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Selv i dette rike landet
vil økonomiens tyngdelover sørge for
at forbrenningskapasiteten blir utnyttet.

Helhetlig gjennomgang?
❖ Miljøvernminister Erik Solheim ser, etter kontinuerlige
henvendelser fra Avfall Norge og enkelte opposisjonspolitikere på
Stortinget, nå omsider ut til å gi etter for kravet om å iverksette
arbeidet med en ny stortingsmelding om avfallspolitikken.
Ettersom det er mer enn 15 år siden daværende miljøvernminister
Torbjørn Berntsen avleverte sin stortingsmelding om temaet,
kan dette synes som et betimelig krav.
Likevel har vi en viss forståelse når Solheim sier at en ny
gjennomgang av avfallspolitikken ikke nødvendigvis trenger å være så
helhetlig. Avfallshåndteringen er en av de miljøproblemer i landet
som langt på vei er løst. Mye er i god gjenge, som Solheim sier.
Deponeringen av “vanlig” avfall er nesten en saga blott, hovedsakelig
til fordel for forbrenning i dyre og moderne anlegg, som ikke
forurenser i nevneverdig grad. Alt er imidlertid ikke fryd og gammen.
Blant de spørsmål som ikke er tilstrekkelig avklart er hvor konsekvent
forurenser betaler-prinsippet skal gjelde. Produsentansvaret, slik det
er ivaretatt gjennom returselskapene, er på mange måter en vellykket
konstruksjon. Men høstens tumulter har vist at viljen til å samle inn
og gjenvinne ikke nødvendigvis strekker seg ut over myndighetenes
krav. Det gjelder å finne insitamenter som gjør det interessant å ta
hånd om alt generert avfall innenfor de aktuelle fraksjonene.
En helt ny utfordring er også at det er i ferd med å etableres en
betydelig – og kanskje varig – overkapasitet på avfallsforbrenning.
Selv i dette rike landet vil økonomiens tyngdelover sørge for at denne
kapasiteten blir utnyttet. Det deponeres fortsatt millioner av tonn
årlig i land som ikke ligger veldig langt unna. Om våre forbrenningsanlegg skal fylles med importert avfall, mens det fortsatt investeres
tungt i ordninger som skal få vårt eget avfall over på andre løsninger,
er et spørsmål politikerne blir nødt til å forholde seg til
forholdsvis kjapt.
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Solheim vil ha ny stortingsmelding

MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

• Plassbesparende sorteringsanlegg gir rene og ryddige
omgivelser

Det ser nå ut til at Avfall Norges utallige oppfordringer om en
ny stortingsmelding om avfallspolitikken gir resultater.

Byrådet i Oslo
avgjør import
av Napoli-avfall
Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet
har Avfallshandel as gitt tilbud på
behandling av avfall fra Napoli-regionen.
I Norge er Energigjenvinningsetaten
i Oslo (EGE) og Hafslund Miljøenergi som
er potensielle mottakere. Men både
Jannicke Gerner Bjerkås, kommunikasjonssjef i EGE, og Truls Jemtland, informasjonssjef for Produksjon og Varme i Hafslund,
bedyrer at ingenting er av-gjort og at det
uansett er mange uker før italiensk avfall
finner veien til norske anlegg.
– Først skal det gjennomføres en
dyptgående risilo- og sårbarhetsanalyse,
sier Gerner Bjerkås. Begge tror saken vil
bli behandlet av byrådet i Oslo. Kommunen
er også majoritetseier Hafslund, før en
eventuell import kan finne sted.
– Det vil minst gå seks uker, mener
Jemtland. Og det er altså ikke avfallet som
har hopet seg opp på gatene i Napoli det
er snakk om her, men en fraksjon der det
våtorganiske og metallet er separtert ut.
– Dette avfallet egner seg for balling
og lagring, og er derfor attraktivt for
mange anlegg, sier Espen Aubert
i Avfallshandel as.
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• Iøynefallende, moderne
design
• Støysvak
• Mindre sjenerende lukt

Når invitasjonen fra Miljøverndepartementet
kommer, er vi derfor klare til å bidra med
innspill, sier direktør Håkon Jentoft, som
blant annet ønsker å fokusere på avfallsfraksjoner som i dag ikke omfattes av
produsentansvaret.
På direkte spørsmål om hvorvidt det nylig
vedtatte plastposeforbudet i Italia burde
følges opp i Norge, svarte Solheim at han
personlig gjerne hadde sett et forbud,
men måtte akseptere at det var solide
innvendinger fra fagetaten, altså Klif.

• Problemløs tømming
• Kostnadsbesparende

Erik Solheim vil ha ny stortingsmelding om de delene
av avfallspolitikken som ikke er i god gjenge.
Foto: Bjørn H Stuedal

Salget av Veolia Miljø drar ut
Det er fortsatt ingen avklaring på
hvem som blir den nye eieren av
landets største avfallsselskap, Veolia
Miljø. Fristen for endelige bud er
i begynnelsen av februar, men det kan
enda gå en stund før det foreligger en

avklaring, sier adm. dir. Anders Nygård.
Han bekrefter at det fortsatt er stor
interesse for å kjøpe selskapet, som har
rundt 1 500 ansatte og en omsetning
på tre milliarder kroner.

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

POTTINGER ECO

Ragn-Sells
Elektronikkretur friskmeldt

© Takk - Berre BRA AS.

❖ På Hold Norge Rent-konferansen
11. januar sa Miljøvernminister Erik
Solheim at han vil sette igang dette
arbeidet.
– Jeg er innstilt på det. Men en ny
melding trenger ikke omfatte alt som er i god
gjenge. Og vi vil selvsagt gå i dialog med
bransjen om hvilke områder som er viktigst
å ta tak i, sa Solheim.
I Avfall Norge er man naturlig nok fornøyd
med disse signalene.
– Avfall Norge har etterlyst en helhetlig
gjennomgang av avfallspolitikken lenge.

UNDERGROUNDS

Konkurransen om EE-avfallet blir hardere enn noen gang
i 2011. I tillegg til at ERP Norway er godkjent som returselskap (se side 12), har Klif akseptert den dokumentasjon
Ragn-Sells har levert, etter den begredelige revisjonen
i fjor sommer.
Klif har gitt uttrykk for at selskapet har
gjort en betydelig jobb med å revidere
rutinene, samt å utvikle og iverksette
nye systemer i den daglige driften av
retursystemet, ifølge en pressemelding
fra Ragn-Sells.
– Det er nå lagt et solid fundament
for den videre driften av selskapet. Det
har vært en svært krevende og lærerik
periode, sier daglig leder Thor Christian
Wiik Svendsen i Ragn-Sells Elektronikkretur, som har som mål å oppnå en
markedsandel på 25 prosent i løpet av
2013. I likhet med de øvrige aktørene,
tar han til orde for bedre samarbeid:

– Revisjonen av de øvrige returselskapene i elektronikkreturbransjen
har avdekket mellom fem og ti avvik fra
lovverket i hvert enkelt selskap, noe
som viser at både myndighetene og
bransjen har utfordringer som må løses
i felleskap. Dette gjelder bl.a. utformingen av regelverket rundt innsamlingsforpliktelsen til de ulike returselskapene. Ragn-Sells Elektronikkretur
forventer at Klif tar tak i denne
problemstillingen raskt og ser fram til
å bidra positivt i en slik prosess sier
sier Wiik Svendsen.

NYHET I NORGE!
• Komprimaterer med vekt og
adgangskontroll
• Utskiftbart seil med valgfri dekor
• Størrelser fra 15 - 22 m3

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

❖ QNO LUNDKVIST

❖ ØST-TRØNDER

❖ HAR SYKKELDILLA

Jeg er mest bekymret for den stadige
tilførselen av nye kjemikalier gjennom
produktene…

En omgjengelig vokter
Qno Lundkvist er sjefsingeniør ved Seksjon for produktkontroll og offshore i Klif. Men de fleste
kjenner ham som aksjonsleder for mange av Klifs kontrollaksjoner de siste årene. Resultatene
fra en del av disse har vært heller nedslående, og ført til negative presseoppslag. Men den
humørfylte svensken mener nå likevel at utviklingen går i riktig retning og at de fleste
aktørene tar miljøet på alvor.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ – Vi driver jo tilsyn for å finne
forbedringspunktene. Mange opplever det
nok som urettferdig når rapportene våre
teller opp avvik og anmerkninger. Og når
du spør, så er det vel fint lite skryt å finne
i rapportene våre. Men det er nå et valg
vi har gjort. Jeg ser rapportene som en
effektiv kommunikasjonsform… ”Se her,
på disse områdene må dere få opp farten
og bli bedre!”
Vi skal være tydelige pådrivere, men
konsekvensen blir jo at det bare er vi som
kontrollører og den kontrollerte som har
hele bildet og som kan lese rapporten på
en riktig måte.
– Opplever du at kontrollaksjonene har
ført til at bransjer og aktører har blitt
urettmessig hengt ut?
– Jeg har fått den tilbakemeldingen noen
ganger… Og ja, vi må passe på at vi ikke
uttrykker oss for bombastisk. Det skjer jo
at vi kontrollerer bedrifter der mye ikke
henger på greip, men vi må vokte oss for
å formidle et inntrykk av at det er
representativt for en hel bransje. Og selv
om vi stadig finner mange avvik, må man
også huske at regelverket har blitt
strengere etter hvert. Utviklingen går
i riktig retning, men selvsagt kunne det
gått fortere på enkelte områder.
De siste aksjonene Qno ledet var rettet
mot deponiene. Rapporten har foreløpig
ikke forlatt pulten hans, men han røper en
viss tilfredshet. – Det nytter! Bransjene
har gjort en fin oppfølging av fjorårets
aksjon, og utarbeiet en ny veileder for
mottakskontroll. Nå er den på plass og
legger grunnlaget for klare forbedringer.
Miljøvernmyndighetene har også hatt en
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liten finger med i spillet, et godt eksempel
på vellykket samspill mellom aktører og
miljømyndigheter.
– På hvilke områder er det minst
å glede seg over?
– Jeg er mest bekymret for den stadige
tilførselen av kjemikalier gjennom
produktene, nye stoffer som etter hvert
viser seg å ha helse- og miljøeffekter.
Den såkalte substitusjonsplikten – altså at
farlige stoffer skal byttes ut med mindre
farlige – går altfor langsomt.
Produktutviklingen er fortsatt ikke styrt
av miljøhensyn, økonomien veier tyngst.
Ikke minst gjelder dette bygningsmaterialer. Jeg savner større bevissthet
blant byggherrer, arkitekter og rådgivende
ingeniører, og en bedre skolering av
innkjøperne.
Men det er ikke bare enkelt, mange
produkter er komplekse, og utviklingen
av verdenshandelen har gjort utfordringen
større. Hvem har ansvar for hva en
badeand fra Kina inneholder? Vi har
kommet langt med å stoppe de store
punktutslippene fra piper og rør, nå er det
de tusenvis små, diffuse påvirkningene fra
ting rundt oss som er utfordringen.
Qno Lundkvist kaller seg for spøk "østtrønder", noe som betyr at han er fra
Åsarna i Jämtland, et område mest kjent
for sine skitradisjoner. Løpere som Thomas
Wassberg og Torgny Mogren kommer derfra,
i likhet med flere som snart skal til
Holmenkollen for å gå VM. Og altså Qno,
som dro derfra til Göteborg for å bli
maskiningeniør ved Chalmers tekniska
högskole. Han supplerte med tilleggsutdanning innen offshore, og dermed bar

det til Norge og Kværner Engineering, som
hadde store prosjekter på norske verft.
I 1980 begynte han i Det norske Veritas,
og gikk altså over til å kontrollere hva
andre gjorde. I 1985 var han med på å
starte et konsulentfirma innenfor offshore
sammen med tre kolleger, men i 1993
solgte han seg ut.
– Det ble for mye farting for en
småbarnsfar. Vi hadde hatt flere oppdrag
for daværende SFT, og da jeg fikk sjansen
til en fast jobb der, slo jeg til. Det ga ikke
akkurat lønnsvekst, men jeg har aldri
angret, sier han.
Qno Lundkvist forteller også at det
uvanlige fornavnet er et gammelt riddernavn, men vil altså ikke være med på at
hans kamp for miljøet har vært en kamp
mot vindmøller. Men ting tar tid, PCB –
polyklorerte bifenyler – har vært en viktig
del av Qno Lundkvists hele hans tid i Klif.
Han har ledet kartleggingsprosjekter på
Svalbard og i Russland. Ja, han har faktisk
også kartlagt sitt eget blod, der finnes det
mer enn 50 av de 209 kjente variantene av
PCB. Dette er han neppe alene om.
– Får vi virkelig mindre PCB i blodet om
vinduer og lysarmaturer skiftes ut, eller
er det mer symbolhandlinger?
– Alle variantene av PCB er nå forbudt over
hele verden. Utfordringen nå er å fase ut
de mengdene som er i omløp, og vi har
valgt å gå på de store kildene. Transformatorer med PCB-olje er faset ut, rundt
400 tonn. Det samme med 300 tonn PCB
i lysarmaturer. I isolerglassrutene var
mengden beregnet til rundt 100 tonn, og

