral analyse,
men en god konsulent skal også være krevende,
og utfordre kunden dersom det er fastlåste for-
håndsoppfatninger ute og går. I løpet av de
mer enn 20 årene jeg har vært konsulent, har
jeg ikke opplevd noen store konflikter på dette.

– Betyr det at det finnes oppdrag dere 
sier nei til?
– Åja. De siste årene har vi i Mepex vært i den
heldige situasjon at vi har kunnet velge mellom
oppdrag, og prioritert de som er mest inter-
essante og matcher vår kompetanse best – og
kunder som vi erfaringsmessig har en god
dialog med. Habilitetsproblematikken er jo også
reell i denne bransjen, vi må ikke surre med
rollene eller påta oss oppgaver som kommer 
i konflikt med andre løpende oppdrag. Men 
i utgangspunktet ønsker vi jo å stå til 
disposisjon for alle seriøse kunder, du kan godt
skrive at vi trenger flere dyktige medarbeidere. 
Det arrangeres knapt et avfallsseminar uten

at et foredrag av Frode står på programmet.
Han kan snakke om optisk sortering, miljø -
kalkulator for avfallsbehandling, forebygging av
matavfall, farlig avfall i biler og framtidas 
avfallsstrømmer – for å nevne noe. 

– Finnes det noe innenfor avfallssektoren 
du ikke kan snakke om?
– Du har vel rett i at min kompetanse ofte er
bredere enn den er dyp. Men i mange tilfeller er
en bred tilnærming en fordel, det er jo så

mange som etterlyser et helhetlig perspektiv.
Jeg synes også at jeg er utrolig heldig som kan
arbeide med et så  stort spenn av interessante
oppgaver i nær kontakt med kundene. Jeg opp-
lever det som en styrke å jobbe høyt og lavt,
hvor jeg kan gå fra møter med viktige 
beslutningstakere til å være hands on i felten,
for eksempel ved gjennomføring av 
plukkanalyser. 

– Du har ved flere anledninger snakket material-
gjenvinningens sak. Hva er galt med
resonnementet til Annegrete Bruvoll, som påpeker
at materialgjenvinning av plast er en lite effektiv
måte å løse miljøproblemer på? (se side 30–31)
– Jeg mener at de tradisjonelle sosial -
økonomiske modellene ikke er særlig godt
egnet til å fange opp og gi svar på framtidas
miljøproblemer. Jeg synes også det er misbruk
av statistikk å sammenligne den norske 
oljeproduksjonen, som jo går til hele verden,
med den norske materialgjenvinningen av plast.
Det er ikke bare som å sammenligne epler og
pærer, snarere epler og meloner. Man velger 
bevisst et perspektiv som marginaliserer miljø-
effekten. Jeg opplever at resonnementet ikke
forholder seg til realitetene i vår bransje og
faktisk kunnskap om kostnader og miljøforhold.  
Aktuell norsk og internasjonal forskning viser
betydelig klimagevinst ved material gjenvinning
av plastemballasje.

– Jeg var også uenig i de systemgrensene som
ble valgt da Østfoldforskning for et drøyt år
siden la fram analysen som viste at det var mer
klimavennlig å sende papir til forbrenning enn
å materialgjenvinne det. Man har spent opp et
for lite lerret når det forusettes at skogen og

skogsarealer er en ubegrenset ressurs, og at
uttak av tømmer til papirproduksjon ikke har
klimamessig betydning.  Dermed tar man ikke
hensyn til skogens binding av karbon eller at
det samme tømmeret alternativt kan brukes
som bioenergi.  Produksjon av jomfruelig papir
kom også godt ut i analysen fordi Skogn har
god tilgang på biobrensel. Slike analyser bør se
på marginale energibærere. Vi kan ikke sløse
med energi selv om den er fornybar.

– Så du mener også at byene i Nord-Norge, som
vurderer å redusere kildesorteringen til fordel for
forbrenning, er på villspor?
– Ikke nødvendigvis. Jeg er selvfølgelig åpen
for at man vurderer miljønytten av kilde -
sorteringssystemet, og at det godt kan hende
at den i deler av landet kan være marginal. Men
i et langsiktig perspektiv tror jeg også Nord-
Norge skal være en del av kretsløpssamfunnet. 

Avfallseksport til Sverige er for tiden bransjens
store tema. Gjennom sin miljø kalkulator, som
setter en verdi på miljøeffektene av de ulike 
alternativene og er brukt ved en rekke 
offentlige avfallsanbud, har vel Frode Syversen
vært med på å begrense den. 

– Det kan man nok si. Vi trengte et verktøy som
også priset inn miljøkostnader, og Mepex sitt 
bidrag har vært at eventuell avfallseksport blir
underlagt en vurdering der også de samfunns-
økonomiske kostnadene ved veitransport er
med. Denne miljøkalkulatoren er ikke perfekt,
men ganske bra egnet til å vurdere tilbud opp
mot hverandre i offentlige anbud. Den ble først

Konsulenten 
som er høyt og lavt
Kan en avfallskonsulent være miljøbevisst og ha egne standpunkter, eller er man i denne 
rollen dømt til å surre rundt den til enhver tid feiteste kuruka? Den allestedsnærværende
Frode Syversen i Mepex virker nesten oppriktig fornærmet over spørsmålet.

...de som avviser miljøgevinsten ved
materialgjenvinning plasserer seg 
i samme klasse som klimaskeptikerne.

� FRODE SYVERSEN � 48-ÅRIG AVFALLSVETERAN � LANDSENS GUTT FRA OSLO

AV JOHS. BJØRNDAL
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utviklet da Asker kommune hadde
sitt avfall ute på nytt anbud etter å
ha kjørt det til Stockholm i fem år,
og det resulterte i at de nå leverer
til Sarpsborg. Men det har vært
andre tilfeller der avfallet har
havnet i Sverige selv om dette verk-
tøyet har blitt brukt, for eksempel
vil avfallet fra Drammen gå til
Åmotsfors. Bruken av kalkulatoren
vil i en del tilfeller resultere i at en
dyrere løsning vinner, og det kan jo
være tøft for avfallsbesitterne, som
gjerne vil ha den mest miljøvennlige
løsningen uten at det koster mer.
Men jeg føler at dette verktøyet har
blitt akseptert i markedet, ingen av
tildelingene der det er brukt har
blitt innklaget for KOFA. 

En av Frode Syversens gjøremål det
siste året har vært å grave i rest-
avfallet fra Fredrikstad, på jakt etter
spiselig matavfall. Resultatene viste
at 40 prosent av restavfallet var
matavfall, og at hele 54 prosent av
dette igjen ble karakterisert som
spiselig. 
– Men hva så?
– EMMA-prosjektet avdekket at
kunnskapsnivået om hva vi kaster
av matavfall er lavt og statistikken
mangelfull. Matavfall er et sort hull,
ingen har oversikten. Det vi nå vet
er at vi kaster utrolig mye mat som
kunne vært unngått. Industrien og
dagligvarehandelen skylder mest på
forbrukerne, og omvendt. Men om
alle bidrar, må det være et stort
potensial for å redusere denne 
omfattende kastingen av mat.
Veldig mye av maten lå i åpnet 
originalemballasje, og sløvest er vi
når det gjelder frukt og grønt samt
bakervarer. Det bør ses nærmere
både på pakningsstørrelse og
emballasje med bedre lukke -
muligheter. 
Frode Syversen er også involvert i
avfallsprosjekter i Polen. Der er det
langt fram til en avfallsbehandling
på norsk nivå. 

– Får ikke jobbingen der den
norske avfallsdebatten til å for-
tone seg som veldig spissfindig?
– Nei, det vil jeg ikke si. Polen 
har en kjempeutfordring med å 
finansiere en infrastruktur uav-
hengig av deponiene. Polakkene er
ivrige på å få opp EU-finansierte
for brenningsanlegg, men vi prøver 
å foreslå mer helhetlige løsninger, 
og jeg føler at vi i noen grad får
gjennomslag for dette. Dette er jo
gjenkjennelige problemstillinger.

– Det er for tiden mye snakk om at
Norge mangler en helhetlig avfalls-

politikk. Synes du også det, og
hvordan bør den i så fall være?
– Jeg synes mye er bra og ser ikke
behov for noen stor revolusjon. 
Men korrigeringer bør komme. Det er
synd at det nå skapes så mye
usikkerhet om hva som er miljø -
messig riktig, og jeg synes det er
hårreisende at avfallsenergi
presenteres som utelukkende for-
nybar, halvparten er jo fossil. Vi
bygger nå opp en forbrennings-
kapasitet som er større enn avfalls-
tilgangen, selv om vi regner med at
den historiske veksten i avfalls-
mengder fortsetter.  Overkapasitet i
Sverige og Norge kombinert med
fjerning av avgift reduserer prisen
ved forbrenning og forrykker
balansen mellom energiutnyttelse
og materialgjenvinning.  
EUs nye rammedirektiv gir 

klar beskjed om at material -
gjenvinning skal prioriteres, men
de siste ti årene har ikke dette
vært fokusert på nasjonalt plan.
Politikerne har ikke evnet å
involvere seg, og Klif har vært
mest opptatt av å stenge
deponiene og bekymret seg lite
for hva som skulle skje med av-
fallet videre. Resultatet ser vi
nå, markedet sender alt til for-
brenning og materialgjenvinning
er på vikende front. Det er på
kort tid investert åtte milliarder
– hvorav en milliard er statlige
tilskudd – i forbrennings-  og
fjernvarmeprosjekter, uten at
noen har bekymret seg for
rammevilkårene for fortsatt
materialgjenvinning og gjen-
vinningsindustrien vi faktisk har,
både for papp, papir, plast, glass
og metall. Hvordan vi skal
manøvrere oss ut av denne
situasjonen, er en langt større
og viktigere problemstilling enn
spørsmålet om hundre kroner fra
eller til i sluttbehandlingsavgift. 

– Og hva er din løsning?
– Slik jeg ser det er det mulig å
materialgjenvinne minst 20 prosent
av dagens restavfall, potensialet 
er stort innenfor alle fraksjoner. 
Jeg tror at å ta hånd om materialene
i et industrielt kretsløp er den veien
som på lang sikt vil vise seg som
den riktige. Det bygger på en form
for innsikt i behovet for effektive
materialkretsløp og at det i stor
grad kan støttes vitenskapelig. Det
er mer enn bare en god magefølelse,
Jeg mener at de som avviser
miljøgevinsten ved material -
gjenvinning, plasserer seg i samme
klasse som skeptikerne som ikke tror

på at klimaendringer er mennes-
keskapt. En overkapasitet på for-
brenning kan utnyttes til importert
avfall eller eventuelt oppgravd avfall
fra deponier. Om man skal ta et 
europeisk perspektiv, er det jo ikke
dumt å frakte fra "deponilandene"
lenger sør og nordover dit varmen
trengs.

– Hvordan er sammenhengen mellom
ditt materialgjenvinnings- og
kildesorteringsbudskap og din egen
praksis?
– Ikke så verst. Jeg er en rimelig
streng kildesorterer, men sortering
av matavfall er det foreløpig ikke
tilbud om i Bærum, dessverre. Jeg
har kundekort på toget, men en del
bilkjøring blir det likevel. Skulle
gjerne kjørt mer miljøvennlig, men
gikk ikke for bioetanol i første om-
gang. Jeg satser på at det snart blir
en bil på biogass fra avfall.  
I Mepex kjøper vi riktignok klima-
kvoter som skal tilsvare reisevirk-
somheten, forhåpentligvis bidrar vi
med det til å fjerne noen kvoter fra
markedet. 

Frode Syversen er noe så sjelden
som en landsens gutt fra Oslo, han
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har vokst opp innerst i Maridalen,
der det fortsatt må sies å være et
bygdemiljø. Ikke mange av kom-
pisene satset på høyere utdanning,
men Frode fullførte i Trondheim i
1984. Det året var han den eneste
som tok hovedoppgave med avfall
som tema. Etter et år som forsker ble
han konsulent, først i Berdal-
Strømme. Men de siste 19 årene har
han arbeidet i Mepex. 
– Jeg har ikke angret en dag,

jeg synes rett og slett at jeg har
en gøyal jobb, sier han.  

Frode Syversen holder hus på Høvik 
i Bærum, sammen med kone, 
labradortispe  og to fortsatt
hjemmeværende gutter, eldste -
datteren studerer medisin i Polen. 

Om 48-åringen har andre 
interesser enn avfall? 
– Det har blitt mye fokus på jobb 
og familie. Men litt varsom skigåing
og padling har det blitt tid til. 
Og så liker jeg å lage mat til hverdag
og fest. Jeg er med i en gutteklubb
som iblant møtes for å lage god mat,
spise den, røyke og ta en pinne, 
sier han befriende ukorrekt.
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Oslo bruker milliarder av
kroner på utvidet kilde -
sortering og utvidet 
forbrenningskapasitet. Bergen
nøler med å vedta utsortering
av matavfall selv om det blir
bygget et biogassanlegg.
Trondheim er også i tenke-
boksen, mens Tromsø og 
Bodø vil innskrenke kilde -
sorteringen til fordel for 
forbrenning. Og i Stavanger
snuser man på sentral -
sortering av husholdnings-
avfall.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Ingen kan beskylde de største byene i
landet for å marsjere i takt, i hvert fall ikke
når det gjelder avfallshåndtering. Mens noen
investerer tungt i utvidet kildesortering vil
enkelte avvikle eller i hvert fall innskrenke
den. Oslos satsing er vel kjent, her investeres
rundt tre milliarder kroner. Mer enn halv-
parten er riktig nok knyttet til en ny ovnslinje
på Klemetsrud og har ingenting med bystyrets
kildesorteringsvedtak å gjøre. Men resten er

knyttet til optisk utsortering av mat og plast
og bygging av biogassanlegg. Selv om
lokaliseringen av det siste drar ut i tid går
innføringen av utvidet kildesortering sin
gang, og 1. februar begynte 18 000 nye 
husstander med sortering i blå og grønne
poser, dermed omfatter ordningen nå 
38 000 husstander.

