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En alvorlig sak
� Den norske EE-forskriften, som trådte i kraft for drøyt 11 år siden,
blir regnet som en suksesshistorie som har bragt store mengder farlig
avfall vekk fra deponiene. Som kjent bygger forskriften på produsent-
ansvar, det er altså forbrukeren som betaler for innsamling og
miljøriktig gjenvinning av kasserte produkter når det kjøpes nye. 
Produsentansvaret er en praktisk tilpasning av det åpenbart rettferdige
"forurenseren betaler"-prinsippet, men systemet har sine svakheter. 
En av dem er det såkalte gratispassasjerproblemet, altså at produsenter
og importører av for eksempel EE-produkter ikke følger opp sin
lovpålagte plikt til å slutte seg til et returselskap. For EE-produktenes
del har  myndighetene fulgt opp dette aktivt gjennom opprettelsen av
EE-registeret. Dette gjør alle aktører oppmerksomme på sine plikter og
gratispassasjerproblemet er så godt som borte.

Eller kanskje det bare er flyttet opp et nivå, til returselskapene. 
Det har nesten siden starten vært relativt dårlig stemning mellom 
de fire konkurrerende EE-returselskapene. Stadig har det kommet 
beskyldninger om at ikke alle møter de forpliktelsene de faktisk har til
å samle inn og gjenvinne et volum som tilsvarer det medlemmene deres
fører ut på markedet og altså krever inn miljøgebyr for. 

Dette tilspisset seg i fjor høst, og Klif fulgte opp med en full 
revisjon av selskapene. Resultatet av denne er nedslående i hvert fall
for et av dem, og viser at det har vært mulig å operere i årevis uten 
å være i nærheten av å følge EE-forskriftens regler (se side 22-23). 
Revisjonsrapporten er dyster lesning, det bør den også være for 
Teknologisk institutt Sertifisering as, som er akkreditert for å sertifisere
returselskaper som tar imot EE-avfall.

Saken er alvorlig, fordi den avdekker store mangler ved et system
som er satt til å ivareta miljøoppgaver på vegne av fellesskapet. 
Men vi kan ikke fri oss fra å tenke at Klif selv må ta en del av ansvaret
for situasjonen som har oppstått. Private aktører i konkurranse – som
direktoratet har ønsket – vil ha inntjening som sin viktigste drivkraft.
Da er det naivt å tro at et så komplisert og kostnadskrevende regelverk
som EE-forskriften vil bli etterlevd uten hyppig oppfølging. Ragn-Sells
Elektronikkretur vil sikkert få orden i sysakene og beholde 
sin godkjenning. Men saken forteller tydelig 
at både EE-forskriften og produsentansvarets 
rammebetingelser kan fortjene 
en gjennomgang.
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Veolia Miljø 
skal selges før jul
Konsernsjef Anders Nygaard i Veolia Miljø sier at interessen 
har vært meget stor, etter at det i slutten av august ble kjent
at den norske virksomheten er til salgs. – Både konkurrenter, 
industrielle og finansielle aktører har meldt seg, sier Nygaard.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Han forteller at det er lagt et tøft løp
for salgsprosessen. – En såkalt
premarketing, som er en kort beskrivelse
av virksomheten på 12–14 sider, vil bli
lagt ut allerede i midten av september. 
I begynnelsen av oktober skal det 
foreligge et fullt salgsprospekt  og 
meningen er å få inn såkalt initielle 
bud i begynnelsen av november. 
Så håper man å identifisere en mulig
kjøper i begynnelsen av desember slik 
at salget kan gjennomføres innen nyttår,
sier Nygaard.

GJELDA SKAL NED
Nygaard understreker at virksomheten
skal selges samlet, og at det er Veolia
Environments behov for å redusere sin
gjeld som ligger bak. – Selskapet har et
mål om å redusere denne med en milliard
euro hvert år de neste 3-5 årene. Ved
årsskiftet var den rentebærende gjelden
drøyt 15 milliarder euro, forklarer

Nygaard. – Mange aktiviteter er allerede
solgt, for eksempel ble forbrennings -
virksomheten i USA avhendet til en god
pris tidligere i år, sier han.

Stor interesse
Nygaard kan naturligvis ikke si noe om
hvilke selskaper som allerede har meldt
sin interesse. – Men vi opplever stor 
interesse bade fra konkurrenter og fra 
industrien, og ikke minst fra såkalte
Private Equity-selskaper, sier han. 
Det siste er altså finansielle aktører 
som har spesialisert seg på å gå inn 
i ikke-børsnoterte selskaper og utvikle
verdiene der, som det heter. – Hvis dette
ikke bare er nysgjerrighet vil det bli
svært krevende å holde tidsplanen, 
sier han.

SPENNENDE
Anders Nygaard er naturlig nok spent på
hvem som vil bli nye eiere i selskapet

han leder.  Han legger ikke skjul på at
han ønsker seg en eier med muskler. 

– Konsolideringa i bransjen går etter 
min mening for tregt, det er altfor
mange selskaper, biler og mennesker 
som tar hånd om det norske avfallet. 
Vi har hatt mange vekstønsker vi ikke
har kunnet realisere. Et kapitalsterkt 
selskap vil kunne utvikle bransjen videre,
avslutter han. 

Nyheter fra Reknes AS
 Ny versjon av Deklarasjon.no

 WMS Exchange (ny bransjeløsning)
  Ny versjon av WMS Premium

       Ta kontak med oss for å fa informasjon om de siste nyheten

Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80 

Waste Management Solutions 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

Konsernsjef Anders Nygaard 
ønsker seg en kjøper som har råd til 

å utvikle avfallsbransjen videre. 
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� Saken har avstedkommet store media -
oppslag, men direktør Helge Heier i
Energigjenvinningsetaten synes ikke den
er veldig dramatisk. – Den nye avfalls-
behandlingen i Oslo er et stort prosjekt,
og at en del av det blir utsatt noen
måneder, er ikke så spesielt. Byggingen
av ny ovnslinje på Klemetsrud går etter
planen og vil stå ferdig 1. mars. Utsett-
elsen påvirker heller ikke framdriften av
biogassanlegget som nå er vedtatt
bygget i Nes på Romerike.

dessverre blitt nødt til å leie boliger til
mange av de ansatte, siden østeuropeere
har store problemer med å få leid noe 
i eget navn. Det er jo ikke noe vi ønsker
å drive med i det hele tatt, bare ekstra
arbeid og kostnader. Men det er
ingenting ved dette som ikke tåler
dagens lys, sier Aurland. 

Reno Norden har i dag 411 ansatte 
i  Norge, og står for innsamling av hus -
holdningsavfall i 99 kommuner med til
sammen 1,7 millioner innbyggere. Snaut
halvparten av de ansatte er norske.
Mange av de øvrige er østeuropeere, flest
er det fra Latvia, Polen og Bulgaria. 

– Vi vant mange anbud for et par år
siden, mens det var prekær sjåførmangel 
i Norge. For å oppfylle kontraktene, var vi
pukka nødt til å skaffe sjåfører utenlands.
Men de kjører altså ikke billigere enn de
norske, sier Aurland.

– Hvordan kom denne saken 
egentlig opp?
– Vi tror Dagbladet baserer seg på tips
fra tidligere ansatte. Og etter media-

� – Vi betaler alle våre ansatte samme
lønn uansett nasjonalitet og denne ligger
godt over tariffen. For tiden er vår mins-
telønn 148 kroner per time. Og så har vi 

– Men sorteringskapasitet for hele byen
vil ikke være klar når kildesorteringen
skal iverksettes?
– Jeg vil presisere at linje A og B på det
optiske utsorteringsanlegget er i full
drift på Haraldrud, og har vært det siden
1. oktober i fjor. Anlegget har per i dag
kapasitet til å behandle avfallet for 
240 000 husstander i Oslo. 

Dersom ferdigstillelsen av linje C på
utsorteringsanlegget blir forsinket, kan
det i verste fall være snakk om en liten

Men kildesorteringen går sin gang

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

Helge Heier må
vente på nye 

bevilgninger før
han får bygd den

siste optiske
sorteringslinja 
for hushold-

ningsavfallet i
Oslo. 

Den siste sorteringslinja for husholdningsavfall i Oslo 
– linje C – blir dyrere enn budsjettert og krever derfor
tilleggsbevilgninger på 2011-budsjettet. 
Men innføringen av kilde s orteringen går sin gang.

AV JOHS. BJØRNDAL

forsinkelse på noen måneder for de siste
60 000 husstandene som skal rulles inn.
Men vi ser nå på alternative løsninger
slik at dette kan unngås. 

– Det er ikke reist ny tvil om hvorvidt 
den tredje linja blir bygd?
– Nei, den er vedtatt og den skal bygges
på Klemetsrud. Det eneste er at vi ikke
får satt spaden i bakken nå, men må
vente til over nyttår. 

www.steco.no

Postboks 449, Brakerøya, 3002 Drammen
Epost: steco@steco.no • Telefon: 32 24 42 80 • Telefaks: 32 24 42 81

ARJES hoggere til avfall og biobrensel

– Ingenting å skjule

Svein Tore Aurland,
konsernsjef i Reno
Norden. 

Reno Norden, landets desidert
største aktør på innsamling 
av husholdningsavfall, har i
flere artikler i Dagbladet blitt
beskyldt for sosial dumping 
og for å tilby sine mange
utenlandske arbeidstakere
uverdige boforhold. 
Arbeidstilsynet fulgte opp
med et uanmeldt tilsyn. 
Men konsernsjef Svein Tore
Aurland imøteser rapporten
med stor ro.

Av Johs. Bjørndal

omtalen som har vært de siste ukene, 
er vi glade for at forholdene blir 
undersøkt ordentlig. Vi er lovet rapport
fra Arbeidstilsynet i løpet av et par uker,
sier Svein Tore Aurland.
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� – Nei, kildesorteringen i vår region 
fortsetter som før. Vi salderer ikke tonnasje -
behovet ved å kutte ut noen av våre ordninger.
Men rammebetingelsene er drastisk endret.
Deponiforbudet ga oss valget mellom å sende
avfallet til Sverige eller energiutnytte det 
i egen region. Og vi valgte altså det siste da
investeringsbeslutningen for Returkraft-
anlegget ble tatt høsten 2007, sier han. 

– Så du ser ingen motsetning mellom 
økt forbrenningskapasitet og material -
gjenvinning.
– Jo, med de lave prisene som nå biter seg fast
i forbrenningsmarkedet, vil gjenvinnings -
ordninger komme under press. Hos oss ser vi at
mengden utsortert matavfall fra næring er
sterkt redusert. Antakelig går dette nå i økende
grad til forbrenning med lavere behandlings-
priser og billigere innsamling. Det samme 
kan gjelde for deler av papp, papir og andre
fraksjoner, og på Returkraft kommer det 
overraskende mye metall i næringsavfallet.
Antakelig fordi det ikke lønner seg nok å gjøre
en bedre utsortering. Avfall Sør har en klar
holdning til at vi ikke skal bygge ned gjen -
vinningsordningene selv om restavfallet nå går
til energigjenvinning. Men dette må også henge
sammen rent økonomisk, og jeg aksepterer at
det f. eks. i Bodø kan være andre løsninger som
er riktige enn i Kristiansand.

– Men er det ikke mer miljøvennlig å sende
avfallet til svenske anlegg som allerede har
full energiutnyttelse av energien?

– Slik har det jo vært, og i Sverige har den 
økende importen fra Norge blitt begrunnet med
at dette bidrar til å flytte avfall fra deponering
til forbrenning. Men med deponiforbudet og økt
kapasitet i norske forbrenningsanlegg er ikke
dette riktig, og det ville være ønskelig om de
svenske forbrenningsanleggene i framtiden
heller henter avfall fra andre EU-land, som 
har et reelt behov for omlegging fra deponi 
til forbrenning.

Det har vært en del skjær i sjøen før anlegget
til Returkraft kunne fyre opp i vår. Lokalisering,
eierskap og enerettstildeling av avfallet har
skapt bølger. I tillegg rakk man å få tyngden av
anleggskostnadene i en ekstrem høykonjunktur,
mens avfallsmarkedet nærmest klappet sammen
før anlegget sto ferdig. Resultatet er at eier-
kommunene – i tillegg til å ha gitt garantier for
et lån på 1 440 millioner – må betale en snau
tusenlapp pr tonn for avfallet de leverer, mens
den andre halvparten av de 120 000 tonnene 
er næringsavfall som tas imot for drøyt halve
prisen. Men dette uroer ikke Sigurd Tvedt.

– At det ville bli prisforskjell mellom hus -
holdningsavfallet og det vi må konkurrere om
har vært klart hele tiden, men ikke at den ville
bli så stor. Det var ingen som da beslutningene
ble tatt i 2007 kunne forutse finanskrisen eller
det såkalte svenskesuget. Avfallsveksten fram
til 2008 tilsa at anlegget ville bli fylt opp med
husholdningsavfall fra eierkommunene i Agder
rundt 2020, og det dimensjonerte vi for. Så fikk
vi et fall i avfallsmengder og priser, men mye
tyder vel på at det er et forbigående fenomen.

Dette anlegget er et langsiktig prosjekt, og alle
forstår det. Med noen få unntak er det fortsatt
bred politisk oppslutning om Returkraft. De
lave prisene i markedet gir selvfølgelig ikke 
anlegget noen flying start, men budsjett og
tidsplan er holdt, og kommunene betaler det de
ble forespeilet for å levere. Men jeg legger ikke
skjul på at bortfall av forbrenningsavgiften fra
1. oktober var et viktig bidrag til økonomien 
i denne fasen, sier han.

– Har ikke du bestandig vært tilhenger 
av avgift på sluttbehandling av avfall?
– Sluttbehandlingsavgiften på deponering 
og forbrenning av avfall var tenkt som et 
virkemiddel for økt gjenvinning og riktig prising
av avfallsbehandling. Over tid opplevde nok vi 
i avfallsbransjen det slik at de fiskale
hensynene ble sterkere enn miljøbegrunnelsen,
og ikke minst for avfallsforbrenning oppsto en
situasjon der avgiften bidro til å undergrave
økonomien i både eksisterende og nye for-
brenningsanlegg. Dette ble tatt opp med både
myndigheter og politikere allerede for snart to
år siden, men først da svenskene besluttet 
å avvikle sin avgift, og økende mengder norsk
avfall tok turen over grensen, fikk vi gjennom -
slag. Ideelt sett ville det vært riktig å ha en
slik avgift på forbrenning, både for å bidra til
materialgjenvinning og for å stimulere til lave
utslipp. Men i et åpent avfallsmarked med et
sug etter avfall i Sverige, var det ikke mulig å

Forbrenning og
sortering hånd i hånd
Avfall Sør, tidligere RKR, er største eier i Returkraft, som er et splitter nytt avfalls -
forbrenningsanlegg til halvannen milliard kroner. Avfall Sør ledes av kildesorteringsveteranen
og materialgjenvinnings-entusiasten Sigurd Tvedt. Men han protesterer ikke når folk kaller det
nye anlegget for "hans baby”.

Det er faktisk helt nødvendig med 
langsiktige avtaler for å kunne etablere 
et slikt anlegg.

� SIGURD TVEDT � KILDESORTERINGSVETERAN � JORDBRUKER PÅ FRITIDA

AV JOHS. BJØRNDAL
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HÅNDTERING AV
RISIKOAVFALL
Beholderne er konsturert i henhold til fareklasse 6.2, emballasjegruppe 3. Lokk leve-
res med klebelim i toppkant for hermetisk lukking under transport. Tilpasset Europall
800x1200 mm. Produsert i resirkulertbart Polypropylen. Motstandsdyktig mot de fles-
te kjemikalier. Tilleggsutstyr som veggholder og fotpedal til lokk leveres også.

SAFEBOX
BEHOLDER MED UNIK
VIPPELØSNING FOR 
TILGANGS- OG OVER-
FYLLINGSKONTROLL

NORSKPRODUSERTE UN-/ADR-GODKJENTE BOKSER FOR SIKKER TRANSPORT

opprettholde denne avgiften nå. Mye tyder også
på at tiden har løpt fra avgiften på deponering,
både fordi denne avgiften vil gi liten inntekt og
bidrar til at visse avfallstyper ikke kommer til
godkjente behandlingsanlegg.

Forbrenningsanlegg på Sørlandet er ingen 
ny idé. Allerede på 90-tallet ble det utviklet 
et prosjekt som skulle levere energi til 
tre foredlingsbedriften Hunsfos i Vennesla.
Senere ble det utredet lokalisering ved
Falconbridge, nær Kristiansand sentrum, men
bl. a. naboprotester og en trang tomt satte
en stopper for dette. Agder Energi har hele
tida vært i førersetet, men da dagens 
prosjekt skulle ut på anbud i 2007, forlangte
energiselskapet å kjøre prosjektet alene –
ellers ville de trekke seg ut. Det siste skjedde
– og det ble i stedet avfallsselskapene 
i Agder som kjørte prosjektet videre på 
egen hånd.

– En ny ledelse i Agder Energi gamblet
kanskje på at vi ikke ville klare å løfte 
prosjektet uten dem. Men vi giret tvert imot
opp tempoet og i løpet av 2007 var alle
viktige beslutninger tatt. Nå sitter vi med et
moderne og robust anlegg designet for å løse
avfallsbransjens behov i tiår framover, 
optimalisert for strømproduksjon og stort
nok til å dekke Agder Energis nåværende og
framtidige behov for fjernvarme. Vi har et
godt forhold til energiselskapet og har fått
en 20 års leveringsavtale for varmen med 
fornuftige betingelser. 

– Ikke alle er fornøyd med at kommunene
tildeler enerett til sitt eget selskap for 
20 år framover?
– Nei, men det er faktisk helt nødvendig med
langsiktige avtaler for å kunne etablere et
slikt anlegg. Alternativet hadde vært å sende
avfallet til Sverige. Muligens kunne Agder
Energi bygd et mindre anlegg dimensjonert
etter dagens fjernvarmebehov, men det ville
ikke løst avfallsproblemet i regionen på noe
sikt. Kommunene har faktisk en plikt til 
å sørge for miljøriktig behandling av 
innbyggernes avfall. Dette er en god løsning
og regelverket er fulgt til punkt og prikke.
Det kan man ikke si om alle leverings-
avtalene som er inngått i tidligere år rundt 
i landet.

Som det framgår er ikke Sigurd Tvedt særlig
naget av tvil. Men så har da 58-åringen også
fulgt avfallsbransjen så godt som hele sitt
arbeidsliv

– Jeg tok faktisk hovedoppgave på NTH 
i 1975 med tittel “Optimalisering av avfalls-
behandlingen i Trondheimsregionen”. 
Den foreslo en interkommunal løsning og 
forbrenning, men vakte ikke noen umiddelbar
interesse, sier han, og husker at han som
student intervjuet direktør Erik Jondum 
i Trondheim Renholdsverk om dette.
Fra Trondheim bar det til produktkontroll -
avdelingen i SFT. – Det var en interessant tid. 

Vi fikk gjennom krav med overgang til 
blyfri bensin og katalysator i bilene. Her var
Norge sammen med Sverige og Sveits blant få 
europeiske land som “brøt ut” og innførte de
mer ambisiøse amerikanske kravene, forteller
Tvedt. Til tross for det var den unge mannens
neste jobb ved Essos hovedkontor 
i Oslo. Men ikke lenge etter var han tilbake 
i miljø forvaltningen igjen, nå hos Fylkes-
mannen i Vest-Agder. Arbeidsoppgaven var
kontroll og oppfølging av spesialavfall, 
et begrep som nettopp var oppfunnet. 
Sigurd Tvedt er odelsgutt på gården Tveit,
som ligger like ved Kjevik, og i 1987 flyttet
han hjem igjen. Helt ferdig med Oslo var han
likevel ikke, det ble ukependling til et
vikariat som seksjonssjef i Spesialavfalls -
seksjonen i SFT. 