PORTRETTET
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vi regner at det gjenstår i
størrelsesorden ti tonn å ta hånd
om. Det er store tall, å få dette ut
av kretsløpet er slett ikke symbolhandlinger. Og om det ikke er noe
skryt at få i rapportene våre får
jeg benytte sjansen nå. Avfallsbransjen og returselskapene har
vært flinke til å følge opp! Men
noen somler fortsatt, vi får fortsatt
enkelte meldinger om at kommuner
og byggherrer sitter med armatur,
som skulle vært fjernet i 2008.
Og det er jo bare tøys, gratis
avfallsbehandling, bedre lys og
lavere strømregning burde være
tilstrekkelig motivasjon.
– De kjemikaliene vi sliter med
i dag ble jo ikke lansert av ren
ondskap, blant annet sies det
at bromerte flammehemmere for
eksempel i elektronikk har
hindret mange branner. Er det
ikke en fare for at man i den
evige kampen for bedre miljø
tømmer en del barn ut med
badevannet?
– Det er ingen tvil om at både
PCB og bromerte flammehemmere
har reddet mange liv. Men nå vet
vi altså at disse stoffene har langvarige negative helse- og miljøeffekter. Vi skylder våre

etterkommere å ta dette på alvor
og det har vist seg at industrien
er i stand til å komme opp med
fullgode og mindre miljøfarlige
alternativer når det kreves. Jeg er
overhode ikke redd for at miljøkrav
vil føre til at vi må ta i bruk
mindreverdige produkter. Det er
heller ikke alltid det er bruksegenskapene som krever innhold
av farlige stoffer. Vi hadde nettopp
en sak der begrunnelsen for bruk
av bromerte flammehemmere i
vegisolasjon var at den ikke skulle
brenne opp på lager. Da ville en
annen logistikk være et langt
bedre alternativ.
Og så er det jo slik at mange
produkter, som er teknisk gode i
driftsfasen, ender opp som farlig
avfall som det er kostbart å kvitte
seg med. Spesielt ser vi dette i
bygg med lang levetid. De som
gjorde materialvalgene er gjerne
døde når bygget rives. Men i denne
bransjen skjer det mye, Nasjonal
handlingsplan for bygg- og
anleggsavfall inneholder mye
positivt, det burde jo jeg vite som
var med i arbeidsgruppa for planen
som gjelder nå, gliser Lundkvist.
Qno Lundkvist må også påta seg
en del av farskapet for den nært

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

Vi løser transport og energigjenvinning for:
Q9L[\YÅPZQNæringsavfall QHusholdningsavfall
QKverning QBalling/emballering

forestående Byggavfallskonferansen, som ser ut til å samle
rundt 250 deltakere, og der han
skal gi en oppsummering av Klifs
kontrollaksjoner i 2010.
– Dette arrangementet startet
som en PCB-konferanse i 2008,
som vi i Klif tok initiativ til for
å markere utfasingen av PCBarmaturene. Oppmøtet var så godt
at konferansen gikk med overskudd. Vi bestemte oss for
at dette skulle brukes til en ny
konferanse som siktet bredere.
Slik ble Byggavfallskonferansen
etablert, og det er en positiv og
entusiastisk gjeng som jobber
videre med dette nå, forteller
Lundkvist.
– Du er ikke redd for å bli altfor
involvert med de aktørene som
du samtidig skal holde i ørene?
– Nei. Men i mange land er det
jo vanlig at myndighetene bare
kommer opp med et regelverk, og
så får aktørene finne ut av det som
best de kan. Her har vi en annen
tilsynstradisjon, vi går heller tidlig
inn og deltar i prosessen. Og når
en bransje tar tak i sakene og
lager en ambisiøs handlingsplan,
slik bygg- og anleggsbransjen har
gjort, da bør vi absolutt være med.
Det gir best resultater, og det er jo
hensynet til miljøet som skal være
styrende for vårt arbeid.
– Hender det at du blir skuffet
og forbannet når tilsyn avdekker
at folk gir blanke både i miljø
og regelverk?
– Av og til kan man bli frustrert,
særlig når forbedringer trekker ut i
det uendelige. Men for pokker, jeg
er ikke oppgitt! Og jeg har til gode
å bli nektet adgang eller bli utsatt
for andre ubehageligheter under
tilsynsaksjonene. Vi blir godt
mottatt, selv om vi til og med
sender en regning som dekker
kostnadene for besøket etterpå.
Andre statlige tilsyn er finansiert
over statsbudsjettet eller ved
hjelp av produktavgifter, men jeg
synes gebyrfinansiering er mest
i tråd med forurenser betalerprinsippet.

KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335

F R A AV FA L L T I L E N E R G I

www.geminor.no
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Den positive mottakelsen kan
ha noe med væremåten å gjøre.
Qno Lundkvist har blitt
karakterisert som "en rund
firkant", han har en vennlig og
humoristisk tilnærming til sine
alvorlige oppgaver.
– Du skal håndtere regelverket
etter boka, men samtidig være


Þ

rund nok til å innse at iblant må
ting få ta litt tid. Men vi skal
ikke være for tålmodige,
sier han.
– Særlig fra landsdekkende
aktører klages det iblant over
at fylkesmennene praktiserer
regelverket forskjellig. Gjør Klif
noe for å forhindre det?
– En av fordelene med de landsdekkende aksjonene er jo at de
virker kalibrerende på alle som
deltar. Vi sender ut et sentralt
aksjonsnotat på forhånd, som
beskriver hva som skal
vektlegges, og vi følger opp
underveis. I tillegg har vi årlige
samlinger for miljøvernavdelingene der vi går gjennom
aktuelle problemstillinger. Fylkesmennene har en krevende rolle,
de tildeler konsesjoner og skal
siden sørge for at de blir fulgt.
Det er 18 fylkesmannsembeter
i landet, som møter svært
forskjellige utfordringer. Vi kan
ikke forvente at de skal være
helt like.
Qno Lundkvist er en aktiv mann
også når han ikke er på jobb.
Han var i mange år korpsleder
i Skui juniorkorps, men nå har
sønnene vokst ut av junioralderen. I stedet har han fått
sykkeldilla.
– Jeg sykler ganske ofte på
jobb, det er to og en halv mil
hver vei. Det tar en drøy time,
men det gjør nesten bussen
også. Og i sommer hadde jeg et
tilsyn i Harstad som siste jobb
før ferien. Da syklet jeg derfra til
Åsarna, der jeg fortsatt har et
sted. Det var flott, jeg har planer
om en lignende tur til sommeren,
forteller han.
Og i slutten av februar får han
besøk av gamle kompiser som
kommer for å se på ski-VM.
– Hvem heier du på da?
– Jeg føler meg nok mest norsk,
jeg har alltid likt holdningen her
i furet værbitt. Mens det i
Sverige var tilskudd til å legge
ned jordbruksland, var det
fortsatt tilskudd for å dyrke opp
nytt her. Jeg er også svak for
skippertaksmentaliteten, selv om
jeg nok har med meg en viss
sans for "ordning og reda" fra
gamlelandet. Jeg heier nok på
de norske, bortsett fra løperne
fra Åsarna. Om de gjør det
godt, blir det jubel.
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Grønne sertifikater for halvparten
av ny avfallsbasert el
Som kjent kom svenske og
norske myndigheter til enighet
om en felles sertifikatordning
før jul. Det forutsettes at
EU og Norge blir enige om
implementering av fornybardirektivet, noe alle regner med
går i orden. El produsert
i nye avfallsforbrenningsanlegg
vil dermed inkluderes i
sertifikatordningen, men bare
for den andelen av energien
som er fornybar.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Spørsmålet blir da hvor stor den
fornybare andelen er. Avfall Norge har
gjennomført et prosjekt for beregning
av fornybar andel i avfallet som leveres
til norske forbrenningsanlegg. Dette
er gjort på oppdrag fra NVE, som har
ansvaret for å forberede innføring av
sertifikatordningen.
DRØYT HALVPARTEN FORNYBART
Grunnlaget for beregningene er til dels
foreliggende avfallsstatistikk, plukkanalyser av husholdnings- og næringsavfall og litteraturdata. Som en del
av prosjektet er det gjennomført nye
plukkanalyser for ulike kategorier
næringsavfall som går til norske forbrenningsanlegg. For beregningen av
fornybar andel på energibasis, er det
benyttet en beregningsmodell utviklet
av PROFU, som også har bidratt til å
kvalitetssikre beregningene.
Resultatet av beregningene viser en
fornybar andel på:
• 60 prosent regnet på vektbasis
• 52 prosent regnet på energibasis

Hele rapporten er lagt ut på Avfall
Norges hjemmeside.
BARE NYE ANLEGG
Nå er det ikke sikkert innføringen av
grønne sertifikater vil bety særlig mye
for økonomien ved norske avfallsforbrenningsanlegg. De anleggene
som er under etablering ble stort sett
påbegynt før 9. september 2009, og
kommer dermed ikke med i ordningen,
slik den nå er foreslått. Men ordningen
kan sørge for at alle framtidige
forbrenningsanlegg blir optimalisert
for strømproduksjon. Om sertifikatprisen blir 20 øre, slik den i snitt
har vært i Sverige siden innføringen
i 2003, vil ordningen gi en merpris
på10,4 øre per KWh avfallsbasert el.
Under forutsetning av at NVE legger
til grunn at 52 prosent av avfallsenergien er fornybar.
GJØR VANNKRAFTEN RENT BORD?
Politikerne har vært opptatt av
at sertifikatordningen skal være
teknologinøytral, noe som har ført
til at også nye vannkraftprosjekter
kommer med. I Sverige, der
elsertfikatordningn karakteriseres
som en suksess, frykter energiaktørene
at ny norsk vannkraft skal ta en for
stor del av den felles kaka.
– Den svenske regjeringen må tydelig
markere at hensikten er at utbyggingen
av biokraft og vindkraft skal fortsette
i Sverige. Om det viser seg at nye norske
vannkraftverk tar hånd om en altfor stor
del av den felles kvoten, må man kunne
kreve at nordmennene tar en større del av
kostnaden. Ellers blir resultatet at de
svenske elsertifikatene blir brukt til å
støtte en ensidig utbygging av norsk
vannkraft, som ofte er lønnsom fra før,
sier Gustav Melin, direktør i den svenske
bioenergiforeningen Svebio.

sertifikater?
Formålet med en såkalt grønn
elsertifikat ordning er å subsidiere
utbygging av fornybar elproduksjon.
Ordningen er markedsbasert, det er
strømforbrukerne som skal betale for
sertifikatene, mens produsentene av
fornybar energi får inntektene.
I forslaget som nå har vært ute
på høring, kan anlegg som er
påbegynt etter 9. september 2009
(da intensjonsavtalen med svenskene
ble undertegnet) selge sertifikater.
Alt strømforbruk unntatt industriens
er sertifikatpliktig. I Norge er dette
beregnet til 73,4TWh per år. Andelen
pliktig grønn energi skal økes gradvis.
I forslaget som nå er ute på høring,
foreslås en andel på tre prosent
i 2012, som trappes gradvis opp til
18,3 prosent i 2020. Hvis sertfikatprisen blir 20 øre, vil ordningen bety
en ekstra kostnad for forbrukerne på
0,6 øre per kWh neste år, som øker til
3,66 øre i 2020. Altså 732 kroner
per år om forbruket er 20 000 kWh
Elsertifikatordningen er foreslått å
vare ut 2035, men sertifikatandelen
trappes langsomt ned etter 2020.

www.euroteknikk.no

EE-AVFALL

Barnas Holmenkolldag ikler seg en VM-drakt i 2011, og søndag 13. mars kan alle barn
mellom 4-12 år være med på å sette verdensrekord på ski i Holmenkollen og 6 andre steder.
Mer informasjon finner du på www.skiforeningen.no

Hva er grønne

25 år - for et bedre miljø
10

Klar for Barnas VM-dag den 13. mars?