SKEPSIS I BIR
I Bergen har BiR Privat nettopp utarbeidet ny
avfallsplan for perioden 2010–2015. I denne
behandles spørsmålet om utsortering av 
matavfall forholdsvis grundig. Det er beregnet
at kostnadene ved separat innsamling og
sortering av matavfallet vil gi en økning av
avfallsgebyret på 420 kroner årlig, mens 
forbehandling for biogassproduksjon vil bety
ytterligere 100 kroner. Selve biogass -
produksjonen er satt til null, da det er 
forutsatt at kostnadene her vil dekkes 
av energisalg. Klimanytten ved biogass -
produksjon i forhold til forbrenning er hentet
fra Østfoldforsknings beregninger (ca 0,15 kg
CO2 per kg avfall dersom biogassen foredles til 
drivstoff) og dette er ikke nok til å overvinne
skepsisen i BiR: Så lenge mange forhold rundt
biogassanlegget og behandlingskostnadene er
ukjente, er det vanskelig å anbefale denne
løsningen. Det er grunn til å tro at gebyr-
økningene kan bli store i forhold til tiltakets
miljøgevinst, heter det i planen. Men det skal
utredes videre. Det oppgis at det er delte
meninger blant abonnentene om utsortering
av matavfall. Unntaket er Kvam kommune,
som har hatt ordningen tidligere, der er et
overveldende flertall imot.

De store byene går hver sin vei
GRUBLING I TRONDHEIM
I Trondheim tumler man med den samme
problemstillingen. Her har man foreløpig ikke
klart å bestemme seg for om det skal bygges
et biogassanlegg nær byen, eller om man skal
sortere ut matavfallet. Et alternativ er å
starte separat innsamling av matavfall uten å
bygge biogassanlegg. Ecopro i Verdal utnytter
ikke kapasiteten, men energiutnyttelsen ved
dette anlegget i skogen er ikke all verden. 
Det er beregnet at separat innsamling av 
matavfall vil øke avfallsgebyret med hele 
600 kroner pr år. Men vinneren av anbudet på
bussdriften i Trondheim har forpliktet seg til
at 41 av bussene skal være gassdrevne og det
kan bli en politisk sak at denne skal
produseres av byens eget avfall. Knut 
Bakkejord, ansvarlig for avfall ved stabs-
enheten i Trondheim kommune, sier 
beslutning vil bli tatt før sommeren. 

UAVKLART OGSÅ I TROMSØ
I Tromsø regner Bård Jørgensen, direktør i
Remiks Miljøpark, med at de vil ha et for-
brenningsanlegg i gang i 2013. Byen har hatt
kildesortering av matavfall siden 1997, og nå
kjøres alt byens husholdningsavfall gjennom
et optisk sorteringsanlegg med fem 
fraksjoner. Det utsorterte matavfallet kjøres
til Skibotn der det rankekomposteres, mens
restavfallet går til forbrenning i Kiruna.
Jørgensen er ikke like konkret som sin kollega
Leif Magne Hjelseng i Bodø (Kretsløpet forrige
nr), men legger ikke skjul på at et nytt for-
brenningsanlegg vegg i vegg med sorterings-
hallen vil endre byens kildesorteringsopplegg. 
Nå er det fortsatt ikke helt sikkert at det går

Utstilling inne og utenfor Håkons Hall,
faglig og sosialt program.

Foredrag ved bl.a. Cato Zahl Pedersen,
Erik Solheim, Åslaug Haga og Arthur 
Buckhardt.

Underholdning ved Trond Nagell Dahl, 
m.fl.

Mer informasjon på 
www.avfallskonferansen.no
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Knut Bakkejord, ansvarlig for avfallsbehand-
lingen i Trondheim kommune, vet foreløpig ikke
om det blir biogassanlegg eller utsortering av

matavfall i trøndernes hovedstad.

slik. Politikerne har bestemt at Troms Kraft
(som eies 60 prosent av Troms fylkeskommune
og 40 prosent av Tromsø kommune) skal eie
91 prosent av et nytt forbrenningsanlegg. 
Og i Troms Kraft varme har man blitt noe 
bekymret både for avfallstilgangen og ramme-
betingelsene. 
– Det er klart vi er påvirket av de lave

prisene i Sverige, vi skulle gjerne også hatt

Norge, men derimot i Tyskland, Italia og et
nybygd på Kypros. Områdesjef Jacob
Rognhaug i Titech forteller at flere norske
avfallsselskap har vist interesse, men IVAR
har kommet lengst. Rognhaug mener man
må ha minst 35.000 tonn restavfall for å
forsvare en slik investering. 

en avklaring i avgiftsspørsmålet. Men vi
satser på at investeringsbeslutning vil bli
tatt i løpet av annet kvartal, sier 
prosjektleder Alf Petter Benonissen. 

VIL HA "FINSORTERING"
IVAR er ansvarlig for avfallsbehandlingen for
11 kommuner i Rogaland, med Stavanger og
Sandnes som de klart største. Selskapet er
medeier i Forus Energigjenvinning, og her 
foreligger håndfaste planer om å utvide med
en linje til. Saken legges fram til beslutning 
i løpet av mars. Men samtidig forteller 
avdelingsleder for gjenvinning Ernst Rune
Danielsen at andelen IVAR-avfall som går til
materialgjenvinning nå er 63 prosent, mens
selskapets avfallsplan for 2009–2012 
uttrykker ambisjoner om å øke dette til 
75–80 prosent. Dette vil man få til ved hjelp
av et såkalt finsorteringsanlegg, altså et
sentralsorteringsanlegg som både kan få ut
mer gjenvinnbart fra restavfallet og som kan
gjøre kildesorterte fraksjoner renere. Et tredje
poeng er at et slikt anlegg kan fjerne 
fraksjoner som er uønsket i et forbrennings-
anlegg, for eksempel glass, grus og stein. 
Et skisseprosjekt er presentert for styret 
i IVAR, der inngår et sorteringsanlegg for 
50 000 tonn med en anslått kostnad på 
90 millioner kroner. 
Det er TiTech som produserer og selger

anlegg av aktuell type, som ikke finnes i

Ove Henning Bjørsvik, direktør i BiR Privat,
nøler med å anbefale utsortering av matavfall.

Pål Sommernes, direktør i Oslo REN og styreleder 
i Avfall Norge, fortsetter ufortrødent innføringen 
av utvidet kildesortering i hovedstaden.

Bård Jørgensen, direktør for Remiks Miljøpark i
Tromsø, mener bygging av forbrenningsanlegg
vil få konsekvenser for kildesorteringen i byen.

Ernst Rune Danielsen, avdelingsleder i IVAR, 
vil gjerne øke gjenvinningsgraden ved hjelp 

av et ”finsorteringsanlegg”.
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bundet til lange kontrakter i Norge, er
ikke dette gunstig. Men det viser i hvert
fall at dette ikke bare handler om avgift,
jeg tror eksporten vil gå ufortrødent
videre selv om den norske avgiften for-
svinner, sa Nygaard. 

TIL SKÅNE
De lave behandlingsprisene i Sverige 
har vært koblet til finanskrisen og fall 
i avfallsmengdene. Men kapasitets -
oppbyggingen i Sverige går ufortrødent
videre. Sist ute er Helsingborg i Skåne,
som nettopp har besluttet å bygge en ny
linje. Samtidig forkynner SYSAV i Malmö
– bare seks mil unna – på sine
hjemmesider at de nå for første gang
ikke har nok avfall og vil importere fra

AV JOHS. BJØRNDAL

� I fjor gikk 9 av 11 avfallskontrakter
som var ute på anbud til svenske 
behandlingsanlegg. Alt tyder på at
denne trenden fotsetter i år, sist ute var
avfallet fra flere kommuner på Romerike,
der gikk kontrakten til Göteborg for
rundt kr 600 per tonn.

PRISGARANTI
At svenskene fortsatt er på hugget 
bekreftes av konsernsjef Anders Nygaard
i Veolia Miljø. På en "avfallsfrokost" i
regi av Norsk Industri i februar sa han at
de var tilbudt "prisgaranti" fra svenske
anlegg, altså at uansett hvilken 
behandlingspris som ble tilbudt i Norge
ville svenskene gå lavere. – Men for 
oss, som har mesteparten av vårt avfall

Norge. – Vi kommer til å importere 
mellom 10 000 og 50 000 tonn fra Norge
i 2010, men ingen kontrakter er under-
tegnet ennå, sier administrerende
direktør Håkan Rylander. 

Svenskesuget bare forsterkes
Alt tyder på at konkurransen om avfall fra nabolandets 
forbrenningsanlegg er like skarp. Spenningen i bransjen er stor
foran tildelingen av store avfallskontrakter fra Trondheim 
og Vestlandet. 
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Rekom har fått kontraktene
med Sunnfjord Miljøverk
(SUM), med Linköping som
planlagt endestasjon. 
Men BiR Avfallsbehandling 
har klaget på tildelingen.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Håkon Grepstad, daglig leder i SUM, sier
prisen var lavere enn i forrige runde, men
vil ikke være mer spesifikk. Som kjent
måtte hele anbudsprosessen kjøres på nytt,
etter at KOFA ga Avfallshandel as medhold 
i at det var begått saksbehandlingsfeil 
(se forrige Kretsløpet). Og Grepstad 
forteller at de også denne gangen har fått

kommer hit for å forhandle er de hjertelig
velkomne til det, sier han.  
Resten av vestlandsavfallet vil bli tildelt

i løpet av fire uker, forteller Arne Tuvin i
Fjellvar, som har overtatt som talsmann 
for den såkalte vestlandsgruppen. Årsaken
til at SUM allerede er tildelt er så vidt
Kretsløpet forstår at avgjørelsen er enkel,
når pris er vektet med 90 prosent må et
anbud som er 15 prosent billigere enn de
andre nødvendigvis vinne. 

klage på tildelingen, fra BiR Avfalls -
behandling.
– Grunnlaget for klagen er at vi har fått

beskjed om at Rekoms tilbud var mer enn
15 prosent billigere enn alle andres, 
og vi antar da at avfallet skal behandles 
i Sverige. Kontraktsperioden er fire år med
mulighet for forlengelse i 1+1 år. Men 
eksporttillatelse tildeles bare for et år av
gangen og vi mener derfor at tilbudet
burde vært avvist, sier daglig leder Ingrid
Hitland. 
Atle Marøen, daglig leder i Rekom, 

sier det ikke er gitt at avfallet vil bli 
behandlet i Sverige hele kontrakts-
perioden.  
– Vi må oppgi et behandlingssted og i

dette tilfelle er det Linköping. Men som du
vet håndterer vi avfall for mange kommuner
og sender det til forskjellige behandlings-
anlegg både i Norge og Sverige. Hvis BiR

Også den velkjente SYSAV-direktøren 
Håkan Rylander vil i år importere 

avfall fra Norge.

Rekom fikk avfallet 
fra Sunnfjord Miljøverk

– Hvis BiR kommer hit
for å forhandle er de
hjertelig velkomne…
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Sekkestativ for 240 l. sekker
Velegnet innen detaljhandel, lager, skoler, kontor etc.
Strupingen på toppen gjør stativet spesielt godt
egnet til innsamling av plastemballasje.
Leveres std. med fraksjonsskilt og hjul.

Alle priser er ekskl. mva. og frakt

• Maskinell tømming, ingen tunge løft
• Oppsamlingsvolum på 3, 4 og 5 m3

• Mindre arealkrevende
• Luktdempende
• Brannsikkert

Løsninger tilpasses lokalt. Vi leverer ekstrautstyr som
elektronisk adgangstillatelse overvåkning av fyllingsgrad,

innkasterluke med volumreduksjon, solcellepanel for
lading av industribatteri som driver elektronikken,

plattform i flere varianter med mer.

Nedgravde Containerløsninger
– Den ideelle løsning for
kommuner og borettslag

Bestill på tlf.: 06130
bestilling@enviropac.no

www.enviropac.no

Postboks 99 Økern, 0509 Oslo. Telefon 06130. Telefaks 22 70 00 81.
Bestilling@enviropac.no

EnviroPac AS produserer og leverer alt fra små enkle
kildesorteringsprodukter til store komprimeringsanlegg.
Vi tilbyr skreddersydde løsninger til både privat og
offentlig virksomhet. Spør oss om:

Emballasje- Rulle- Container-
presser komprimator komprimator

Kontakt oss for
en gratis avfallsanalyse!

Tlf.: 06130

Norges ledende leverandør
av utstyr for kildesortering
og håndtering av avfall

Rollo - den ideelle løsningen for
kildesortering på arbeidsplassen!
• En stor eske for papiravfall og en mindre for restavfall
• Eskene er i solid frostet plast med lang levetid
• Understellet i tre

Mål stativ inkl. esker:
L x B x H mm: 510x275x330

Veil. pris kr 320,-

Nå kr 198,-
Rollo best. nr. EN20000
Begrenset lager!

Lyskildestativ
• For innsamling av lysrør og lyspærer
• Lite plasskrevende
• Esken kan justeres i høyden
og har plass til ca. 64 stk. lysrør

• Lukkes og leveres direkte til renovatør

Kildesorter på en elegant
og miljøvennlig måte!
Føres med 2 – 5 bokser, vannrette og
loddrette løsninger med flere farger på lokk.
Ideell for skoler, barnehager, kontormiljø, osv.

Plastposer til Rollo: Best. Nr. NF13008

Junior avfallsbeholder
• Tidløst og lekkert design. Velegnet til de fleste områder.
Kjøpesenter, butikker, hoteller, offentlig bygg osv.