– Jeg var også utleid til Miljøvern -
departementet. Det var mens man utredet 
etableringen av Norsas og ikke minst et
sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall.
Jeg mener nok at salget av NOAH er noe av
det dummeste staten har gjort. Denne 
nasjonale ressursen skulle vært forbeholdt
materiale som virkelig trenger en slik sikker
lagring. Nå fylles Langøya opp i full fart med
lettere forurenset jord fra hele Sør- og Øst-
landet, sier han. 

I 1994 hadde Sigurd Tvedt fått jobb 
i Sørlandskonsult, og ble ansvarlig for 
prosjektet Kildesortering i Kristiansand, 
som blant annet foreslo utsortering av mat
og bygging av komposteringsanlegg. To år
senere ble det store anlegget på Støleheia
åpnet og Sigurd Tvedt ble leder for 
Renovasjonsselskapet for Kristiansands -
regionen, mer kjent som RKR. Og det har han
altså vært siden, bortsett fra at selskapet 
i fjor skiftet navn til Avfall Sør. 
– Samtidig overtok vi ansvaret for 
innsamling og fakturering fra alle 
kommunene, så nå er all den kommunale
avfallsvirksomheten i regionen samlet i
selskapet, sier han fornøyd.

– Med dette anlegget på plass så er vel 
avfallsbehandlingen i regionen i boks for 
lange tider?
– Nja, det finnes jo alltid nye utfordringer. 
Vi følger spent med på biogasskonseptet, 
men er vel foreløpig ikke helt overbevist. 
På den annen side sleit vi også lenge med 
komposteringen, men har nå stabil drift og 
et etterspurt produkt. Men det er synd at
ikke landbruket har økonomi til å betale for 
matavfallskomposten, jeg synes lukking av 
matavfallskretsløpet er såpass viktig at det
burde fått en plass med tilskudd i jordbruks-
avtalen. Det hadde ikke trengt å utgjøre
noen stor del. Og så synes jeg jo det 
kaoset som har oppstått rundt EE-avfallet 
er ille. Men her må Klif ta noe av skylda. 
De har insistert på at det skal være 
konkurranse, men forsømt den viktige 
kontrollfunksjonen. Det er synd om 
denne gode ordningen skal råtne på rot,

rammebetingelsene for produsentansvaret 
bør nok gjennomgås. 

– Hva bør konkret gjøres?
Fra Avfall Norges side har vi arbeidet mål-
rettet for å sikre kommunene medinnflytelse
og ikke minst økonomisk vederlag for den
jobben vi gjør i forhold til produsentansvaret.
EE-avfallet er nevnt, det er også grunn til å
vurdere om styringsmidlene er riktig innrettet
og dimensjonert på emballasjeområdet. 
Selv om drikkekartong nesten har overtatt
glassemballasjens rolle som ”symbolfraksjon”,
er det mye som tyder på at denne fraksjonen
heller bør brennes enn å inngå som en til dels
forurensende fraksjon i papiret. Jeg er også
sterkt i tvil om den totale nytteverdien av
gjen vinningsordningene for plastemballasje
fra husholdningene, der en svært sammensatt
og vanskelig fraksjon forsøkes material-
gjenvunnet. Mye tyder på at vi heller vi burde
fokusere på plast fra næringslivet og latt den
vanskelige husholdningsplasten gå til energi.

– Med lang fartstid i miljøforvaltningen, 
er du fornøyd med myndighetenes 
innsats i dag?
– Jeg synes vel kanskje innsatsen er noe
skippertakspreget. Akkurat nå er det veldig
fokus på kontroll av avfallsselskapene, mens 
entreprenørbransjen ser ut til å få være i fred.
Jeg synes vi får inn påfallende lite BA-avfall
til deponiene. Her må det være mye som ikke
går til godkjent behandling. Men det er viktig
at miljøforvaltningen har høy kompetanse og
prioriterer avfall. Det er vi forbnøyde med, og
gjennom Avfall Norge synes jeg vi etter hvert
har fått til en god dialog med både Klif og
MD på flere viktige områder.

Og siden du spør på den måten, må jeg
også si at det irriterer meg sterkt at toll- 
og avgiftsmyndighetene leker miljøeksperter 
og overprøver Klif når grensen skal trekkes
mellom avgiftspliktig og avgiftsfritt avfall. 
Vi har blitt etterberegnet flere millioner
kroner fordi vi brukte knust betong til 
veibygging på deponiet. Nå må vi i stedet
kjøpe jomfruelig pukk til dette og deponere
betongen i en egen deponicelle avgiftsfritt.
Det er en samfunnsøkonomisk dårlig løsning.

Når Avfall Sør-direktøren ikke er på jobb,
driver han jordbruk i beskjeden målestokk.
Ellers liker han å spille, enten i korps eller på
golfbanen. Han påstår også at han har tid til
å lese og pleie kontakt med venner.



12    INTERKOMMUNALT SELSKAP INTERNASJONALT SELSKAP 13

� Med sine 59 ansatte er Reno-
Vest en stor arbeidsgiver 
i Vesterålen. Selskapet samler
inn avfallet i egen regi og driver
bemannede gjenvinnings -
stasjoner i alle de seks eier -
kommunene. Landets første
optiske sorteringsanlegg tar
hånd om husholdningsavfallet.
Datterselskapet Reno-Vest 
Bedrift er øyrikets dominerende
aktør på næringsavfall, som også
sorteres på selskapets anlegg 
på Ramnflauget i Sortland. 

FJORÅRET TØFT
Reno-Vest har også eget deponi,
som med dagens avfallsmengder
kan vare i hundre år. Dette er
naturligvis en ressurs, men også
en utfordring. Reduserte avfalls-
mengder til sortering og deponi,
kombinert med økte utgifter til
forbrenning etter at deponi -
forbudet trådte ikraft 1. juli i
fjor, førte til et underskudd på
snaue ni millioner kroner i 2009. 
Det tilsvarer rundt ti prosent 
av konsernets omsetning og kan
naturligvis ikke fortsette: 

– Vi har kuttet kostnader  
ved å redusere bemanning 
og åpningstider, og ved å 
reforhandle kontrakter både
opp- og nedstrøms, og vi ligger
an til overskudd i 2010. 
Men driften av deponiet er en
ut fordring med de beskjedne
mengdene som nå kommer, og vi
vil arbeide for at det utvikles til

Høy markedsandel, tøff økonomi.
Som dominerende avfallsaktør 
i Vesterålen er Reno-Vest 
et fullsortiments avfallsselskap 
for de 33 000 innbyggerne 
og næringslivet i øyriket. 
Men redusert avfallstilgang 
til selskapets deponi og økte
kostnader til forbrenning, gjorde
2009 til et økonomisk dårlig år.

AV JOHS. BJØRNDAL Berit Pettersen legger ikke skjul på at Reno-Vest har utfordringer. – Men vi har kuttet
kostnader med seks millioner og vil gå med overskudd i 2010, sier hun.

et regionalt deponi med flere
eiere, sier konstituert direktør
Berit Pettersen. Men også i dag
deponeres mer enn hva som
genereres i Vesterålen, deponiet
tar imot og metallseparerer aske
fra Kiruna og tar imot deponi -
rest fra sorteringsanlegg 
i Tromsø. I tillegg drives det
slamkompostering på området.

FORNØYDE KUNDER
Om det økonomiske resultatet 
i fjor ikke var stort å glede seg
over, var i hvert fall kundene 
fornøyd. Sentio Research Norge
foretok i løpet av 2009 kunde -
tilfredshetsmålinger blant hus-
standene i 25 avfallsselskaper og
Reno-Vest topper her lista foran
Innherred Renovasjon. På hele
12 av de 18 indikatorene var
Reno-Vest "på pallen", og kan
dermed skryte av å ha de mest
fornøyde kundene i landet. Også
næringslivskundene er fornøyd, 
i en tilsvarende undersøkelse
blant dem året før lå Reno-Vest
også på topp.

LANDETS ELDSTE
Opti Bag-anlegget, som ble 
installert i 1998 og altså var
landets første, rusler og går. 
Det sorterer i dag fire fraksjoner:
Orange poser inneholder 
brennbart restavfall som går til 
forbrenning i Kiruna, blå er 
matavfall som komposteres 
i Lofoten, røde er papp og papir

Høy markedsandel, tøff økonomi

Landets eldste Opti-Bag-anlegg. De orange posene er brennbart restavfall 
som går til forbrenning i Kiruna, de grønne er matavfall som går 

til kompostering i Lofoten. De røde inneholder papir og papp som sorteres 
og balles før det sendes til Ranheim eller Skogn. "Butikkposene" 
er ikke brennbart restavfall som går til deponiet på Bremnes.   

som skal til Skogn, mens vanlige
butikkbæreposer er såkalt
deponirest, altså ikke brennbart
restavfall. Driftssjef Hans Arne
Jenssen slår fast at anlegget har
svart til forventningene. 

I Kretsløpets reportasje fra
oppstartsåret framgår det at an-
legget kostet åtte millioner
kroner og ble valgt fordi det
reduserte besøksfrekvensen hos
abonnentene, i tillegg ville man
unngå en flerbeholderløsning i
denne forblåste delen av landet.

SLITER MED PAPIRET
– Anlegget sorterer 94 prosent
riktig. De problemene vi har hatt
er forårsaket av at folk ikke gjør
som de skal, sier han. Og da
sikter han primært til innholdet 
i de store (70 liter) røde posene,
som mange åpenbart har 
betraktet som en ekstra
søppelsekk. – Her har vi funnet
alt mulig, fra fiskeslo til trille-
bårhjul. Om dette kommer med 
i papirpressa forurenses hele 
papirfraksjonen. I 2009 gikk 

Reno-Vest har seks egne biler som
ikke er vanskelige å kjenne igjen.

I papirsekkene har 
vi funnet alt mulig, 

fra fiskeslo til 
trillebårhjul.

Driftssjef Hans Arne Jenssen (t.h.) og driftsleder Espen Lydersen konstaterer at
anlegget virker som det skal, og at det er  folks sortering som avgjør resultatet.

hele 70 prosent av papiret fra
husholdningene til forbrenning 
i Kiruna. Dette er selvsagt ikke
akseptabelt, og vi skal nå gå
over til mindre, gjennomsiktige
poser for denne papirfraksjonen.
Nye, digitale kameraer klarer å
sortere ut også disse. Vi tror folk
vil bli flinkere når det blir godt
synlig om de har slurvet. 

Dessuten blir det lettere for
oss å oppdage poser med
uønsket innhold og få disse ut 
av papirstrømmen, sier Jenssen.

LANGT TIL GJENVINNING
Restavfallet transporteres altså
35 mil til Kiruna, men det er
ingenting imot turene de
gjenvunne fraksjonene skal ut
på. Pappen, rundt en trailer i
uka, går drøye 80 mil til Norske
Skog i Skogn, det samme gjør
avispapiret. Kildesortert PP-plast
går 92 mil til Orkanger, mens
kvernet trevirke går – i henhold
til en Rekom-avtale – til Piteå 
i Sverige. Hvor langt drikke -
kartongen må reise for å bli
gjenvunnet, vet man ikke, ingen

Reno-Vest:

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

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

Informasjonssystemer

     

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

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

     

 
 

 

-- - - - -

     

 
 

 
     

 
 

 

oAk  Y PrY SIS

eng  - Alt du tr
eno  drift av r      

 
 

 

.noLes   es mer på isy

asjontiv vRenoiv 

 merkantil or merkantil 
er

ger f
asjonsav alvtvo      

 
 

 
ormasjonor mer infs fakt osKont

: tsope95191439:nofeleT
omonsult.cce@norkjetil.lislort

andør av erveedende lVi er en l
altning orveknisk for tøsninger fl

asjon av eiendoms-trog adminis
omerk, intommunerer i kgebyr -

.e selskaperate- og privmunal

ormasjonssystemerInf

     

 
 

 

trailere har blitt sendt siden
Hurum Papirfabrikk la ned. 
Det har lenge vært arbeidet med
etablering av forbrenningsanlegg
også i denne regionen, men 
foreløpig uten resultat. 

– Flere aktører, blant dem
Trondheim Energi, har arbeidet
for en etablering på Børøya der
det er flere aktuelle energikunder
innen oppdrettsnæringen. 
Men dagens behandlingspriser
har sendt planene ned i skuffen.
– Og slik systemet er, kan vi jo
heller ikke garantere at vi vil
sende avfallet dit, sier Berit
Pettersen.
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Norsk Industri klager over
brudd på EØS-avtalen
Norsk Industri har sammen med NHOs advokater klaget Norge inn for EFTAs over -
 v åkingsorgan (ESA). – Norske kommuner tildeler egne selskaper enerett for tildeling 
av kontrakter, går i bue rundt direktivet for offentlige anskaffelser og bryter dermed
EØS-avtalens regler om fri flyt av tjenester, heter det. 

AV THORALF THORSEN OG AXEL HAMMER, NORSK INDUSTRI
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avgjørende for at kommunene skal
kunne velge de beste og mest
hensikts messige avfalls- og gjen -
vinningsløsningene. Anskaffelses-
regelverket er først og fremst til
for at forbrukerne, i dette tilfellet
husholdningene, skal dra nytte av
konkurranse som drivkraft for å få
best tilbud av tjenester. Når kom-
munene bryter regelverket, er det
også husholdningene som får lide.

MILLIARDTAP
Norsk Industri mener kommunene
utkonkurrerer sitt eget private
næringsliv, bedrifter som ofte 
kan levere et billigere og bedre 
alternativ enn de kommunale 
selskapene som tildeles enerett. 

Det samfunnsøkonomiske tapet
av denne praksisen er stort. Et
enkelt overslag er å se på prisen
husholdningene betaler i forhold
til prisen på det frie markedet, 
og gange opp med volum og 
kontraktens levetid. Et slikt over-
slag indikerer at det samfunns -
økonomiske tapet ved å tildele
enerett til for brennings anleggene
til BIR (Bergen Interkommunale
Renholdsverk) og Returkraft 
(Kristiansand), er på om lag en
milliard kroner. Hus hold ningene

og kommunene selv er de som må 
betale dette tapet gjennom
høyere renovasjonsgebyr og
kapitalinnskudd i selskapene. 
Eksempelvis kan vi lese av
Brønnøysunds registeret at Ecopro
AS, som nyter godt av slike 
enerettstildelinger og vesentlig
kommunalt eierskap, foretar
rettede emisjoner som følge av
underskudd.

AVFALL OG RENOVASJON 
ER INDUSTRI
Avfall og gjenvinning handler ikke
lenger om å bekjempe et hygiene-
problem slik det var før inn-
føringen av tvungen reno vasjon.
Avfallshåndtering er gjenvinning
og industriell utvikling som sikrer
ressurser til ny produksjon, på en
hygienisk og forurensningsmessig
forsvarlig måte. Forurensnings-
loven pålegger kommunene å
sørge for at oppgavene blir utført,
men krever ikke at kommunene
skal gjøre dette selv. Norsk 
Industri mener det beste for alle
aktører er om kommunene kjøper
tjenester på det åpne markedet
når disse oppgavene skal løses, 
og følger Regelverket for 
offentlige anskaffelser.

MILJØGEVINST?
Etter EØS-avtalen er slike 
enerettsvedtak klart en restriksjon
på retten til fri bevegelighet av
tjenester over landegrensene, 
og det rettslige spørsmålet klagen
reiser – som ESA må ta stilling til
– er om denne handelshindringen
er nødvendig for å oppnå miljø -
gevinster. 

For at en enerett skal kunne
være nødvendig i EØS-rettslig 
forstand, mener Norsk Industri at
kommunene må kunne bevise at
de ikke kunne oppnådd samme
miljøvirkning på noen annen måte
enn gjennom enerettstildeling.
Norsk Industri mener at man kan
oppnå samme miljøgevinst ved å

– Bruk av enerett er ikke
nødvendig for å oppnå

miljøriktig avfalls-
behandling, mener

Thoralf Thorsen (over)
og  Axel Hammer 
i Norsk Industri.

Megling og rådgivning ved 
logistikk og omsetning av avfall
Bergen Avfall er et kompetansesenter som hjelper bedrifter og andre virksomheter med 

Waste management
Ta kontakt for gode tilbud på; 
Returpapir, trevirke, impregnert, 
plast og energifraksjoner.
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ESAESA – EFTA Surveillance Authority har som hovedoppgave å sørge
for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres 
og følges i EØS/EFTA-statene.

Når ESA åpner formell sak, sendes et “åpningsbrev” til Norge 
om sakens innhold.

Forfølger ESA saken videre sendes en “begrunnet uttalelse” 
hvor påstand og anførsler utdypes.

Dersom Norge ikke så forandrer praksis, tar ESA ut stevning 
for EFTA-domstolen.  

gjøre som mange kommuner uten
enerett, nemlig å konkurranse -
utsette med miljøkrav eller gjøre
jobben selv, og da er det klart at
enerettstildeling ikke ernødvendig
for å oppnå miljøvirkningen. 
I en rekke andre kommuner i
Norge foregår nettopp renovasjon
og gjenvinning i tråd med 
gjeldende miljøkrav, og med åpne
anbudskonkurranser som utgangs-
punkt.

Norsk Industri ønsker å få
vurdert om en slik enerett er
nødvendig for å oppnå en miljø -
gevinst, og at ESA velger å reise
sak.

� Kommunene plikter å ta 
hånd om sin kommunes hushold-
ningsavfall. Det er nedfelt i for -
urensnings loven. Noen kommuner
velger å gjøre det selv, gjennom
kommunale eller interkommunale
foretak, mens andre kjøper 
tjenestene av kommersielle
aktører. I den senere tid har en
del kommuner gjort bruk av en
slags mellomform, der man vedtar
at et selskap skal ha enerett til 
å gjennomføre de pålagte opp-
gavene, for så å tildele kontrakt
direkte til dette selskapet uten 
å konkurranse utsette oppdraget,
slik regelverket krever. 

URYDDIG MELLOMFORM
Regelen om offentlige anskaffelser
sier klart at dersom en kommune
skal kjøpe en tjeneste, så skal det
legges ut på anbud, alternativet
er at kommunen utfører tjenesten
selv i egenregi. Mellomformen,

som klagen gjelder, går ut på at
kommunene etablerer et selskap
som de eier og styrer selv (eller
som regel sammen med andre
kommuner i området) etter den
såkalte egenregilæren. For å opp-
fylle egenregilæren i slike mellom -
løsninger, er det et krav om at det
kommunalt eide selskapet fullt og
helt styres av kommunen og at
selskapet ikke har, eller bare har
marginal markedsrettet 
kommersiell virksomhet. 

Den norske mellomformen ved å
tildele enerett innebærer derimot
at kommunene for det første 
unngår å konkurranse utsette, og
for det andre unngår kommunene
begrensninger på enerettsinne-
haverens adgang til kommersiell 
virksomhet. 

Slik slipper kommunale 
avfallsselskaper, eller selskaper
med kommunale eierinteresser, 
å konkurrere om oppdrag. 

Men samtidig står de fritt til å
drive kommersiell virksomhet.
Typiske kommersielle aktiviteter er
salg av avfalls tjenester til nærings -
liv og offentlig instanser, salg av
restprodukter og gjen vunnet
materiale til industriformål.

ENERETT SKADER NÆRINGS-
LIVET OG FORBRUKERNE
For medlemmene i Norsk Industri
er denne praksisen problematisk,
dels fordi enerettsvedtakene
stenger bedriftene ute fra viktige
markeder, og dels fordi eneretts -
selskapene gjennom direkte -
tildelingene av oppdrag fårfor trinn
som er sterkt konkurransevridende. 