Startnummer fås ved
påmelding til Barnas
Holmenkolldag, som kan
gjøres enten gjennom
www.skiforeningen.no eller
på www.billettservice.no

Småelektrisk avfall
skal ikke kastes sammen
med restavfallet. Rydd
opp hjemme og ta med
kassert småelektronikk
til Elreturs stand.
Alle som leverer inn blir
premierte!
Gode ski med riktig
smøring er avgjørende
både for prestasjonen
og humøret!

Innsatsen som gjøres under
Barnas Holmenkolldag må foreviges.

Ikke bare skiene
som trenger smøring
– husk tursjokolade.

Besøk standen til Miljøagentene,
barnas miljøvernorganisasjon.
Der skjer det mye under Barnas VM-dag.

Elretur og Miljøagentene samarbeider med Skiforeningen om å samle inn småelektrisk avfall
under Barnas Holmenkolldag. Alt for mye småelektrisk avfall kastes sammen med restavfallet,
hvor det IKKE skal kastes! Ta derfor med det dere har av gamle mobiler, blinkesko og elektriske
leker – og lever det på Elreturs stand, slik at avfallet miljøsaneres og gjenvinnes på riktig vis.

HUSK Å TA MED
SMÅELEKTRONISK AVFALL
TIL BARNAS VM-DAG!
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ERP Norway godkjent av Klif
Klif godkjente rett før nyttår
ERP Norway AS som nytt
returselskap for EE-avfall i
Norge og selskapet ble satt
i drift ved årsskiftet. Dermed
er det fem returselskaper som
konkurrerer om EE-avfallet
i 2011. Elkjøp-konsernet er
ERP Norways første medlem.
– Det gjør selskapet til en
vesentlig aktør allerede fra
oppstarten, sier Helge Åmotsbakken, miljødirektør i Elkjøp
Nordic AS.

❖ Åmotsbakken er også nestleder i ERP
Norway sitt styre. – Et viktig mål er
å få til en clearing med andre returselskap for å skape forutsigbarhet for
kommunene. ERP har allerede hatt de

at markedsplikt må og skal overholdes,
og da er det viktig at gammel historie
legges til side.
Hovedaktørene må legge forholdene
til rette for et systematisk og
forutsigbart samvirke med KommuneNorge, understreker Åmotsbakken.

Helge Åmotsbakken sier ERP Norway vil gjøre sitt
for å skape en ryddig og forutsigbar henting av
EE-avfall hos kommunene.

første clearingsamtalene med hovedaktøren Elretur AS. Begge parter har
sett betydningen av å få “ryddet opp”
i det kaoset som har vært vedrørende
henting av avfallet. ERP er tydelige på

STORT ANSVAR
ERP, som er et datterselskap av Europas
største returselskap ERP Europe,
har henteplikt for cirka 35 000 tonn
EE-avfall i 2011.
– Volumet vil øke i takt med
medlemsmassen. Ut fra de signaler vi
har fra markedet, ser det ut til at vår
andel gradvis vil øke framover. Vi har
ambisjoner om etter hvert å bli det
største og mest kostnadseffektive
returselskapet for EE-avfall, sier
Åmotsbakken, som i 1998 ble den
første direktør i Hvitevareretur as.
I 2005 fusjonerte dette selskapet
med Elektronikkretur til dagens
Elretur AS.

DIN BRANSJE.
VÅR styrke.

Anmelder ulovlig eksport av EE-avfall
Ragn-Sells har anmeldt
en underleverandør og en
tidligere leder for Ragn-Sells
Elektronikkretur til Økokrim for
det selskapet mener er ulovlig
eksport av elektronikkavfall.
Saken dreier seg om at avfall
som skulle til forsvarlig
håndtering i Litauen, i stedet
er sendt til land i Asia.
❖ – Vi har nulltoleranse for denne typen
atferd. I den aktuelle saken mener vi det
foreligger straffbare forhold hos en
underleverandør og en ansatt, og vi har

12 EE-avfall

derfor valgt å gå til politianmeldelse,
sier adm. direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells.
Han forteller at de i flere år benyttet den
aktuelle underleverandøren til transport av
elektronikkavfall fra Norge til et godkjent
gjenvinningsanlegg i Litauen. Ragn-Sells
interne undersøkelser har avdekket at mens
selskapet mottok fakturaer i henhold til
bestilling på transport til Litauen, har
underleverandøren i samarbeid med en
ledende ansatt i Ragn-Sells i stedet sendt
avfallet til Malaysia og Kina. Eksport av
elektronikkavfall er underlagt eksportregler,
og de aktuelle asiatiske landene er ikke
godkjente mottakerland.
Det avdekkede forholdet representerer
dermed etter Ragn-Sells mening både et
straffbart brudd på eksportreglene for
elektronikkavfall og grov illojalitet i forhold
til selskapet.

– Vi har i noen tid arbeidet med å
avdekke hva som har skjedd og har bistått
Økokrim i deres etterforskning. Vi vil også
framover samarbeide med Økokrim for å
komme helt til bunns i saken, sier Bjørn
Hoel.
Etter det Ragn-Sells har brakt på det rene
omfatter saken ca. 50 containere med
elektronikkavfall i 2008 og 2009, til
sammen 700 tonn utrangerte fjernsyn,
dataskjermer og pc’er. Saken ble først
oppdaget ved en inspeksjon i Rotterdam
og er senere avdekket i sin fulle bredde
gjennom interne undersøkelser i Ragn-Sells.
Og den etterforskes altså nå av Økokrim.

Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79
www.volvomaskin.no

Vi i Volvo Maskin prioriterer din virksomhet. Dine krav til produktivitet og lønnsomhet er vår utfordring. Vi er opptatt av at du som kunde skal få utført jobben raskt
og effektivt. Dette vil vi sørge for gjennom å tilby et komplett utvalg av utstyr og
spesialtilpasninger som gjør maskinen skreddersydd til jobben, og ikke minst
gjennom bransjens største serviceapparat. Med 200 mekanikere og 140 servicebiler over hele landet kan du ha tillit til Volvo, uansett utfordring du står overfor.

FARLIG AVFALL
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Miljøvennlig PVC fra Drammen
Rett til høyre for E 18 når du
kjører inn i Drammen ligger
Protan. Her har man i 35 år
produsert store mengder
PVC-duk, hovedsakelig til
takmembraner. Kjetil Larsen,
direktør for teknologi og
utvikling, påstår i fullt alvor
at produktene de sender ut
på markedet er svært
miljøvennlige.

IKKE BARE TAK
Ved Protan produseres 13–15 millioner
kvadratmeter termoplastisk membran årlig,
og det meste går altså til tak. Selskapet er
også en stor entreprenør innen taklegging,
nær halvparten av de 760 ansatte er
sysselsatt med dette. Men firmaet
produserer også fleksible ventilasjonsrør
og veggbelegg.
– Høyere råvarepriser gjør at mange nedlagte gruver nå startes opp igjen, og
fokuset på ventilasjon i gruver er litt større
enn før. Derfor er dette et godt marked for

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ – Takene er lette og brannsikre, de har
svært lang levetid og det er ikke noe spill
fra produksjonen. Et nytt tak kan legges
oppå det gamle, og gjennom returselskapet
RoofCollect blir kasserte tak tatt tilbake
og granulert på nytt. Våre tak har kommet
svært godt ut av de LCA-analyser som er
foretatt, sier Larsen. Bedriften er
ISO 14001-sertifisert, men det stopper ikke
der.
– Nesten alle land har standarder for
tak. Jeg tror vi har hatt besøk av ti ulike
standardiseringsorganisasjoner for å bli
revidert bare det siste året, sier Larsen.

Denne kverna tygger i seg alt kapp og spill,
produksjonsavfall forekommer nesten ikke.
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utrangerte tak, men de vi får blir sendt via
produsentenes returselskap RoofCollect til
Jutta Hoser Recycling i Tyskland, der de
smeltes og granuleres på nytt. Det gjenvunnede materialet brukes riktig nok ikke
til nye tak, men til gulv og banedekker.
Heller ikke fra produksjonen hos Protan blir
det særlig mye avfall.
– Fordelen med termoplast er jo at alt
kapp og spill kan kvernes og gå inn i
produksjonen igjen av andre produkter.
Jeg har tidligere arbeidet med herdeplast,
og der måtte jo alt som var til overs på
deponi, sier Larsen. Nå er heller ikke PVC
noe som uten videre kan sendes inn i forbrenningsanleggene.
– I Norden er det bare Kommunekemi i
Danmark som kan ta imot, forteller Larsen.

Protan-fabrikken ligger til høyre for E 18
ved innkjørselen til Drammen.

oss. Og på enkelte typer industritapet er vi
langt framme, dette selger vi til og med til
Kina, forteller Larsen.
Fabrikken har en såkalt krevende
beliggenhet, bak seg har den Drammens
beste boligstrøk, der beboerne ikke er
interessert i verken støy eller utslipp.
Før hadde vi VOC-utslipp til luft, men dette
kondenseres nå og bringes tilbake
i produksjonen. Støy er fortsatt noen
ganger et tema, men et nytt kontorbygg
mellom fabrikken og boligområdet har
bedret situasjonen, sier Larsen.

0,/-3,672/(1
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ASBESTPISTOLEN
Kjetil Larsen foran en av produksjonslinjene, som mest minner om en papirmaskin.
Han vil fortelle mer på Byggavfallskonferansen 11. februar.

FOKUS PÅ TILSATSSTOFFENE
PVC – polyvinylklorid – har vært et omstridt
materiale i 40 år, på grunn av det høye
klorinnholdet. Diskusjonen har dreid seg
om arbeidsmiljø, kvikksølvutslipp ved
klorproduksjon og om utvikling av dioksiner
og saltsyre ved brann. Selve PVC'en er nå
frikjent for det meste. De siste årene har
miljøfokuset dreid mer over på tilsatsstoffene, stabilisatorer og myknere. Larsen
mener produktene fra Protan ligger godt an
også her.
– Vi faset ut bly allerede tidlig i 2000,
lenge før vi var pålagt å gjøre det. De siste
årene er flere stoffer kastet ut. Vi prøver å
ligge i forkant med å tilpasse oss framtidig
regelverk. Det koster noe, men så får vi til
gjengjeld et forsprang på konkurrentene,
sier Larsen. Reach-direktivet har ført til at
flere stoffer blir forbudt. Kortkjedede
ftalater, som består av små molekyler, har
blitt faset ut etter hvert, og Protan bruker

nå kun de godkjente ftalatene i sine
produkter.
– Få materialer har hatt blitt så grundig
undersøkt som PVC siste tiårene. Det sterke
fokuset helt fra 70-tallet har gjort PVC
stadig mer miljøvennlig. Først ble
tungmetallene fjernet, deretter de skadelige
ftalatene. Det neste som vil bli tatt ut, er
de små mengdene vi bruker av antimon,
sier Larsen.
NESTEN IKKE AVFALL
Larsen framholder Protan-takenes lange
levetid som et vesentlig miljøfortrinn.
– I byggebransjen er heldigvis lang
levetid et miljøfortrinn. Våre tak, som bare
veier ca. 1–2 kg per m2, varer i minst
25–30 år om de får ligge i fred. Og trengs
det fornyelse, legges det bare en ny
membran oppå den gamle, det blir i
realiteten ikke avfall før bygget rives.
Vi har hittil nesten ikke fått tilbake

Først ble tungmetallene
fjernet, deretter de
skadelige ftalatene.
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Må husholdningene
ta hele regningen?
Hold Norge Rent-konferansen
i januar tok opp spørsmålet
om finansiering av opprydding
på offentlige steder. Klif har
anbefalt at forurensningsloven endres slik at dette
kan finansieres over husholdningenes avfallsgebyr.
Men både Kommunenes
arbeidsgiver, interesse- og
medlemsorganisasjon (KS)
og NHO har prinsipielle innvendinger mot en slik løsning.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Det er et sørgelig faktum at forsøpling
av offentlige områder er et økende problem
i dette miljøvennlige landet. Opprydningen
er kommunenes ansvar, men det er gjerne
fordelt mellom ulike etater. Det er også

vanskelig å få finansiering, i konkurranse
med alle gode og lovpålagte formål.
Finansieringsløsninger som overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, eiendomsskatt,
produsentansvar eller øremerkede statlige
avgifter kan alle bidra positivt, men ingen
av disse løsningene løser kommunenes
problemer med finansiering av opprydding
i forsøpling, heter det i Klifs anbefaling til
Miljøverndepartementet.
– FÅ ALTERNATIVER
Pål Spillum, leder for Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning i Klif,
mente gebyrfinansiering var det minst
dårlige alternativet.
– Det er egentlig ikke så mange
alternativer. Men det er viktig at det gjøres
klare avgrensninger. Renovasjonsgebyret
skal ikke brukes til opprydding langs veier
og ikke til fjerning av villfyllinger. Og
næringslivets forpliktelse etter forurensningslovens §35, til å rydde opp på og
rundt sine egne virksomheter, står ved lag.
Og så må det understrekes at dette er
frivillig. Forslaget åpner adgang til å bruke

Prinsipielt imot. Hanne Torkelsen fra KS og Peter Brubakk fra NHO mente
finansiering av opprydning over husholdningenes renovasjonsgebyr er en
svært dårlig ide.