• Passer for 100 l. sekker og leveres med lås
• Ekstrautstyr: Brannslukkepatron, askebeger, hjul-
understell, flasketopp og fiberarmert bøtte innvendig

• Kan leveres i ønskede farger og med logo/tekst

Rekvisita
Vi fører et bredt utvalg
av rekvisita som plast-
sekker og båndruller
for emballasjepresser.
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En stolt Klif-direktør 
og utvalgsleder Ellen
Hambro kunne over-
levere miljøvern -
 ministeren en
om fattende meny med
priser over hvilke tiltak
som kan redusere
landets CO2-utslipp med
12–14 millioner tonn
innen 2020. Men på
sitt gamle fagområde
avfall hadde hun ikke
funnet kuttpotensial på
mer enn et par hundre
tusen tonn.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Den omfattende rapporten
inneholder 160 ulike tiltak som til
sammen vil gi kutt på 22 millioner
tonn. – Alle kan ikke gjennomføres
samtidig. Men vitsen er jo at 
politikerne skal ha noe å velge i, 
sa Ellen Hambro. Prisen på tiltakene
varierer fra mindre enn null – altså
direkte lønnsomme tiltak – til rundt 
4 000 kroner per tonn reduksjon.
Dersom de billigste tiltakene 

gjennomføres først, vil en 12 millioner
tonns reduksjon kunne nås med tiltak
som koster opp til 1 100 kroner 
per tonn. 

DET MESTE ER GJORT
Avfallspolitikken har fram til nå i vesentlig
grad vært klimapolitisk begrunnet og de
lavest hengende fruktene er dermed høstet,
som det heter. I 2008 utgjorde klimagass-
utslippene fra avfallssektoren 1,3 millioner
tonn CO2-ekvivalenter, det er en reduksjon
fra 1,8 millioner tonn i 1990. Det er

allerede vedtatt tiltak – ikke minst forbudet
mot deponering av nedbrytbart avfall –
som vil redusere utslippene til 0,9 millioner
tonn i 2020. Spørsmålet er altså hva som
kan gjøres i tillegg.

EFFEKTIVISERING VIKTIGST
Rapporten har festet seg ved fire 
tiltak, de to første går på metangass
fra deponier. De fleste deponier har
allerede oppsamlingsanlegg, men 
det anslås likevel et potensial for
etablering av fem nye. Disse vil koste
50 millioner kroner til sammen og få
tak i 1 250 tonn metan årlig. Denne
gassen har som kjent 21 ganger så
sterk klimaeffekt som CO2, og dette
tilsvarer dermed 26 250 tonn med 
en tiltakskostnad på beskjedne 
343 kroner per tonn Men det under-
strekes at tallene er beheftet med stor
usikkerhet. 
Ifølge rapporten er det mer å hente

på å få de 85 eksisterende anleggene

til å virke bedre. I 2005 ble det be-
regnet at disse klarte å samle opp 
23 prosent av deponienes metan.
Rapporten mener at man ved å bruke
totalt 50 millioner kroner, skal klare å
øke effektiviteten til 30 prosent, noe
som vil bety 2 360 tonn mer opp-
samlet metan. Dette tilsvarer 70 560
tonn CO2 til en pris av 123 kroner per
tonn – et av de virkelig billige til-
takene i rapporten. 

LITE Å HENTE PÅ BIOGASS
Et annet avfallsrelatert tiltak som er
vurdert er økt produksjon av biogass
basert på våtorganisk avfall. Men
reduksjonen ved å lage biogass av 
400 000 tonn våtorganisk årlig, er 
beskjedne 21 850 tonn, til en pris av
nær 1 400 kroner per tonn. At dette
tiltaket gir såpass beskjeden effekt,
forklares med at den alternative 
behandlingen av dette avfallet enten
er forbrenning eller kompostering,

Lite å hente på avfallssektoren
disponeringsmåter som forårsaker
relativt lave utslipp. Men dersom 
substitusjonseffekten regnes inn,
altså om den produserte biogassen i
sin helhet går til å erstatte fossilt
drivstoff, synker tiltakskostnaden til
225 kroner per tonn. Men metodikken 
i Klimakur 2020 gjør at reduksjonen
ved en slik substitusjon ikke 
godskrives avfallssektoren. 

ØKT PLASTGJENVINNING
Det siste tiltaket som er vurdert er økt
materialgjenvinning av plast. Her opp-
gir rapporten at 27 prosent av plasten i
Norge ble materialgjenvunnet i 2008. Klif
mener at dette kan økes til 40 prosent. Det
vil ifølge rapporten koste 83 millioner
kroner årlig og gi en utslippsreduksjon 
90 000 tonn, til en pris på drøye 900
kroner per tonn. Som mulige virkemidler
oppgis økt sluttbehandlingsavgift 
(CO2-delen) for avfall som forbrennes, og
en “bransjeavtale” for produsenter og 
importører av all plast, ikke bare embal -
lasjeplast som i dag. Her er det for øvrig
verdt å merke seg at rapporten opererer 
med en "global klimanytte på i underkant 
av to tonn per tonn plast som material-
gjenvinnes framfor å energigjenvinnes",
mens Grønt Punkt Norge opererer med 
840 kg (se side 32).

TYST OM AVFALLSREDUKSJON
Avfallsforebygging, selveste pyramide-
spissen i avfallshierarkiet, er avspist
med fire linjer i den mer enn 300 sider
tykke rapporten. Her slås det bare fast
at virkemidlene “i det alt vesentlige
ligger utenfor avfallssektoren, det vil 
si generell økonomisk politikk, skatte-
politikk og annen regulering av kjøpe-
kraften.” Miljøverndepartementets
EMMA-prosjekt, som har som mål å
redusere matavfallsmengden, er ikke
nevnt med et ord. 

annen beskatning. Problemet er at en slik
framgangsmåte vil ramme utslippsintensiv
industri hardt. Ellen Hambro antydet i sin
presentasjon at 6-7 000 årsverk kan bli
borte. Når vi vet at mange av de mest 
utsatte er såkalte hjørnesteinsbedrifter på
mindre steder skjønner vi at politikerne vil
vegre seg mot dette alternativet.
En annen mulighet er å skjerme kvote-

pliktig sektor, altså at industrien må for-
holde seg til EUs kvotesystem, men slippe
ytterligere avgift som følge av de nasjonale
forpliktelsene. Problemet er da at så godt
som hele kuttet må tas utenfor kvotepliktig
sektor, noe som vil ramme tran sport -
sektoren særlig hardt. Den totale
samfunnsmessige kostnaden vil også bli
langt større, man må opp i en marginal -
kostnad på 4 400 kroner per tonn for å få til
kutt på 12 millioner tonn. Da snakker vi om
tredoblet bensinpris. Det mest sannsynlige
er vel en mellomting av disse alternativene
– eller at målet om store innenlandskutt
forlates til fordel for større kvotekjøp ute. 

Klimakur 2020 viser hva som
må til for å redusere klima -
utslippene innenlands med
minst 12 millioner tonn innen
2020. Men det er politikerne
som må bestemme hvem 
som skal ta støyten – og det
fortoner seg som et lite 
lystelig valg.

Den billigste og mest markedsrettede
metoden er å pålegge lik CO2-avgift på alle
utslipp. Det er beregnet at en slik såkalt
uniform avgift på 1 530 kroner per tonn vil
være tilstrekkelig for å oppnå målet. Dette
vil litt forenklet gi overkommelige virk-
ninger for husholdningene, hver nordmann
slipper jo ut 4–5 tonn i snitt. Bensinprisen
vil eksempelvis stige fra med ca. kr 2,70
per liter, men dette er økte inntekter til
staten som gir mulighet for reduksjon i

Miljøvernminister Erik Solheim skryter av Ellen Hambro for jobben hun har gjort med
Klimakur 2020. Men rapporten han holder i hånda inneholder mange bitre piller.

Det mest effektive klimatiltaket innenfor avfallssektoren 
er oppgradering og dermed bedre oppsamling av metan 

i de 85 gassoppsamlingsanleggene som finnes på norske deponier.

Klimakur 2020

Deklarasjon.no
- elektronisk deklarering
 av farlig avfall Reknes AS 

Geilneset 16, 6030 Langevåg
Telefon:  70 19 80 80 
Faks:  70 19 80 90
Internett:  www.reknes.no

Hvem skal ta støyten?
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Snor ble klippet 
og damp levert da 
anlegget med det
kortfattede navnet
Hafslund Miljøenergi 
– Borregaard Waste 
to Energy (HME-BwtE)
ble offisielt åpnet 
1. mars. Alle synes det
er flott at 20 000 tonn
tungolje nå erstattes
med 80 000 tonn
næringsavfall. Men 
bekymring for avfalls-
tilgangen framover 
la en viss demper 
på stemningen.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Anlegget var driftsklart før
skjema og godt innenfor 
budsjettet på 500 millioner
kroner. Og det var avfall nok til
at gjestene fikk se anlegget,
som har en effekt på 32,8 MW
og tar unna fem tonn avfall 
i timen, i full gang. Men Pål
Mikkelsen, som nå er blitt leder
for selskapet Hafslund Miljø-
energi, redegjør for tilgangen:
– Vi har kontrakter med

Østfold Gjenvinning, Veolia Miljø
og Avfallshandel som dekker
2010. For 2011 mangler vi rundt
20 000 tonn. I dagens markeds-
situasjon har vi ikke kunnet gå
inn på langsiktige avtaler, sier
han. Når det gjelder prisnivået i
de inngåtte avtalene blir Mikk-
elsen mindre meddelsom. – Du
vet jo hvor landet ligger, sier
han. 

ANLEGG NUMMER TO
Det er et tolinjers Energos-
anlegg som nå åpnes, og 
meningen er å putte inn hoved-

sakelig forbehandlet nærings-
avfall. Som mange vil vite, står
det et tilsvarende anlegg hos
Borregaard fra før, men dette

Oljen erstattes av avfall 
– om man får tak i nok

Lenge siden sist et nytt Energos-anlegg ble satt i drift i Norge. Kanskje lenge til neste gang
også, men selskapet har prosjekter under utvikling i England og Skotland. 

altså Hafslund som skal eie og
drive, og det meste av åpnings-
seremonien fant sted på 
Hafslund hovedgård. 
– Det gleder oss at de to

gigantene i Sarpsborg har
funnet sammen, sa fylkes -
ordfører Ole Haabeth før han
svingte saksa. 

FORNYBART FOR EN MILLIARD
Borregaard i Sarpsborg er en av
landets virkelig store energi-
brukere. Her går det årlig med
500 GWh strøm fra Sarpsfossen
og rundt 1 TWh varme. Det er 
i løpet av de siste ti årene
investert rundt en milliard
kroner for at dette varme-
behovet skal dekkes med avfalls-
og bioenergi. 
– Og når dette anlegget nå

settes i drift, halveres det
gjenværende oljeforbruket og

eies og driftes av Østfold Energi,
som overtok hele eierskapet da
Energos gikk konkurs i 2004.
Men det nye anlegget er det

dette med bioenergi, sa Per
Sørlie, en fornøyd direktør i
Borregaard.

VIL HA EKSPORTFORBUD
Risikoen er det Hafslund som
tar, og Per Kristian Olsen,
direktør for forretningsområdet
Produksjon og varme, ga uttrykk
for noe mer bekymring. Han gikk
rett på avfallstilgangen, men
fokuserte ikke så mye på slutt-
behandlingsavgiften som “alle”
vil ha vekk. Som et såkalt 
anlegg i industrien, har da også
HME-BwtE fritak for denne. 
– På grunn av ulike ramme-

betingelser risikerer vi at anlegg
som staten har bidratt direkte 
til stopper (Enova har støttet
anlegget med 82 millioner).
Dessverre gis det fortsatt 
dispensasjoner fra deponi -
forbudet, det håper vi det blir
en rask slutt på. Et midlertidig
eksportforbud bør også vurderes,
sa Olsen.

STABILE RAMMEBETINGELSER
Hafslunds konsernsjef, Christian
Berg, skrøt generelt av 
industriens energibevissthet. 

utslippene reduseres med 70 000
tonn årlig. Hele vårt grunnlast-
behov er nå dekket med fornybar
energi, men fortsatt gjenstår et
oljeforbruk på 200 GWh, som
dekker topplastbehovet. Vi ser
nå på et prosjekt sammen med
Hafslund for å erstatte også

– Industrien har vært langt
dyktigere enn forbrukerne og 
politikerne. Og jeg vil bli trodd
på at jeg mener forbrukerne bør
bruke strømmen vi leverer dem
effektivt. Vi har en jobb å gjøre
selv også, vi taper rundt 1 TWh
årlig i vårt eget nett, sa han. 
Og var naturligvis opptatt av
rammebetingelser. 
– Det viktige er egentlig 

ikke nøyaktig hvordan ramme-
betingelsene blir, men at de
holder seg stabile gjennom
to–tre stortingsperioder og
dermed kan gi grunnlag for 
beslutninger, sa han. Også Berg
var innom avfallstilgangen. 
– Jeg håper tilgangen blir

tilstrekkelig. I dagens situasjon
er det i hvert fall ikke vits i å 
gå til styret og presentere nye 
lignende prosjekter. Men i det
store og hele forholder vi oss til 
at regjeringens tilslutning til 
20-20-20-målene vil være
styrende for politikken framover,
sa han. 

Pål Mikkelsen har nok avfall 
til sitt nye anlegg i 2010, 
i hvert fall dersom de tre

leverandørene kan levere det
som er kontraktsfestet.

Per Kristian Olsen, 
leder for Produksjon og varme 
i Hafslund, kunne tenke seg et
midlertidig eksportforbud.

Konsernsjef Christian Berg
ønsker seg rammebetingelser

som holder to-tre 
stortingsperioder. 

 

 

 

 

wenche.brennbakk@molab.no

tkt@molab.no

En fornøyd fylkesordfører Ole 
Håbeth kunne klippe snora. Han var
betydelig mer bekymret for avfalls-
transport ut av Østfold enn inn.