Norsk Industri, som organiserer
gjenvinningsindustrien i Norge,
har slik sett sterke interesser i
hvordan kommunene praktiserer
tildeling av oppdrag innenfor
gjenvinningssektoren. Konkurranse
på like vilkår er etter vårt syn 

Fredheim Maskin AS
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� Avfall Norge mener det blir for lettvint 
å henvise til at markedskreftene rår, 
da dette markedet er gjennomregulert. 
Eksempler på dette er:

• Kommunene er pålagt et ansvar for 
å samle inn og behandle avfall fra 
husholdningene. Kommunene må derfor
gjøre en risikovurdering av transport 
av restavfall til andre land. 

• Den samme transporten er regulert 
gjennom EUs forordning om transport 
av avfall. Det er til stadighet en 
diskusjon i EU og innad i de enkelte
medlemsland om grensekryssende 
transport av restavfall er akseptabelt. 
Vi registrerer også at våre svenske
kolleger ikke uten videre ønsker 
å gå inn i det europeiske markedet 
for restavfall, fordi det er mer sensitivt 
å importere fra Storbritannia, Polen med
flere enn å importere restavfall fra Norge.
Det er fullt mulig å tenke seg at svenske
myndigheter ikke tillater import av norsk
restavfall. 

• Danske myndigheter har nettopp lagt
lokk på alle nye utbygginger og 
utvidelser av eksisterende forbrennings-
anlegg, dvs. at kapasiteten for 
restavfallsbehandling i Danmark vil
kunne bli redusert i fremtiden. 
Vil svenske myndigheter gjøre det
samme?

• Vi hører også argumentet om at rest-
avfall fyller ledig kapasitet i logistikk-
markedet og at eksportøren kan oppnå
marginalpriser. Men hva blir tur og hva
blir retur når opp mot 600 000 tonn 
avfall hvert år skal ut av Norge? 

• Energimarkedet er heller ikke uten
regulering. Den største forskjellen i
rammebetingelser mellom norske og
svenske anlegg for energiutnyttelse
ligger i energiprisene i Norge og Sverige.
Både el og olje har langt høyere statlige
avgifter i Sverige enn i Norge. Energi-
prisen til forbruker blir derfor høyere, 
og varmeprisen ut fra forbrennings-
anlegget blir langt høyere i Sverige. 
Vår konklusjon er at eksporten av rest-
avfall til Sverige langt på vei er avgifts-
motivert. 

• Det skal ikke bygges fjernvarmesystemer
til enhver norsk husstand. Hvor har
Strøm fått dette fra? De store norske
fjernvarmesystemene er knyttet til store
byer som Oslo, Trondheim, Bergen,
Stavanger, Fredrikstad, Ålesund og 
Kristiansand. Også det svenske
fjernvarmesystemet er bygget opp med
til dels store kommunale og statlige 
støtteordninger fra 70-tallet frem til 
i dag. Strøm må gjerne beholde sin
panelovn, men i alle disse byene er det
store potensialer for å gå over fra lokale

varmesentraler basert på el og olje til
fjernvarme basert på restavfall eller
annen bioenergi. Det er dette både
norske myndigheter og varmebransjen
har sett og ønsker å gjøre noe med.

Den siste tidens debatt rundt utbygging av
nye overføringsledninger for el, viser at det
verken er problem- eller kostnadsfritt å
sikre fortsatt el til oppvarming i Norge.
Fjernvarme, nærvarme og bio er faktisk 
et alternativ til dagens eloppvarming. 
Derfor er satsingen fra Enova riktig og må
forsterkes. 

Samtidig ønsker vi å utvikle et felles
nordisk marked for utnyttelse av restavfall.
Vi tror også det er mer effektivt å se de
nordiske landene under ett. Men da må
markedet utvikles og det må settes felles
rammebetingelser innen dette markedet. 
I dag er forskjellene så store at markedet
styres av statlige beslutninger, og ikke av
effektivitet hos aktørene. 

Felles nordisk marked krever
felles rammebetingelser

Håkon Jentoft vil gjerne
ha et felles nordisk rest-
avfallsmarked. Men da
må det også være like

rammebetingelser. 

Professor Steinar Strøm har både i Dagens Næringsliv
og i Kretsløpet tatt til orde for at restavfall bør 
utnyttes der markedet styrer det. ”Eksport av avfall 
er ikke mer forkastelig enn eksport av olje, gass, 
el og fisk”, sier han.  Strøm mener at å bruke 
beredskap som argument, er siste halmstrå for oss 
som ønsker rammebetingelser for å utnytte restavfall 
i Norge. 

AV HÅKON JENTOFT, DIREKTØR I AVFALL NORGE

Tlf.: 06130
info@enviropac.no

www.enviropac.noPostboks 99 Økern, 0509 Oslo. Telefon 06130. Telefaks 22 70 00 81.

Vi skreddersyr lokale løsninger med farger og design.
Med eller uten avansert elektronikk som adgangskontroll
og overvåkning av fyllingsgrad med varsling
til renovatør.

Om ønskelig kan elektronikken drives av solcellepanel.
Innkastluke for flere avfallstyper og flere plattform-
utførelser.

Matavfallsanlegg
Fra matavfall til kompost
på 18t. Reduserer
volumet med inntil 93%.

Rekvisita
Plastsekker og bioposer
med mer. Båndruller for
emballasjepresser.

Vi har utviklet en spesialkomprimator for økonomisk
og effektiv tømming av bunntømte containere. Den
drives av bilens strømforsyning og hydraulikk.
Krokbil med kran kan benyttes.

Nedgravde containerløsninger

Emballasjepresser, komprimatorer og utstyr til kildesortering

Sesam,
mindre containere
for gaffeltruck
med gaffelspreder.
Str. fra 470 - 2600 liter.
Maks last inntil 2000 kg.

Mellom-Nes skole, Asker, valgte nedgravde containere fra EnviroPac AS.

Avfallsbeholdere
og sekkestativer
Føres i flere modeller og
størrelser.



18    DEBATT AVFALLSPOLITIKK 19

I Kretsløpet nr 3 2010 påpeker Frode Syversen i Mepex Consult at markedet for
materialgjenvinning er blitt betydelig svekket etter fjerning av forbrenningsavgiften.
Avfall Norge mener dette bortfallet i liten grad vil påvirke materialgjenvinning. 
Det er markedsprisen for restavfall som er det avgjørende, og denne settes i dag i det
svenske markedet. Men Avfall Norge er enig med Syversen i at det trengs 
en politisk avklaring av mål og virkemidler – en helhetlig 
gjennomgang av avfallspolitikken.

AV HÅKON JENTOFT, DIREKTØR AVFALL NORGE

høy materialgjenvinning?

� Å sikre fortsatt høy grad av materialgjenvinning og biologisk 
behandling krever mer enn avgift på forbrenning. Avfall Norge har 
det siste året tatt opp med både Klif, Miljøverndepartementet 
og Stortingets energi- og miljøkomite behovet for en helhetlig 
gjennomgang av avfallspolitikken. Svaret fra Miljøverndepartementet
er uklart, men vi forstår departementet dithen at de ønsker en 
dialog rundt enkelte mål og virkemidler, men ikke nødvendigvis 
i en sammenheng. Departementet har selv i liten grad tatt initiativ 
til dette. 

Dermed blir det opp til de ulike aktørene i avfallsbransjen å starte
en debatt om mål, virkemidler og ulike tiltak. Avfall Norge ønsker 
å være en aktiv part i denne debatten og vil legge til grunn følgende 
i det videre arbeidet:

• Avfallshierarkiet er forankret i EUs Rammedirektiv for avfall. 
Avfall Norge har også lagt til grunn hierarkiet i sitt arbeid for 
å sikre materialgjenvinning. Men hvordan vil dette forankres 
i norsk lovverk og målsettinger?

• Målene om minimum 50 prosent materialgjenvinning i flere 
avfallstyper gitt i rammedirektivet krever en nærmere 
gjennomgang av avfallsstrømmene og tilhørende virkemidler. 
Vi tror det er spesielt aktuelt for plast og papir (ulike fibertyper). 

• Klimakur har plukket frem økt biogassproduksjon og økt material-
gjenvinning av plast som to tiltak som kan bidra til reduserte 
klimagassutslipp. Avfall Norge er enig i dette og vil utforme 
forslag til virkemidler som kan utløse dette potensialet. 

• Generelt tror vi at de ulike produsentansvarsordningene 
gir mulighet for sikre høy materialgjenvinning i fremtiden. 
Vi ønsker en debatt om fremtidens ordninger, også om det er mulig 
å etablere produsentansvar på nye områder.

• Vi tror at deponiene også i fremtiden vil ha en rolle i å ta hånd 
om avfallstyper og masser som ikke har annen anvendelse eller må
oppbevares på en trygg måte. Men hva er det som skal til deponi,
hvordan utforme virkemidler som sikrer at avfallstyper som skal
gjenvinnes faktisk gjenvinnes og at avfallstyper som skal til deponi
går dit og ikke havner på ukontrollerbare steder? 

• Dagens virkemidler er utviklet for det avfallet som oppstår i dag. 
Men stadig flere produkter ender som farlig avfall. Miljøgiftutvalget
som legger frem sin rapport i september, påpeker nettopp dette.
Hvordan skal vi sikre at miljøgifter ikke følger med i kretsløpet 
når vi materialgjenvinner? Vi må få større kunnskap om fremtidens
avfall.

Avfall Norge kan ikke gi svar på alle disse spørsmål og utfordringer
alene. Vi ønsker et samarbeid med både andre avfallsbransje -
organisasjoner, eiere av produsentansvarsorganisasjonene, 
miljøvernorganisasjoner og andre interesserte. 

Frode Syversen inviterer til debatt. Avfall Norge vil være med 
i denne debatten og ønsker sammen med resten av avfallsbransjen 
å være med å utforme fremtidens avfallspolitikk. Men, for å unngå 
at bransjeorganisasjonenes særinteresser blir for dominerende, 
savner vi et tydelig departement som kan lede an i debatten. 
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Håkon Jentoft etterlyser avfalls initiativ 
fra Miljøvern departementet. 
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� Direktivet krever at landene sørger for
innsamling av papir, plast, metall og glass
innen 2015. 

Innen 2020 skal 50 vektprosent av disse
avfallstypene ombrukes eller material-
gjenvinnes. Versmann, som er sentral når
det gjelder gjennomføringen av direktivet,
kom med to viktige avklaringer rundt disse
målene. 

REGNES UNDER ETT
For det første får man regne disse avfalls-
typene under ett. Det vil si at man kan
gjenbruke/materialgjenvinne mindre enn
50 prosent av én avfallstype, under 
forutsetning av at man kompenserer ved 
å gjenbruke/materialgjenvinne mer enn 
50 prosent av en eller flere av de andre 
avfallstypene. Det er i sum at 50 vekt-
prosent av disse avfallstypene må
gjenvinnes. 

I praksis betyr det at Kommisjonen/ESA
ikke vil kreve at Norge når 50-prosentmålet
med plast, fordi vi ligger såpass høyt med
de andre avfallstypene. Det er selvfølgelig
ikke til hinder for at Norge likevel setter
egne og høyere mål for gjenvinning av
plast. 

SENTRALSORTERING MULIG
For det andre presiserte Versmann at man
ikke trenger ”separat” innsamling i ordets
strenge forstand når det gjelder disse 

avfallstypene. På dette punktet hadde det
oppstått noe tvil på grunn av ordlyden 
i direktivet, men også her vil Europa -
kommisjonen være pragmatisk. 

Versmann sa uttrykkelig at direktivet 
ikke skal legge føringer på hvorvidt det skal
være kildesortering eller sentralsortering 
– så lenge det blir materialgjenvinning.
Hvordan denne sorteringen gjennomføres
blir opp til ansvarlig myndighet på
lokalt/regionalt nivå. 

AVFALLSHIERARKIET
Direktivet bekrefter også det femdelte 
avfallshierarkiet. Hvert land skal altså helst
forebygge at avfall oppstår, dernest 
ombruke så mye som mulig, dernest
materialgjenvinne, så energigjenvinne 
og til sist deponere avfall som ikke er
egnet til annen behandling. 

Men Kommisjonen vil ha en viss
fleksibilitet. Landene er svært forskjellige
ut fra klima og infrastruktur. For Norden 
var det viktig å unngå at krav om material -
gjenvinning skulle vanskeliggjøre hensikts-
messig energigjenvinning – i form av
forbrenning med effektiv varmeutnyttelse.
Dette er Kommisjonen inneforstått med,
ifølge Versmann. 

– Ut fra både miljø- og klimahensyn 
kan det i noen tilfeller være bedre 
å energigjenvinne fremfor å material-
gjenvinne, påpekte Versmann. Men han 

Avklaringer om 
rammedirektivets gjenvinningsmål

Under KS Bedrifts Brüsselkonferanse ga EU-kommisjonens Andreas Versmann klare signaler om
at Kommisjonen vil være pragmatisk med tanke på hvordan EUs rammedirektiv for avfall skal
gjennomføres. Norge implementerer direktivet gjennom EØS-avtalen. 

Av Bjørg Ravlo Rydsaa og Nico Biørn-Lian, KS Bedrift

la til at man trolig vil kreve belegg for at
energigjenvinning er det grønneste 
alternativet. Da vil man se på ting 
som anleggets standard, effektiv energi-
utnyttelse og forsvarlig håndtering av 
aske. Versmann la vekt på at det ikke
nødvendigvis er noen motsetning mellom
materialgjenvinning og energigjenvinning.
– Det er tvert imot en klar tendens til at
land som er gode på det ene, også er gode
på det andre, understreket han. 

KLARERE DEFINISJONER
Direktivet inneholder også en klargjøring 
av blant annet begrepene ombruk 
og gjenvinning. Eksempelvis må nyere 
forbrenningsanlegg ha en energi -
utnyttelsesgrad på minst 65 prosent 
for å regnes som gjenvinningsanlegg; 
eldre anlegg må opp i 60 prosent. De fleste
forbrenningsanlegg her til lands klarer
dette med god margin, da gjennomsnittlig
energiutnyttelsesgrad er på 77 prosent
(SSB), riktig nok utregnet på en noe 
annen måte. 

Det er også tatt inn retningslinjer 
for når avfall slutter å være avfall, 
og går over til å bli en vare som kan selges
fritt uten miljøbegrensninger. Norge får
delta i en egen europeisk arbeidsgruppe
som skal utarbeide slike definisjoner 
for flere avfallsfraksjoner. 

www.returgass.no

Tenk miljø – gi gass
Lever inn brukt gass til oss. Vi gjenvinner, 
destruerer og utbetaler pant og statlig refusjon 
på innleverte kuldemedier.demedluketrevelnniåp
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Økende interesse 
for MBT
Avfall Norge inviterte til temadag om MBT
(Mekanisk biologisk teknologi) i mai og en fullsatt
møtesal fikk en innføring i status for arbeidet med
MBT så langt. 

AV STEIN LORENTZEN, AVFALL NORGE

� Bakgrunnen var presentasjon av ”MBT-prosjekt 2009”, et prosjekt 
der en ser på mulighetene av å tilpasse MBT til norske forhold.  
Prosjektet er initiert og finansiert av Avfall Norge og ti avfallsselskap
og kommuner  over hele landet. Arbeidet er nå sluttført 
og prosjektleder Frode Syvertsen i Mepex tegnet et bilde av de
mulighetene som  teknologien tilfører avfallsbehandlingen på 
forskjellige nivå. En omfattende rapport viser tydelig  MBT-konseptets
styrke i forhold til å løfte avfallsbehandlingen ”oppover” i  avfalls -
hierarkiet. Frode Syvertsen ser muligheter for teknologien i Norge 
og viste til flere eksempel der norske avfallsselskap alt har deler 
av teknologien under utprøving. Han tok også opp utfordringer som
fortsatt trenger en løsning. Stikkord i denne sammenheng er videre
arbeid med pilotprosjekter for å gjennomføre forsøk med biologiske
parametere. Dette arbeidet er nærmere beskrevet  i ”MBT-prosjekt
2010” som Avfall Norge har bevilget FoU-midler til og som er planlagt
satt i gang med forsøksperiode høsten 2010.
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www.holger.no

ASBESTPISTOLEN

Helslakt
av Ragn-Sells Elektronikkretur

� Klifs revisjonsrapport om
Ragn-Sells Elektronikkretur er
dyster lesning. Det er avdekket
avvik på nær sagt alle tenkelige
områder. Her er et utvalg:  

• Innsamlingsnettet er ikke
landsdekkende

• Innsamlingsforpliktelsene 
er ikke oppfylt

• EE-avfall er levert til 
behandlingsanlegg uten
tillatelse

• Avfallet blir ikke godt nok
miljøsanert

• EE-avfall er eksportert uten
tillatelse

• Regnskapet for innsamlede
mengder og typer er
mangelfullt

• Rapporteringen til EE-
registeret har mangler

I brevet der det varsles om 
tilbaketrekking av god -
kjennelsen heter det blant
annet:
Særlig alvorlig er det at retur -
selskapet ikke har tilstrekkelig

for EE-avfallshåndteringen 
i El-kjøp. 

Det siste året har Wik 
Svendsen vært konsulent i
Mepex.

ENDRING AV FORSKRIFTEN?
Hoel sier at det ikke har vært
så enkelt å oppfylle innsam-
lingsforpliktelsene så lenge
Elretur sitter med eksklusive
avtaler til så mange av landets
kommuner. – Men mange steder
overtar altså vi hentingen fra 1.
september og vi vil derfor over-
oppfylle innsamlingsforplikt-
elsene andre halvår, sier Hoel. 
Som mange vil vite har El-retur
sagt opp innsamlingsavtalen 
i deler av landet  fra 
1. september, fordi selskapet

EE-forskriften da hun 
arbeidet i Miljøvern -
departementet på slutten 
av 90-tallet.

VIL FORTSETTE
Ragn-Sells la umiddelbart ut en
pressemelding der det heter at
de tar direktoratets kritikk på
største alvor, selv om de "er
uenig i deler av Klifs fremstilling
av vår virksomhet", som det
heter. 

Direktør Bjørn Hoel sier til
Kretsløpet at Ragn-Sells satser
hardt på å beholde godkjenn-
ingen. 

– Vi har arbeidet hardt for å
lukke avvikene. Historikken får
vi ikke endret, men vi har nå
satt sammen en ny drifts-
organisasjon og hyret inn ny
daglig leder. Vi har tilbudt alle
kommunene avtaler fra 
1. september, og per i dag 
har vi inngått avtaler med 
kommuner med til sammen 
600 000 innbyggere, forteller
Hoel. Den nye daglige lederen
er Thor Christian Wik Svendsen,
tidligere teknisk sjef i Hvite -
vareretur og senere ansvarlig

kontroll over avfallsstrømmen
frem til endelig behandling, 
og at det ved stikkprøver under
revisjonen er påvist at EE-
avfall ikke får en forsvarlig 
behandling. Revisjonen viser at
miljøsaneringen ved enkelte
godkjente anlegg har store
mangler, og at det har blitt 
benyttet aktører som ikke har
hattnødvendige tillatelser. EE-
avfall har også blitt eksportert
ut av landet uten nødvendig
samtykke fra myndighetene.

OMFATTENDE BRUDD
– Vi ser meget alvorlig på 
forholdene ved Ragn-Sells
Elektronikkretur. Bruddene 
på miljøregelverket er så 
omfattende at vi ikke kan 
se at det vil være mulig 
å rette dem opp innen rimelig
tid. Vi varsler derfor virk-
somheten at vi tar sikte på å
trekke deres godkjenning som
returselskap for EE-avfall fra 
1. september i år, sa klima- og
forurensningsdirektør Ellen
Hambro da revisjonsrapporten
var klar 11. juni. Hun var selv
sentral i utarbeidelsen av 

– Jo, absolutt. Men vi har også
konkurranselovgivningen å for-
holde oss til og vil ikke etab-
lere noe slikt før vi er helt sikre
på at det er lovlig. Men vi har
god dialog med Klif nå, og 
revisjonsrunden vil forhåpent-
ligvis føre til at EE-forskriften
blir endret, sier Hoel.

mener allerede å ha oppfylt
sine innsamlingsforpliktelser
fra 2010. 