16

AVFALLSPOLITIKK

renovasjonsgebyret, ikke å pålegge
kommunene en slik løsning, sa Spillum.
Gjennomføring av forslaget vil kreve
lovendring, altså trengs både konsekvensvurdering, høringsrunde og vedtak i
Stortinget.
– BRYTER MED PRINSIPPER
– Det er for enkelt å bare la husholdningene ta hele regningen. Det bryter med
selvkostprinsippet i forurensningsloven,
og med forurenser betaler-prinsippet som
gjennomsyrer hele miljøretten. Det er for
enkelt å si at avfallet på offentlige steder
bare er husholdningsavfall på avveie. Klif
er for avvisende til alternative løsninger.
Nå sies det at engangsgriller ikke lenger er
noe forsøplingsproblem, man har funnet
alternative løsninger. Hadde man gjort det
om det bare hadde vært å legge på
gebyret? sa KS-advokat Hanne S. Torkelsen.
Hun fikk støtte av næringspolitisk
direktør i NHO, Peter H. Brubakk: – Vi vil
avvise dette på prinsipielt grunnlag.
Et gebyr skal finansiere den tjenesten man
mottar, punktum. Det er typisk at man

Mer pragmatiske. Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes Landsforbund og direktør
Morten Jentoft i Avfall Norge mente derimot at dette er en praktisk løsning.

innfører en ny regel i stedet for å håndheve
de man har. Dette blir som å selge strikk
i metervis. Det finnes mange gode formål
som det kan være fristende å finansiere
gjennom en monopolordning. Men summen
av alt vi er for er vi i mot. Det er heller ikke
riktig å frita folk for det individuelle
ansvaret man har for ikke å kaste søppel,
sa han.

Gullklypevinnerne

– GREI LØSNING
Andre så mer praktisk på problemet:
– Hele 80 prosent av befolkningen synes
forsøpling er et problem, og det meste av
det vi snakker om her er såkalt "herreløst
avfall". Det må være en grei og pragmatisk
løsning å godta en mindre økning i renovasjonsgebyret, sa Morten Dåsnes, daglig
leder i Friluftsrådenes landsforbund.
– Det er ikke noe likhetsprinsipp her
uansett, man betaler det samme renovasjonsgebyret om beholderen bare er
halvfull. Han fikk støtte av Avfall Norges
direktør, Håkon Jentoft.
– Mye av dette er avfall som husholdningene tar med seg ut, derfor mener vi
at gebyrfinansiering kan forsvares.
Og kommunene sitter med ansvaret
uansett, det dreier seg altså ikke om nye
kostnader, bare om finansiering og samling
av ansvaret, sa han.

Per Ole Buxrud, Østre Åmot Rent og Pent,
Modum kommune

SKJER ALLEREDE
Det ingen sa var at gebyrfinansiering
av offentlig opprydding allerede skjer.
En rapport Norconsult utarbeidet for Klif
viser at 8 av 30 kommuner benytter seg av
avfallsgebyret til å finansiere opprydding
av forsøpling på fellesarealer. Dette er altså
i strid med dagens forurensningslov, som
ikke åpner for en slik løsning.
Norconsults rapport, basert på et utvalg
av kommuner, viser at en kommune i gjennomsnitt bruker ca. 65 kroner per innbygger årlig på søppelkasser og opprydding
av forsøpling i det offentlige rom.
– Et utvidet avfallsgebyr vil være et
effektivt tiltak for å sikre finansiering.
Gebyrøkningen vil ikke utgjøre noen stor
merkostnad for innbyggerne, som samtidig
får det renere i sine omgivelser. På denne
måten hindrer vi også at kostnaden til
oppryddingen blir en salderingspost på
driftsbudsjettene til kommunene, sa klimaog forurensingsdirektør Ellen Hambro da
anbefalingen ble overlevert MD.
OG HVA SIER SJEFEN?
Erik Solheim overvar ikke denne debatten,
men sa før han gikk at han syntes
gebyrfinansiering var en god ide som
departementet ville arbeide videre med.
Men som den ringreven han er, sa Solheim
at han var kjent med motforestillingene,
og at også disse ville bli vurdert i det
videre arbeidet.

Hold Norge Rent har blåst liv i utdelingen av Gullklypa
igjen. De forgylte "avfallsplukkeklypene" deles ut til
institusjoner eller enkeltpersoner – en pris i hver
klasse –"som har vist en ekstraordinær innsats for et
renere og ryddigere lokalmiljø". Årets prisvinnere er
følgende, med utdrag av juryens begrunnelse:

Per Ole Buxrud og Østre Åmot Rent og Pent
har siden 2 000 organisert 65 voksne og 400
skoleelever til å plukke søppel i Åmot sentrum.
Buxrud har nær kontakt med skolene og får
barn og unge med på ryddingen også utenom
den store ryddedagen i april. Arbeidet fremstår
som meget organisert med oppdelte kart og
gode lister, og ifølge nominanten “gjøres alt
med et smil og godt humør”. På ryddedagen legges det ned over 500 dugnadstimer,
men fordelt på 465 personer blir det bare litt over en time på hver. Plukkingen av
søppel resten av året føres det ikke dugnadstimer på, men fordi folk bor eller
arbeider i rodene sine, er det lettvint å plukke med seg det man ser når man er ute
og går. Ifølge kommunen er det så å si ikke forsøpling i Åmot.
Per Ole Buxrud har vist hvor viktig dugnadsånden og de frivilliges innsats
er for et rent og pent nærmiljø, noe som også gjør Åmot til et trivelig sted
for turister og bidrar til å gjøre Modum til en enda mer attraktiv turistdestinasjon.

Electrolux v/Cecilia Nord
Gjennom miljøkampanjen “Vac from the Sea”
har Electrolux lansert fem unike støvsugere
som alle er laget av plastavfall fra verdenshavene. “Søppelstøvsugerne” inngår i en
verdensturne som skal bidra til å få fokus på
en større satsing på gjenvinning av jordens
enorme mengder plastavfall.
Electrolux har på en konstruktiv måte satt
marin forsøpling på dagsordenen og bidratt til
å spre kunnskap om saken og også stimulert
til fysisk opprydning.
Som virksomhet har de vært innovative
og pekt på mulige løsninger ved å ta
i bruk gjenvunnet plastmateriale fra marin
forsøpling i sine produkter. Ved å bruke
– Vi håper å bidra til at ingen i framtida
blir nominert for å ha plukket plast,
plastavfallet bidrar de også til opprydding
sa Cecilia Nord.
i havet og langs kysten.
Kampanjen Vac from the Sea har utvist stor
kreativitet. Electrolux har en global satsing med prosjekter i mange land,
og viser en modig satsing på marin forsøpling som får fram alvoret i situasjonen.

AVFALLSPOLITIKK
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Marint søppel truer livet i havet
I Stillehavet driver svære
søppelflak rundt hundrevis
av mil fra land. I Nord-Norge
fortoner stadig flere strender
seg som rene avfallsfyllinger.
Og en ny rapport fra Klif og
DN framgår det at man har
funnet foruroligende
mengder plast i sjøfuglmager.

vil også kunne bringe miljøgifter inn i de
første ledd av næringskjeden, og de kan
dermed nå svært høye konsentrasjoner før
de når toppen av næringskjeden.
– Klif har satt i gang undersøkelser av
mikroplast i Skagerrak i høst, men vi har til
nå bare funnet svært lave konsentrasjoner
av disse partiklene. Problemet kan være
større i lukkede fjordsystemer, sa Hals.
MYE FRA LAND
Hittil har man trodd at mye av det marine
søppelet stammer fra den tvilsomme
sjøfarertradisjonen å lempe alt uønsket
over bord. Men nyere undersøkelser tyder
på at en stor andel kommer fra land.

AV JOHS. BJØRNDAL
Tungt å padle gjennom dette området i Stillehavet, tusen
kilometer vest for California.

❖ Marint søppel er en samlebetegnelse på
søppel fra aktiviteter til havs og fra landbaserte kilder, som er fraktet til havet med
vassdrag, avløp eller vind. Det består
gjerne av plast, trevirke, metall, glass,
gummi, tekstiler, papir etc. Men definisjonen omfatter ikke flytende avfall som
olje, parafin og andre kjemikalier. Heller
ikke biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerieller oppdrettsnæringen omfattes av
definisjonen. Rapporten fra samarbeidsprosjektet mellom Klif og Direktoratet for
naturforvaltning er i skrivende stund ennå
ikke ferdigstilt, men Pål Inge Hals fra Klif
presenterte en del resultater på Hold Norge
Rent-konferansen nylig.
INDRE OG YTRE EFFEKTER
Han la ikke skjul på at den marine
forsøplingen har konsekvenser for dyrelivet
i havet. – Vi har indre effekter, som kan
være at søppel forveksles med mat og fører

til kvelning, kuttskader i mage/tarm eller
blokkeringer. Inntak av søppel kan også
føre til opptak av miljøgifter fra plast
og hindre normal fordøyelse. Sjøfugl er
spesielt utsatt. De forveksler gjerne plastavfall med fiskeslo. I rapporten framgår at
av 55 sjøfugl analysert i 2004–08 hadde
44 prosent mer enn grenseverdien på 0,1
gram plast i magen. Hele 98 prosent av
fuglene hadde plast i magen, gjennomsnittlig 46 biter plast per fugl.
– Sett i forhold til fuglens størrelse, ville
dette tilsvare en stor middagstallerken med
plast for en voksen mann, sa Hals.
Blant ytre effekter regner vi dyr som tukler
seg inn i søppel med kvelning/drukning,
kuttskader, infeksjoner og hindring av vekst
som mulige konsekvenser. Også den

temmelig omfattende ”ghostfishingen”,
som følge av garn som er mistet, hører
hjemme her, sa Hals.

Internasjonale undersøkelser tyder på at
så mye som 80 prosent av søppelet
stammer fra land. Særlig flomepisoder fører
mye søppel til havet. Men vi vet også at
i mange områder – som langs norskekysten
– er søppel fra aktiviteter til havs en
betydelig kilde, sa Hals.
Marint søppel er et miljøproblem som
vi kan gjøre noe med, og det må gjøres
en innsats både internasjonalt og lokalt.
– Omfanget og utviklingen av forsøplingssituasjonen må kartlegges, kilder
må avdekkes og problemprodukter
identifiseres. Det jobbes internasjonalt med
problemet gjennom OSPAR (The Convention
for the Protection of the marine
Environment of the North-East Atlantic).
Men også lokale
tiltak som ryddeaksjoner, bevisstgjøring gjennom
holdningskampanjer
og tilrettelegging
for avfallsmottak i
viktige rekreasjonsområder, er meget
viktige. Kommunene
spiller en sentral
rolle i dette
arbeidet,
sa Hals.

Pål Inge Hals fra Klif presenterte materiale fra en
Klif/DN-rapport som ferdigstilles i disse dager.

Hele 98 prosent
av fuglene hadde
plast i magen…

Plast er den helt dominerende fraksjon blant marint
søppel plukket fra strender.