Et midlertidig 
eksportforbud bør
også vurderes…

Vil kutte utslippene
med 80 000 tonn til
Et nytt biobasert topplastanlegg til 600
millioner kroner er under planlegging og skal
erstatte resten av Borregaards oljeforbruk med
miljøvennlig energi. Det vil redusere selskapets
CO2-utslipp med ytterligere 80 000 tonn og
fullføre en ti år lang energistrategi. 

� Anlegget som Borregaard og Hafslund Miljøenergi planlegger 
er et 60 MW biobasert kraftvarmeanlegg som skal dekke resten 
av dampbehovet som i dag produseres i oljekjeler (totalt 250
GWh). Anlegget vil få kapasitet til å levere totalt 480 GWh. 
I tillegg til Borregaard, vil også Glomma Papp ta imot damp. 
Overskytende energi vil bli benyttet til strømproduksjon og
fjernvarme i Sarpsborg. Enova har gitt tilsagn på 150 millioner
kroner  i støtte, men direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi 
sier at endelig investeringsbeslutning ikke vil bli tatt før i løpet
av første halvår neste år. 
– Vi er stolte over denne samarbeidsavtalen med Borregaard 

og enige om det kommersielle, men for at prosjektet skal
realiseres, er vi avhengige av å få rammebetingelsene på plass, 
sier Mikkelsen. Han sier meningen er å fyre anlegget hovedsakelig
med bark og det Mikkelsen kaller kvalitetssikret rivningsvirke.
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Sannsynligvis beste pris og  
løsning for returpapiret

Bergen Avfall tar seg raskt og effektivt av dine transport-  
og 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.

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

Waste management
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– Hva er det beste med jobben din?
– At jeg arbeider med noe jeg føler er nyttig. Kildesortering og gjenvinning
er noe verden trenger, og det er en god drivkraft. I tillegg liker jeg at
arbeidsområdet er så variert. Min jobb er todelt, kommunikasjon og 
holdningsskapende arbeid innen kildesortering og gjenvinning, i tillegg 
til anbud og kontraktsarbeid. 

– Hva slags forhold har du til gjenvinning?
– Et tett og nært forhold. Jeg husker godt da jeg gikk på høyskolen og de
fortalte om kildesortering på begynnelsen av 90-tallet. Allerede den gang
tente jeg på ideen. 

– Hvis du ble bedt om å introdusere et nytt tilbud, en ny tjeneste eller
ny teknikk innen bransjen, hva ville du introdusert? 
– Jeg ville tatt for meg den biten som har med designutvikling av produkter
og emballasje å gjøre. Vi må tenke gjenvinning allerede i denne utviklings-
fasen! Hvordan avfallet kan gjenvinnes i etterkant bør inngå som et
kriterium, og derfor blir utforming viktig. Hvis ikke et produkt kan
gjenvinnes, har vi et problem. Vi omgir oss med mange slike produkter;
suppeposer laget av plastlaminater, papir med aluminium og vindus -
konvolutter med plastvinduer. Avfall påvirker forbruksmønsteret vårt, 
så dette er ikke godt nok.

– Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Jeg jobber mye med holdningsskapende arbeid for å få fram viktigheten
av kildesortering og gjenvinning. Det innebærer samarbeid med 
reklamebyråer for å lage kinoreklame, radioreklame, avisannonser, brosjyrer 
og lignende. Vi har en stor påvirkningsrolle, men står overfor utfordringer.
Spesielt er det viktig å få tiltro blant befolkingen om at det man sorterer
faktisk blir gjenvunnet. Jeg synes vi kan bli flinkere til å vise hva som
faktisk skjer med avfallet. Den andre delen av jobben innebærer anbud og
kontraktsarbeid. Det vil si at jeg henvender meg i markedet og innhenter
tilbud på å få kildesortert avfall gjenvunnet. Her inngår både jus og 
økonomi.

– Utdanningsbakgrunn?
– Natur og miljøvern på Høyskolen i Telemark, samt ped.sem. 

– Yrkeserfaring før nåværende jobb 
– Jeg har tidligere arbeidet ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, 
forurensningsseksjonen. Etter det var jeg daglig leder ved Øksnevad Miljø- 
og Utviklingssenter og jobbet blant annet med forskning innen landbruket.
Videre har jeg vært konsulent og rådgiver innen avfallssektoren, med blant
annet kildesorteringssystemer for bedrifter. I tillegg har jeg vært med å lage
undervisningsopplegg om gjenvinning til skoler og Høyskolen i Stavanger.

– Er det mange i bransjen som har tilsvarende jobb?
– Ja, alle interkommunale selskaper og kommunale renholdsverk har 
tilsvarende stillinger. Avfallsbransjen er i dag blitt veldig hi-tech med stadig
nyutvikling innen utstyr, sorterings- og gjenvinningsteknikker. Det inne -
bærer at det også er mange avfallsrelaterte jobber innen ingeniøryrket. 
I undervisningssektoren er det viktig å starte holdningsrelatert arbeid blant
barn og unge. Mange barnehager og skoler legger opp undervisning om 
verdien av kildesortering og gjenvinning.   

– Praktisk: Er du ute på anlegg og må bruke verneutstyr, 
eller jobber du inne ved PC-en?
– Jeg jobber for det meste på kontor, men reiser også en del rundt på møter
og holder kurs og seminarer.

TORD TJELFLAAT, 
Gjenvinningsprofilen

Presenteres i samarbeid med

– Er det mange jenter på arbeidsplassen
– I løpet av de siste ti årene har det blitt flere kvinner i bransjen. Generelt
jobber det flest jenter innenfor områdene informasjon og kommunikasjon. 

– Er du fornøyd med lønnen din? 
– I forhold til det private ligger kommuner og interkommunale selskaper
lavere lønnsmessig, men sånn er det jo. Jeg synes likevel lønnen kunne 
vært høyere i det offentlige for å være konkurransedyktig med privat sektor. 

– Framtidsutsikter, muligheter for utvikling og avansement?
– For min del har jeg vært heldig i forhold til den utviklingen jeg har hatt.
Jeg er i tillegg til jobben i IVAR, daglig leder i SVAR AS (Sør Vest Avfall og
Ressurs) og leder i Avfallsforum Rogaland. Det er spennende. Utviklings-
mulighetene er veldig avhengig av ledelsen og om det finnes innovativ 
holdning der. Det fine her er at jeg står relativt fritt til å prioritere det jeg
mener er viktig, og jeg har stor medvirkning i det som skjer i fagmiljøet. 
Det skjer hele tiden noe nytt innen avfallssektoren, og det gjelder å følge
med. Selv har jeg tidligere jobbet som lærer, noe jeg synes var veldig en-
gasjerende, og nå får jeg reise rundt og holde kurs og foredrag. Samtidig
krever en slik frihet sterk disiplin og bevissthet på hva man bruker tiden sin
på. Når det er sagt, er det en fantastisk mulighet til selv å velge hvor man
vil sette inn støtet. Er du imidlertid på jakt etter å stige i gradene, så tror
jeg man da må være innstilt på å flytte på seg og hoppe litt rundt fra 
selskap til selskap. Det er en måte å klatre trinnvis på.

overingeniør IVAR, avdeling gjenvinning 
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Bekkelaget renseanlegg har
produsert biogass i mange år, 
men energien har gått til tørking av
slam. Nå er et oppgraderingsanlegg
tatt i bruk, slik at ethvert toalett-
besøk kan bidra til å drive en buss
noen meter framover.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Råstoffet kommer inn til 
anlegget bokstavelig talt i en
jevn strøm. Kloakken fra rundt
40 prosent av husstandene i
Oslo havner på Bekkelaget, drøyt
40 millioner kubikkmeter årlig.
Etter en full oppgradering av 
anlegget i år 2000, gjennomgår
kloakken en kjemisk rensing, 
et biologisk rensetrinn og en
filtrering. Det rensede vannet
slippes ut på 50 meters dyp og
bidrar med oksygen og sirkula-
sjon i de dypere vannlagene,
forteller prosjektleder Ole 
Jakob Johansen i Vann og 
avløpsetaten i Oslo kommune
(VAV). Mengdene renset vann 
er betydelige, det dreier seg 
om halvannen kubikkmeter 
i sekundet, omtrent det samme
som Akerselva i nedbørfattige
perioder. 

BLIR KVITT SLAMMET
Men det som ikke går i fjorden,
altså slammet fra de to rense-
trinnene og filtreringen, 
gjennomgår en avvanning til 
30 prosent tørrstoff før det går
inn i to tanker, hver på rundt 
4 000 m3, for en såkalt termofil
utråtning. Det vil si at prosessen
skjer ved en temperatur på 
55 grader, da er det nok med 
en oppholdstid på 12–14 døgn. 
Ut av dette blir det ca 3,8

millioner m3 biogass, til-
svarende 2,2 millioner såkalte
normalkubikkmeter biometan,
som tilsvarer like mange liter
diesel. I tillegg produseres 
rundt 18 000 tonn avvannet
slam. 
– Slammet holder gjødesel -

forskriftens tungmetallkrav med
klar margin og bøndene vil
gjerne ha det, sier Johansen,
som dog må innrømme at VAV
må dekke transporten fra
Bekkelaget ut til mottaker -
gårdene, som hovedsakelig
ligger i Østfold.

BILLIG KLIMAGEVINST
Hittil har det meste av bio-
gassen blitt brukt til tørking 
av slam i en såkalt rotasjons-
tørke, men dette er nå et 
avsluttet kapittel. Et anlegg 
til 32 millioner kroner for 
oppgradering til drivstoff er
nylig tatt i bruk, og all produsert
biogass går nå inn her.
– Vi vurderte dette opp 

imot ulike alternativer, strøm-
produksjon med og uten 
kombinasjon med fjernvarme, 
og mot fortsatt slamtørking.
Men bare drivstoffproduksjon 
ga totalt sett en netto CO2-
gevinst, den er på rundt 
4 000 tonn årlig, forklarer
Johansen. Klimagevinsten er

altså klar, men heller ikke det
økonomiske regnestykket er så
verst.
– Kapitalkostnadene er 

beregnet til 3,5 millioner og
driftskostnadene til 3,2 millioner
årlig. Det vil si at en kubikk-
meter biometan – som altså 
tilsvarer en liter diesel – lar seg
produsere til en pris på kr 3,20.
Nå koster distribusjonen minst
like mye, men totalt sett er ikke
dette noen dårlig butikk, sier
Johansen.

TRANSPORTFØLSOM
Biogassen komprimeres til 
200 kg trykk, og lagres i en 
gassklokke. Videretransporten
skjer ved hjelp av såkalte flak,
som er konteinere fylt med
liggende gassflasker. Hvert flak
kan romme komprimert gass 
tilsvarende 1 900 Nm3 biometan,
hvilket vil si at en trailer med
tilhenger får med seg drivstoff
tilsvarende 3 800 liter diesel.
Gassen er dermed klart mer

transportfølsom enn fossilt driv-
stoff, en tankbil med tilhenger
kan ifølge Statoil Norge få med
seg 42 000 liter diesel. Trans-
porteffektiviteten kan forbedres
ved at biogassen gjøres om til
flytende form, men en småskala
teknologi for den operasjonen er
foreløpig ikke på plass, det er
restinnholdet av CO2 i biogassen
som vanskeliggjør dette.

BEGRENSEDE MENGDER
Selv om tallene kan virke store,
holder ikke biogassen fra
Bekkelaget til å drive mer enn 
80 busser. – Det er jo ikke mye 
i forhold til den totale trans-
porten i regionen. Men et bidrag
er det, og om disse bussene
settes inn i sentrum, vil de for-
bedre den lokale forurensnings-
situasjonen betydelig.
Partikkelutslippene er nesten

null, og gassdrevne busser avgir
faktisk også betydelig mindre
støy enn en dieselbuss, forklarer
Johansen.

Det vesentlige i oppgraderingen av biogass er fjerning av CO2. Det skjer ved at
gassen ”strippes” i dette tårnet. Gassen varmes opp og passerer motstrøms
gjennom en væske som binder CO2. For å skaffe energi til denne prosessen
brukes pellets, ellers måtte man spist rundt seks prosent av biogasslasset. 

Om all kloakken og alt det våt-
organiske avfallet i hovedstaden
blir utnyttet på samme måten 
– slik det er planer om – kan 
biogassen forsyne 400 busser,
eller 14 000 privatbiler, det 
våtorganiske avfallet bidrar 
da med drøyt halvparten.

ØKENDE MARKED
Det er gasskonsernet AGA som
står for kommersialisering av bio-
gassen. Her forteller John Melby
at markedet er i rask utvikling. 
I dag kjører 39 renovasjonsbiler
på biogass, fra 1. april øker tallet
til 60. I løpet av kort tid vil også
en del av Ruters busser kjøres på
biogass, og Melby forteller at de
innen sommeren skal bygge
tankestasjoner ved transport-
sentralen på Alnabru og på
Ruters bussterminal i Bærum. 
– Det er bra framdrift i dette

nå. Men vi tar en risiko ved å
satse, en opphevelse av avgifts-
fritaket, slik som biodieselen
fikk, vil rive beina under det
hele. Og så er vi jo avhengig av 
å få tak i mer biogass etter hvert
som markedet utvikler seg, sier
John Melby. 

VEAS VIL UTREDE
Et sted der det produseres mye
biogass er ved VEAS i Slemme-
stad. Hit går kloakken fra Oslo
vest, Asker og Bærum, nesten tre
ganger mengden på Bekkelaget.
Men her brukes det aller meste
av energien i prosessen, en 2,2
MW gassmotor leverer ca 17 GWh
strøm i året, som blant annet går
til å drive et par hundre pumper.
Overskuddsvarmen brukes det
meste av året til å varme opp
slammet.
Direktør Kari Nilsen forteller at

mer enn 80 prosent av energien
utnyttes i dag. – Vi har dermed
et annet utgangspunkt enn
Bekkelaget. Men vi skal utrede
drivstoffproduksjon i løpet av
året og legge fram både et
klimaregnskap og et økonomisk
regne stykke for eierkommunene,
sier hun.