– Ville det ikke være bedre å
ha et clearingssystem som
gjør at man kan betale for
manglende innsamling i
stedet for å kjøre etter
hverandre?

Som varslet gjennomførte Klif omfattende 
revisjoner av EE-returselskapene i løpet av våren. 
For Ragn-Sells Elektronikkretur ble det avslørt så omfattende
avvik at direktoratet truet med å trekke tilbake 
godkjenningen fra 1. september. Nå er nye koster 
satt på for å rydde opp, men Klif vil per 7. september 
ikke si hva utfallet blir.

AV JOHS. BJØRNDAL

Bjørn Hoel, administrerende
direktør i Ragn-Sells AS, opp-

lever ikke at kritikken av
datterselskapet Ragn-Sells

Elektronikkretur har skadet kon-
sernets øvrige virksomhet. 

Ingen avklaring
Seksjonssjef Kari Aa i Klif kan foreløpig ikke svare på om
Ragn-Sells Elektronikkretur vil miste sin godkjenning som
returselskap. – Vi vurderer dette 
fortsatt og trenger noe mer tid, 
sier hun.

– Men datoen det opereres med 
var jo 1. september?
– Vi varslet at vi ville vurdere 
å trekke godkjennelsen fra 
1. september. Det har vi altså 
ikke gjort, men vi har som sagt 
ikke konkludert i saken.

Avtaler i havn
Elreturs oppsigelse av henteavtalene i Nord-Norge og deler 
av Vestlandet har skapt adskillig uro i de berørte 
kommunene, og ført til en del mindre hjertelig brev- 
og mailutveksling. Kommunene ønsker en mer forutsigbar
prakterisering av EE-forskriften. For å få til det har Avfall
Norge etter noen runder blitt enige om skriftlige avtaler med
de tre returselskapene Elretur, Ragn-Sells Elektronikkretur 
og Eurovironment, som alle kommuner kan benytte seg av. 

– Renas har ikke ønsket å gå inn på tilsvarende avtalemal,
men vi kjenner til at de har sendt tilbud til flere kommuner
enn de som allerede har særskilt avtale, og med det
signalisert at de ønsker å samle inn mer EE-avfall, 
sier Helge Mobråthen i Avfall Norge.

EE-avfall har også blitt eksportert
ut av landet uten nødvendig

samtykke
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Mobile avfallskomprimatorer

“Fleksibilitet er en dyd!”
Adresse: Østre Lohnelier 81, 4640 Søgne • Telefon: 38 05 44 55 • Faks: 38 05 44 56 • Epost: ibulk@ibulk.no

www.ibulk.no

IFE Bulk Handling AS leverer mobile komprimatorer i alle utførelser for alle typer avfall. 

Vi hører gjerne på Dere som kunder dersom Dere har egne spesifikasjoner eller ønsker, eller plukk

selv fra vårt “standard” sortiment.

Alle komprimatorene leveres i utgangspunktet med 31–32 tonns presskraft men dette kan 

selvfølgelig endres etter ønske.

Komprimatorene har normalt størrelser fra 6–24m³, andre størrelser på forespørsel.

Av ekstrautstyr kan vi blant annet tilby høye sidekanter over innkast, lokk i forskjellige utførelser,

optiske sensorer for fullmeldinger, tippeanordninger for plastbeholdere i alle størrelser, kjøling 

og oppvarming av hydraulikk, GSM modul for fullmelding via SMS til telefon osv. Mulighetene 

er utallige.

Vi kan også levere stasjonære presser, omlastestasjoner, ballepresser og containere  i alle utførelser.

Ta kontakt for pristilbud!
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Miljøverndepartementet har
sendt ut et forslag som
innebærer at forurensnings-
lovens alminnelige regler gjøres
gjeldende for radioaktive
stoffer og radioaktivt avfall.
Hva dette innebærer blir
omtalt av Mette Nilsen fra
Statens strålevern på kon-
feransen Farlig avfall 2010.

� Det foreslås et helt nytt grep, slik at 
forurensning fra radioaktive stoffer blir 
behandlet på linje med annen forurensning.
Framtidig miljøvernpolitikk på området skal
baseres på sentrale prinsipper som forbud
mot forurensning, føre var-prinsippet, 
forurenser skal betale og bruk av beste

anvendelige teknologi (BAT). Det innebærer
en harmonisert regulering av farlig avfall
og radioaktive stoffer. 

Radioaktivt avfall kan oppstå i en rekke
bransjer. Det vil både omfatte bransjer som
benytter radioaktive kilder og bransjer som
benytter store mengder naturlige
råmaterialer. De siste kan flytte eller 
oppkonsentrere naturlig forekommende
radioaktive stoffer. 

Det internasjonale atomenergibyrået og
EU har lister over industrier hvor man kan
forvente å finne naturlig forekommende
radioaktive stoffer.

Miljøverndepartementet sendte forslaget
på høring 15. mai 2009 og høringsfristen
var 15. august samme år. Siden har det
blitt arbeidet videre med justeringer av 
forslaget. Planen er at forskriften skal 
tre i kraft 1. januar 2011 med egnede 
overgangsordninger.

Forurensningsloven gjøres 
gjeldende for radioaktive stoffer Myndighetene er blitt mer lydhøre!

� Styreleder i NFFA, Roar
Hansen, mener å ha registrert
et taktskifte innenfor farlig
avfalls- og gjenvinnings-
området. Han henviser
spesielt til at myndighetene 
i økende grad tar hensyn til
dokumentert praktisk erfaring
blant seriøse, ansvarsbevisste
aktører.

– Myndighetene er ikke blitt
mindre kritiske, eller har
redusert sine krav. Det er
heller slik at Klima- og 
forurensingsdirektoratet,
Statens strålevern og andre
myndighetsorganer vi har
dialog med, er lydhøre for 
saklig argumentasjon fundert
på hva våre medlemmer 
opplever i sin hverdags-
situasjon.  

KONKRETE EKSEMPLER 
Styrelederen i NFFA viser
overfor Kretsløpet til flere
konkrete saker som eksempler
på myndighetenes økende
lydhørhet.

– Miljøverndepartementet
og Strålevernet tok bl.a.
NFFAs innspill ad notam, 
og nedsatte en arbeidsgruppe
for å utrede praktiske 
konsekvenser av nytt
miljøregelverk for avfall med
radioaktivitet. Vi har hatt
gode diskusjoner med Klif 
om praktiske sider ved 
refusjonsordningen for 
spillolje, og ser nå at Klif
imøtekommer oss på flere
punkter, bl.a. ved å etablere
analysestandarder og økt
etterkontroll av avslåtte 
refusjonskrav.

BØR VÆRE KONSTRUKTIVE
– Vi tror bransjeorganisa-
sjoner vinner på å være eks-
tremt konstruktive i sine

Roar Hansen, daglig leder i NFFA, 
er fornøyd med at myndighetene 

er blitt mer mottakelige 
for innspill enn tidligere.

innspill og eventuell kritikk
av gjeldende lover, forskrifter
og myndighetspraksis, kom-
menterer styrelederen i NFFA.
Han henviser til flere arbeids-
møter med berørte NFFA-
medlemmer for å meisle 
ut velfunderte innspill til
myndighetene. Denne
metoden er bl.a. brukt for å
gi Klif innspill på formulering
av de kompetansekrav
direktoratet heretter stiller 
i alle sine tillatelser.

NYE AVFALLSSTOFFNUMRE
NFFA er imponert over
myndighetenes velvilje i for-
bindelse med å opprettelse av
nye avfallsstoffnumre. Klif har
på foreningens anmodning
opprettet nye numre både for
avfall med ftalater og kassert
isolasjon med miljøskadelige
blåsemidler som KFK og HKFK.
Nå har NFFA dialog med
direktoratet for opprettelse av
egne avfallsstoffnumre for

Norsk forening for farlig avfall:

På Farlig avfalls-konferansen i Trondheim får myndighetene noe så sjeldent
som ros. Norsk forening for farlig avfall (NFFA) mener Klif og andre 
statlige organer er blitt mer lydhøre enn tidligere.

…men vi vil 
fortsatt ha rollen
som vaktbikkje…

gassflasker og propan-
beholdere.

– Vår oppfatning er at
myndighetene verdsetter 
konkrete og praktiske innspill.
Det kommer NFFA til å fort -
sette å gi myndighetene, sier
Roar Hansen, men legger til

Det er meningen at en ny forskrift om 
radioaktive stoffer skal tre i kraft 

fra årsskiftet.

at foreningen fortsatt vil ha
rollen som ”vaktbikkje” for
urimelig og lite hensikts -
messig myndighetspraksis.

– Det vil nok alltid bli litt å
stri med på dette området 
i årene framover også, 
avslutter han.
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Ny teknikk for stabilisering
av flytende kvikksølv
Den tyske bedriften DELA
GmbH i Essen har utviklet en
ny teknikk for stabilisering av
flytende kvikksølv. Kvikksølvet
blandes med svovel og danner
sluttproduktet kvikksølvsulfid,
også kalt sinober. Dette er en
meget stabil forbindelse som
skaper gode forutsetninger for
sluttdeponering av flytende
kvikksølv. Utviklingen har vakt
stor interesse hos innehavere
av flytende kvikksølv og kan
for eksempel være en løsning
for håndtering av det flytende
kvikksølvet som måtte reddes
fra den tyske u-båten utenfor
Fedje. 

AV SUSANNE KUMMEL, SAKAB

� Fra mars 2011 vil store mengder flytende
kvikksølv bli klassifisert som avfall innen
EU. Hovedsakelig er det overskudd av
kvikksølv fra kloralkalieindustrien som blir
berørt. Kravet som blir stilt i en EU-
forordning er at kvikksølvet skal trans-
porteres bort på en sikker måte. Hva dette
innebærer er ennå noe uklart, men innen
utgangen av året skal kriteriene for 
sluttdeponering av kvikksølvet være 
fastslått. En studie som sammenstiller 
forskjellige alternativer, utført på 
oppdrag av EU-kommisjonen, ble ferdig 
i begynnelsen av året. Den anbefaler 
at kvikksølvet forvares i et dypdeponi, i
stabilisert eller flytende form. Stabilisering
bør skje med svovel. Sluttdeponering av
stabilisert kvikksølv i en tørr saltgruve, er
ifølge rapporten den beste løsningen fra et
miljøsynspunkt, noe som ifølge samme
kilde anses å kunne gjøres til en akseptabel
kostnad.  

VIDEREUTVIKLING AV VELPRØVD TEKNIKK
DELAs prosess for stabilisering ble utviklet i
mindre skala i 2009, og de første forsøkene

løsning for sluttdeponering av kvikksølv. 
I samarbeid med DELA tilbyr man nå
stabiliseringsteknikken på det nordiske
markedet. Den første avtalen ble inngått
med den svenske staten, og gjelder
stabilisering av ti tonn flytende kvikksølv.
Kvikksølvet som stammer fra opp -
arbeidingen av svenske kvikksølvbatterier, 
er stabilisert med svært gode resultater 
og sluttproduktet er deponert i en tysk
saltgruve.

i stor skala ble gjennomført i løpet av
våren 2010, med svært gode resultater.
Metoden bygger på vakuumteknikk, som er
velprøvd ved behandling av kvikksølvholdig
avfall. Prosessen er patentert av DELA, og
reaksjonen foregår i inert atmosfære under
vakuum. Disse betingelsene gir høy drifts-
sikkerhet og lave emisjoner. Det skjer en
total omvandling til sinober, og produktet
er meget stabilt – gassformige emisjoner
ligger under deteksjonsgrensen og verdiene
for sigevann oppfyller med god margin
gjeldende og foreslåtte grenseverdier. 

SAMARBEID MED SAKAB 
Det svenske avfallsselskapet SAKAB AB har
spesialisert seg på håndtering av farlig 
avfall, og har i mange år arbeidet med en

I denne trommelen blandes flytende kvikksølv
med svovel og danner det velkjente fargestoffet

sinober. 

EU og kvikksølv
En rapport om sluttdeponering av flytende kvikksølv ble presentert av det tyske 
konsulentselskapet BiPRO GmbH i april i år. Rapporten kan lastes ned 
fra Kommisjonens hjemmeside http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
mercury/
Grenseverdien for sigevann fra stabilisert kvikksølv blir i rapporten foreslått til

<2mg/kg, Sigevannverdien fra DELAs sluttprodukt sinober er 0,002 mg/kg.
De største innehaverne av metallisk kvikksølv innen EU, er kloralkalieindustrien, 
men også overskudd av flytende kvikksølv fra utvinning av metall og naturgass 
omfattes av EU-forordningen og vil bli klasset som avfall.  EU-forordningen 
innebærer også at det blir innført et eksportforbud mot flytende kvikksølv
fra unionen f.o.m. mars 2011.
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Informasjon om kildesortering og gjenvinning, nr. 3/2010

LES FLERE SAKER PÅ WWW.TURRETUR.NET
+ Nyhetsbrevet Tur Retur: Informasjon fra LOOP og samarbeidende returselskap

Nå må også Oslofolk lære seg å 
sortere mer nøye enn de har vært 
vant til. Den ene bydelen etter 
den andre innrulleres i ordningen 
som innebærer prosjektet Utvidet 
kildesortering i Oslo, 1.oktober 
i fjor braket det løs med miljø-
vennlige og fargerike poser i de 
første utvalgte bydelene.

Siste nytt

Alle skal ha tilbud om å  
sortere matavfall og plast- 
emballasje innen utgangen av 
2011, sier Kristin Bergersen, 
kommunikasjonssjef i Renova-
sjonsetaten. Oslos befolkning 
har ventet på dette lenge. Vi 
jobber derfor med å minimere 
konsekvensene av en eventuell 
forsinkelse på anleggsbyggingen.

Ved oppstart av Trondheim 
Renholdsverk i 1918 overtok  
bedriften utstyr som hester, 
vognmateriell og mannskaper 
blant annet fra Wangsmos Vogn-
mannsforretning.

+ Les resten av historien 

 inne i Tur Retur.

Returtallene for 2009 er godkjent 
av Klima- og forurensnings- 
direktoratet (Klif). 
 Resultatene viser at retur-
ordningene for emballasje virker 
godt, sier seksjonssjef Kari Aa.

+ Les resten av historien 

 inne i Tur Retur.

+ Lett å gjennomføre, folk positive til fargerikt avfall.

KILDESORTERING

Prosjekt Utvidet 
kildesortering i Oslo.

HØSTER GODE 
ERFARINGER

Munter Historie:

BRUTUS SLAPP SISTE REIS - 
FIKK ARBEIDSSTRAFF

Klif:

GODKJENTE 
RETURTALL

Min Dunk:

ANNELI 
DRECKER

ering  tormasjon om kildesorffo   In

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 3/2010vinning, nr r. 3/2010g og gjen

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

KILDESORTERING

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

r nee mretros
å sgå oå mN

ARFFARRE
HØST

ering i Osltkildesor
osjekt UtvidePr

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

t rær vae hn dne eyø n
g å ee sræk llofolså O

RNGEIR
ED GORET

o.ng i Osl
t  vide

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

tt nytesSi

lavt uetsrfø
g fe ogilnnev
ekarr boji f
retrosedlik

æbennm ios
ne irdnn aed
e. Dlit tnav

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

.enledey betgl
e r i desoe pkiregra f
-øjlid mes møt let d
r ebotko., 1olsg i Oni
t edivtt Uetkejsorr per

n egnindrs i oerellurn
r ettn eeledye bnn e

y

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

senveksnok
frer debboj
t etnevr ah
netatesnojs
akinmumok

r ei, s1102
e ijsallabme

e mretros
l ake sllA

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

lleutenveenvaeens
e reminid å mer mof
i V. egnele ttedå p

g ninklofes bols. On
-avone R ifsjesnsjoa
, nesregren Bitsir K

v n aegnagtn uenne i
-tsalg pl olafvata m

m å d oublia t h

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

olk pose, f folk positivørre, ffførtt å gjennome+ L

DIBEARKKFI
ASLUSTURB

orie:er HisttMun

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

all.ffall.gerikt avarrgerikt ave til f  far itiv

AFFRRAFFDSST
 -ISERESISTPAP

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  
TURTER
EJGODKKJ

Klif:

 -

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

peselnksirof

CERD
NNEA

Min Dunk:

LALTTAL
ETNE

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

.negniggysbggelanåp

REKC
ILE

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

turur Reinne i T  Tur Re

orien en av histestes r rest+ L

.gnietnrrofsnnam
sosmgWanarfteanntanlb
sann mg olielretanmgov

m hor sytstn uetfirdeb
v8 o19k i 1revsdlohneR
dnorTv at ratsppod eV

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

-ngoVs
reapsk
, retse h

k otrev
m iehd

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

turur Reinne i T  Tur Re

en av histestes r rest+ L

sjoke sr  sie,tdog
r eoe fnegnindro

e netatluseR
ilKt (etarotkerid

g o- amilKv a
2r ofe nellatruteR

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

orien   t

.a Aiar Kfsjesno
r ekrie vjsallabm
-rutet rr aesie v

. )f
-sgninsnerurof
t nejkdogr e9 002

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

tur

o  fformasjon frtur: Inur Ret T Tur Reevetsbrre+ Nyhe

 SERE FLSEL

r.ur Reinne i T  Tur Re

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

OOP og samarbeidende ra Lormasjon fr ra L

WWWÅ P PÅRE SAK  

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

tur

apturselske  e r   re

N.URTERURT.W

r.ur Reinne i T  Tur Re

 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  

TE 

 
 

    
  

 

 
    

 

 

 

 

 

    
 

  



32    VÅTORGANISK VÅTORGANISK 33+ Nyhetsbrevet Tur Retur: Informasjon fra LOOP og samarbeidende returselskap

BRU TUS SLAPP SISTE REIS - FIKK ARBEIDSSTRAFFMUNTER HISTORIE

Ved oppstart av Trondheim 
Renholdsverk i 1918 overtok  
bedriften utstyr som hester, 
vognmateriell og mannskaper 
blant annet fra Wangsmos Vogn-
mannsforretning. I Renholds-
verkets arkiv finnes mang en 

‘godbit’ fra den tiden renovasjons- 
bilen  bokstavelig talt hadde bare 
kunne skilte med én hest i motor- 
rommet. For en av de solide  
arbeidshestene er det til og med 
arkivert en anmeldelse. 

 ”Brutus” var nemlig langt fra 
trafikksikker og var satt inn i ‘rute’ 
på henting av privet i området Ila. 
Ved et skjebnesvangert møte på 
Ilevollen, sannsynligvis med en 
trikk, ble han skremt og sprang 
ut av veien slik at kusken falt av.
 Den engstelige hesten med 
vognen etter seg gjorde stor 
skade på en eiendom, så hele opp- 
trinnet ble de for anmeldt til  
politiet. I ettertid kom det krav 
om avliving av stakkars ”Brutus”, 

men straffeutmålingen ble vur-
dert på nytt etter ønske fra bedrif-
ten. Heldigvis ble arbeidsstraff 
innvilget den mistenkte ,forutsatt 
at ”Brutus” kun fikk gårdsarbeid 
inne på tomta på Tempe.  I våre 
dager kalles det kjøreforbud, men 
når det er sagt, skal det vel godt 
gjøres at en renovasjonsbil blir 
anmeldt for stygg kjøring og får 
kjøreforbud når det er reno-
vatøren som har mistet styringa!

+ Nytt kart på sortere.no gjør det lettere for innbyggerne å kildesortere riktig.