MIKROPLAST
Plast utgjør den definitivt største
fraksjonen i det marine søppelet.
– Selv om plast bare representerer ti
prosent av den årlige genererte avfallsmengden i verden, utgjør plast hovedandelen av den akkumulerte mengden
søppel som finnes i havet, sa Hals. Og
problemet blir ikke mindre av at plast
brytes ned til ørsmå partikler, såkalt mikroplast, som til gjengjeld kan være svært
bestandige. Disse partiklene kan blokkere
systemet for dyreplankton og andre dyr
som filtrerer vannet for næring. Mikroplast

Helhetlige
avfallsløsninger
med miljøet
i fokus
Vi tar imot alt av avfall og skreddersyr
HWDYIDOOVV\VWHPVRPJM¡UGHWHQNHOWn
VRUWHUH9LJDUDQWHUHUWU\JJHDYIDOOV
O¡VQLQJHUVRPWDUYDUHSnPLOM¡HWRJVRP
RSSI\OOHUP\QGLJKHWHQHVNUDY

Ytre effekt. Denne selen har fått et plastbånd rundt seg.
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Indre effekt. Ikke bare helsekost i magen på denne albatrossen.

'REEHO-UHNODPHE\UnZZZMMQR

Sammen spiller vi på lag med miljøet.

WILHELMSEN & SØNNER AS

Tel: 23 26 78 50
www.retura.no
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registrert og fordelt i hele 109 ulike
kategorier, etter en norsk versjon av et
europeisk skjema. Resultatene levner
ingen tvil om at fiske og oppdrett er
vesentlige kilder til det marine avfallet
i denne landsdelen.
– Tauverk, ledninger og garnrester
utgjør den klart største fraksjonen,
men det er også mye annen plast.
Pakkebånd, av den typen som brukes
rundt fiskekartonger, fant vi også mye
av, forteller Eide.
REGISTRERING NYTTIG
Den nitide registreringen er naturligvis
tidkrevende, men Bo Eide mener likevel
det er vel anvendt tid: – Registreringen
skaper interesse der og da, resultatene
kan brukes i undervisningen i tillegg
til at det håndfast dokumenterer hva
som faktisk er gjort. Om det gjøres
ordentlig, kan resultatene også gi
grunnlag for vitenskapelig arbeid
og inngå i tidsserier, sier han.

Jobben så håpløs ut for skoleelevene som skulle
rydde Rekvika. Men etter at de hadde samlet
sammen 110 sekker med avfall var stranda
strøken. Foto: Bo Eide

Tromsø kommune er like stor
som Vestfold fylke, har rundt
100 mil strandlinje og mange
fine strender. En del av disse
ser sørgelige ut på grunn av
marint søppel som driver
i land. Heldigvis finnes det
noen som gjør noe med det.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Bo Eide er planlegger i Tromsø
kommune og ivrig kajakkpadler. Han
har organisert ryddeaksjoner på noen
av disse strendene og fortalte om sine
erfaringer på Hold Norge Rentkonferansen.
OFFENTLIG INTERESSE ER BRA
Strandrydding er ikke noe nytt for
kajakkentusiastene i Tromsø. De har
brukt helger på å rydde strender og
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NOEN HJERTESUKK
Slik det er i dag er det ingen som har
plikt til å ta imot dette “herreløse”
avfallet gratis.
– Det er ikke motiverende å måtte
betale tusenvis av kroner for å bli kvitt
avfallet etter å ha gjort en slik innsats.
Kommunene og de interkommunale

selskapene bør være forberedt når de
får slike henvendelser. Jeg mener det
burde være en kommunal gebyrfinansiert oppgave å sørge for sluttbehandling av dette avfallet, mener
Eide. Han ønsker seg også en bedre
returordning for fiskerirelatert avfall
og mer ressurser til Statens naturoppsyn, slik at oppryddingsarbeidet
kunne blitt satt i system.
– Men aller helst
skulle vi selvsagt
hatt en holdningsendring i befolkningen,
sier Bo Eide.

Den entusiastiske planlegger og kajakkpadler Bo
Eide var blant de nominerte til å få Gullklypa.
Prisen fikk han ikke, men derimot sjansen til å
fortelle om strandrydding i Tromsø.

Dette er faktisk et nærbilde fra stranda i Rekvika i Tromsø før
oppryddingsarbeidet. Foto: Bo Eide

avsluttet aksjonen med et stort bål.
Bortsett fra at dette strengt tatt ikke
er tillatt, ville Bo Eide skape et bredere
engasjement mot forsøpling, derfor har
han fått engasjert skoleelever. Disse
har registrert hva som ligger på
strendene og Kystvakten har vært
involvert i transport av avfallet til
riktig behandling. En langt større
operasjon, men verdt innsatsen,
mener Eide.
– I stedet for at 4–5 selvgående
entusiaster får bekreftet noe de vet
fra før, blir 40–50 mennesker direkte
involvert, mange lærer noe, og media
stiller opp. Slik blir allmennheten
oppmerksomme på hvilket problem
marint avfall er.
– IKKE GAP FOR HØYT
Men en slik aksjon krever altså noe, og
Bo Eide mener de som har planer om å

sette i gang noe lignende, bør merke
seg dette: – Man trenger en engasjert
koordinator som tar ansvar for hele
prosjektet. Så bør man velge en strand
som ikke er altfor utilgjengelig og
jobben bør ikke være større enn at man
blir ferdig. Det er utmerket å bruke
skoleelever, men det er ikke motiverende for dem dersom man må gi seg før
stranda er ryddig og fin. Logistikken er
viktig, både for folk og avfall. Hvis det
dreier seg om private områder, vil
grunneieren ofte kunne bidra. Det er
også bra å forankre prosjektet i en
større sammenheng, det engasjerer
plukkerne.
MYE FRA FISKERINÆRINGENE
Eide presenterte resultatene fra
en ryddeaksjon i Rekvika i Tromsø,
der 25 elever samlet sammen 110
søppelsekker. Samtidig ble avfallet

FORSØPLING
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Rekom – den ledende
megleren innen avfall

Arrangørene påstår at Ski-VM
2011 i Oslo skal bli det mest
miljøvennlige skimesterskapet
noen gang. Det er Ragn-Sells
som skal sørge for at avfallshåndteringen ved mesterskapet
lever opp til dette.

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

AV JOHS. BJØRNDAL

Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.
❖ – Klima og miljøperspektivet har stått
sentralt gjennom hele planleggingen
og vil også være svært tydelig under
selve mesterskapet. Vårt mål er ikke bare
å arrangere det mest miljøvennlige
skimesterskapet noen gang, men også
å etterlate et permanent klima- og
miljøfokus i norsk skiidrett. Vi er opptatt
av at gjenvinningsgraden under mesterskapet blir høy og at utslipp av klimagasser blir så lave som mulig, sier adm.
direktør Åsne Havnelid i Oslo 2011. Hun er
også nettopp foreslått som ny styreleder
i Norges Idrettsforbund etter Tove Paule.
NEDBRYTBART
Tor Arne Sandholt, relativt nyansatt
markedssjef hos Ragn-Sells, må forklare
hva disse store ordene betyr i praksis:
– Målet er 75 prosent kildesortering av
de rundt 170 tonn avfall som vi regner
med at arrangementet vil generere. Det er
fokusert på at mengden ikke skal bli større,

Fornøyde direktører. Bjørn Hoel i Ragn-Sells er uhyre fornøyd med at selskapet
er med som offisiell leverandør for VM på ski som starter i Holmenkollen
23. februar. Her sammen med VM-direktør Åsne Havnelid.

de ulike aktørene er oppfordret til ikke å
dele ut flyers eller såkalte give aways som
bare kastes igjen. I likhet med under
Lillehammer-OL skal serveringsstedene
benytte nedbrytbare tallerker, kopper
og bestikk. Vi stiller med 12 miljøstasjoner
på og rundt arenaområdet, der det blir
kildesortering i fraksjonene flasker og
bokser, plast og restavfall. I tillegg blir det
80 sekkestativ som fraksjonsmerkes etter
behov. Det satses mye på at arenaområdet
skal framstå som rent og ryddig.
– Ski-VM er et arrangement som i stor
grad er basert på frivillig innsats. Også
Ragn-Sells vil stille med frivillige som
skal informere og veilede om avfallshåndteringen, sier Sandholt.

KILDESORTERING I SKAUEN
I serveringsteltene vil det bli sekkestativer
med kildesortering i fire fraksjoner; glass,
plast, papp/papir og våtorganisk. Også for
det omfattende riggingsarbeidet i forkant
av arrangementet legges det til rette for
kildesortering. Det er etablert en større
miljøstasjon med flere store kontainere.
I tillegg til publikum på arenaen er det
forventet en omfattende campingvirksomhet langs løypa, ikke minst den
siste helga, da kvinnenes 30 km og
mennenes 50 km går av stabelen.
– Også i teltleirene blir det tilrettelagt
for kildesortering, sier Sandholt. Og avfallet skal naturligvis hentes med biogassdrevne biler.

O J Brochs gate 12, 5006 Bergen
Tlf 55 90 44 50. Fax 55 90 44 51
www.rekom.no

Presse
Gjennom vår østerrikske leverandør Austropressen, kan vi tilby presser i alle utførelser.
I vårt produktspekter finner vi blant annet helautomatiske kanalballepresser, med presskraft fra 16 til
135 tonn. Pressene er av meget høy kvalitet og har lave vedlikeholds- og driftskostnader. De kan
leveres med en rekke ekstrautstyr som innvendig utskiftbare sliteplater, kjøling og oppvarming av
hydraulikk, transportører og innmatingstrakter i alle varianter, lengre utløpskanal etc.
Alle pressene tilbys med kjente komponenter fra Siemens, Bosch Rexroth etc for enkelt og problemfritt vedlikehold. Vi kan også levere presser i andre utførelser, som manuelle vertikale presser,
mindre horisontale halvautomatiske presser, fatpresser osv.
Sammen med våres service personell og vår egen ingeniørstab, er vi kapable til å foreta både
montering av nye presser og demontering av evt
eksisterende presser, samt utføre service og vedlikehold
med eget service mannskap. Dette medfører korte
responstider, god oppfølging og sikker drift.

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

ISY
IS
Y ProAktiv
ProAk
ktiv Reno
Renovasjon
vasjon
- Alt du tr
trenger
eng
e
ger ffor
or m
merkantil
drift avv rrenovasjonsavtaler
eno
ovasjonsav
avtaler
Les mer på
å isy
iisy.no
.no

22

INNSAMLING

Vi er en lledende
edende lleverandør
everandør av
lløsninger
øsninger ffor
or tteknisk
eknisk fforvaltning
orvaltning
administrasjon
og adminis
trasjon av eiendomsgebyrer
kommuner,
interkomgebyr
er i k
ommuner, int
erkommunaleprivate
selskaper..
munal
e- og priv
ate selskaper

Adresse: Østre Lohnelier 81, 4640 Søgne • Telefon: 38 05 44 55 • Faks: 38 05 44 56 • Epost: ibulk@ibulk.no

– fordi vi er best –

Kontakt os
Kontakt
osss for
for mer inf
informasjon
ormasjon
Telefon:
T
elefon: 9
934
34 19
19 1
159
59 - e
e-post:
post:
ttor.kjetil.lisle@norconsult.com
or kjetil.lisle@norconsult.com

Informasjonssystemer
Inf
ormasjonssystemer

www.ibulk.no
23

– Ville gjort det samme igjen

dårlig, og Asker kommune
mottok mer enn hundre klager
per dag. I et møte mellom Asker
kommune og Ragn-Sells
17. november fikk selskapet
kniven på strupen, og lovet da at
alt skulle være i orden i løpet av
to uker.
– Det er alltid en del utfordringer ved oppstart et nytt
sted, men her var det mer enn
vanlig. Men det må også sies at
en del av klagene skyldtes at
publikum ikke hadde fått med
seg informasjon om endrede
hentedager, sier Eian. Asker kommune mente problemene skyldtes
at Ragn-Sells ikke hadde satt på
tilstrekkelig mannskap. I midten

av desember var imidlertid
antallet klager kommet ned
i 15 per dag og partene ble
enige om at situasjonen hadde
normalisert seg.
Til tross for turbulensen sier
Eian at de vil vurdere samme
rekrutteringsmetode igjen,
der man vinner nye innsamlingsanbud andre steder.
– Vi regner stadig på anbud
der vi har eller kan etablere en
logistikk. Men konkurransen er
hard og marginene små. Utenlandsk arbeidskraft har blitt
nødvendig, og vi er totalt sett
godt fornøyd med samarbeidet
med Adecco, sier Eian.

Rekrutterer selv
Det har ikke vanket mye blomster til Ragn-Sells sjåfører i Asker hittil.
Men etter et par måneder er situasjonen mer normal.