Her blir møkka til 

drivstoff

Selve kloakkrensingen skjer i enorme bassenger inne i fjellet.
Bildet viser det biologiske rensetrinnet. 

www.holger.no

ASBESTPISTOLEN

…totalt sett er 
ikke dette noe dårlig 
regnestykke.

Typiske applikasjoner for Thermo NITON  
portable XRF instrumenter

Tlf (+47) 23 16 94 60 Fax (+47) 22 61 10 30
www.holger.no

MILJØPISTOLEN
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� Mens Norge produserer rundt 180 GWh
biogass, ligger produksjonen i Sverige på
1,4 TWh og i Danmark på 1,1 TWh. Og selv
om noe kan forklares med naturgitte 
forskjeller, handler det naturligvis om
rammebetingelser. Bruno Sander Nielsen 

forskjellig strategi og helt ulike insita -
menter for å stimulere produksjonen. 
I Sverige satses det stort på “fordons-

gas”, hele 20 000 privatbiler og 1 000
busser fyller nå oppgradert biogass fra mer
enn 100 tankestasjoner. Volkswagens 

i Brancheforeningen for biogas i Danmark
gjennomgikk disse i de nordiske land.

DRIVSTOFFSATSING
Interessant er det at de to “biogass-
stormaktene” i Norden har valgt helt 

biogassbil Passat Ecofuel ble med 4 000
solgte enheter en av Sveriges mest
populære modeller i 2009, til tross for at
den koster rundt 30 000 kroner mer enn
bensinutgaven. Dette har man fått til 
gjennom virkemidler som hovedsakelig
retter seg mot forbrukerne. Biodrivstoff er 
avgiftsfritt og kjøring på biogass er 20–30
prosent billigere enn på bensin. Skatte -
fordelen for kjøring med biogassdrevet
firmabil er 40 prosent lavere enn ellers, og
så langt har selve innkjøpet av biogassbiler
blitt subsidiert med et beløp tilsvarende
rundt 9 000 norske kroner. Mange byer 

har også tilbudt gratis parkering og fri 
passering av bomstasjoner for biogassbiler,
men disse ordningene har kommet under
press fordi det nå begynner å bli så mange
slike biler.

INN PÅ NETTET
I Danmark er det ikke avgiftsfritak for noen
form for biodrivstoff, så videreforedling av
biogassen til drivstoff er derfor ikke tema 
i det hele tatt. Derimot har landet et vel 
utbygd distribusjonsnett for naturgass, og
som kjent store mengder husdyrgjødsel.
Omtrent en tidel av gjødsla utnyttes i

dag til biogass. Dersom alt ble utnyttet,
ville fem prosent av landets totale energi-
behov kunne dekkes. Biogassen produseres
av mange, små produsenter, som gjerne
leverer den til nærmeste kraftvarmeverk.
For dette får de en feed-in støtte som 
til svarer rundt 80 øre per KWh. Like fullt har
utbyggingen stagnert, så fra i år innføres
en investeringsstøtte på 20 prosent. Dette
handler ikke bare klimapolitikk. I løpet av
få år vil Danmark gå fra å være netto 
eksportør til netto importør av naturgass.

FAMLENDE AMBISJONER
Hva skjer så i Norge? Landbruks- og 
mat minister Lars Peder Brekk viste på 
konferansen til Landbrukets klimamelding,
der det blant annet står å lese at hele 
30 prosent av landets husdyrgjødsel skal 
utnyttes til biogass innen 2020. Hvordan
dette skal kunne skje, er imidlertid høyst

uklart. Riktig nok har Enova etablert 
en treårig støtteordning som kan støtte 
biogassinvesteringer med inntil 30 prosent,
men alle skjønner at det må andre 
virkemidler til. Brekk sa da også at
departementet “jobbet med intensiv-
strukturen” og var mottakelig for innspill. 
I det hele tatt fikk han det til å høres ut
som om biogass var en ny oppfinnelse som
det kunne være verdt å se nærmere på. 
Men han sa da i hvert fall at et 

samarbeid mellom landbruket og avfalls -
bransjen om nye etableringer var svært
ønskelig. 

Norsk matavfall blir biogass
i Sverige og Danmark

Eksporten av brennbart avfall til nabolandenes forbrenningsanlegg har blitt vinterens store tema 
i avfallsbransjen. Mindre omtalt er det at minst 60 000 tonn norsk våtorganisk avfall går til biogass-
anlegg i Danmark og Sverige, og volumet øker stadig. De som var til stede på Nordic Biogas Conference
fikk forklart hvorfor dette skjer.

AV JOHS. BJØRNDAL

Ecopro, landets nyeste biogassanlegg, sliter med å få
nok avfall og slam. Imens eksporteres store mengder

biogassubstrat til Danmark og Sverige. 

Landbruks- og matminister 
Lars Peder Brekk ga uttrykk for mye god vilje, 

men hadde ellers ikke så mye å by på.

Bruno Sander Nilsen fra biogassforeningen 
i Danmark kunne fortelle om høyst ulike 
rammebetingelser for biogassproduksjon 

i de nordiske land. – Men hovedsaken er at 
de er stabile, konkluderte han.
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� Jeg vil først understreke at
tungmetaller i avløpsslam ikke
lenger er et problem, slik det
fremkommer i intervjuet. Tvert
imot er trenden at innholdet 
av tungmetaller stadig minker. 
Dette er et resultat av økt 
innsats for å redusere tilførselen
av miljøgifter til avløpsvannet. 
Det norske regelverket er et 

av de strengeste i verden når 
det gjelder krav til innhold av
tungmetaller i avløpsslam.
Sammen med begrensninger 
i bruksområder medfører dette 
at avløpsslam er trygt å bruke
under norske forhold. En
risikovurdering av tung metaller,
organiske miljøgifter 

og lege middelrester, utført av
Vitenskapskomiteen for mat -
trygghet (VKM) i 2009, 
konkluderer med at ”det er liten
risiko med bruk av slam på de 
aktuelle bruksområder som 
Gjødselvareforskriften foreskriver”. 
Når det gjelder de aktuelle

bruksområdene for kloakkslam
definert i Gjødselvareforskriften,
ser man at det er strengere 
restriksjoner for bruk av kloakk -
slam enn for biogjødsel produsert
fra kildesortert matavfall. Kloakk -
slam har plantenæringsstoffer som
er relativt fast organisk bundet og
derfor frigis over lang tid, og slam
egner seg derfor utmerket som
jordforbedringsmiddel. Biogjødsel

Presiseringer om avløpsslam 
og biogjødsel
I forbindelse med Kretsløpets portrettintervju av meg for en tid
tilbake, ønsker jeg å komme med noen presiseringer rundt bruk av
avløpsslam og biogjødsel fra kildesortert matavfall i jordbruket. 

produsert fra kildesortert mat-
avfall, har på sin side lettere 
tilgjengelige plantenæringsstoffer,
og er et meget næringsrikt
gjødselprodukt. 
Oslo kommune ønsker å bidra 

til å få næringsstoffene tilbake 
i kretsløpet på en sikker, miljø -
vennlig og effektiv måte, og både
Vann- og avløpsetaten og Energi-
gjenvinningsetaten bidrar til dette
ved å produsere henholdsvis et
svært effektivt jordforbedrings-
middel fra kloakkslam, og nærings-
rik biogjødsel fra kildesortert 
matavfall. 

Helge Heier, Direktør
Energigjenvinningsetaten

Gjenvinning har blitt et mål i seg selv, 
mens miljønytte og kostnader synes 
å være av underordnet betydning, 

mener Annegrete Bruvoll.

AirCrawler
Vindsikt for splitting av lett 
materiale fra tungt som:

• Bark – Sten/jord
• Knust betong - rivningsavfall

Avfallspolitikken byggjer på
ideen om at desto meir
materialgjenvinning, desto
betre. Om ein skal sikre seg at
ein ikkje sløser med ressursar 
i milliardklassen, bør ein ha
klare svar på kva miljø- og 
ressursproblem ein ynskjer å
løyse. Ein må også sjekke om
gjenvinning er eit fornuftig
verkemiddel, i verktøykassa av
avgifter og direkte reguleringar
vi har for å løyse disse
problema. I staden har ein
starta i feil ende: gjenvinning
er blitt eit mål i seg sjølv,
medan miljøverknader og
kostnader synest å vere sterkt
underordna.

AV ANNEGRETE BRUVOLL, 
FORSKINGSLEIAR STATISTISK SENTRALBYRÅ

� Det har alltid vore lønsamt å bruke 
delar av avfallet – rivingsmateriale blir
brukt om igjen, treverk og landbruksplast
blir brukt som brensel, og bilvrak blir
smelta om. Spørsmålet er om det er
grunnar for det offentlige til å gripe 
inn for å auke gjenvinninga, slik avfalls-
politikken gjer i dag, utover det som er 
bedrifts- og privatøkonomisk lønsamt. 
I ein artikkel i Samfunnsøkonomen 

nr 1/2010, ”Hvorfor plastgjenvinning?”,
diskuterer Sana Hasane og eg kva avklarte
og rasjonelle begrunnelsar som kan finnast
for gjen vinningspolitikken. Vi tek utgangs-
punkt i miljøproblema som kan tenkjast 
å bli påverka; utslepp frå avfalls-
behandling, utslepp frå produksjon 
og uttak av naturressursar. 

GJENVINNING FOR Å REDUSERE 
UTSLEPP FRÅ AVFALLSBEHANDLING?
Forureining frå avfallsbehandling kan ikkje
vere ein grunn for gjenvinningsmåla. 
Utsleppa frå forbrenning og deponering av
avfall er bortimot eliminerte, det som står
att utgjer stort sett under éin prosent av
dei samla norske forureiningane, sjå 
tabell 1. Gjenvinning av spesielle fraksjonar
er også særdeles lite treffsikkert i forhold
til å regulere utsleppa ved pipa. Og ut-
sleppa er allereie regulerte, forureiningar
frå avfallsforbrenning er pålagt avgifter
som er harmoniserte med andre nasjonale
utslippskjelder, utsleppskrav og reinse -
teknologiar. Avgift på klimagassen metan
er fem gongar høgare enn tilsvarande 
gjennomsnittlig avgift på klimagassar. 
Då skulle det ikkje vere grunn til
ytterlegare tiltak mot disse utsleppa. 
Skal dei norske utsleppa av til dømes

dioksinar og bly meir ned, bør tiltaka 
rettast mot prosessindustrien, transport -
sektoren og dei andre kjeldene der 
forureininga faktisk skjer. Der kan tiltak gje
målbare effektar, i motsetnad til avfalls-
sektoren der utsleppa er nesten null. Vi har
eit apparat av utsleppsavgifter og reinse-
krav som er konstruerte nettopp for å
ivareta slike miljøproblem. Det samfunns-
økonomisk og miljømessig mest fornuftige
er å stramme disse til, og så får 
gjenvinninga bli som den blir. 

GJENVINNING FOR Å REDUSERE 
UTSLEPP FRÅ PRODUKSJON 
OG RÅVAREUTVINNING?
Eit anna argument som blir hevda er at 
utsleppa er større når produksjonen av til
dømes plast og papir er basert på ny olje
eller nytt tømmer, enn på innsamla avfall.
Det er høgst uklart om dette er ein generell
regel – utsleppa vil variere med produk-
sjonsprosess og utskifting av teknologiar
over tid. Igjen må verkemidla rettast mot
utsleppa generelt, ikkje mot bestemte 
teknologiar overfor bestemte produkt.
Gjenvinningsmåla er frikopla frå dei over-
ordna måla og verkemidla vi allereie har
overfor klimagassar, sur nedbør og
miljøgifter. Disse måla inkluderer også 
utsleppa frå plast- og papirproduksjon, 
utvinning av naturressursar i oljesektor,

Materialgjennvinning 
– kva var eigentleg poenget?

Prosent av Prosentvis
totale norske endring 

utslepp sidan 1990
Forbrenningsanlegg:

Avfall til forbrenning 104
Svoveldioksid 0,6 -65
Nitrogenoksider 0,4 -24
Karbondioksid* 0,4 96
Partikler, PM10 0,0 -78
Bly 0,5 -98
Kadmium 0,4 -97
Kvikksølv 13,0 -52
Arsen 0,2 -98
Krom 0,2 -98
Kobber 0,1 -94
PAH 0,8 -26
Dioksinar 1,3 -98
NMVOC 0,3 97

Deponi:
Metan (klimagass)* 2,0 -37

*Rekna som prosentdel av totale klimagassutslepp 
i CO2-ekvivalentar.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (2008)

Tabell 1. Utslepp frå avfallsbehandling.
Del av totale utslepp i 2008 og endring
sidan 1990.