NY KARTLØSNING PÅ SORTERE.NO
Kartløsningen har vært mye besøkt og presenteres nå i en ny og 
forbedret utgave.

Inntil nå har brukeren kunnet klikke seg inn på ønsket område på 
kartet og få en oversikt over alle gjenvinningsstasjoner, returpunkter 
og adresser. Den nye kartløsningen viser i tillegg hvilken avfalls-
type som kan leveres på hvilket returpunkt. Oversikten i kartet 
viser tydelig hvor mange steder man kan levere ulike avfallstyper i  
kommunen, Ordninger for båtrenovasjon og hytterenovasjon har 
også vært etterspurt, og mange vil nok sette pris på at informasjon 
om disse nå er lett tilgjengelig i den nye kartløsningen.
 Nå er det svært viktig at alle IKS’er og kommuner legger inn 
koordinater på sine returpunkt og gjenvinningsstasjoner i kartet, 
oppfordrer Linda Bay, prosjektleder for sortere.no

Klif:

GODKJENTE 
RETURTALL

Arbeidet for å øke forbrukers tillit 
til at kildesortering er viktig for 
miljøet har lønt seg. Folk stoler 
på miljønytten ved materialgjen-
vinning. - Vi er godt fornøyd med 
fjorårets innsamling av brukt 
emballasje. Resultatene viser 
at returordningene for emballasje  
virker godt, sier seksjonssjef Kari 
Aa i Klif.

Materialfraksjon

Glassemballasje

Metallemballasje

Bølgepapp

Emballasjekartong

Drikkekartong

Plastemballasje

2008 2009

61 868 63 268

10 996 8 022

250 410 243 302

41 340 43 516

20 180 20 182

132 300 134 632

Tonn totalt Prosent
materialgjenvunnet

2008 2009

90 % 90 %

66 % 68 %

86 % 88 %

45 % 44 %

48 % 50 %

30 % 34 %

Prosent
totalt gjenvunnet

2008 2009

90 % 90 %

66 % 68 %

95 % 97 %

80 % 84 %

76 % 80 %

88 % 84 %
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+ Nyhetsbrevet Tur Retur: Informasjon fra LOOP og samarbeidende returselskap

HØSTER GODE ERFARINGER
Prosjekt Utvidet kildesortering i Oslo.

Nå må også Oslofolk lære seg å 
sortere mer nøye enn de har vært 
vant til. Den ene bydelen etter 
den andre innrulleres i ordningen 
som innebærer prosjektet Utvidet 
kildesortering i Oslo. 1.oktober 
i fjor braket det løs med miljø-
vennlige og fargerike poser i de 
første utvalgte bydelene, og innen 
utgangen av 2011 skal hele byen 
være med på kildesortering av 
plastemballasje og matavfall.

Oslofolk vil kildesortere

Etter ti måneders gjennom- 
føring i regi av Renovasjons- 
etaten i Oslo, er 73.000 inn- 
byggere i gang med å sortere  
avfall på en ny måte. Denne  
høsten blir 60 000 nye hustander 
med. Folk er gjennomgående 
positive til den nye ordningen 
som har vært spennende å være 
med på å gjennomføre, sier en 
fornøyd Lise Kolberg, seksjons- 
leder i Renovasjonsetaten og  
leder for prosjektet. I en spørre-
undersøkelse på forhånd svarte 
åtte av ti at de var positive til et 
nytt system for kildesortering 
av matavfall og plastemballasje. 
Etter ca fire måneder er ni av ti 
fornøyd med ordningen. Nå er 
vi godt i gang i forhold til ambi-
sjonsnivået vårt for prosjektets 
treårige periode. Siden 80% av  
byens befolkning bor i bolig-
blokker, har vi valgt en ordning 
vi mener passer en storby.

Dobbeltknuten en utfordring

Et så stort og vellykket prosjekt 
med mange involverte har sine 
utfordringer. Utsortering av 
poser med matavfall og plast- 
emballasje skal sikres med gode 
rutiner i alle ledd, noe som vil 
føre til bedre arbeidsmiljø, god 
driftstilgjengelighet og minimale 
ulemper for nærmiljøet. Enda 
en konsekvens er at det verdi-
fulle, kildesorterte matavfallet 
og plastemballasjen har god 
kvalitet når det kommer frem 
til gjenvinningsanleggene. Før 
oppstart får husstandene utdelt 
en startpakke med informasjons-
materiell og ruller med blå og 
grønne ‘optibags’. Plastemballasje 

skal i de blå posene, matavfall i de 
grønne. Restavfall legges i vanlige 
handleposer. Den største utford- 
ringen er nok dobbeltknuten, 
sier Kolberg. Det kan se ganske  
grisete ut i store avfallsbeholdere, 
renovasjonsbiler og anlegg hvis 
mange ikke har knyttet posen 
med matavfall godt nok. En fersk 
avfallsanalyse viser heldigvis at 
86% er knyttet riktig.

Visste du at:

– Matavfall og plastemballasje  

 utsorteres fra restavfallet ved et  

 nytt optisk utsorteringsanlegg i  

 Oslo

– Plastemballasjen går til 

 materialgjenvinning

– Restavfall forbrennes og om- 

 dannes til fjernvarme og energi

– Matavfall omdannes til energirik  

 biogass (drivstoff) og biogjødsel

– Kildesorteringsavis sendes til alle  

 husstandene i Oslo minst 1 gang 

 i året

Ros fra Grønt Punkt

Oslo kommune gjør en fan-
tastisk god jobb i utrulling av 
utvidet kildesortering i Oslo, 
sier Svein Erik Rødvik, leder 
for innsamling og gjenvinning i 
Grønt Punkt Norge AS. Rødvik 
fremhever kommunens tydelige 
og gode informasjonsmateriell 

som viser hvordan sorteringen 
skal gjøres. Fint at de i tillegg  
krydrer med masse spennende 
motivasjonkampanjer som tydelig- 
gjør at utvidet kildesortering er 
viktig for kommunen. Så langt 
ser vi at plastemballasjen som 
kommer inn er godt rengjort, men 

at noen bruker de blå posene til 
restavfall. Rødvik er enig med 
Lise Kolberg i at den store utford-
ringen  er dobbeltknuten. Det er 
jo essensielt at matavfallet ikke 
forurenser posene med ren og fin 
plastemballasje når de samles 
inn sammen, sier Rødvik.

 I tillegg til det viktige  
informasjonsarbeidet fra Oslo  
kommune vil Grønt Punkt i høst 
bidra med en utvidet kampanje 
i Oslo med fokus på ren og tørr 
plastemballasje nettopp de ukene 
en stor, ny del av innbyggerne 
starter med plastinnsamling.
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I Tromsø sorterer vi papir, papp, 
kartonger, plast og mat i  for-
skjellige fargede plastposer. Jeg 
roter litt med de oransje og røde 
som er til papp og papir. I mørke-
tida er det ekstra vanskelig å se 
forskjell på dem. Har til og med 
fått en lapp med reprimande fra 
renovatøren om at vi har sortert 
feil, så her passes det på. 
 Metallbokser, glass og plast-
flasker blir lagra i garasjen til 
det er på tide å tømme i store 
dunker. Det hopes fort opp; glad 
vi har garasje. Bilen står selvsagt 

ikke i garasjen – ikke plass! 
 Avfallsanlegget vårt heter 
Remiks Miljøpark AS og den ser 
ut som en leke-Lego fabrikk! 
Selv renovasjonsbilen er så fancy, 
oransje og fin at det er ukens 
høytid for minstemann på 2 når 
bilen kommer og tømmer dunken. 
Vi står og venter i veikanten og 
renovatøren vinker tilbake! Idyll!
 Nei, avfall er ikke som det en 
gang var, stink og måseskrik. Nå 
er det en lek, bare man husker 
å skylle yoghurtbegrene før de 
størkner.

MIN DUNK ANNELI 
DRECKER

+ Nyhetsbrevet Tur Retur: Informasjon fra LOOP og samarbeidende returselskap

KLIMAKALKULATOR - ET NY TTIG VERKTØY

Rett i e-postkassa
Vil du bli oppdatert på kildesortering og gjenvinning hver måned? 
Registrer deg i dag og få Tur Retur som nyhetsbrev på e-post!

Registrer deg ved å gå inn på turretur.net, eller send en e-post til 
turretur@loop.no med «Nyhetsbrev» i emnefeltet.

Debatter om materialgjenvinning versus energiutnyttelse vil det nok 
alltid være. Noen er usikre på om det virkelig gir noen klimagevinst 
å gjenvinne store mengder materialer i stedet for at de utnyttes 
som energi.
 Grønt Punkt Norge AS, ved Lars Brede Johansen, har utviklet 
en nettbasert klimakalkulator som gir en god oversikt over gevin-
sten ved materialgjenvinning. Klimakalkulatoren skal gi kommuner 
og interkommunale avfallsselskaper muligheter for å beregne  
klimagevinsten i eget område ut fra de ordningene man har, og man 
kan også beregne effekten av å sette inn tiltak, for eksempel økt 
kildesortering og økt innsamling. 

Les mer om klimakalkulatoren i turretur på nett. 
+ Klimakalkulatoren beregner klima- 

 nytten av energiutnyttelse.

Tur Retur er et nyhetsbrev fra samar-
beidende returselskap og LOOP.
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www.glassgjenvinning.no

Grønt Punkt Norge AS
(Plast- og returkartong- ordningen)
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
Besøk: Karenslyst allé 9A, Oslo
Tlf. 22 12 15 00
Faks. 22 12 15 19
post@grontpunkt.no
www.grontpunkt.no
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TEMAHEF TE OM BATTERIER
En ny tegneserie lærer barn 
om nytten av å levere inn miljø-
skadelige batterier.
 I heftet møter vi Dina og Jim 
som drar på hytta sammen med 
foreldrene. De snubler over et 
bilbatteri og dramatikken øker 
da de oppdager ei ku som har 
dødd av blyforgiftning. Heftet er 
finansiert av Batteriretur for å 

sette fokus på at miljøskadelige 
batterier ikke må havne på avveie, 
men gå inn i et lukket kretsløp. 
 Målgruppen er elever på 4. 
trinn, og heftet finnes på bok-
mål og nynorsk, sier Hildegunn 
Iversen, prosjektleder for LOOP 
Miljøskole.

+ Temaheftet bestilles på loop.no
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Ny anbudsrunde i Trondheim
Etter at KOFA fant at 
det var brukt et ulovlig
tildelingskriterium, må 
det innhentes nye 
anbud på behandling av
40 000  tonn restavfall i
Trondheim. Da vil direktør
Ole Petter Krabberød i
Renholdsverket vekte miljø
lavere enn i forrige runde.

AV JOHS. BJØRNDAL

Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet
ble Trondheim Energi Fjernvarme tildelt
kontrakten, noe Rekom, som hadde laveste
pris, klaget på. KOFA ga klager medhold,
men det var på grunn av formelle feil.

"Kompetanse og erfaring" var nemlig brukt
både som kvalifikasjonskrav og tildelings-
kriterium, noe som er brudd på
anskaffelses  forskriften.

Ole Petter Krabberød gikk imidlertid
langt i å gi Rekom medhold i sitt egentlige
ankepunkt, nemlig at miljø var tillagt for
stor vekt i tildelingen, da han redegjorde
for saken på Avfall Norges energi -
utnyttelsesseminar i Kristiansand nylig. 

– Vi innser at det undergraver 
konkurransen og er prisdrivende når miljø
vektes for høyt. Vi vil redusere det kriteriet
fra 30 til 20 prosent når vi nå går ut på
nytt, sa han. Rekoms innvending var jo 
at bare lokale aktører hadde sjanse når
vektingen var som i forrige anbudsrunde. 

Krabberød etterlyste også en mer
standardisert måte for å beregne 
miljøbelastninger. 

– Nå er det bare å velge forutsetningene
slik at man får det svaret man ønsker. 
Jeg kunne ønske meg en Norsk Standard for
miljøkalkulatorer og for hvordan resultatene
brukes i anbud, sa han. 

Ole Petter Krabberød, 
adm. dir. i Trondheim
Renholdsverk, mente

faktisk at Rekoms klage
bidro til opprydding i et

uryddig landskap.

�� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�

�
	�	��������
������������

����������� ��

�� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�

�������	�
��	

����	��	���������������

�
���	�����������
���

�� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�

�

�� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�

�

�

�#���"�! ���
������	�����
��
�����������


�����
�������������	�
� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�

�

���

�� �����	�
	����	�
������	����������

�����	�������

	�������������	����������� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� ���������������������������� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �
�	������� ����������������� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �
�������������� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � �
� �

� � � � �
� � � � � �
� � � �

�



36 BA-AVFALL BA-AVFALL 37

� Byggavfall inneholder en rekke ulike
miljøgifter og det forventes at dagens
mengde, på ca. 1,5 millioner tonn bygg-
avfall årlig, vil øke vesentlig i tiårene fram-
over. For å møte disse utfordringene har
det vært økende fokus på byggavfall de
siste årene, også når det gjelder regelverk. 

FORTSATT AVFALLSPLAN
Som i tidligere regelverk stiller nå plan- 
og bygningsloven krav om at avfallsplan
skal utarbeides i forkant av oppføring av
nybygg og påbygg over 300 kvm og i for-
kant av rive- og rehabiliteringsprosjekter
over 100 kvm. For konstruksjoner og anlegg
som skal oppføres, rives eller rehabiliteres,

beskrivelse er utarbeidet og følges. Det 
blir spennende å se om kommunene vil
prioritere dette fremfor andre oppgaver den
kommende tiden. Det er mange kommuner
som har vært passive når det gjelder tilsyn
etter plan- og bygningsloven, selv om det
har vært lovpålagt. Undertegnede vil bli
overrasket om kommunene velger å
prioritere byggavfall fremfor rullestolramper
og brannsikkerhet.  

HVA MED LETTERE FORURENSET AVFALL?
Det er verdt å merke seg at det bare er 
farlig avfall som skal kartlegges iht. 
plan- og bygningsloven. Den største 
byggavfallsfraksjon er helt klart tyngre 
bygningsmaterialer som betong, takstein,
tegl og lettklinker. Slike materialer kan
inneholde en rekke helse- og miljøskadelige
stoffer, som PCB og tungmetaller. Kilden 
til denne forurensingen er ofte maling og
puss. Siden tyngre bygningsmaterialer fra
mange prosjekter krever spesiell håndtering
og levering, på grunn av helse- og miljø-
skadelige stoffer, er det underlig at plan-
og bygningsloven ikke stiller krav til at
også slikt "avfall" skal miljøkartlegges. 
En miljøsaneringsbeskrivelse som ikke tar
med materialer som skal håndteres og
leveres som lettere forurenset, vil i mange
tilfeller ha begrenset nytteverdi. 

Veiledningsmateriellet til den nye 
plan- og bygningsloven var ikke ferdigstilt
da denne artikkelen ble skrevet. Det 
forventes at dette vil ligge ute på
www.be.no når dette nummeret utgis.

KOMMUNENE SKAL SJEKKE
Kommunene skal prioritere tilsyn med
byggavfall i 2011 og 2012, og etterse at
avfallsplan og eventuelt miljøsanerings-

skulle sendes inn til kommunen for god-
kjennelse. Det er det nå slutt på. Nå er 
det ansvarlig søker, iht. plan- og bygnings-
loven, som skal påse at avfallsplan og
miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet. 

Når bygge-/rivearbeidene er avsluttet,
skal det utarbeides en sluttrapport hvor
den faktiske avfallsmengden fremkommer.
Sluttrapporten skal sendes inn til 
kommunen når det søkes om ferdigattest
iht. plan- og bygningsloven.

STRENGERE KRAV TIL MILJØKARTLEGGERE
I den nye plan- og bygningsloven, med
tilhørende forskrifter, er prosjektering 
av miljøsanering satt opp som en egen
funksjon. Med andre ord stilles det nå krav
til at foretaket som skal utføre miljø -
kartleggingen, må tilfredsstille alle de krav
som plan- og bygningsloven stiller. Kravene
er omfattende, noe som i praksis betyr at
det ikke lenger er tilstrekkelig å ha gode
kunnskaper om miljøgifter i bygg for å
kunne utføre miljøkartlegginger og 
utarbeide miljøsaneringsbeskrivelser. 
Et nytt ris bak speilet er at foretakene 
nå kan miste sin sentrale godkjenning, 
iht. plan- og bygningsloven, om miljø -
kartleggingen ikke tilfredsstiller kravene.
Andre sanksjonsmuligheter som plan- 
og bygningsloven åpner for, kan også 
bli aktuelle.

Miljøsanering og riving står også oppført
som en egen funksjon i plan- og bygnings-
loven, og alle foretak som skal utføre slike
oppgaver, må derfor også kunne tilfreds-
stille kravene i loven.  

hvor dette avfallet finnes og hvordan det
skal fjernes (miljøsaneres). Miljøsanerings-
beskrivelsen utarbeides etter at personer
med spisskompetanse på miljøgifter i bygg
(miljøkartleggere) har foretatt en fysisk
kartlegging i bygget, med prøvetaking/
analyser etter behov. Denne "kokeboken" 
er blant annet et svært viktig verktøy 
for å kunne gi/få riktig pris på rive-
/rehabiliteringsarbeidet, fastsette frem-
driften og ikke minst for å hindre at farlig
avfall havner på avveie. 

SLUTTRAPPORT SKAL SENDES INN
I det forrige regelverket var det krav til at
avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

skal det utarbeides avfallsplan om tiltaket
vil generere mer enn 10 tonn avfall. 
Av avfallsplanen skal det blant annet 
fremkomme hvilke avfallsmengder som vil
oppstå under bygge-/rivearbeidene av de
ulike fraksjonene. Minst 60 vektprosent 
av avfallet skal kildesorteres på bygge-
/riveplass.

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE
I rive- og rehabiliteringsprosjekter, hvor
det stilles krav til avfallsplan, skal det også
utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse.
Kort fortalt er dette en "kokebok" som 
beskriver hvilke mengder som finnes av
ulike typer farlig avfall i bygget/anlegget,

Nytt regelverk om byggavfall 
har trådt i kraft
Fra 1. juli 2010 er de spesifikke kravene for håndtering av byggavfall flyttet fra forurensingsloven til
plan- og bygningsloven. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over hvilke krav plan- og bygnings-
loven stiller og hvilke konsekvenser dette får når det gjelder håndteringen av byggavfall.

Av Sverre Valde, rådgiver i Norsas AS

Fortsatt krav om avfallsplan og
miljøsaneringsbeskrivelse før
man går løs på rivejobber. 

Men man trenger ikke lenger
sende dem inn. Bildet er fra

Grünerløkka i Oslo. 

Rådgiver Sverre Valde etterlyser mer fornuftige 
retningslinjer for håndtering av forurenset betong 

i det nye regelverket.
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� Det betyr en nedgang på 
tre prosent fra 2008 til 2009. 
Av to millioner tonn innsamlet
husholdningsavfall ble om 
lag 1,1 millioner tonn, eller 
53 prosent, sortert ut for gjen -
vinning, viser tall fra kommune-

stat-rapporteringen (KOSTRA) 
for 2009.

FORBRUKET FLATER UT 
Tallene viser en sammenheng
mellom forbruket i hushold-
ningene og hvor mye vi kaster.

Dette er første gangen siden
1992 at verken forbruket eller
avfallsmengden har økt. I årene
fram til 2008 økte mengden 
husholdningsavfall i snitt med
fem prosent hvert år, det var mer
enn forbruket i husholdningene.

Frå 2008 til 2009 gikk mengden
husholdningsavfall ned med 1,9
prosent, fra 2,1 til 2,0 millioner
tonn, mens forbruksvolumet
holdt seg uendret. For hver
tusenlapp som går til forbruk,
kaster vi to kg avfall. 