Det har vært mye støy etter at Ragn-Sells fra 1. november overtok renovasjonskontrakten i Asker og
satte inn 14 polske renovatører. Innkjøringsproblemene har vært større enn normalt, og Fagforbundet
har anmeldt Asker kommune for "massive brudd på arbeidsmiljøloven". Men HR-direktør Torgeir Eian
i Ragn-Sells har ikke dårlig samvittighet.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ – Etter at vi vant kontrakten
tok vi kontakt med Adecco,
som har bred erfaring med
rekruttering i Øst-Europa. Det er
nemlig vanskelig å basere seg på
norsk arbeidskraft om man skal
ha noen sjanse i denne typen
anbud, så lenge konkurrentene
bruker utenlandsk arbeidskraft.
Avfallsinnsamling er en av mange
arbeidsoppgaver som det har

Torgeir Eian, HR-direktør i Ragn-Sells,
slår fast at det ikke er mulig å vinne
renovasjonsanbud om man baserer
seg på norske arbeidstakere.
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blitt vanskelig å få norske
arbeidstakere til å utføre. Det er
heller ingen grunn til å legge
skjul på at polske arbeidstakere
er mer vant til og innstilt på
hardt arbeid. Adecco annonserte
jobbene i Polen og kalte inn
25 søkere til intervju. Logistikkdirektør Arne Bakken og jeg
reiste selv ned og ga en grundig
orientering om opplegget og om
Ragn-Sells. Vi intervjuet hver
enkelt, og hadde også en
kjøretest, der søkerne måtte
manøvrere en renovasjonsbil av
aktuell størrelse, forteller Eian.
De 14 som ble valgt ut fikk
en ukes opplæring i Polen, med
norsk arbeidsliv, kultur og
ansattes rettigheter som tema.
For øvrig kom de til Norge to
uker før kontraktsperioden
startet for opplæring i ruter og
kjøretøy.
– Vi valgte å stå for innkvarteringen selv. Disse gutta er
ikke attraktive på det private

utleiemarkedet. Vi har etablert et
brakkekompleks ved vår driftsstasjon i Asker, og vi har valgt
en standard som også norske
pendlere ville vært fornøyd med.
Og leien de betaler er under
markedspris, sier Eian.
FEM REISTE HJEM
Avtalen med Adecco var at
polakkene skulle være ansatt
hos dem de tre første månedene,
for deretter å bli fast ansatt hos
Ragn-Sells.
– Det er vanlig med en viss
turnover i starten av slike oppdrag. For fem av de opprinnelige
14 er arbeidsforholdet avsluttet.
Dette er litt mer enn normalt,
men Asker har fortsatt
sekkerenovasjon, så arbeidet
er svært krevende. De har reist
tilbake til Polen og Adecco har
sørget for å supplere blant de
øvrige søkerne. Noen syntes
arbeidet var for tungt, mens et
par ble oppsagt av andre grunner

(se egen sak). Dessverre
håndterte Adecco akkurat den
prosessen på feil måte. Men de
som gjør jobben nå fungerer
utmerket, de er fornøyde og ser
fram til å bli fast ansatt i RagnSells, og få del i våre forsikringsog pensjonsordninger, sier Eian.
Han understreker at de polske
arbeiderne hele tiden har fått
tarifflønn, for tiden kr 138,50
per time. Dette er en lønn de
polske arbeidstakerne er godt
fornøyd med, sier han. Eian forteller også at de legger opp til
en arbeidsordning med utvidet
arbeidstid i seks uker etterfulgt
av en friuke, med mulighet for
hjemreise til Polen.
– Dette er populært, mange
har arbeidet utenlands tidligere
og bare sett familiene sine to
ganger i året, sier han.
VANSKELIG START
De første ukene av kontraktsperioden fungerte hentingen

Reno Norden er største aktør på innsamling av husholdningsavfall
her i landet og har rundt 200 utenlandske ansatte. I høst ble
selskapet beskyldt for sosial dumping, blant annet i Dagbladet,
og Arbeidstilsynet ble koblet inn. Uten at det ble funnet avvik
av betydning.
– Vi ble pålagt en mer nøyaktig registrering av den enkeltes
faktiske arbeidstid, sier konsernsjef Svein Tore Aurland.
Han forteller videre at de står for rekrutteringen av utenlandsk
arbeidskraft selv, men at de praktiserer tre måneders prøvetid ved
alle nyansettelser, uavhengig av arbeidstakernes nasjonalitet.

AS Miljøutvikling er et ekspansivt
og veldrevet firma med hovedkontor
i Namsos og avdelingskontor på Innherred.
Selskapet har spesialisert seg på bygging,
idriftsettelse og service av gassbaserte
fyringsanlegg. I tillegg jobber selskapet med
service og vedlikehold av oljefyringsanlegg.
Vi er eneforhandler av Saache multifuelbrennere i Norge.
Miljøutvikling er en gasellebedrift med
syv dyktige og motiverte medarbeidere.
Selskapet er inne i en spennende og positiv
utvikling og har sunn økonomi.
Vi har kunder over hele landet, men med
tyngdepunkt i Midt-Norge og Nordland.
Vi har behov for flere dyktige medarbeidere som skal være med oss
å ta selskapet videre og søker derfor:

Saksøker Adecco
Ifølge Fagbladet er anbudsprisen for avfallsinnsamling
i Asker i fem år 56,5 millioner kroner, rundt ti millioner
kroner billigere enn Veolia Miljø, som gjorde jobben
tidligere. Dette er muliggjort gjennom en ruteomlegging.
Tidligere ble det brukt 19 renovatører og 11 biler, mens
Ragn Sells gjør jobben med 14 personer og åtte biler.
Tre av de nye renovatørene klaget på tempoet, lønnen og
lange arbeidsdager. Ragn-Sells på sin side ønsket å få
disse byttet ut grunnet dårlig arbeidsinnsats.
I et møte med Adecco – som en av polakkene tok opp
på bånd – fikk de da valget mellom å si opp frivillig eller
få sparken. Etter at dette ble publisert har Adecco lagt
seg relativt flate og trukket oppsigelsene tilbake. Likevel
har to av renovatørene saksøkt Adecco. I prosessvarselet
er ulovlig midlertidig ansettelse, usaklig grunn til oppsigelse, uverdige boforhold og ulovlig overtid, listet opp
som påståtte lovbrudd.
– Michal Traczyk gikk fra en fast jobb han hadde hatt
i 12 år, da han takket ja til tilbudet fra Adecco. Folk går
ikke fra en fast ansettelse for en tre måneders kontrakt,
sier advokat Sebastian Garstecki ved advokatkontoret
Andersen & Bache-Wiig til FriFagbevegelse.no

PROSJEKTINGENIØR
Du må ha relevant erfaring innenfor olje og gassteknologi, være
selvstendig, men ha lyst og evne til å jobbe i team. Du vil arbeide
i et spennende fagområde med oppgaver innenfor gass- og energi.
Vi kan tilby deg konkurransedyktige betingelser og ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø. Vi har samarbeidspartnere i et stort
samlokalisert fagmiljø innen beslektede fagområder.
Du må påregne en del reisevirksomhet og ha evne til å arbeide
selvstendig, konstruktivt og kunne utvise fleksibilitet med hensyn
til arbeidstid og arbeidsoppgaver. Arbeidssted kan være Namsos,
men er ingen betingelse.
Vi er også interessert i å komme i kontakt med dyktige personer
som kan tenke seg å være med oss å starte avdelingskontor andre
steder i landet.
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder
Frode Holm. Tlf. 74 27 44 99/ mobil 907 85 425.
e-post: frode@miljoutvikling.no
Søknad med CV snarest til:
AS Miljøutvikling. Att: Frode Holm. Hestmarka • 7800 Namsos

www.miljoutvikling.no
INNSAMLING
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MBT – Praktiske forsøk i 2011
MBT er en vanlig metode
i Europa hvor man som regel er
ute etter en integrert løsning
med høy materialgjenvinning
– samt en kombinasjon av
brenselproduksjon, biologisk
stabilisering av organisk avfall
før deponering og/eller
eventuell produksjon av
biogass eller jordprodukter.

MBT retter seg mot flere nivå i avfallshierarkiet og presser fokus
i avfallsbehandlingen oppover i hierarkiet.

AV KÅRE FLATLANDSMO, IHM
OG STEIN LORENTZEN, AVFALL NORGE

❖ I regi av Avfall Norge gjennomføres det
nå et FoU-prosjekt for å avklare mulighetene for å ta i bruk teknologi for
etablering av en alternativ form for
behandling av restavfall i Norge.
Teknologien baseres på en kombinasjon av
mekaniske og biologiske metoder (MBT), og
kan være et alternativ eller supplement til
at alt restavfall går rett til forbrenning med
energiutnyttelse. MBT sikrer en differensiert
avfallshåndtering med vekt på å utnytte
ressursene i avfallet best mulig. Utviklingen
i Europa går i retning av økt sortering
av restavfall for økt materialgjenvinning,
i første rekke jern/metall og plast.

FAKTA
MBT – Mekanisk Biologisk
Teknologi. Hvorfor MBT
prosjekt?
• Ved innføring av forbud mot deponering
av biologisk nedbrytbart avfall, ble det
behov for å se på alternative løsninger
til forbrenning av alt restavfall
– i retning av lokale løsninger
• mulig bedre utnyttelse av ressursene
gjennom økt materialgjenvinning og
biogassproduksjon evt. kompostprodukter
• mulig å lage kvalitetssikret lagringsstabilt brensel og redusere ulempene ved
askehåndtering
• etablere et faglig grunnlag for å underbygge ønsket om tilpassing av det
norske deponiregelverket i tråd med
regelverket i f. eks. Tyskland og Østerrike
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MBT – enkel prinsippskisse.

BREDT SAMARBEID
Bak prosjektet står Avfall Norge og 12
norske avfallsselskap og kommuner som
hittil har meldt seg som økonomiske
støttespillere. Dette gjør prosjektet til en
av de bredeste satsingene på FoU i Avfall
Norge noensinne og interessen er økende.
Mens det i startfasen i hovedsak var
deponieiere som var pådrivere i prosjektet,
ser også eiere av forbrenningsanlegg nå
nye muligheter, sist Hafslund Miljøenergi
AS. Dette betyr at de steile frontene som
i sin tid oppsto mellom eiere av deponi
og forbrenningsanlegg, etter hvert viskes
ut. At disse partene nå samarbeider,
forteller litt om det utvidede og framtidige
potensialet i prosjektet.
RAPPORT FRA FØRSTE DEL FERDIG
Prosjektets første del er ferdig, og det
foreligger en rapport som gir en relativt
omfattende teknisk innføring og beskrivelse av de ulike komponenter som kan
inngå i en mekanisk forbehandling av avfall
i MBT-løsningen, f. eks. kvern og sikte- og
sorteringsutstyr. Erfaringer fra Europa og
utvikling av sorteringsanlegg for næringsavfall i Norge, kan brukes til å kombinere
ulike enheter ut fra lokale forhold og
målsetninger, framfor å velge en uten-

landsk totalleverandør. I rapporten
beskrives også muligheter for mindre anlegg som behandler 10–20 000 tonn årlig.
MBT-anlegg kan også være et godt
utgangspunkt for å produsere et brensel
som kan tilpasses aktuelle kunder. Det har
hittil vært et begrenset marked for foredlet
avfallsbrensel i Norge, da de fleste forbrenningsanlegg kan håndtere ubehandlet
restavfall. Utviklingen den siste tiden har
likevel vist at sammensetningen av restavfall levert til forbrenning kan være
i endring, og at en mulig årsak til dette
er innføring av forbudet mot deponering
av biologisk nedbrytbart avfall.
MBT PROSJEKTET – FASE 2
MBT prosjektet går nå inn i sin andre
fase der utviklingen av prosjektet blir
tatt et steg videre. Målsetningen er å
dokumentere potensialet for økt gjenvinning, brenselproduksjon, biogassproduksjon og biologisk stabilisering før
sluttbehandling av restavfall fra husholdninger og næring gjennom praktiske
forsøk. Dokumentasjonen skal demonstrere
MBT som metode og vil være et avgjørende
grunnlag for utvikling av metoden under
norske forhold, og gi innspill til behov
for endringer/tilpasninger av regelverk.