Helge Heier ønsker å korrigere 
sin uttalelse om gjødsel fra 

kloakkslam i Kretsløpet nr 5-2009.
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Gjenvinningsmåla er
frikopla frå dei overordna
måla og verkemidla vi
allereie har...

eigen politikk for å spare skog
og olje står i direkte kontrast til
den faktiske utviklinga og 
uttalte politikken. Volumet av
ståande skog er meir enn dobla
sidan 1925, nedlegging av
gardsbruk og mindre beiting gjer
at tidlegare utnytta mark gror
att. Då er vel ikkje norsk skog
ein knapp ressurs? Styres-
maktene er også opptekne av
gode rammevilkår for både skog-
bruk og treforedlingsindustri for
å sikre aktivitet i næringane. 
Men kanskje ein er opptekne

av norsk urskog, eller hogst av
regnskogane rundt ekvator. Men
det er ingen samanheng mellom
gjenvinning av papir og truga
skogsområde. Er ein opptekne 
av disse miljøproblema, må ein
bruke treffsikre verkemiddel 
som vern av norske urskogar 
(i staden for å subsidiere 
bygging av skogsbilvegar inn 
i villmarka), forbod mot import
av regnskogtømmer og øko-
nomisk støtte til utviklingsland
retta mot å redusere regn-
skoghogsten. 

dømes auka avgifter på CO2. Ein
kan vere einig eller ueinig i at 
oljeuttaket er for stort, vekt -
legginga av til dømes framtidige
versus noverande generasjonar
er eit moralsk spørsmål utan
bastante svar. Det økonomar 
kan svare på, er korleis ein kan
oppnå måla mest muleg 
effektivt, når ein først har 
identifisert dei problema som
skal løysast og bestemt seg 
for målet. Det vi etterlyser, 
er bevisstheit om både problema
og målet.
Om ein så meiner at ein skal

redusere oljeuttaket, kor mykje
kan gjenvinning bidra til? Vi har
berekna at det vi gjenvinner av
plast kan spare eit oljeuttak som
tilsvarer maks 0,4 promille av
det faktiske oljeuttaket i Norge.
Som ein illustrasjon kan ein
oppnå dette på følgjande to
måtar: enten auke material -
gjenvinninga av plast, eller
stoppe oljetappinga 3–4 timar i
løpet av eit år. Valet burde falle
på det som er billigast og mest
treffsikkert mellom å redusere
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bruk i hushalda – altså er det
dyrt. Utslepp av klimagassar i
oljesektoren er også underlagt
dei strengaste reguleringane i
Norge i form av den høgaste 
avgifta på CO2. Det finst altså
andre kjelder i norsk økonomi
der ein får langt større utslepps-
reduksjonar til same kostnad –
kvifor skal ein då springe etter
dyre tiltak med liten effekt
innan avfallssektoren?

GJENVINNING FOR 
Å REDUSERE UTTAKET 
AV NATURRESSURSAR?
Så langt har vi snakka om
argumenta knytte til utslepp. 
I tillegg blir det hevda at gjen-
vinning er viktig for å redusere
sjølve uttaket av naturressursar.
Men kva naturressursar vil ein
spare? Er det i realiteten knapp-
heit på dei aktuelle ressursane?
Korleis løyser ein i så fall det på
ein treffsikker måte? 
For materialgjenvinning av

papir må svaret vere at ein vil
spare skog, og for plast er ein
opptekne av oljeressursane. Ein

landbruk, skogbruk, bergverks-
drift og andre tilsvarande
næringar, og verksemder som
driv med gjenvinning. Dersom
måla ikkje er nådde, eller om ein
meiner dei er for slappe, må ein
stramme til dei generelle verke -
midla som nettopp er tilpassa
for å redusere utsleppa. Da får 
vi treffsikre reduksjonar der det
kostar minst både for næringsliv
og hushald.
Likevel er det utsleppa folk er

opptekne av når det gjeld gjen-
vinning av til dømes plast. Skal
ein ta avfallsbransjens anslag på
kor store utslepp ein sparar 
per tonn plast på alvor, kan 
hushaldningane bidra med å
redusere klimautsleppa med 0,2
prosent, om dei legg seg i selen
og sorterer all plasten, og all
den sorterte plasten går til
materialgjenvinning. For det
første står dette i sterk kontrast
til det som i avfallsbransjen blir
omtala som eit viktig bidrag til
framtidige generasjonar. For det
andre inneber det store inves-
teringar i kommunane og tids-

oljetappinga direkte, eller å setje
i gang detaljert kjeldesortering 
i heimar og avfallsanlegg, frakt
til Tyskland for behandling og
omforming til nye plastprodukt
slik ein legg opp til i dag. Om 
alt plastavfall blir material   -
gjen vunne, er det teoretisk,
maksimale potensialet 0,3
prosent av totalt årlig råoljeuttak
på norsk sokkel. Det krev at ikkje
noko av avfallet blir borte på
vegen eller blir utnytta 
i forbrenningsanlegga. 
Kva skjer så med den sorterte

plasten? Her kjem endå eit
problem: Den utsorterte 
plasten går til Tyskland, men
dokumentasjonen på at avfallet
faktisk går til materialgjen -
vinning er høgst mangelfull. 

FOKUS PÅ MILJØPROBLEMA
Eit standardsvar folk på gata gir
på kva dei gjer for klimaet, er at
dei sorterer søppel. Effektane av
søppelsorteringa er neppe 
i samsvar med det folk forventar.
Enkelte i miljørørsla meiner at
kjeldesortering styrker miljø-

I oljepolitikken er mange 
opptekne av spesielt sårbare
naturområde, og slike omsyn er
ein del av vurderingane ved nye
oljefelt. I den nemnde artikkelen
går vi gjennom mulege former
for svikt i oljemarknaden som
kunne tilseie at oljeuttaket er
for stort, utan å finne klare
grunnar til dette. Tvert i mot er
OPECs oljekartell eit argument
for at prisen er for høg og ut-
vinningstakta i oljemarknaden
for låg. Fokuset på sjølve ut-
taket kan umiddelbart virke litt
søkt, sidan utslepp av CO2 frå
verda sine fossile energiressursar
er sett på som tidenes miljø-
utfordring og er høgt prioritert
på overnasjonalt nivå. Men disse
miljøkostnadane ved bruken av
olje, høyrer inn under den
generelle klimapolitikken – den
kan og må strammast til for
unngå global oppvarming. Ein
strammare klimapolitikk kan
sjølvsagt redusere olje -
utvinninga, men det kan like
gjerne vere heilt utslepp i 
økonomien som blir kutta ved til

Fredheim Maskin AS

Våre maskiner sorterer kompost, trevirke, flis, bark, avfall, slagg,
aske, asfalt, betong, stein, jord og klebrige masser. 

1816 Skiptvet • Tlf. 69 80 88 30 • Mob. 913 67 828
Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr

Over 200 solgte 
maskiner siden 2006. 

www.fredheim-maskin.no

motivasjonen på andre område.
Dette er heller ikkje dokumentert.
Ein kan like gjerne tenkje seg 
at når ein har gjort sitt ved
kjøkenbenken, er samvitet reint,
og ein treng ikkje gjere meir. 
Det er ei fare for at miljø -
motivasjonen i bedrifter og 
hushaldningar blir styrt mot
handlingar med effektar som
knapt nok er målbare. 
Vanlegvis er det harde

prioriteringar mellom budsjett-
postar, sidan offentlege oppgåver
står i kø. Men i tilfellet med 
avfallspolitikken stiller det seg
annleis. Her treng ikkje 
politikarane ta stilling til
prioriteringar av offentlege 
utgifter, sidan forureiningslova
påbyr at avfallsgebyra skal dekkje
alle kostnadane. Det betyr at
hushaldningane og næringslivet
er pålagt å bere alle kostnadene
med eikvar avfallsordning som
kommunane velgjer.
Finansierings løysinga kan 

vere ei forklaring på at til -
synelatande grunnlause tiltak
blir gjennomførde. 

Ettersom gjenvinning er blitt
eit mål i seg sjølv, er det eit
vasstett skott mellom avfalls-
politikken og alternative verke-
middel i miljøpolitikken. Berre i
Oslo kostar den nye satsinga på
kjeldesortering og gjenvinning
rundt 1 milliard kroner, i tillegg
til den påtvinga innsatsen i
heimane. Då burde ein kunne 
fortelje abonnentane kva miljø-
problem ein vil løyse med disse
ordningane, og kor store 
effektane er. Ein bør også kunne
sannsynleggjere at disse løys-
ingane kostar mindre enn dei
andre tiltaka vi har i verk-
tøykassa, som forureinings-
avgifter, reinsekrav, vern av
sårbare område og andre direkte
reguleringar. 
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AV EIRIK OLAND OG LARS BREDE JOHANSEN, GRØNT PUNKT NORGE

� Alle som jobber med avfall, gjenvinning og klimaspørsmål er positive
til debatt rundt det vi driver med. Og debatt bør enten føre til opplysning
eller konklusjoner. Hvis for eksempel plastgjenvinning ikke bidrar til et
bedre miljø, bør vi umiddelbart slutte med det. Så hvorfor gjenvinner vi
plast, eller andre avfallsfraksjoner for den saks skyld, når vi bare kan skru
av olje- og gasskranene i stedet? Men hva hadde vi brukt i stedet for olje
eller gass? Kull, atomkraft, bioenergi, solenergi? Det går an å lage plast
av andre materialer enn olje og gass, for eksempel sukkerrør eller mais.
Men i dag dekkes kun i overkant av en prosent av plastproduksjonen av
biobaserte materialer. På kort sikt er det derfor en dårlig plan å stenge
kranene.

Annegrete Bruvoll, forskningsleder hos Statistisk sentralbyrå, har startet
en debatt om det er fornuftig å materialgjenvinne plastemballasje, og
andre deler av avfallet vårt. Vi er usikre på hvem Bruvoll henvender seg
til. Da gjenvinning av plast i hovedsak er regulert gjennom et EU-direktiv
fra 1994, bør SSB henvende seg til EU. Alternativt bør Norge melde seg

inn i EU og delta i debatten når direktivet revideres i 2011. Utover dette
finnes det nasjonale mål for gjenvinning av plastemballasje beskrevet 
i bransjeavtaler mellom næringslivet og myndighetene. I sin rapport
Klimakur 2020 til myndighetene, har Klima- og forurensningsdirektoratet
(KLIF) nylig foreslått en kraftig økning i materialgjenvinningen av plast,
og da ikke bare emballasje. Også andre land har økt sine mål for plast-
gjenvinning utover EUs minimumsmål. 
Klimakur 2020 har til hensikt å redusere CO2-utslippene til en billigst

mulig penge. Det er verdt å bemerke at SSB satt i etatsgruppen med 
ansvar for metodikken. Det ser altså ut til at SSB i Klimakur 2020 og SSB
ved Bruvoll har ulikt syn på plastgjenvinning.

Bruvoll bagatelliserer betydningen av plast i Norge ved å sammenligne
den med samlet oljeproduksjon på norsk sokkel. Dette blir faglig svakt
siden det meste av produsert olje og gass eksporteres til Kontinentet og
Storbritannia. Alle miljøbelastninger knyttet til eksportvarer skal belastes
landet som bruker dem. Dette gjelder olje og gass, men også aluminium,
stål, sink og solceller. Betydningen av plast og gjenvinning av denne, 
må dermed sammenlignes med innenlands forbruk av olje og gass. 
Slik Bruvoll argumenterer, vil gjenvinning av plast være meningsløst i

Plastgjenvinning – en del 
av kretsløpssamfunnet

Norge, men kanskje viktig i land som ikke har oljeproduksjon og annen
tungindustri. I et slikt perspektiv blir det vanskelig å gjennomføre miljø-
tiltak, da det sannsynligvis ikke finnes noe miljøtiltak i Norge som kan
måle seg med å stenge oljekranene. Men klimaeffekten av en kg CO2 er 
lik i Norge og Storbritannia, internasjonal handel med klimakvoter bygger
også på dette faktum, så en analyse som bruker norske eksportvarer som
argument mot lokale miljøtiltak, bygger på feilaktig analyse.

Bruken av plast og olje må vurderes i et globalt og langsiktig perspektiv.
Plastproduksjonen legger beslag på åtte prosent av verdens olje -
produksjon, og etterspørselen øker med ca 3,5 prosent per år. Med
uendret gjen vinningsgrad, vil dermed oljeforbruket knyttet til plast-
produksjon fordobles på 20 år. Samtidig mener de fleste eksperter at 
oljeproduksjonen i verden når sitt toppunkt mellom 2010 og 2020, og
deretter vil minke. Når hvert kg plast som materialgjenvinnes sparer to kg
olje, sier det seg selv at plastgjenvinning bidrar til å redusere vårt 
oljeforbruk. 
I tillegg reduseres klimapåvirkningen i betydelig grad fordi gjenvinning

gir lavere utslipp av klimagasser (og en rekke andre utslipp) enn 
produksjon av ny plast. Det Bruvoll viser, som vi kan være enige om, 
er at oljevirksomhet er en meget miljøbelastende aktivitet og en svært
viktig del av energi- og klimadebatten. Selv om olje, gass og kull er 
fossile energikilder vi må søke å komme bort fra, betyr dette neppe at 
ethvert tiltak skal sammenlignes med norsk oljeproduksjon 

I 2007 utførte Østfoldforskning AS en LCA (livssyklusanalyse) for 
plastemballasje der de dokumenterte at materialgjenvinning er det
miljømessige klart beste alternativet, også når all transport av 
plastemballasjen tas med i beregningene. For hvert tonn plastemballasje
som materialgjenvinnes, sparer vi ca. 840 kg CO2-ekvivalenter. Dette er
helt i tråd med andre internasjonale studier. Energiutnyttelse fører 
derimot til økte utslipp. 

På Østfoldforskning sine hjemmesider (www.ostfoldforskning.no) avviser
de på det sterkeste Bruvolls bagatellisering av den viktige jobben som
gjøres med kildesortering av plastemballasje. Ikke minst fordi forsknings-
prosjekter fra Østfoldforskning dokumenterer stor miljøgevinst ved å
materialgjenvinne plast framfor å forbrenne den. Materialgjenvinning 
av plastemballasje i Norge bidrar hvert år til reduserte klimagassutslipp
tilsvarende årlige utslipp fra 10 000 personbiler. Østfoldforskning har i
også beregnet at kildesortering totalt i Norge (totalt ca. 1,3 mill tonn) 
gir en netto besparelse på ca. 173 000 tonn CO2-ekvivalenter. 
I tillegg viser de at økt kildesortering av matavfall og plast 

i husholdningene, samt reduserte mengder avfall til deponi, kan
medføre nær klimanøytral avfallshåndtering av husholdningsavfall.
Besparelsen i utslipp av klimagasser vil da tilsvare årlige utslipp fra
ca. 200 000 privatbiler.