FOLK PÅ SØR- OG ØSTLANDET
KASTER MEST 
Av landets 19 fylker hadde 14
nedgang i avfallsmengden avfall
per innbygger frå 2008 til 2009.
Folk frå Sør- og Østlandet kaster
mest, 496 kg avfall hver i 2009.
Nordlendingene kaster bare 348
kg hver. Oslo ligger under lands-
gjennomsnittet, med 381 kg 
per innbygger. Forskjellene i 
totalmengde mellom kommunene
er vanskelige å forklare. Men
levesett, alderssammensetning,
mulig håndtering av avfallet 
på egen eiendom, samt ulik 
registrering kan påvirke tallene.

I statistikken over det vanlige
husholdningsavfallet, som er
kommunene sitt ansvar, er ikke
bilvrak, hjemmekompostering og
annet som havner utenfor
renovasjonsordningen,
medregnet. Om en også regner
med kasserte biler blir snittet for
hver nordmann 442 kg i 2009. 

MINDRE PÅ DEPONI 
Tallene for 2009 viser en ned-
gang i husholdningsavfall til
deponi på hele 22 prosent, eller
81 000 tonn, sammenlignet med
2008. Om en tar med nærings-
avfall som havner på deponi, 
utgjør metanutslippene fra 
avfallsdeponiene i dag rundt to
prosent av klimagassutslippene i
landet, det vil si rundt en million
tonn CO2-ekvivalenter – en 
nedgang på 0,8 millioner tonn
fra 1990. 

Husholdningsavfall sendt til
materialgjenvinning gikk ned
med 29 000 tonn frå 2008 til
2009. Samtidig ble det sendt 
65 000 tonn mer avfall til for-
brenning, og disse behandlings-
måtene utgjør nå henholdsvis
880 000 og 850 000 tonn. 

Av avfallet som ble brent i
2009, var 170 000 tonn sortert
materiale, mens resten var
blandet restavfall. 

GJENVINNINGSGRADEN ØKER
Om en i tillegg til avfall sendt til
materialgjenvinning regner med
den delen av forbrent avfall som
ble energiutnyttet, utgjør
gjenvunnet avfall 1,6 millioner
tonn eller 76 prosent av alt hus-
holdningsavfall i 2009, dette er
fire prosent mer enn året før. 
I mengden avfall sendt til for-
brenning med energiutnyttelse,
inngår også 60 000 tonn rest-
avfall som ble eksportert til
andre land, det er en fordobling

fra 2008. Myndighetenes mål er
75 prosent gjenvinning innen
2010, men det gjelder alt avfall,
ikke bare husholdningsavfall. 
I 2008 var den gjennomsnittlige
energiutnyttingsgraden ved
norske avfallsforbrenningsanlegg
77 prosent. Tallene for 2009 
er beregnet ut fra samme 
utnyttelsesgrad.

NORD-TRØNDELAG 
SORTERER MEST
Nord-Trøndelag ligger nå på topp
med 71 prosent utsortert for
gjenvinning. Fire fylker sorterte
ut mindre i 2009 enn i 2008.
Men om en regner med en
energiutnyttelse på 77 prosent
fra forbrenning av restavfall og
rene fraksjoner, økte alle fylker
sin gjenvinningsgrad i 2009.
Nordland hadde den største 
økningen i både utsortering og
gjenvinningsgrad frå 2008 til
2009, med henholdsvis åtte 
og ti prosent. 

Om lag 95 prosent av 
husstandene har nå tilbud om
henting av papp og papir
hjemme. Andelen som har tilbud
om henting av plast, økte frå 
47 prosent i 2008 til 71 prosent 
i 2009.

Om lag en tredel av kom-
munene har oppgitt henting av
matavfall minst en gang i uka,
mens 82 prosent av kommunene
har tilbud om mottak av grov-
avfall på betjente gjenvinnings-
stasjoner utenom vanlig
arbeidstid.

Ved innsamling av avfall med
renovasjonsbil og på mottaks -
stasjon kan det være vanskelig 
å registrere husholdningsavfall
og næringsavfall hver for seg.
Tallene er korrigert for disse 
forholdene så godt det lar seg
gjøre ut fra opplysninger fra
kommunene.

HUSHOLDNINGENE PÅ
SVALBARD KASTER LITE
Innbyggerne i Longyearbyen
kastet i snitt 203 kg hver i 2009,
mindre enn halvparten av dem
som bor på fastlandet. 

I Longyearbyen har hushold-
ningene tatt i bruk matavfalls-
kverner, noe som er med på å
redusere mengden husholdnings -
avfall. Andre forklaringer kan
ligge i det spesielle bosettings-
mønsteret, med korte opphold 
og mindre boliger. Om lag 
40 prosent av husholdnings-
avfallet ble sortert ut for gjen-

vinning, og alt restavfallet ble
sendt til fastlandet. 

I en sammenligning mellom
land i Europa har Statistisk
sentralbyrå beregnet at Norge lå
på 490 kg kommunalt avfall per
innbygger i 2008, noe som er 
34 kg mindre enn snittet 
i Europa. Kommunalt avfall vil si
alt forbruksavfall fra næringslivet

som blir håndtert i kommunal
regi, i tillegg til husholdnings-
avfallet. 

Men sammenligningen 
mellom landene er usikker, 
hva som regnes med og hvordan
renovasjonen er organisert,
varierer mellom landene.

Kilde: SSB

Fjoråret ble det første siden statistikken ble 
etablert opp i 1992 at mengden husholdnings-
avfall var mindre enn året før. Hver innbygger
kastet i snitt 420 kg husholdningsavfall i fjor, 
14 kg mindre enn året før.

Hele landet
*I alt *Utsortert

I alt
kg per 

innbygger I alt
kg per 

innbygger

19921 1 012 237 86 20

19951 1 174 269 213 49

2000 1 452 324 581 130

2005 1 844 401 906 198

2006 1 940 414 972 208

2007 2 034 429 1 037 219

2008 2 079 434 1 088 227

2009 2 039 420 1 074 221

Husholdningsavfall. Totalmengde og utsortert. 
1992–2009. I 1 000 tonn og kg per innbygger 

Molab u�ører tjenester kny�et
�l deponering og �l farlig avfall:
• Kartlegging av miljøfarlige materialer ved
renovering og riving i henhold
!l Avfallsforskri"en §15.

• Utlekkingstes!ng av avfall og dokumentasjon
av inert avfall i henhold !l Avfallsforskri"en §9.

• Akkreditert luktmåling og spredningsberegning.

Ta kontakt for kompetanse og rådgivning fra et av
Norges ledende laboratorieselskap.

- da#erselskap av

For mer informasjon se www.molab.no

Kontaktpersoner:
Arnt Lauritsen, 906 76 146 Wenche Brennbakk, 975 28 662
arnt.lauritsen@molab.no wenche.brennbakk@molab.no

Tove Kris!n Torstensen, 957 51 309
tkt@molab.no

l Kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger 
ved renovering, riving og av forurenset grunn.

l Utlekkingstesting av avfall og dokumentasjon av 
avfall i henhold til Avfallforskriften §9.

l Akkreditert luktmåling og spredningsberegning.

Velkommen til vår stand under Farlig avfallskonferansen 
i Trondheim 14. - 15. sept.

Kontaktpersoner:
Arnt Lauritsen, 909 76 146
arnt.lauritsen@molab.no

Tove Kristin Torstensen, 957 51 309
tkt@molab.no

Ta kontakt for kompetanse og rådgivning fra et av Norges
ledende laboratorieselskap

Wenche Brennbakk, 975 28 662
wenche.brennbakk@molab.no

Molab utfører tjenester knyttet til
deponering og til farlig avfall:

For mer informasjon se www.molab.no

vi mindrekaster vi mindre
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� – De fleste av deltakerne er opptatt av
å skaffe seg en objektiv referanse for sin
monopolvirksomhet, men stadig flere 
benytter også benchmarkingen som basis
for ekstern/intern analyse og strategi-
utvikling. Det er vanskelig å styre en 
virksomhet som ikke har konkurranse.
Benchmarkingen skaper rettferdig 
”konkurranse” ikke bare på økonomi, men
på alle de viktigste resultatområdene.
Benchmarkingen identifiserer også avvik
og behov for endringer, sier Ulvang.

Er bortsetting mer effektivt?
– Bortsettingsgraden hos deltakerne
varierer fra nær 100 prosent til nær null,
og resultatene viser tydelig at bortsetting
ikke er noen garanti for at pris og
standard blir best mulig i hele avtale-

perioden. Benchmarkingsanalysen viser
store variasjoner i kostnadsnivå mellom
virksomheter som kjøper tjenester i det
samme geografiske markedet, og det er
ingen entydig sammenheng mellom
kostnadseffektivitet og bortsettingsgrad.
Det ser derimot ut til at tjeneste -
standarden øker med økende bortsettings-
grad. Mange av deltakerne ser
benchmarkingen som en viktig mulighet
til å følge opp at inngåtte bortsettings-
kontrakter gir ønsket resultat med hensyn
til både pris og standard, samtidig som
arbeidsmiljøet holdes innenfor akseptable
grenser, sier Ulvang.

Kostbart å delta?
Det er Avfall Norge som styrer
benchmarkings prosjektet og vedlikehold

Renovasjonsbenchmarking 2010
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av metodikken. Deltakeravgiften inklusive
kundemålingen utgjorde i 2010 ca. en
halv promille av deltakernes samlede
kostnader. Dette er det samme nivået som
ved den første benchmarkingen i 2003,
men analysene og rapporteringen er 
forbedret siden den gangen. Den største
ut fordringen for deltakerne er nok å sette
av tid til datainnsamlingen, som ofte
krever to til tre ukeverk for førstegangs-
deltakere. 

Hva med sensitiv informasjon?
– Det er ingen eksempler på at sensitiv
informasjon har kommert på avveie 
i prosjektets åtteårige historie. 
Men risikoen er selvsagt til stede, 
og prosjektdeltakerne er derfor enige om
retningslinjer for rapporteringen. 

Den enkelte virksomhet styrer selv bruken
av den informasjonen som avdekkes
vedrørende egen virksomhet, mens 
informasjon som omfatter andre virk-
somheter, bare skal brukes på en måte
som ikke er disse til skade eller ulempe.
Ved tvil skal det foretas konsultasjoner.
Noen av deltakerne innskrenker 
deltakelsen til bare å omfatte
monopoldelen. Mange ser større åpenhet
som en mulighet til å begrense feil -
informasjon og rykter, sier Ulvang

– Hvem er med?
De fleste av de største regionale 
renovasjonsvirksomhetene i Norge deltar 
i benchmarkingen på regelmessig basis,
men det er også flere mindre som deltar. 
I 2010 hadde ni av deltakerne mer enn 
60 000 innbyggere i sine områder mens
tre deltakere hadde under 25 000. 
Om det er de beste som deltar, avhenger
av hva man mener med ”beste”. 
Det ”konkurreres” i alle de syv viktigste
prestasjonsdimensjonene og ingen er best
i alt. Målet for mange er å oppnå en 
prestasjonsbalanse i tråd med vedtatte
prioriteringer.

– Blir det rettferdig?
– Ja, rettferdighet sikres gjennom riktige
inndata, en nøyaktig, men forståelig 
beregningsmodell og grundig kvalitets -
sikring av resultatene. Både inn-
dataskjema og modell har gjennomgått
omfattende kontroll og forbedring i de
seks benchmarkingsrundene som er utført
siden 2002, og det er hele tiden gjort 
en avveining mellom nøyaktighet og 
kompleksitet, for å sikre at beregningene
er forståelige for ikke-eksperter. 
Resultatrapporteringen er utviklet til et
nivå som sikrer lesbarhet og kontroll av
konsistens og nøyaktighet.

KOMPENSERER FOR ULIKE 
RAMMEBETINGELSER 
Kostnadsnivået påvirkes i stor grad av de
naturgitte forutsetningene. Det er derfor

nødvendig å beregne en såkalt bør-
kostnad gitt av rammebetingelsene, og
sammen likne forholdet mellom aktuell
kostnad og bør-kostnad. Den mest
kostnads effektive virksomheten trenger
ikke å ha lavest kostnad, men må 
ha lavest kostnad i forhold til denne 
bør-kostnaden, som varierte mellom 
70 prosent og 140 prosent av 
middelkostnaden per tonn.

I årets benchmarking var det ingen
sammenheng mellom effektivitet og 
virksomhetenes størrelse. Når det gjelder
tjenestestandard, kundetilfredshet og
arbeidsmiljø, er det derimot en tydelig
sammenheng mellom rammebetingelser
og prestasjon; det vil si at virksomheter
med gode rammebetingelser tenderer til 
å prestere bedre enn de med vanskelige. 

Er organiseringen viktig? 
– Virksomheter med høy bortsettingsgrad
tenderer til å ha høyere tjeneste-
standard og bedre arbeidsmiljø, men økt
forretningsorientering hadde i 2008 en
negativ innvirkning på miljøstandarden.
Det vil si at virksomheter som var AS-
organisert med monopoldelen i eget 
selskap og stor bruk av markedet ved 
innkjøp av tjenester, tenderte til å ha
lavere miljøstandard målt ut ifra 
gjenvinningsgrad og CO2-utslipp enn
andre virksomheter, sier Ulvang.

– Hvordan følges resultatene opp?
– Vi har vel alle erfart at det kan være
vanskelig å omsette informasjon til 
aksjon, og nettopp derfor er
rapporteringen det siste året
videreutviklet for å lette resultat -
utnyttelsen. Sluttrapporten omfatter nå
både grafisk framstilling av alle resultater
med fyldige, individuelle kommentarer
som egner seg for interne gjennomganger,
og en lettlest sammendragsrapport 
som egner seg som underlag for 
presentasjoner for styre og ledelse. Både
presentasjon og sammendragsrapporten
munner dessuten ut i konkrete 
anbefalinger om hvordan resultatene kan
utnyttes. Erfaringsmessig har resultatene
fra renovasjonsbenchmarkingen blitt 
benyttet på fem måter:

1)Resultatoppfølging og kontroll av 
virksomhetens ”konkurransekraft” 
i forhold til andre virksomheter

2)Grunnlag for å etablere en felles 
forståelse for muligheter og 
utfordringer i hele organisasjonen, 
inklusive styret og underleverandører

3)Utgangspunkt for å styrke svake sider
ved virksomheten

4)Utgangspunkt for å utnytte og
videreutvikle virksomhetens sterke
egenskaper

5)Basis for strategiutvikling

STRATEGISK VERKTØY
Benchmarkingsmodellen inneholder en
omfattende matematisk modell som 
beregner kostnadsbudsjetter, tjeneste -
standard, miljøstandard og arbeidsmiljø 
i dagens situasjon for hver deltaker. 
Ved å endre inndata slik at en alternativ
situasjon beskrives, kan konsekvensene 
av denne beregnes for både kostnader 
og standard. På denne måten kan ulike 
alternative strategier vurderes på en rask
og enkel måte. Modellen kan for eksempel
benyttes til å anslå hva avfallsinnsamling
eller drift av gjenbruksstasjonene bør
koste per år ved et midlere prisnivå med
valgt renovasjonssystem. Deltakerne får
også tilgang på alle de enhetskostnadene
som benyttes og som ajourføres ved hver
benchmarking.

FORTSATT MULIGHETER
Neste ordinære benchmarkingsrunde
finner sted i 2012, men Energidata
Consulting AS (EDC) vil i løpet av høsten
tilby en individuell benchmarking mot
den virksomhetsdatabasen som er 
etablert. En rådgiver fra EDC vil assistere
med datainnsamlingen, samt utføre 
analysene og gjennomgå disse sammen
med representanter for virksomheten 
i løpet av tre til fem dager i virksom -
hetens lokaler. På denne måten kan
potensielle nye deltakere enkelt teste 
ut metodikken og få en komplett
intern/eksternanalyse, eventuelt med
konsekvensanalyse av alternative
strategier. – Avfall Norge håper dette 
vil bidra til flere faste deltakere på
renovasjonsbenchmarking og en enda 
mer konkurransedyktig renovasjons-
bransje, avslutter Roy Ulvang.

Roy Ulvang mener 
benchmarkingen for
renovasjonsselskaper
nå er blitt utviklet 
til et stadig bedre
hjelpemiddel for
virksomhet som
opererer uten 
konkurranse. 

18 regionale avfalls -
selskaper fra Lindesnes 
til Finnmark har deltatt 
i årets renovasjons -
benchmarking. Roy Ulvang
er ansvarlig for denne 
aktiviteten i Avfall Norge
og mener dette er et
meget viktig prosjekt for
medlemmene. 

AV ERLAND EGGEN

...det er ingen entydig
sammenheng mellom

kostnadseffektivitet og
bortsettingsgrad.
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� ØRAS opplever god nytteverdi av 
å vært med på benchmarkingprosjektet
i regi av Avfall Norge. Selskapet var
også med for to år siden og har jobbet
en del med egen drift i mellomtiden. 
– I og med at vi ikke kan justere oss
etter normale konkurranseforhold i vår
bransje, er det meget nyttig å få
muligheten til å se hvordan man ligger
an i forhold til andre interkommunale
selskaper og kommuner, sier 
Pål Torneby, daglig leder i ØRAS. 

KREVENDE EIERE
– Våre eiere er meget kritiske og 
forventer mye av oss, og benchmark-

ingprosjektet gir oss bakgrunn for en
mer objektiv rapportering. Det gir 
god indikasjon overfor styret og 
representantskapet på hvordan 
organisasjonen ligger an, sier Torneby. 

ØRAS var et av selskapene som kom
best ut av målingen i prosjektet, og
scoret spesielt høyt på miljøstandard,
fornøyde kunder og lavt gebyr. 
– Det vi ser vi kan forbedre er 
tjenestestandarden. Innbyggerne våre
vil blant annet ha uketømming, men 
vi ser at det gir dårligere sortering og
dårligere utslag på miljøstandard. 
Her er det en avveining mellom
tjeneste standard og miljøstandard, 

og det byr på utfordringer, mener
Torneby.

SOLID MEDIEDEKNING
ØRAS har brukt resultatene av målingen til
å få positiv oppmerksomhet i lokalpressen
og mener det påvirker motivasjonen ute
hos kundene.  – Vi har holdt en presse -
konferanse, og avisene i vårt område har
skrevet flott om oss, sier Torneby. – Det er
en viktig motivasjonsfaktor for våre inn-
byggere å se at vi er gode på det vi gjør 
og at tjenestene våre holder høy kvalitet,
samtidig som gebyret holdes lavt. Dette har
vært utelukkende positivt å bruke i kon-
takten med våre kunder, avslutter Torneby. 

ØRAS er et av renovasjons -
selskapene som var med på 
Avfall Norges benchmarkings-
prosjekt i 2010. Selskapet
scoret best i test på flere 
områder og bruker slike 
målinger som verktøy 
i utviklingen av organisasjonen.

AV ANNIKEN GRUNDT, AVFALL NORGE Pål Torneby, daglig leder i ØRAS, er svært fornøyd med deltakelsen i benchmarkingsprosjektet.
Så scoret da også ØRAS høyt på de fleste indikatorer.

– Positiv erfaring



� Det hele startet fyndig på Maihaugen med en Wigwam-konsert, der om
ikke annet det innlagte fyrverkeriet etterlot  en viss øresus. Det påfølgende
"Bli kjent"-arrangementets uteaktiviteter ble hemmet av kraftig regn, uten
at det la noen vesentlig demper på stemningen. 

Selve konferansen fant sted i Håkons Hall, som med en publikums -
kapasitet på 11 500, definitivt var stor nok. Dette var imidlertid løst
ved å dele av en tribuneseksjon til konferanse, mens utstillings- og
spiseareal  var på selve banen. Dette fungerte fint, bare utstillerne
med svært utstyr som var plassert utendørs, hadde grunn til å klage.
Relativt få orket nemlig å forsere de nødvendige trappetrinnene for 
å komme seg ut. 