Utgangspunktet er at metoden skal gi et
best mulig klimaregnskap.
På denne bakgrunn arbeides det nå med
etablering av tre prøvesentra, to på Østlandet og ett på Vestlandet, der avfall med
forskjellig sammensetning blir tatt gjennom
hele prosessen fra plukkanalyser via forbehandling til laboratorie- og fullskalatester for den utsorterte delen av
restavfallet som har høyt organisk innhold.
Prosjektet skal ende opp med en eller flere
anbefalte metoder for testing av avfall
i forhold til krav om biologisk stabilitet
før deponering. Metodene er basert på bruk
av biologiske parametere i tillegg til måling
i forhold til TOC og glødetest, slik dagens
regelverk beskriver.
MBT OG AVFALLSHIERARKIET
– SOM HÅND I HANSKE
MBT-konseptets fortrinn som metode ligger
i dets fleksible samsvar med avfallshierarkiet på alle trinn. MBT er en løsning
som omfatter flere deler av avfallshierarkiet. Dette samsvarer godt med en
miljøriktig behandling av ressurser. Etter
hvert som knappheten på naturressurser
tiltar, vil prisene på råvarer stige, gjenvinning vil bli mer lønnsomt og interessen
rettes oppover i avfallshierarkiet. I en slik
utvikling, der det er samsvar mellom
miljøriktig utvikling og det som er
økonomisk interessant, har vi en vinn-vinn-

Kåre Flatlandsmo (t.v.) er daglig leder i Indre Hordaland Miljøverk
og Stein Lorentzen er rådgiver i Avfall Norge.

situasjon. Dette er konseptets klare fortrinn
i forhold til andre behandlingsmetoder
som har en mer fastlåst posisjon i avfallshierarkiet.
NETTVERKSTUR
24.–26. mai 2011 arrangeres Wasteto-Resources 2011 i Hannover. Denne
konferansen, som er den 4. i rekken, tar
for seg utviklingen innen feltet MBT, MRF
(material recovery facilities) og gjenvinning. Forrige gang, i 2009, var det
deltakere fra 41 land, og konferansen har

befestet sin stilling som verdens ledende
møteplass på dette fagfeltet. På årets
konferanse holder Frode Syversen, Mepex,
som er prosjektleder for det norske MBTprosjektet, et foredrag om status for utviklingen av MBT-konseptet i Norge. Dette
gjør årets konferanse ekstra interessant
sett med norske øyne, og det arbeides for
å arrangere en nettverkstur i regi av Avfall
Norge. Turen vil bli annonsert i god tid, men
interesserte kan alt nå melde sin interesse
til Stein Lorentzen i Avfall Norge.

Verdens største og ledende produsent og leverandør
av komposterbare produkter!
POSER, SEKKER OG LINERE (beskyttelsessekker)
i størrelser fra ca. 6 liter til 350 liter, også til Molok

Møt oss på
årets Avfallskonferanse
7.-9. juni i Tønsberg,
og på Interpack-messen
12.-18. mai i Düsseldorf
Hall 9, Stand 9E06!

BioBag International as
Hovsveien 8, 1831 Askim – Tlf. 69 88 85 90 – post@biobag.no – www.biobag.no
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Ka e’ vitsen?
I spørreundersøkelser sier de fleste nordmenn at de kildesorterer.
Nesten alle bekjenner seg til miljønytten av sortering.
Likevel tviler mange på at sortert avfall virkelig kommer til nytte.
AV KJERSTI KILDAL, AVFALL NORGE
❖ Vi i avfallsbransjen vet at slett ikke alle
nordmenn kildesorterer. Plukkanalyser viser at
det er et potensial både for mer og bedre
sortering. De fleste som sier de kildesorterer,
hevder de gjør det av hensyn til miljøet, og
fordi det “føles rett”. Men undersøker vi litt
nærmere, viser det seg at mange er usikre
på den reelle miljøgevinsten. Det betyr at
lojaliteten til systemet kan være skjør.
Undersøkelser utført av Avfall Norges
medlemmer og den nasjonale Klima- og
miljøundersøkelsen til analysebyrået
Synovate, viser det samme: Befolkningen
kildesorterer som aldri før, samtidig øker
tvilen rundt miljønytten.

Vi som skal kommunisere med befolkningen,
trenger å vite mer om hva som fremmer
trygghet og motivasjon for sortering,
og hva som hindrer den. Vi trenger å forstå
hvorfor noen er overbevist om miljøgevinsten, mens mange tviler. Denne
kunnskapen er nødvendig for å kommunisere
på mottakernes premisser, for å kunne møte
folk der de er. Ikke geografisk, men mentalt;
i holdning og motivasjon.
Dessuten viser funnene at befolkningen
ønsker å vite mer, de trenger trygghet for at
jobben de gjør er rett. Husholdningene etterspør bekreftelse på at kildesortering nytter,
de vil vite hva som skjer med avfallet.

TRENGER Å VITE MER
Funnene fra undersøkelsene viser behov
for mer kunnskap på særlig to områder:

HOLDNINGSANALYSEN GIR SVAR...
Arbeidet med Holdningsanalysen er igangsatt
av Avfall Norge for å finne ut mer om folks

vaner og holdninger. Prosjektet skal både
samle eksisterende materiale om atferd innen
avfallshåndtering, og framskaffe ny. I den
siste fasen skal analysebyrået Opinion
gjennomføre befolkningsundersøkelser for
å finne ut mer om hva folk mener og tror.
Først får man gjennom gruppesamtaler
og observasjoner fram forskjellige problemstillinger. Deretter testes disse i en bred
nasjonal spørreundersøkelse for å se om
funnene gjelder for befolkningen generelt.
I begynnelsen av februar blir det spennende.
Da skal samtaler gjennomføres med grupper
i Kristiansand, Tromsø og Voss. Disse stedene
er valgt fordi de dekker ulik geografi,
har by og land-kontraster, samt ulike
sorteringssystem. En landsdekkende,
kvantitativ undersøkelse blir utført noen
uker senere.
…OG ET GODT GRUNNLAG VIDERE
Holdningsanalysen vil gi Kommunikasjonskampanjen 2012 en solid plattform å bygge
på i arbeidet med budskap og kampanjeinnhold. I tett samarbeid med Avfall Norges
medlemmer og kampanjeeierne ser vi fram
til å utvikle en slagkraftig kampanje som
treffer folk der de er, og med det de ønsker
å vite mer om. Kommunikasjonsseminaret
i Alta 23.–24.3. og work-shop 13.4. på
Gardermoen, blir begge viktige møteplasser
for arbeidet videre. For mer informasjon om
arrangementene, se www.avfallnorge.no

Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Veronica Westbø Tønnessen,
rådgiver i Stavanger
kommune, fagavdeling
renovasjon
Det beste med jobben din?
– At den er så variert. Her har jeg mulighet til i stor grad å styre
min egen arbeidsdag. Det gode arbeidsmiljøet betyr også mye,
i tillegg til at det legges godt til rette for videreutvikling.
Hva slags forhold har du til gjenvinning?
– Gjenvinning blir en selvfølge. Når du jobber her, får du det inn
under huden. Min holdning er jo avgjørende når jeg så skal påvirke
andre, man er så godt som programforpliktet, kan du si!
Om du ble bedt om å introdusere et nytt tilbud, en ny tjeneste
eller ny teknikk innen bransjen, hva ville du da foreslå?
– En utfordring her i Stavanger er å få på plass et sentralt
sorteringsanlegg for restavfall. Det er fortsatt mye gjenvinnbar
plast, metall, papp og papir i restavfallet, og å få dette ut vil gi
mindre restavfall til forbrenning samtidig som gjenvinningsgraden
kan økes til 75–80 prosent.
Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Mine arbeidsoppgaver omfatter mye forskjellig. Foruten å jobbe
med websidene våre og planlegge tømmekalenderen, arbeider jeg
med forsøplingssaker, behandler tiltaksplaner for forurenset grunn,
koordinerer mottak av hageavfall i bydelene både vår og høst,
ryddeaksjoner i bydelen og avvikshåndtering. Akkurat nå jobber
jeg med et spennende prøveprosjekt om innsamling av grovavfall
fra husstandene i en bydel i Stavanger. I tillegg er jeg
miljøfyrtårnsertifisør, verneombud og hovedtillitsvalgt i NITO.
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Utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring
– Ingeniør i miljøteknikk og fullført 1. avd. jus. Jeg har tidligere
arbeidet halvannet år i Larvik kommune med innføring av
kildesorteringssystemer. Dette innebar blant annet å utvikle
effektive fellesløsninger for blokkbebyggelser så vel som
i grisgrendte strøk.
Hvordan føler du at jobben din er til nytte for samfunnet?
– Jeg synes vi gjør en viktig jobb, du kan si at vi har en
oppdragende effekt. Utfordringen blir å synliggjøre det arbeidet
vi gjør i enda større grad, mye av det blir kanskje tatt for gitt.
Vi legger til rette for at alle innbyggerne får fjernet avfallet sitt på
en miljømessig forsvarlig måte, vi tilbyr henting av juletrær en
gang i året, tømming av farlig avfall og EE-avfall to ganger i året,
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mottak av hageavfall vår og høst samtidig som alle får utlevert
bioposer og tømmekalender en gang i året. I tillegg håndterer vi
”gamle synder”, det vil si nedlagte deponier og forsøplinger.
Er det mange i bransjen som har tilsvarende jobb?
– Her i Stavanger er vi seks rådgivere innenfor renovasjon,
i tillegg til en fagsjef. I småkommunene derimot er det ofte
én person som har ansvar for alle VAR-områdene; vann, avløp
og renovasjon.
Er du ofte ute på anlegg, eller jobber du inne ved Pc-en...?
– Jeg har en kontorstilling, men er også ute i felten når det er
behov for det, for eksempel når jeg skal ta vannprøver i et nedlagt
deponi eller må rykke ut når vi får melding om forsøpling.
Er det mange jenter på arbeidsplassen?
– Hos oss er tre av seks rådgivere innen renovasjon kvinner.
Er du fornøyd med lønnen din?
– Jeg tør påstå at ingen med hånden på hjertet kan si at de er
helt fornøyd med lønnen sin, men når alt kommer til alt, synes jeg
lønnen er ok. Vi har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene
her i Stavanger. Lønn er ofte avhengig av hvor i landet du befinner
deg. Det er store forskjeller på by og land og hvorvidt kommunene
får tak i kvalifiserte personer til ledige stillinger.
Framtidsmuligheter, muligheter for utvikling og avansement?
– Hvis man vil har man mange muligheter i kommunen.

GJENVINNING
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Ber Jens om en nasjonal
strategi for biogassen

Nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
(NHP) har reorganisert seg. Ambisjonen er å spille en pådriverrolle
innenfor en avfallsfraksjon som vil vokse sterkt i årene framover,
og som allerede i dag er nesten like stor som samlet mengde
husholdningsavfall i Norge.

Avfall Norge har sendt brev til Statsministerens
kontor. Her ber man om en samlet strategi
for biogass som omfatter flere departementer.
Det vises til at store mengder organisk avfall
sendes til våre naboland for å bli til biogass der.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Avfall Norge ber Statsministeren om sammen med sin
regjering å sette temaet biogass
på agendaen som et felles
prosjekt. Prosjektet må være
forankret i og samle både
Miljøverndepartementet,
Landbruksdepartementet og
Samferdselsdepartementet.

Målet for prosjektet må være å
synliggjøre en uttalt norsk
strategi for satsing på biogass,
heter det i brevet.

Avfall Norge mener at vår
klimaengasjerte statsminister
bør sørge for en helhetlig
satsing på biogass.
Foto: Bjørn Sigurdssøn, Scanpix

– MANGEL PÅ SATSING
Det vises til at det i dag
produseres biogass ved rundt
35 anlegg; de fleste med avløpsslam og matavfall som råstoff.
Men dette er altså ikke nok:
Avfall Norge er kjent med at
det årlig sendes 100 000 tonn
organisk avfall til anlegg i
Sverige og Danmark. Eksporten
skyldes ulike rammebetingelser
og mangel på en norsk satsing
på biogass. Både Sverige og
Danmark satser stort på utnyttelse av organisk avfall
til energi og drivstoff.
Konsekvensen av at ressursene
i vårt organiske avfall utnyttes i
våre naboland er bl.a at det blir
vanskeligere for Norge å nå våre
klimamål, heter det. I Sverige
ble det nylig lagt fram en slik
nasjonal strategi for økt satsing
på biogass som Avfall Norge
etterlyser. Brevet ble sendt
10. desember. Henrik Lystad i
Avfall Norge sier at det hittil
ikke har blitt besvart, utover en
høflig bekreftelse på at det er
mottatt.