Det er vanskelig å forstå hvorfor forskere kommer ut med så forskjellige
konklusjoner, men det kan være at utgangspunktet er noe forskjellig.
Grønt Punkt Norge har ansvar for gjenvinning av plastemballasje, og det
er i hovedsak det som gjenvinnes av plast. I sin artikkel i Samfunn s -
økonomen henviser Bruvoll til at det materialgjenvinnes 13 prosent plast.
Sannsynligvis refererer Bruvoll til plastemballasje fra husholdningene og
hvor mye som ble materialgjenvunnet i 2006. Nå skriver vi 2010, og GPN
har som mål at ca. 75 prosent av plastemballasjen som kildesorteres fra
husholdningene i 2010 blir materialgjenvunnet. 
Energiproduksjonen fra fossile kilder bidrar klart mest til utslipp 

av klimagasser, men dette må ikke settes opp mot kildesortering og 
gjenvinning. Alle sektorer og må bidra. Og for å nærme oss et økologisk
bærekraftig samfunn, må vi lære av økosystemene og la stoffene gå i
sirkler eller sykluser. Et slik kretsløpssamfunn stiller nye krav både til 
organisering og gjenvinningsteknologi. Arbeidet er godt i gang i hele
verden, og i Norge er resultatene gode for emballasje, EE-produkter, biler,
ruter og batterier. Men det er rom for å bli bedre, ikke minst for plast som
er et relativt nytt materiale med mange bruksområder. Vi er på rett vei,
og resultatene blir bedre hvert år. 

I Norge genereres det hvert år store mengder farlig 
avfall. Det antas at ca 100 tonn hvert år er på avveie 
og utgjør en betydelig fare for miljøet. 

Gjennom samarbeide med Renor er avfalls-
produsenter og operatører sikret forskriftsmessig og 
miljømessig riktig sluttbehandling. Vår sluttbehandling 
er klassifisert som gjenvinning.

Våre tjenester er tilgjengelig over hele landet 
gjennom lokale samarbeidspartnere. Kontakt 
oss for nærmere opplysninger.

Farlig avfall

GJENVINNING I NORGE 
BETYR SIKKERHET
FOR MILJØET

HOLTET II • 1930 AURSKOG • TLF. 63 86 26 20 • WWW.RENOR.NO

VI BRENNER FOR MILJØET

Rekom AS er en erfaren bedrift med ansvar for material- og energi-

gjenvinning av rundt 500.000 tonn avfall årlig. Vi jobber langsiktig og 

målrettet, med fokus på optimal energigjenvinning og fremtidsrettet 

avfallshåndtering.

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

Norges ledende avfallsmegler
gir deg en lettere hverdag
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� Steco Miljø as

F r e m t i d e n  l i g g e r  u n d e r  j o r d e n !                                          

� Håndtering av avfall har de siste 150 årene
vært et av samfunnets mest vellykkede fore -
byggende miljø- og helsetiltak. Kildesortering
og gjenvinning har hele tiden vært sentralt 
i å håndtere avfallet som oppstår i samfunnet.
Materialgjenvinning er ikke noe nytt, tvert i mot
er det en av de eldste økonomiske overføringene
vi har hatt i samfunnet: Ta hånd om brukte
materialer som noen vil kvitte seg med og 
overføre ressursene til de som kan nyttegjøre
seg dem. 

BEST BEHANDLINGSFORM
Bruvoll har sikkert rett i at mengden plast til
gjenvinning i 2008 utgjorde 0,4 promille av det
samlede uttaket av olje. Men plastavfallet har
oppstått! Da er det vår oppgave å finne den 
behandlingsformen som gir både minst miljø-
belastning for samfunnet og er mest mulig
kostnadseffektiv. Gjenvinning av plast er nytt.
Dette krever utvikling av en ny industri både for
sortering av ulike typer plastavfall og omgjøring
av plast til råstoff for ny produksjon. Her er vi
ikke i mål, men utviklingen går raskt. Både 

kommuner og plastindustrien må ta ansvar for å
få fortgang i utviklingen.

METODEVALG
Bruvoll bruker i sin analyse en samfunns -
økonomisk metode for å se nærmere på avfalls-
håndtering. Her måles nytte opp mot kostnader,
og man ser også på om den samme nytte kan
oppnås mer effektivt på andre samfunnsområder.
Dette har vært den tradisjonelle måte å vurdere
avfallspolitikken, og ligger også til grunn for 
utvikling av virkemidler (lover, forskrifter og 
avgifter) og målsettingene knyttet til norsk 
avfallspolitikk. Både i EUs avfallspolitikk og
blant Avfall Norges medlemmer har man valgt å
bruke livsløpsmetodikk (LCA) som grunnlag for
evaluering og for rettledning til videre utvikling
av avfallshåndteringen. 
Avfall Norge kan gjennom rapporten

Klimaregnskap for avfallshåndtering  (Avfall
Norge rapport 5/2009) dokumentere at ved å
kildesortere og materialgjenvinne plast -
emballasje reduserer man CO2-utslippene med
1,8–2,8 kilo for hver kilo plast som material-

gjenvinnes i forhold til produksjon av ny plast.
Energiutnyttelse av plast gir klimagassutslipp.
Dette betyr at det er god miljønytte av å la
plastavfall bli til ny plast for den delen av 
plastavfallet som egner seg til material -
gjenvinning.

RÅVARE TIL INDUSTRI 
Gjenvinning av papp og papir er derimot en
gammel aktivitet. Europeisk papirindustri
baserer seg i dag på 50 prosent brukt avispapir.
Norske (og europeiske) husholdninger er i dag
en storleverandør av råstoff til denne industrien.
Tilsvarende tall for metaller er opp mot 
90 prosent. Stor ståhei? Neppe, dette er 
industriell utvikling kombinert med behovet for
en effektiv avfallshåndtering. 

KILDESORTERING EN EFFEKTIV LØSNING
Gjenvinning er ikke et mål i seg selv.
Kildesortering er ikke skapt for å gi Norges 
innbyggere god samvittighet. Kildesortering er
den mest effektive måten for å sikre at det vi
kaster kan omgjøres til råstoff for både norsk 
og utenlandsk industri. Kildesorteringen er også
i utvikling, og både Statistisk sentralbyrå,
Østfoldforskning og andre fagmiljøer er invitert
med i den kontinuerlige evalueringen av den
oppgaven avfallsbransjen utfører på vegne av
samfunnet. Bruvoll har holdt innlegg på flere av
Avfall Norges seminarer, senest i februar under
vårt seminar i Trondheim om gjenvinning av 
avfall. Kildesortering og gjenvinning er ikke
”stor ståhei for ingenting”, men en effektiv
metode for avfallshåndtering som samtidig gir
industrien råvarer!

PCB Sanering klaget Kretsløpet
inn for Pressens Faglige Utvalg
etter en nyhetsartikkel samt
lederartikkel i Kretsløpet 
nr 6-2009. Utvalget behandlet
klagen 09.03.10 og avga
følgende uttalelse:

� Klager er firmaet PCB Sanering AS.
Firmaet mener fagbladet Kretsløpet brøt
god presseskikk i forbindelse med en 
omtale av en konflikt firmaet hadde med 
et annet firma. Temaet er ulik praksis og
regeltolkning i forbindelse med innsamling
av PCB-holdige isolerruter. 
I en artikkel i bladet framsetter daglig

leder i det andre firmaet påstander om at
klageren har begått kontraktsbrudd. Ifølge

bladet mener motparten også at klageren
har svindlet. I tillegg kritiseres bladets 
redaktør for å inneha en dobbeltrolle i strid
med god presseskikk, og det framsettes
også kritikk mot en lederartikkel i samme
nummer. 
Kretsløpet innser at man burde gitt

klageren mulighet til samtidig imøtegåelse.
Bladet oppgir tidspress og stor annonse -
mengde som årsak til at slik mulighet ikke
ble gitt. Ut over dette anser ikke bladet at
det foreligger brudd på god presseskikk.
Det vises til at det ikke finnes bindinger
mellom bladets redaktør og kilden, ut over
at man er bekjente, som alle er i en liten
bransje i et lite land. 
Pressens Faglige Utvalg vil på generelt

grunnlag advare mot å etablere eierforhold
og roller som kan innebære interesse -
konflikter. I det påklagede tilfellet har
klager ment at det kan stilles spørsmål om
rolleblanding, men utvalget kan ikke se at

de interessekonflikter som er anført, skal
innebære at Kretsløpet har opptrådt i strid
med relevante punkter i Vær Varsom-
plakaten.
Imidlertid kan det ikke være tvil om at

den påklagede nyhetsartikkelen i Kretsløpet
er sterkt preget av én kilde. I artikkelen får
denne kilden framsette påstander som ikke
kunne få stå uimotsagt. Tidspress eller
uventet annonsemengde er naturligvis
ingen unnskyldning for å la være å gi den
angrepne part anledning til å forsvare seg.
En slik mulighet ville eventuelt også ha
bidratt til å unngå at mulige faktafeil kom
på trykk. Det vises til Vær Varsom-
plakatens punkt 4.14, der det blant annet
heter: “De som utsettes for sterke beskyld-
ninger skal så vidt mulig ha adgang til
samtidig imøtegåelse.”

Kretsløpet har brutt god presseskikk.    

Uttalelse fra
Pressens Faglige Utvalg

Kildesortering og gjenvinning
er effektiv avfallshåndtering
Annegrete Bruvoll i Statistisk sentralbyrå stiller på nytt spørsmål
om gjenvinning av avfall er ”stor ståhei for ingenting”. Ut fra en
samfunnsøkonomisk metode ser hun på om nytten ved gjenvinning
står i forhold til kostnadene. Bruvoll konkluderer med at det ikke
er miljøgunstig å kildesortere plast. 
Dette er Avfall Norge ikke enig i!

AV HÅKON JENTOFT, DIREKTØR I AVFALL NORGE
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AVFALL 

verden rundt 
www.ifat.de

Contact: Katja Rützel 

DEinternational AS/ Norsk – 

Tysk Handelskammer, Oslo

Tel: +47 2212 8210

Fax: +47 2212 8222

rutzel@DEinternational.no

 A WORLD OF ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

13 –17 SEPTEMBER 2010, 
MUNICH

ONLINE REGISTRATION FOR VISITORS:

www.ifat.de/tickets/en

NEW PROSPECTS FOR 
THE ENVIRONMENT

WORLD'S LEADING TRADE FAIR FOR WATER, SEWAGE, 

WASTE AND RAW MATERIALS MANAGEMENT

INTERNATIONAL PRODUCTS/SERVICES FOR

WASTE AND R AW- MATERIALS MANAGEMENT

Future-oriented innovations, technologies and trends
All application fields, all products, all services
Technology leaders, specialists and newcomers from 
around the world
The right solution for every application and every use
First-rate related-events program for information and 
networking

Detailed information and presentation schedule: www.ifat.de

Be sure to also participate in IFAT CHINA. 
Details: www.ifat-china.com

� Det koster ikke stort å kle seg trendy i dag. Siste skrik er
skremmende billig hos de store motekjedene, og vi kan alle
følge moten om vi vil. Det gjør ingenting om klærne har 
dårlig kvalitet, vi skal bare bruke dem en kort stund uansett.
Når det blir for fullt i klesskapet dumper vi dem. Noe går
kanskje til Fretex, men hver nordmann kaster over 20 kilo
klær i søpla hvert år. Du trenger mange skjorter før du får 20
kilo. Alt er mye større i Amerika, dermed kaster den jevne
amerikaner 30 kilo klær i året. Men også klesbutikkene kaster
klær.  H&M ble nylig slått stort opp i New York Times etter at
en student oppdaget en søppelkonteiner full av ubrukte klær
fra klesgiganten. Nyheten spredte seg fort via Twitter. Folk
var ikke bare opprørt over at H&M hadde kastet nye klær
istedenfor å donere dem til den veldedige bruktbutikken over
gata, men også at H&M hadde klippet hull i klærne før de
gikk i konteineren. 
Det er vanlig praksis i hele handelsbransjen å destruere

produkter man har til overs. Alt fra klær til bøker, mat og
elektronikk blir destruert framfor å selge det for billig, eller gi
det bort, noe annet ville være dårlig business. Men kanskje
må denne praksisen revurderes etter hvert. Folk blir stadig
mer miljøbevisste, og protesterer mot at nye varer vrakes på
denne måten. H&M prøvde først å besvare oppslaget i NYT
med taushet, men måtte til slutt rykke ut og si at hendelsen
var en glipp, slikt skulle ikke skje, de ga alltid kasserte varer
til veldedige organisasjoner. To dager senere filmet en lokal
tv-stasjon en H&M-ansatt som kastet flere sekker nye sko.

Siste skrik

Nina K. Nilsen er på jord omseiling med seilbåt. 
Hun sender små tekster til Kretsløpet om 
avfallsbehandlingen de stedene hun går i land.

Kurs og rådgiving
innen miljøledelse 
Miljøledelse etter ISO 14001:2004
Du får kunnskap i hvordan du innfører et styringssystem for å ivareta ytre miljø, og hva som skal til 
for å bli sertifi sert etter ISO 14001:2004.
Oslo | 3 dager | 14.–16. april | 28.-30. september

Tenk fremtid - ta ansvar 
Ved hjelp av systematisk miljøledelse vil ditt bedrift sikre at miljøarbeidet drives på en strukturert og 
effektiv måte integrert i den daglige driften. Gjennom bedre ressursutnyttelse, mindre avfall, færre uhell 
og ulykker viser bedriften at den tar samfunnsansvar, til glede for både kunder og ansatte.  

Vi tilbyr rådgivning innen både Miljøfyrtårn og ISO 14001 

Se www.teknologisk.no eller 
ring oss på tlf. 934 48 987 
for mer informasjon.