SOLHEIM PÅ STORSKJERM
Den kjente radiostemmen Madeleine Cederström ledet det hele. Hun mente
det passet bra at svenskene ikke bare tok hånd om selve avfallet. Etter at
Sommernes og Synnøve Brenden, Lillehammers første kvinnlige ordfører,
hadde gjort unna formalitetene, slapp tidligere olje- og energiminister 
Åslaug Haga til (se egen sak). Deretter opptrådte miljøvernminister 
Erik Solheim på storskjerm, revolverintervjuet på forhånd av Avfall Norges
direktør Håkon Jentoft. Solheim var som vanlig blid og avvæpnende: 
– Jeg er ikke ekspert, kom med synspunkter,  vi skal ta dem alvorlig. 
Avfallspolitikken ville han gjerne se nærmere på, men uttrykte "tvil om
hvorvidt et eget dokument til Stortinget var måten å gjøre det på". 

– PRIVATE FORTRENGES
Solheim ble etterfulgt av Nikolai Astrup, en av Høyres unge og lovende 
på Stortinget. Han gikk rett inn i den pågående feiden mellom private og
offentlige aktører. – Stadig flere kommuner vil innse at avfallsbehandling
ikke er blant kjerneoppgavene. Det er uheldig at store prosjekter med
kapitalbehov og industriell risiko finansieres av det offentlige, mens private
prosjekter med krav til bunnlinje fortrenges, sa han. Før han avla 
regjeringens famøse biodieselavgift: – All erfaring viser at det er vanskelig å
få fram annengenerasjon når man har tatt livet av første. Avgiftsinnføringen
vil bety kroken på døra for alle typer biodrivstoff, sa han.

Den etterfølgende paneldebatten, med et ikke helt toppet lag av
politikere, ga ikke de store overraskelsene, men på spørsmål om hvor
vi står om ti år, ga flere uttrykk for at vi da vil ha klart å stoppe 
avfallsveksten.

– FÆRRE KAMELER
Første dags plenum ble avsluttet av Matz Sandman, tidligere statsråd og
fylkesrådmann. Han klarte faktisk å snakke om behovet for kom-
munesammenslåinger på en slik måte at publikum brølte av latter.  

– Hittil har beduinerprinsippet – altså at man ikke skal gå fortere enn
at den siste kamelen kan henge med – blitt fulgt. Men et stort flertall

Variert og underholdende

på Stortinget vil gjøre noe med strukturen.
Sammenslåinger skal være frivillige, javel,
men også kommuner har erogene soner som
kan stimuleres. Og når bonde lagene på Jæren
går inn for en storkommune og til og med
Ørsta og Volda har begynt å utrede sammen-
slåing, da er det noe på gang. Vi kommer til
å få regionale storkommuner med bysentra.
Vi må få færre, men mer kompetente kameler.
Det er kanskje ingen velsignelse, men helt
nødvendig for å utføre framtidas velferds -
oppgaver, sa han.

Avfallskonferansenes dag 2 har lett for 
å ha litt mindre  trøkk, noe som kan ha
sammenheng med en lang og påkostet
festmiddag. Hotellgründeren Arthur Buchardt
åpnet dagen med noen
kraftsalver mot dagens 
perspektivløse politikere, 
som det var litt vanskelig å
skjønne hensikten med. 
BI-professor Torgeir Reve
mente avfallsnæringen 
burde få seg et nytt navn 
og sterkere koblinger til
energi- og teknologimiljøene. 

Styreleder Pål Sommernes i Avfall Norge ønsket – i tillegg til en helhetlig gjennomgang av avfalls-
politikken – nesten 800 deltakere og 87 utstillere velkommen til avfallskonferansen på Lillehammer.
Og det må sies at disse fikk overvære et godt arrangement.

AV JOHS. BJØRNDAL

Wigwam-vokalisten "Glam",
eller Åge Sten Nilsen som han

egentlig heter, dro det hele
energisk i gang. 

Erik Solheim dekket halve veggen, 
men sa ikke noe som var nytt for forsamlingen.

– Jeg har brukt nesten hele livet mitt til å
lese utredninger, sa Matz Sandman oppgitt.

Randi Varberg i Norsk Glassgjenvinning kunne snelle inn
prisen for beste stand.

Asbjørn Ravnanger og Erik Jondum, to av renholds-
verkforeningens stiftere, avviste under middagen

blankt at de nå bare drev med duemating.

– Burde hatt felles 
energi- og miljøminister
Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga,
nå prosjektleder i Norsk Industri, var ikke
imponert over utviklingen av energipolitikken
hun to år tidligere selv var
ansvarlig for. 

– Norge må gå gjennom
energipolitikken i sin
helhet, i dag finnes ingen
plan. Alle gjør så godt de
kan, men i hver sin 
retning, sa hun.

Haga minnet om at
norsk velferd er bygd på
energiressurser. – Vi har
nytt godt av vannkraften i
100 år og av oljen de siste
40. Men nå må verden
gjennom en energi -
revolusjon, og Norge bør
følge opp sin historie med
en massiv satsing på ut-
vikling av fornybar energi. Det bør bli Norges
neste industrieventyr. Da trengs teknologi-
utvikling og en bru mellom forskning og kom-
mersielle aktører. Vi foreslår et miljø  teknologi -
fond på en milliard kroner og en langt mer
aktiv holdning i forhold til EUs statsstøtte -
regelverk. Fornybar energi burde være et
gullegg for den rødgrønne regjeringen,
Arbeiderpartiet får arbeidsplasser, SV får miljø
og Senterpartiet får satsing i distriktene, 
sa Haga.

Etter foredraget utdypet hun overfor 
Kretsløpet hva hun mener må til: – Med dagens
fragmenterte politikk, er det ikke mulig å nå de
vedtatte målene for fornybar energi. Vi burde
etter min mening hatt en felles energi- 
og miljøminister. Det hadde gjort det lettere 
å se helheten, miljø og energi er to sider 
av samme sak. 

Åslaug Haga ville ha
en ny og helhetlig

energipolitikk.

BRØD OG SIRKUS
Dagens høydepunkt sto utvilsomt Frode
Syversen og Silje Kvalheim for. Hans saklige
foredrag – halvparten av matavfallet kunne
vært spist – ble ledsaget av en ellevill "brød-
ballett", til sammen et uttrykk ingen hadde
opplevd før.

Det hele ble avsluttet av en personlig 
og selvironisk Cato Zahl Pedersen. Hans
budskap var naturlig nok at man ikke skulle
fokusere på begrensningene. – Mange blir
uføre av bekymringer som kanskje kan
komme. Det er bedre å håndtere det som
hender enn å prøve å kontrollere alt som
skal skje. “Jump and the net will appear”,
siterte han den amerikanske artisten 

og forfatteren 
Robin Crow.

Frode Syversen snakker om matavfall, mens Silje Kvalheim visualiserer fenomenet.

Cato Zahl Pedersen
fortalte om fine
bærturer sammen
med Arne Husveg
og Finn Carling.
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� 25 internasjonale avfallseksperter skrev
rapporten “Solid Waste in the Worlds
Cities” for UN-Habitat og sammen med 
20 andre byer, ble Adelaide plukket ut
som et godt eksempel i søppelbehandling
og resirkulering. “SA viser politisk vilje 
og tør å stikke hodet fram der andre viser
en mer konservativ holdning”, sies det. 
Særlig skryt får Zero Waste-systemet. 
Et statlig organ som er finansiert gjen-
nom deponiavgiften med bred politisk
støtte og som tar systematiske grep for
“The 3R’s”, reduse, reuse og recycling.

HALVPARTEN AV DEPONIAVGIFTEN
Vi treffer Matt Scales, som er
kommunikasjons   medarbeider på Zero
Waste-kontoret. Jo, han bekrefter at SA
har hatt gode resultater, særlig etter at
Zero Waste-initiativet kom i 2003–04. 

– Vi sprang ut av den statlige vakt -
bikkja EPA (Environment Protection
Authority) som håndhever miljølov -
givningen. Man innså at det var vanskelig
å fungere som politi og samtidig
stimulere prosjekter for å redusere
søppelmengden til deponi mot de samme
selskapene. Politisk vilje ga grunnlag for
Zero Waste som er finansiert gjennom
deponiavgiften, forteller Scales. En stor

del av 23 millioner dollar som kreves inn
går til Zero Waste-arbeid, via et fond. 
(1 Aus $ er 5,5 NOK). Årets budsjett for
ZWSA er på 8,7 millioner $ hvorav 
1,4 mill. går til forskning og utdanning
og 3,4 mill. til industri prosjekter.

– Men vi må gjøre oss fortjent til
midlene, sier Scales. Det betyr at hvert
prosjekt må ha sin egen beskrivelse og
man søker midler fra fondet, som ikke
deler ut hele summen hvert år. – Men
kommer vi opp med et stort prosjekt, kan
oppsparte midler brukes, forklarer Scales.

TRE HOVEDOMRÅDER
Zero Waste-kontoret har 19 ansatte og
arbeider mot tre hovedområder der de
sikrer seg gode samarbeidspartnere;
Forskning og utdanning, industrien og
lokale myndigheter. For eksempel ble Zero
Waste SA Researh Center etablert i 2008
og er et forskningssamarbeid med
Adelaide universitet. Mens 30 år gamle
KESAB (Keep South-Australia Beautiful)
styrer et opplæringsprogram som er rettet
mot skolene i byen. Industri samarbeid
innebærer blant annet å støtte bedrifter
som vil utvikle miljøvennlig teknologi.

Staten South-Australia 
(SA) er ledende i søppel-
behandling i Australia. 
Og i mai i år fikk 
den australske delstaten
skryt fra selveste FN.

AV LINE VENN, ADELAIDE

FN-anerkjennelse for Zero Waste-arbeid

For eksempel fikk ResourceCo 100 000 $
til å utvikle det resirkulerte asfalt-
produktet Bitumix. Mens hjelp til lokale
myndigheter kan være å støtte innsam-
lingsdager i ulike bydeler, produksjon av
informasjonsbrosjyrer eller opplæring av
personell. I tillegg har ZWSA andre 
prosjekter som ikke riktig sorterer under
noen av de tre kategoriene. – Til sammen
har vi over 30 programmer, forteller
Scales. (Se fordeling av midler i egen rute).

LIGGER FORAN MÅLENE
Målet til Zero Waste er altså å gjøre seg
selv overflødig, men et delmål er å
redusere mengden søppel til deponi med
25 prosent i forhold til 2003/04. 

– Og vi er i god rute. I år ligger vi på 
16 prosent reduksjon og over 70 prosent
av avfallet går til gjenvinning, forteller
Scales.“Three-bins”-systemet i hushold-

Staten South-Australia: 

ningene har skjerpet sør-australernes
miljøbevissthet, noe FNs panel også
påpeker. Én kasse til hageavfall, én til
restavfall og én til resirkulerbart avfall 
– henholdsvis papir, hardplast, glass og
metallbokser. 

– Folk ser ut til å ha fått dette under
huden nå, mener Scales. Noe Zero Waste
ønsker å utnytte for å få igang kontor-
avfalls-systemer; det nye “Recycling at
work”-programmet. 

– Folk spør hvorfor man ikke sorterer
søppel på jobb, når det er så innarbeidet
hjemme. Det skal vi gjøre noe med, 
fortsetter han. Sammen med det nye 
matavfallsprogrammet er dette et av
hovedsatsingsområdene framover.

PLASPOSE-FORBUDET
FN-rapporten skryter også av fjorårets
storsatsing, plastpose-forbudet. Fra 4. mai
2009 ble det forbudt å gi ut plastposer 
i forretninger, med bøter som straff. 

– Det dreier seg om de tynne gratis
plastposene som bare tjente som
emballasje fra butikken og hjem på
kjøkkenet, hvor de vanligvis gikk rett i
søpla. Kampanjens fokus og det faktum at
man har gått bort fra gratis poser, har fått
sør-australerne til å bruke handlenett i
større grad, samt mer solide poser som
også kan gjenbrukes, forteller Scales. Han

snakker om dagligvareposer til ti cent a la
de vi finner i butikkene i Norge. 

Resultatet er 800 tonn mindre plast til
deponi allerede første halvår. (Søppelposer
til kjøkkenet kjøpes vanligvis på rull.) Med
norske øyne kan det hele virke symbolsk,
men man skal ikke undervurdere kam-
panjens innvirkning på folks holdninger
og bevisstgjøring mot forsøpling, nettopp
fordi tiltaket griper direkte inn i folks
hverdag. TV-bilder av dyr som vikler seg
inn plastposer på strendene er med 
og forsterker dette. Ifølge Planet Ark dør
100 000 fugler, seler, hvaler og skilpadder

av plastsøppel hvert år. Når det også
kommer fram at Australia bruker over 
200 millioner $ på opprydding av søppel
hvert år og at 37 000 tonn plast årlig går
med til produksjon av slike søppelposer,
skjønner man at denne kampanjen har
vært viktig. – Vi håper at andre stater skal
ta etter, sier Scales. 

PANT PÅ BOKSER – BARE I SA
South-Australia er dessuten alene på 
kontinentet om å ta pant for øl- og brus-
bokser. Og australere er et drikkende folk.

– Det forårsaker forsøpling i mange av
de andre statene. Her i byen ser vi folk
som samler bokser på gata for panten,
som er på ti cent (55 øre). Det gjør også
byen ryddigere, konstaterer Scales. 
Systemet har fungert i 30 år og inn -
samlingen skjer på egne mottak som det
fins drøyt 100 av i byen. De lateste kan
kaste boksene i den gule resirkulerings-
kassen sin hjemme.  Også dette tiltaket
høster skryt fra FN, noe en nordmann
naturlig nok stusser på. Men alt er relativt
og pant er altså ingen selvfølge. Dessuten
åpner de etablerte pantemottakene for nye
muligheter. De gjør det lettere for SA å
starte innsamling av andre fraksjoner, som
for eksempel bilbatterier, vinflasker, større
mengder papp og papir og metall- 

• 1.62 millioner innbyggere 
• Areal: 1 mill km2

• Avfallsproduksjon (2008–09): 3,6 millioner tonn
• Avfallsmengden per person har økt med 

ca. 70 kg siden ZWSA startet opp i 2003-04, 
fra 2 164 til 2 233 kg. Men avfallsmengden til
deponi har gått ned med 170 kg.

• I dag resirkuleres ca. 70 prosent, 2,55 millioner
tonn søppel, mot 61 prosent for seks år siden.
Og ZWSA kan skryte av å ha redusert mengden
søppel til deponi med 200 000 tonn.

fra 2003–04, til dagens 1,08 millioner tonn.
Det betyr en reduksjon på 16 prosent. Målet
er 25 prosent innnen 2014. 

• Størst gjenvinningsfraksjoner er:
– betong (ca 1 mill tonn)
– stål (ca 270 000 tonn) 
– tre (250 000 tonn)

FAKTA

Matt Scales er kommunikasjonsmedarbeider i ZWSA og lager blant annet informasjonsmateriell. 
I tillegg er han ansvarlig for nettsidene: www.zerowaste.sa.gov.au

En egen matavfallsbeholder med mark-kompostering 
– uten lukt, står midt på kjøkkenet.

Zero Waste-kontoret i Adelaide er i ferd med 
å utvide. Lokalene er preget av gjenbruksløsninger. 
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og plasttyper som ikke kan
kastes hjemme. Andre byer 
i Australia sliter med å finne
plass til slike mottak når 
politikken nå etter hvert endres.

ELEKTRONISK AVFALL 
– EN UTFORDRING
Selv i SA klager Scales på
plassen. – Vi skulle gjerne hatt
mer plass på hvert mottak, slik
at vi kunne tatt imot større
fraksjoner som for eksempel 
EE-avfall, mener han. Det er et
problem australerne ikke helt
har funnet noen god løsning på.
I dag resirklueres bare ti
prosent av TV’er og data-
maskiner. Men det ser ut til 
å nærme seg en produsent   -
ansvars løsning her til lands. 
I november i fjor ble det vedtatt
og innen 2021 regner man med
at 80 prosent av alle TV’er og
datamaskiner vil bli resirkulert,
heter det. 

Det mener krefter i SA er for
sent. De analoge signalene er 
på vei ut i disse dager og innen
2013 skal alt være digitalt. 
Det betyr en eksplosjon av 
utskifting og mesteparten
knuses i biter og komprimeres
for å spare plass på deponiene.

GRUVEDRIFT PÅ EE-AVFALL?
E-Cycle Recovery i SA er et av få
mottak som faktisk resirkulerer
elektronisk avfall. I en fabrikk-
hall med mye støy og støv,
finner vi 10–15 mann som
håndterer det elektriske avfallet.
Anlegget virker ikke spesielt
moderne i europeisk sammen -
heng, men “folk langs
samlebånd-prinsippet” fungerer
fortsatt her. Her tas TV’er og
datamaskiner fra hverandre til
gjenbruk. Leder Michelle Morton

er full av visjoner og sitter også
i styret i Zero Waste. Hun kunne
nok tenkt seg raskere fremskritt
i bransjen og oppfordrer
gruveselskapene, som det fins
mange av i Australia, til å gå
inn i behandling av elektronisk
avfall. 

– Man vet akkurat hvilke
mengder metall som fins i en 
TV eller datamaskin. Prosent-
andelen man ville fått ved å
“utvinne” fra EE-avfall kan være
mye høyere enn ved å drive ut
nytt metall i en gruve, sier hun 
og spår oppgraving av gammelt
EE-avfall i framtida. – Jeg tror
ikke vi kommer til å ha råd til 
å la det ligge i deponier, mener
Morton. 

LANGT FRAM
I SA graves fortsatt usortert 
avfall ned i hull i bakken en del
steder, som i Port Pirie, ifølge
engelske Darren North. Han 
begynte akkurat i en ny stilling,
og har i oppgave å endre
søppel håndtering totalt på et 
år, da deponiet skal stenges 
i juni 2011. 

Men SA har også etablert
gode systemer som arbeider
målrettet mot et samfunn uten
restavfall – Zero Waste. Utopisk
javel, men tanken er at hvert
skritt som tas, er et skritt på
veien. Og det er nok viljen bak
og selve systemet som gjør det
mulig å ta de praktiske skrittene
som har blitt påskjønnet av FN.
For Matt Scales og co blir ikke
arbeidsløse helt ennå. Men med
penger og vilje går det riktig
vei. Og timingen er god. I en 
tid da “alle” er opptatt av miljø
og klima, har de definitivt
australerne med seg.

Zero Waste – en verdens -
omspennende filosofi
Zero Waste International Alliance er en paraplyorganisasjon 
med rot i USA, som forfekter filosofien om bærekraftig ressurs -
forvaltning. 80 medlemmer, små og store samfunn, fra hele
stater og byer som Buenos Aires og San Fransisco, til mindre
bydeler, arbeider mot samme mål: Å minimere avfall til deponi. 
For å nærme seg det målet må: Industrien ta ansvar i forkant 
av avfallsproblemet, samfunnet ta ansvar for avfallet i etterkant
og politikerne ta ansvar for å samkjøre industri- og samfunns-
ansvar,  heter det fra ZWIA. Medlemskapet er veldig 
uforpliktende, medlemmene utarbeider både mål og strategier
selv, men ZWIA tilbyr assistanse.