KURS  OG SEMINARER
DATO              KURSNAVN                                  STED               ARRANGØR                               KONTAKTPERSON

23. mars         Avfallssug, workshop                                           Avfall Norge                               
23.–24. mars   Farlig avfall og farlig gods              Oslo                Norsas                                       Tom Bäcker, tlf. 40 61 82 00
8.–9. april       Kommunikasjonsseminar                Drammen         Avfall Norge                               Anniken Grundt, tlf. 24 14 66 00
13.–14. april   Driftsforum kompostering               Odda               Avfall Norge                               
13.–14. april   Avfallsbehandling                         Oslo                Teknologisk institutt                   www.teknologisk.no
14.–15. april   Drift av gjenvinningsstasjon           Gardermoen      Avfall Norge                               
21.–22. april   Farlig avfall, workshop                                        Avfall Norge                               Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
6. mai            Reach – grunnkurs                        Oslo                Tekna                                        www.tekna.no
                    i kjemikalieregelverk
25.–27. mai     World Bioenergy                           Jönköping        Elmia og Swebio                         www.elmia.se
8.–10. juni      Avfallskonferansen 2010                Lillehammer     Avfall Norge                               Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
1.–2. sept.      Energiutnyttelse av avfall               Kristiansand     Avfall Norge                               Haakon Jentoft, tlf. 24 14 66 00
14.–15. sept.   Farlig Avfall 2010                          Trondheim        Norsas og NFFA                          Nina Jetmundsen, tlf. 930 84 327
22.–23. sept.   Biologisk behandling                     Drammen         Avfall Norge                               Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
29. sept.         Byggavfall                                   Oslo                Norsas                                       www.norsas.no
30. sept.         Miljøkartlegging av bygg                Oslo                Norsas                                       www.norsas.no
14.–15. okt.    Deponering av avfall                      Oslo-området    Avfall Norge                               Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00
19.–20. okt.    Avfallsbehandling                         Oslo                Teknologisk institutt                   www.teknologisk.no
20.–21. okt.    Avfall og juss                               Bergen             Avfall Norge
2.–3. nov.       Høstmøte, Avfall Norge                  Oslo                Avfall Norge                               Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
8.–12. nov.     Avfallsreduksjon                           Oslo                Teknologisk institutt                   www.teknologisk.no
                    og avfallsgjenvinning
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Foreslår eget avfallstilsyn i EU 
Ulovlig avfallstransport er et problem i både Norge og EU. 
Nå foreslår en ny studie bestilt av Europakommisjonen, 
at EU oppretter et eget avfallstilsyn. Overvåking av sikker 
og miljøvennlig avfallshåndtering er en av de største miljø -
utfordringene EU har i dag. Det antas at det hvert år
genereres 2,6 milliarder tonn avfall i EU, rundt 90 millioner
av det klassifiseres som farlig avfall. EU arbeider for tiden
med å finne løsninger på manglende gjennomføring av
avfallshåndterings regelverket i EU.
I begynnelsen av februar ferdigstilte en gruppe 

konsulenter en rapport til Kommisjonen om tilsyn med 
avfallshåndtering i EU. Rapporten inngår i Kommisjonens 
utredningsarbeid for å finne løsninger på manglende 
gjennomføring av det omfattende avfallshåndterings -
regelverket i EU. Dette gjelder særlig for eksport/
import, men også ulovlig deponering og forbrenning. 
Rapporten anbefaler etablering av et eget tilsyn for 

å håndtere problemene med mangelfull gjennomføring 
av avfallshåndteringsregelverket i EU. 

Hovedkonklusjonene i rapporten er: 
• økende ulovlig transport av avfall innen og ut av EU 
• manglende tilsyn med avfallstransport nasjonalt 
• manglende koordinering mellom medlemslandene 
• ulik forståelse av kontrollkrav 
• økende ulovlig avfallshåndtering innad i EU 
• manglende kapasitet menneskelig og økonomisk i flere     
medlemsland 

www.eu-norge.org 22.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les mer på isy.no

Kontakt oss for mer informasjon
Telefon: 934 19 159 - e-post: 
tor.kjetil.lisle@norconsult.com

Vi er en ledende leverandør av  
løsninger for teknisk forvaltning  
og administrasjon av eiendoms-
gebyrer i kommuner, interkom-
munale- og private selskaper.

ISY ProAktiv Renovasjon

- Alt du trenger for merkantil  
  drift av renovasjonsavtaler
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Klif presiserer produsent-
ansvaret for isolerglassruter
I et brev sendt PCB-sanering i februar presiserer Klima-
og forurensningsdirektoratet hvilke ruter som er omfattet
av returordningen for isolerglassruter: Her heter det:
Rutereturs forpliktelse til å samle inn og ta hånd om isoler-
glassruter er begrenset til ruter som anses som farlig avfall
som følge av at de inneholder PCB. Forpliktelsen er altså
ikke knyttet til årstallet for når rutene er produsert. 
Dette åpner for å sortere ut isolerglassruter forseglet 
med bly slik Ruteretur ønsker. Klima- og forurensnings-
direktoratet ser derfor foreløpig ingen behov for å endre
regelverket for PCB-holdige isolerglassruter 
i avfallsforskriften. 

Vi fortsetter imidlertid arbeidet med å kartlegge 
innholdet av andre miljøgifter i nyere isolerglassruter, 
og vil komme tilbake til en evt. endring av retursystemet
dersom det er nødvendig.

Anmelder AF Decom og Statens Strålevern  AF Decom, som hugger opp gamle oljeplattformer og andre 

offshoreinstallasjoner på sitt anlegg på Vats i Vindafjord, er nå 

blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at 

selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. 

Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens 

strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt 

avfall uten at saken har vært på offentlig høring. 
Behandlingsmetoden som benyttes ved AF Decoms anlegg 

i Vats er skjærebrenning og kutting, og begge prosessene frigjør 

radioaktivitet. – Boring på havdypet trekker opp radioaktive stoffer 

som fester seg i blant annet rør på oljeplattformene som hogges opp. 

Når dette skjæres opp, frigis radioaktive isotoper 
til luft, og videre til mennesker i nærheten, sier NMF-leder 

Kurt Oddekalv. Dette er således et grovt brudd på forurensingsloven.

Miljøvernforbundet 22.02

MEF med ny avfallsrapport
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har fått
Hjellnes Consult til å kartlegge avfalsstrømmene 
i Norge. Det har resultert i rapporten "Avfalls-
strømmer og prisutvikling i Norge 1995-2009".
Denne kan lastes ned på www.mef.no. 

De viktigste funnene i rapporten er: 

• Avfallsstatistikken inneholder mange usikker-
hetsmomenter, men gir i grove trekk et 
akseptabelt bilde av avfallsgenerering og 
disponering av avfall i Norge.

• Avfallsstatistikken er betydelig forsinket 
i sin beskrivelse av nåsituasjonen.

• Det er god sammenheng mellom indikatorer 
for økonomisk utvikling og genererte avfalls-
mengder.

• Økonomisk statistikk og konjunkturfremskriving 
oppdateres fortløpende og kan danne grunnlag
for beskrivelse av forventet avfallsgenerering.

• Disponering av avfall (fordeling mellom ulike 
behandlings- og disponeringsalternativ) 
påvirkes av lover/regler, holdninger/politiske
målsettinger, pris på restavfallshåndtering 
og pris på returbaserte materialer og energi.

www.mef.no 08.03

Forhandlere av småelektronikk 
kontrolleres på nytt
Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet 
kontrollerer nå en rekke forhandlere av elektriske og 
elektroniske produkter i 11 fylker. Det sjekkes at forhand-
lerne har et godt mottakssystem, at EE-avfallet oppbevares
forsvarlig og er sikret mot tyveri, og at forhandlerne 
informerer om at de tar imot elektronikk. 
– Nordmenn er generelt flinke til å levere inn EE-avfall

slik at det får en god miljømessig behandling, men vi er
for dårlige til å levere inn småelektronikk. Derfor er det
viktig at butikkene følger plikten de har til å informere 
om at kundene kan levere utgåtte elektroniske og 
elektriske duppeditter gratis, sier avdelingsdirektør 
Marit Kjeldby i Klif.
Årets kontroller er en videreføring av forurensnings-

myndighetenes aksjoner i fjor og året før. 71 prosent av
forhandlerne som ble kontrollertt i 2008, informerte da
ikke om at kundene kan levere EE-avfall gratis. I 2009 var
resultatene noe bedre, men fortsatt var det 39 prosent av
forhandlerne som ikke fulgte opp informasjonsplikten. 

Klif 08.03



Det er en stadig økende bruk av resirkulert
glass i bygningsmaterialer, blant annet i
bygningsblokker. Blokkene har høy trykk-
fasthet og god isolasjonsverdi. Materialet
er lett og suger ikke vann, og er derfor et
godt alternativ til eksisterende lettklinker-
produkter. 
En stor del av det innsamlede glasset

benyttes også til produksjon av glassvatt. 

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
11.03. 2010 (omregnet til NOK) på 
kr 13,65 per kg for bly, kr 44,45 per kg for
kobber, kr 12,90 per kg for aluminium og
kr 14,15 per kg for sink.
Prisen på skrapjern er på et høyt nivå,

og har økt ytterligere siden midten av
januar hvor den lå på kr 1 175. 
8. mars steg den med kr 100, og ligger 
nå på kr 1 275 per tonn (fritt levert 
Mo eller Oslo). 

PAPIR OG PAPP

GLASS

PLAST

JERN OG METALL

TREVERK

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.

TEKSTILER

VÅTORGANISK AVFALL
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 plast -
emballasje som har inneholdt farlig avfall
tatt med.

Returpapirmarkedet er fortsatt positivt, og
det er god etterspørsel etter både de-ink
og brunt papir/bølgepapp. På det norske
markedet ligger prisene nå på om lag 
5–600 kr per tonn for brunt papir, og
knappe kr 300 for de-ink.

POSITIVT FOR JERN OG PAPIR

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 om
lag 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
og 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. 

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Skrapjernsprisen har steget ytterligere siden starten av året, og også for returpapir meldes det om et
godt marked uten avsetningsproblemer. For de øvrige fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.

Til tross for lave priser på nytt papir, er det grei
avsetning for returpapir så langt i 2010.

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 for 
opp til kr 1 per liter. 

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 mottaks-
anlegg 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 retur-
ordningens kvalitetskrav og leverings-
betingelser.
Når det gjelder plastemballasje fra 

husholdninger, tilbyr Grønt Punkt Norge
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 plast-

avfall gjenvinnes kommersielt uten støtte
fra Grønt Punkt Norge. I dette markedet 
betales en pris avhengig av kvalitet og
volumer.

For matrester som brød og bakervarer fra
næringsmiddelindustri betaler miljøfôr-
anleggene rundt 3–400 kr per tonn. 
Prisen på miljøfôr ligger på 65–75 prosent
av kraftfôrprisen. Det er svært stabile
priser innenfor dette området.  



RETURADRESSE:
Kretsløpet as
c/o Maximi, 
Strøket 8
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®

Pb 102 Økern, 0509 Oslo 
Tlf.: 23 17 39 80 
Fax : 23 17 39 99

www.glassgjenvinning.no®

Baksiden

små minutter håper vi å

motivere alle til å hjelpe

oss med å få ned andelen

uønsket avfall i innlevert

glassemballasje, sier han.

– Vi sliter med uvitenhet,

ikke vond vilje. Mange vet

nok ikke konsekvensen av

at ildfast glass fra peis-

glass og ildfaste former

havner sammen med

emballasjeglasset. 

En liten bit er nok til å

ødelegge et helt tonn 

med emballasjeglass 

som er klar til eksport 

til glassverkene. Det er

Ny film skal få slutt på dette

denne kunnskapen vi

ønsker å spre.

Med økt opplysning,

håper vi å få luket ut all

forurensning av denne

typen, slik at vi kan

produsere en ny flott

råvare som skal gå til 

nytt emballasjeglass, sier

Varberg.

Filmen er ferdig og 

vil i disse dager bli lagt 

ut for kostnadsfri 

bestilling på nettsidene 

www.glassgjenvinning.no. 

– Nå oppfordrer jeg alle

ansatte på gjenvinnings-

stasjonene, alle ansvar-

lige for returpunkter, 

og alle som jobber i drift 

til å se denne filmen, og 

ta i bruk kunnskapen, 

sier Randi Varberg. 

Stoler og takrenner

sendes i lasten med

glass- og metall -

emballasje. For å få bukt

med problemet lanserer

Norsk GlassGjenvinning

i disse dager en ny

undervisningsfilm. 

– Vi ser et behov for 

kompetanseheving innen

innsamlingssystemet av

glass- og metall -

emballasje. Med denne

filmen håper vi at ansatte

på gjenvinnings -

stasjonene og andre som

håndterer glassemballasje

fra mat- og drikkevarer

kan hjelpe oss å hindre 

at vi får emballasje og

gjenstander vi ikke skal

ha, sier kommunikasjons-

sjef Randi Varberg i Norsk

Glassgjenvinning. 

Målgruppen for filmen 

er ansatte i kommuner 

og interkommunale 

selskaper.

Med filmen følger også

en liten informasjons -

brosjyre. Det er Karivold

film i Fredrikstad som har

utviklet materiellet. Ifølge

Gunnar Bjerketvedt har

det vært en fornøyelse. 

– Det er alltid gøy å

jobbe med gjenvinning!

Det har vi holdt på med

siden 1993, så det 

begynner å bli litt av en

spesialitet, sier han. 

– I denne kortfilmen 

tar vi for oss glass -

emballasjen fra returpunkt

til anlegg. I løpet av seks

Lasse Sunde, direktør i Norsk Glassgjenvinning, må konstatere at slett ikke alt
som kommer inn på anlegget kan bli til ny glass- eller metallemballasje. 