FAKTA

ANNONSE

BIOGASS BERGEN - 
ORIENTERINGSMØTE OM BIOREST
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, skal oppgradere de fem største avløpsrense-

anleggene slik at de skal tilfredsstille sekundærrensekravet i forurensingsforskriften.  
Dette vil gi en vesentlig økning i produsert slammengde fra dagens 5000 tonn slam  
(TS=30 %) pr år til ca 40.000 tonn slam (TS=25 %) når anleggenes dimensjonerende 
belastning er nådd. Kommunen har vedtatt å behandle slammet i et biogassanlegg som skal 
plasseres i Rådalen. 
Anlegget skal være driftsklart høsten 2012, og stegvis ta imot slam etter hvert som   

renseanleggene bygges ut over en periode på ca 1 1/2 år.
For å få et best mulig grunnlag for prosjektering og bygging av biogassanlegget, ønsker 

Bergen kommune å kartlegge alternative muligheter for videre behandling og bruk av utråtnet 
slam (biorest). På bakgrunn av at dette er et salg og ikke en anskaffelse, kommer lov om 
offentlige anskaffelser ikke til anvendelse i dette tilfellet. Leverandører inviteres på denne 
bakgrunn til å levere inn et tilbud på kjøp av biorest.
Tilbudet må beskrive hvordan leverandøren planlegger å frakte bioresten bort fra 

biogassanlegget, hvordan bioresten er planlagt lagret/brukt, samt de økonomiske og 
forretningsmessige betingelser.
Tilbudet må gjelde fra det tidspunkt biogassanlegget er driftsklart, og angi den eventuelle 

avtalens varighet. 
Dersom Bergen kommune mottar et tilbud som ut fra økonomiske og forretningsmessige 

vurderinger fremstår som fordelaktig, vil avtale om kjøp av biorest kunne inngås på grunnlag 
av mottatt tilbud. 

Interesserte aktører inviteres til en befaring på anleggstomten, og et orienteringsmøte
den 28.september .
Fremmøte kl 10.30 ved BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen, Fanaveien 219.
Hensikten med møtet er både å orientere om prosjektets lokalisering, status og videre 
saksgang, og å få tilbakemeldinger i en dialog med aktører som kan gi nyttige innspill til den 
videre prosjekterings- og tilbudsprosess.
Av hensyn til møteopplegg og servering er det ønskelig med påmelding innen 24. september 
til Svein Otto Sande, SOS@cowi.no.
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AVFALL 

verden rundt 

� Plastposer eller papirposer når du skal bære matvarene
hjem fra butikken? Det mest miljøvennlige er selvsagt å ha
med en sekk eller et tøynett, men hva om du glemmer det? 

I Norge blir stort sett alle plastposer gjenbrukt som
søppelposer, og det samlede miljøregnskapet for plastposene
er dermed bedre enn for papirposene. I resten av verden er
situasjonen annerledes. Plastposer er vanligvis av den tynne,
knitrende varianten, og man bruker gjerne doble poser fordi
de er så skjøre. Gjenbruksverdien er lav. Plastposene kastes
vanligvis rett i søpla, eller havner på avveie. De henger i
busker og trær som døde fugler, tetter igjen avløpsnett, ender
opp i havet hvor de spises av skilpadder, hvaler, fugl og fisk.

Engangsplastposer har lenge vært en symbolsak for
miljøsiden, som har klart å gjøre flerbruksnett til trendy,
urban mote med budskap og innhold. I Europa er det vanlig 
å betale for plastposer og pakke matvarene sine selv. 
I USA står underbetalte butikkansatte i enden kassen 
og pakker varene for deg: “Do you want paper or plastic?”

Det kan det snart bli slutt på i USAs mest folkerike stat. 
Noen byer i California (San Francisco og Oakland) har hatt
plastposeforbud i supermarkedene siden 2007. Nå vil dette
snart gjelde hele staten. Californias delstatsforsamling har
nylig vedtatt å forby engangsplastposer, et forbud som vil
gjelde alle supermarkeder fra 2012, og mindre butikker fra
2013. Vedtaket må fortsatt godkjennes av det statlige senatet
senere i år, men guvernør Schwarzenegger støtter forslaget, 
så det ser lovende ut. Papir eller plast? – Ryggsekk!

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

Ryggsekken 
inntar California?

KURS  OG SEMINARER
DATO              KURSNAVN                                  STED               ARRANGØR                               KONTAKTPERSON

14.–15. sept.   Farlig Avfall 2010                          Trondheim        Norsas og NFFA                          Nina Jetmundsen, tlf. 930 84 327
21. sept.         Praktisk juss ved kjøp og salg        Værnes            NoBio                                       www.nobio.no
                    av bioenergi
22. sept.         Farlig avfall II                              Oslo                Norsas                                       Tom Bäcker, tlf. 930 82 436
23.–24. sept.   Biologisk behandling                     Drammen         Avfall Norge                               Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00 
19.–20. okt.    Avfallsbehandling                         Oslo                Teknologisk institutt                   www.teknologisk.no
20.–21. okt.    Avfall og juss                               Bergen             Avfall Norge
28. okt.          Kjemikalieregelverket REACH          Bergen             Tekna                                        www.teknakurs.no
28.–29. okt.    Deponering av avfall                      Oslo, Helsfyr     Avfall Norge                               Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00
8.–9. nov.       Bioenergidagene 2010                   Gardermoen      NoBio                                       www.nobio.no
9.–10. nov.     Høstmøte, Avfall Norge                  Røros               Avfall Norge                               www.avfallnorge.no
8.–12. nov.     Avfallsreduksjon                           Oslo                Teknologisk institutt                   www.teknologisk.no
                    og avfallsgjenvinning

Kurs innen avfall 
og miljøledelse 
Avfallsbehandling 
Kurs i mottak, håndtering og behandling av avfall. Gir deg en grundig innføring i avfall og gjenvinning,  
og er spesielt nyttig for nyansatte på avfallsanlegg. Oslo | 2 dager | 19.-20. oktober

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 sertifisert etter ISO 14001:2004. Oslo | 3 dager | 28.-30. september

 

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

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

  
  

 
      

   
 

      

 

   
       

  

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
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Stålverket i Mo i Rana 
godtar forelegg

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte stålverket 
i Mo i Rana for ulovlige utslipp av støv. Virksomheten har nå vedtatt 

politiets forelegg på 550 000 kroner og inndragning av 800 000 kroner. 
Celsa Armeringsstål overtok stålverket i Mo i Rana høsten 2006. 

Det viste seg i løpet av vinteren 2007 at det diffuse utslippet av støv var
langt høyere enn støvmengdene som var tillatt gjennom skorsteinen.
Klif anmeldte virksomheten til politiet fordi støvutslippet var i strid med

tillatelsen, i tillegg var plikten til å rapportere brutt. Celsa Armeringsstål 
gjennomførte tiltak som reduserte det diffuse utslippet av støv fra 1. april

2007 og senere ved en større ombygging i 2008. Sammen med en rekke andre
tiltak som er gjort hos virksomhetene i Mo Industripark, har dette bidratt 

til mindre svevestøv i Mo i Rana. Celsa Armeringsstål har nå vedtatt 
et forelegg fra politiet for utslipp av svevestøv på 550 000 kroner 
og inndragning av 800 000 kroner. De erkjenner ifølge politiet 

ingen skyld, men vedtar forelegget på grunn av 
prosessøkonomiske forhold.

Klif 02.07
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Åpen krokliftcontainer produsert av 

Raex 450 slitestål 
35 kbm og 41 kbm.

www.kanstad-mek.no | firmapost@kanstad-mek.no
Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik
Tel (+47) 77 72 26 00 | Fax (+47) 77 72 26 01

Avdeling sør: Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen
Tel (+47) 63 80 09 90 | Fax (+47) 63 80 09 91
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Millionbot for Trafigura
Oljeselskapet Trafigura er dømt til å betale åtte
millioner kroner i bot for å ha dumpet giftavfall 
i Elfenbenskysten. I 2006 forlot skipet Probo Koala
Nederland med kurs for Elfenbenskysten med flere
hundre tonn giftige kjemikalier om bord. I hoved-
staden Abidjan ble giften dumpet på åpne fyllinger,
og snart begynte lokal befolkningen å klage over
helseproblemer. Trafigura har hele tiden påstått 
at kjemikaliene ikke var helseskadelige, men 17
personer skal ha mistet livet i forbindelse med 
utslippet. Fredag dømte en nederlandsk domstol
Trafigura til å betale en bot på en millioner euro for
å ha brutt EUs lover om eksport av miljøavfall.

– Trafigura satte egeninteresser over miljøet og
menneskers helse, konkluderte aktor Look Bougert.
Domstolen har dessuten dømt kapteinen på skipet,
den 46 år gamle Sergej Tsjertov, til fem års betinget
fengsel. Det sveitsiskbaserte selskapet var også 
innblandet da tankanlegget til Vest Tank eksploderte
i Sløvåg i mai 2007. Trafigura fikk vasket såkalt
cokerbensin ved anlegget i Sogn og Fjordane, 
men saken ble senere henlagt av Økokrim. 

Aftenposten 23.07

Tre Kløfter-dammen 
trues av søppel
Tusener av tonn med søppel som er feid nedover Kinas største
elv Yangtze under den voldsomme flommen, skaper problemer
for den flomregulerende Tre Kløfter-dammen. Søppelmengdene
er noen steder så store og tykke at mennesker kan stå på dem,
rapporterer statlige kinesiske medier mandag.

Chen Lei, sjef for Tre Kløfter-anlegget, sier til den engelsk-
språklige avisen China Daily at 3 000 tonn søppel samles opp
fra dammen daglig, men at man ikke har nok mannskaper til 
å få opp alt.

– De store søppelmengdene i dammen kan skape problemer
for sluseportene i Tre Kløfter-dammen, sier Chen med 
henvisning til slusene som gjør det mulig med skipstrafikk 
oppover og nedover Yangtze-elva. Elva er en sentral handelsvei
for millionbyen Chongqing og andre byer og områder som ligger
lenger opp og innover i de mindre utviklede vestlige delene av
landet. Fotografier viser at store deler av Tre Kløfter-dammen
er dekket av søppel. Store kraner er brakt inn for å løfte ut
sammenfiltrede mengder avfall.

NTB 02.08.

Nytt prosjekt skal 
gi mindre matavfall
I Norge i dag kaster vi faktisk 25 prosent av all mat som
produseres. Dette er et stort samfunnsproblem og nå starter
krafttaket for å redusere matavfallet. 

– Allerede i dag har vi mye kunnskap om hva slags mat som
kastes, men vi skal finne ut enda mer. Vi skal blant annet
sammenlikne om det er de samme matvarene som står for
svinnet i dagligvareleddet som hjemme hos forbrukerne. Vi skal
fremskaffe en total oversikt over hva som kastes i alle ledd. 
Deretter setter vi i gang med tiltakene – og de skal gjøres
langs hele verdikjeden, forteller forsker Oddvin Sørheim hos
Nofima Mat. I forskningsprosjektet Reduksjon av matavfall i
verdikjeden samarbeider Østfoldforskning, SIFO og Nofima Mat
med industri og dagligvaresektoren for å kartlegge og iverk -
sette tiltak mot matavfallet i Norge. Samfunnsproblemet
knyttet til matavfall handler ikke bare om avfall. Det dreier seg
også om utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjon
og transport, sier Sørheim.

NTB 02.08.
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KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

www.geminor.no

Vi løser transport og energigjenvinning for:
Næringsavfall  Husholdningsavfall 

Kverning  Balling/emballering

EU vil ikke ta eget 
initiativ om bioavfall
En god håndtering av bioavfall kan gavne både miljøet og økonomien, påpeker Europa -
kommisjonen. Men fremfor å komme med et eget initiativ om bioavfall, vil man fokusere 
på gjennomføringen av det eksisterende avfallslovverket. Dette går frem av meldingen om
fremtidige skritt innen bioavfallshåndtering og bekreftes i rammedirektivet for avfall.
Rammedirektivet stiller ingen konkrete krav til behandling av biologisk avfall. Det
direktivet gjør er i praksis å oppfordre til tiltak for å fremme separat innsamling og riktig
behandling av bioavfall. ”Separat innsamling” utelukker ikke sentralsortering. Den enkelte
medlemsstat skal altså treffe tiltak for bioavfall, dersom helse-/miljøhensyn, 
eller hensynet til en god etterlevelse av avfallshierarkiet, tilsier det. 

Det er verdt å merke seg at Europakommisjonen er inneforstått 
med at lokale/regionale forhold vil påvirke hvordan avfallshierarkiet 
bør etterleves i praksis.

KS Bedrift 19.08

Innovasjonspris til Bjørn Bu
I forbindelse med Avfallskonferansen på Lillehammer ble 
Norsk Biogass tildelt den nyinnstiftede Innovasjonsprisen for 2010,
for den nyutviklede forbehandlingsløsningen for matavfall, BioSep.
Bjørn Bu mottok diplom og kr 10 000 på vegne av Norsk Biogass AS.

Prisen skal belønne innsats som fremmer utvikling innen avfalls-
bransjen. I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet:
Det er Bjørn Bu som er gründeren og oppfinneren av produktet. 
Bjørn har vokst opp med
produksjon og utnyttelse av
matavfall. 

I starten kalt ”skyller” til
gris, senere Miljøfor. Ut-
viklingen til dagens
produkt. – BioSep –
begynte etter kugalskapen 
i 2004 og forbudet mot 
å utnytte animalsk protein
til dyrefôr. Bjørns kreative
evner, pågangsmot og
utålmodighet vil gi ny 
giv for å løse avemballering
av bl.a. utgåtte varer 
fra dagligvarehandelen,
heter det.

En beveget Bjørn Bu fikk prisen under
middagen på årets avfallskonferanse.

65 millioner liter biorest til
bøndene i Nes

Selv om bystyret i Oslo ikke har gjort sitt endelige vedtak,
synes det nå omsider klart at biogassanlegget som skal ta
imot byens våtorganiske avfall blir liggende på Esval i Nes
kommune. 

I tillegg til gassen vil anlegget årlig produsere 65 millioner
liter biorest. Bøndene i Nes er den naturlige målgruppa, og nå
frir Energigjenvinningsetaten i Oslo (EGE) til bøndene.

Uavhengig av lokalisering av Oslo kommunes biogassanlegg,
har Romerike landbruksrådgivning startet forsøk med såkalt
biorest som gjødsel. Biorest er restene du får etter at mat-
avfall er omdannet til biogass. Biogassanlegget på Esval vil
produsere 65 millioner liter biorest, og EGE ser det som 
naturlig at bøndene i Nes blir kundene til denne miljøvennlige
gjødselen. – Vi ser for oss en modell der bøndene inngår en
langsiktig avtale med oss, kanskje over ti år. Bøndene må stå
ansvarlig for bygging av egne laguner, disse kan vi for 
eksempel leie tilbake, sier Johan Ellingsen, prosjektleder for
biogjødesel i EGE. EGEs mål er at biogjødselen skal konkurrere
med den tradisjonelle kunstgjødselen. Så gjenstår det å se om
bøndene vil kjøpe produktet.

Raumnes 19.08
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Bruktbutikkene har god omsetning
for tiden, og det er stor etter-
spørsel etter klær av god kvalitet.
Tekstiler som er av en slik kvalitet
at de ikke kan gjenbrukes, blir
brukt til produksjon av nødhjelps-
dyner, raggsokker og isolasjons-
materiale.

TEKSTILER

VÅTORGANISK AVFALL

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

Det er bra etterspørsel og et
godt marked med for returpapir.
Dette gjelder både for av-
svertningskvaliteter og
bølgepapp. På det europeiske
markedet har prisene holdt seg
høye og stabile gjennom hele
sommeren, og prisene på dette
markedet ligger rundt 1 000
kroner per tonn. 

STABILT BRA FOR RETURPAPIR

Prisene for å levere avfalls -
trevirke har hatt en kraftig 
økning i den senere tid. Det kan
ha en 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 små -
emballasje varierer ganske mye,
med priser fra ca. kr 1,50 opp til
kr 3,50 per kg. 

- vi gjenvinner batterier
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www.batteriretur.no

Alle
batterier

materialgjenvinnes
ved ledende
europeiske

anlegg

Det er fortsatt god etterspørsel med tilsvarende høye priser for returpapir. Etter en nedgang tidlig 
på sommeren, har skrapjernsprisen nå steget igjen. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige
endringer i markedsbildet. 

For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddel-
industri betaler miljøfôr - 
anleggene rundt 3-400 kroner
per tonn. Prisen på miljøfôr

Det er en stadig økende bruk av
resirkulert glass i bygnings-
materialer, blant annet i 
bygningsblokker. Blokkene har
høy trykkfasthet og god iso-
lasjonsverdi. Materialet er lett
og suger ikke vann, og er derfor
et godt alternativ til eksister-
ende lettklinkerprodukter. 

En stor del av det innsamlede
glasset benyttes også til produk-
sjon av glassvatt. 

Omsetning av jern- og metall-
skrap 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
2.9.2010 (omregnet til NOK) på
kr 11,25 per kg for bly, kr 42,00
per kg for kobber, kr 12,75 per
kg for aluminium 
og kr 12,05 per kg for sink.

Prisen på skrapjern økte gjen-
nom hele vinteren og tidlig på
våren Det høyeste nivået hadde
man i begynnelsen av april, hvor
prisen var oppe i kr 1 725 per
tonn. Utover i april, mai og juni
sank imidlertid prisen igjen, 
ned til bunnivået som var på 
kr 925 per 15. juni. Etter dette
har prisen steget jevnt, og
ligger nå per 1. september på 
kr 1 525 per tonn (fritt levert
Mo eller Oslo). 

ligger på 65–75 prosent av kraft-
fôrprisen. Det er svært stabile
priser innenfor dette området.  
Kompost basert på våtorganisk
avfall og hage- og parkavfall,
brukes som vekstjord og jordfor-
bedringsmiddel. 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 gjødsels-
produkter og jordblandinger som
er tilpasset spesielle formål eller
etter den enkelte kundes
spesifikasjoner. Prisene varierer
etter kvalitet og volum, men for
kompost av god kvalitet, kan
prisene ligge på opptil kr 350 per
m3. Kompost i småemballasje kan
oppnå enda høyere priser, og
selges opp til kr 1,- per liter. 

Når det gjelder plastemballasje
fra husholdninger, tilbyr Grønt
Punkt Norge kommuner/
interkommunale selskaper 
en standard avtale inkl 
godt gjørelse per tonn levert til 
gjenvinning.

Grønt Punkt Norge har også
avtaler med en rekke mottaks-
anlegg som samler inn og 
komprimerer EPS fra nærings-
livet. EPS gjenvinnes i
Stavanger. Ombruksemballasje,
kork og annet plastavfall
gjenvinnes kommersielt uten
støtte fra Grønt Punkt Norge. 
I dette markedet betales en pris
avhengig av kvalitet og
volumer.

Det er atter mulig å få en tusenlapp per tonn for returpapir 
på det europeiske markedet.
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Baksiden

stabilt underlag, må det da
gjøres bedre grunnarbeid. 
Siden Glasopor har lav
egenvekt og meget god
dreneringsevne, er
materialet som skapt for
slike prosjekter. Man kan
nøye seg med et tynnere
bærelag og dermed mindre
masseutskifting enn ved
bruk av tradisjonell pukk.
Dermed spares miljøet på 
to måter – ved redusert

Glasopor på banen

transportbehov og mindre
uttak av jomfruelig stein. 
I Skjeberg bygges det nå ny
kunstgressbane, og her har
entreprenøren Sarpsborg
Park & Anlegg brukt
Glasopor i kombinasjon
med geonett. På denne
måten reduseres masse -
utskiftingen til et minimum.

Det foregår en storstilt 
utbygging av kunstgress-
baner rundt om i landet.
Men disse prosjektene blir
gjerne henvist til relativt 
dårlig byggegrunn, bløt
mark eller gamle utfyllings-
områder De gode bygge-
arealene er gjerne disponert
for lengst. Eller det er gamle
grusbaner som opp-
graderes, og siden kunst-
gressbaner krever helt

I Skjeberg er det lagt Glasopor i kombinasjon med geonett på 8 000 m2.