! "" # $ %
&&& '

30

VÅTORGANISK

!"

NY RAPPORT
Men biogass er heller ikke for
norske myndigheter noe helt
nytt og ukjent. Produksjon og
bruk av biogass var omtalt i den
store rapporten Klimakur 2020,

men flere høringsinstanser
pekte på at potensialet og
kostnadene var mangelfullt
utredet. Klif arbeider derfor med
en "Verdikjederapport for ulik
bruk av biogass". Sjefingeniør
Per Fjeldal i Klif sier til Kretsløpet at dette arbeidet har vært
mer utfordrende og tatt lengre
tid enn forventet.
– En av utfordringene er at
det ikke finnes noen etablert
markedspris for produktet, og
at ulike sektorer dermed bruker
helt forskjellige forutsetninger.
Også beregning av distribusjonskostnader har vært utfordrende. Vi ser nå på hele
verdikjeden, blant annet på
bruk av biogass i ferjer og
omlegging til biogass for busser
og andre flåtekjøretøy, som ikke
ble utredet i Klimakur, sier
Fjeldal, som ikke tør gi noen
eksakt dato for når rapporten
skal være ferdig.
– Men den skal inngå som
underlagsmateriale for Klimameldingen som skal legges fram
i løpet av året, sier han.

❖ Norsk forening for farlig avfall
(NFFA) utredet forslaget til
reorganisering, som innebærer
at nettverket nå består av tre
arbeidsgrupper. Tore Veløy fra
Maskinentreprenørenes forbund
(MEF) er nettverksleder og Marit
Lindstad fra NFFA sekretær.
– NFFA kom inn i nettverket
så sent som i 2008. Vi var
imponert over arbeidet som
var utført. Det vil dessuten skje
så mye innenfor dette avfallsområdet også framover, at vi
rett og slett ikke turde å stå
utenfor nettverket, forklarer
Roar Hansen som er styreleder
i NFFA og selv leder informasjonsgruppen i NHP.
PRAKTISK TILNÆRMING
Nettverksleder Tore Veløy
påpeker at NHP-arbeidet etter
omorganiseringen får en
offensiv pådriverrolle med et
praktisk fokus, men selvsagt
med høye miljøambisjoner
som mål.
– Nettverket består av
ledende aktører innenfor
bygg-, anleggs-, eiendomssamt gjenvinnings- og avfallsbransjen. Vi ønsker å bidra til
miljøvennlig håndtering av
bygg- og anleggsavfall, men
også til at denne håndteringen
kan skje innenfor praktisk
forsvarlige og gjennomførbare rammer, kommenterer
Tore Veløy.

KUNNSKAPSFORMIDLING
Veløy forteller at nettverket
har konkrete målsettinger
innenfor områdene farlig avfall,
industriell gjenvinning samt
kunnskap og informasjon som
er organisert i hver sin arbeidsgruppe.
– Vi jobber med konkrete
tiltak, eksempelvis å
implementere rasjonelle
sorteringsløsninger for avfallsfraksjoner som oppstår på
byggeplass. Vi skal øke kunnskapen om materialvalg som
reduserer avfallsmengden, men
øker gjenvinningen. Ikke minst
er det en vesentlig oppgave å
øke kunnskapen om forskriftsmessig håndtering av BA-avfall,
kommenterer Tore Veløy.

Roar Hansen, daglig leder i NFFA, mener arbeidet
med ny NHP er vesentlig for en fortsatt positiv
utvikling for håndteringen av BA-avfall.

PLASS TIL FLERE
Både Tore Veløy i MEF og Roar
Hansen i NFFA ønsker nye
medlemmer inn i nettverket:
– Nettverket er med på å
sette agendaen innfor byggog anleggsavfall. Vi kan påvirke
ulike prosesser innenfor området, også de som munner ut
i lover og forskrifter. Og oppfatt
ikke dette som om vi trenger
å være en brems for et godt
regelverk, vi kan være med
på å gjøre det enda, bedre
både for samfunn og de ulike
aktørene, kommenterer Veløy
og Hansen.

BA-AVFALL
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Mindre utslipp av de verste miljøgiftene
Utslippene av noen av de farligste helse- og miljøskadelige stoffene er mer enn halvert i Norge
fra 1995 til 2008, ifølge Klif-rapporten "Nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter 2008”.
AV FRANK WILLIKSEN

❖ Rapporten viser samlede
utslipp til luft, vann og jord
i Norge av 30 prioriterte stoffer
og stoffgrupper i 1995 og 2008
og prognoser fram mot 2010.
Den inneholder også faktaark
for hvert stoff med beskrivelser
av status, gjennomførte og
planlagte tiltak for å redusere
utslippene.
Målet for de 30 stoffene og
stoffgruppene på den såkalte
prioritetslista, er vesentlige kutt
i bruk og utslipp innen 2010.
Nå er tallene fra 2008 klare og
viser at målet er ferd med å bli
nådd for de aller fleste stoffene.
– Dette viser at systematisk
kamp mot miljøgifter virker, men
vi har mange utfordringer igjen,
sier Ellen Hambro, direktør for
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
TUSENVIS AV KJEMIKALIER
Den største utfordringen er at
det finnes tusenvis av potensielt
helse- og miljøfarlige kjemikalier
på det internasjonale markedet.

Mesteparten av miljøgiftene
i Norge kommer ikke fra egen
industri, slik som tidligere, men
via luft- og havstrømmer fra
andre land, fra produkter vi
importerer og fra avfall. Norske
miljømyndigheter samarbeider
derfor tett med andre europeiske
land, og jobber internasjonalt
for strengere reguleringer og økt
kunnskap om stadig flere stoffer.
De samlede utslippene av
prioriterte stoffer til luft, vann
og jord i Norge går altså kraftig
ned – men det gjelder ikke alle
stoffene. Bruken av enkelte
bromerte flammehemmere har
økt. Det er også vanskelig å
skaffe gode data på en del av de
nyere stoffene som i hovedsak
finnes i importerte produkter. En
gjennomgang av datagrunnlaget
for utslipp av to stoffer (et
ftalat, DEHP, og mellomkjedete
klorparafiner, MCCP) viser at
tallene sannsynligvis er underestimert, og Klif vil arbeide
spesielt med å styrke datagrunnlaget for neste års rapportering.

!!!"

Som tidligere meldt i Kretsløpet trådte nytt
regelverk for radioaktivt avfall i kraft fra årsskiftet. Norsk forening for farlig avfall (NFFA)
etterlyser nå veiledningsmateriell som bidrar
til at alle ledd i avfallskjeden kan samhandle
bedre om dette avfallet.
❖ Foreningen har avgitt en
omfattende uttalelse om den
veileder Statens strålevern
nå har utarbeidet. Imidlertid
er veilederen kun myntet på
offshorebransjen, altså avfallsprodusentene. Dette kritiserer
NFFA:
– En veileder for det nye
miljøregelverket for radioaktivt
avfall burde avspeile de spørsmål
og problemstillinger som hele
verdikjeden innenfor dette
området har. Det ville være
et viktig bidrag til bedre samhandling og felles forståelse hos
alle de aktører som skal håndtere
denne avfallsfraksjonen i
tråd med de nye reglene,
kommenterer styreleder Roar
Hansen og fortsetter:

FARLIG AVFALL

– Det er viktig at produsenter av
avfall og avfallsbehandlere har
den samme kunnskap og forståelse for det regelverk man må
forholde seg innenfor, og hvilke
praktiske konsekvenser dette gir
for alle parter. Avfallsprodusentene må eksempelvis
erkjenne at det ikke er for
”å være vanskelige” at avfallsmottakere nå kan komme til å
sette strengere krav om basiskarakterisering fra produsentens
side.
Hansen forteller til Kretsløpet
at NFFA får mange spørsmål
fra medlemmene om det nye
regelverket. Foreningen har nå
bedt om samarbeid med Statens
strålevern om veiledningsmateriell.

#" $

%" &'( ) *'+( ,
32

Behov for tverrfaglig veiledningsmateriell

,

NFFA mener Statens stråleverns veiledningsmateriell ikke møter avfallsbransjens
behov for informasjon om radioaktivt avfall.
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Euroteknikk
overtar importen
av Geesinknorba
renovasjonsaggregater

KURS OG SEMINARER
DATO

KURSNAVN

STED

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

10–11. feb.
2. mars
3. mars
9.–10. mars
10.–11. mars
15.-16. mars
23.–24. mars
29.–30. mars
11.–12. april

Byggavfallskonferansen 2011
Kurs om byggavfall
Miljøkartlegging av bygg
Avfallsdagene 2011
Sikkerhet på biogassanlegg
Farlig avfall og farlig gods
Kommunikasjonsseminar
Avfallsbehandling
Drift av gjenvinningsstasjon

Norsas m.fl.
Norsas
Norsas
MEF
Avfall Norge m.fl.
Norsas
Avfall Norge
Teknologisk institutt
Avfall Norge

Sverre Valde, tlf. 40 61 82 00
Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
Tore Veløy, tlf. 22 40 29 29
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Tom Bäcker, tlf. 40 61 82 00
Anniken Grundt, tlf. 24 14 66 00
www.teknologisk.no
Henrik Lystad, Tlf. 24 14 66 00

4.–5. mai
12.–13. mai
7.–9. juni
7.–8. sep.

Drift av deponigassanlegg
Driftsforum kompostering
Avfallskonferansen 2011
Avfallsforbrenning
med energiutnyttelse
Biologisk avfallsbehandling
Avfallsdeponering

Oslo Kongressenter
Oslo
Oslo
Holmenkollen
Rica Forum, Stavanger
Oslo
Alta
Oslo
Gardermoen Quality
Airport Hotel
Oslo-området
Kristiansand
Tønsberg
Hamar, Scandic Hotel

Avfall Norge
Avfall Norge
Avfall Norge
Avfall Norge

Henrik Lystad, 24 14 66 00
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Roy Ulvang, tlf. 24 14 66 00

Lillehammer
Skedsmo – Olavsgaard

Avfall Norge
Avfall Norge

Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00

28.–29. sep.
26.–27. okt.
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Euroteknikk overtok ansvaret for markedsføring,
salg og ettermarkedstjenester for Geesinknorba
renovasjonsaggregater på det norske markedet
fra 1. februar. Det er begge parter godt fornøyd
med.

xxx/djsdvt/op
xxx
x/djsdvt/op

AV JOHS. BJØRNDAL

Obuvsfo
Obuvsfot!!
ot!!!
fncbmmbt
tkf!fs!
! !
fncbmmbtkf!fs!!
jll
f!bmmuj
! je!opl
!
jllf!bmmuje!opl

❖ Norba er et velkjent navn
i bransjen. Rundt 400 norske
renovasjonsbiler kjører rundt
med aggregater levert av den
tradisjonsrike bedriften, som
holder til i Kalmar i Sverige. For
ti år siden ble selskapet kjøpt
opp og slått sammen med nederlandske Geesink, og Norbageesink er etter det en av verdens
største leverandører av renovasjonspåbygg. De siste to årene
har man imidlertid ikke hatt
noen importør i Norge og har
dermed tapt markedsandeler.
Euroteknikk har på sin side
opplevd at aggregatene fra tyske
Faun, som de hittil har levert,

Iecc[Zb[c_=h´djFkdajDeh][jWhZkWdilWh\ehWj
I
ecc[Zb[c_=h´djFkdajDeh][jWhZkWdilWh\ehWj
[cXWbbWi`[dXb_hiWcb[j_dde]]`[dlkdd[jj_bX[ij[\eh
[cXWbbWi`[dXb_hiWcb[j_dd
 
 de]]`[dlkdd[jj_bX[ij[\eh

 
 
c_b`´[j$7bb[c[Zb[cc[h^Whh[jjj_bc[ha[[cXWbbWi`[d
c
_b`´[j$7bb[c[Zb[cc[h^Whh[jjj_bc[ha[[cXWbbWi`[d
c[Z=h´djFkdaj$C[ha[j[h[dal_jj[h_d]fWjZ[j[h
c[Z=h´djFkdaj$C[ha[j[h[dal_jj[h_d]fWjZ[j[h
X [jWbjl[Z[hbW]\eh_ddiWcb_d]e]]`[dl_dd_d]WlZ[d
[jWbjl[Z[hbW]\eh_ddiWcb_d]e]]`[dl_dd_d]WlZ[d
Xhkaj[[cXWbbWi`[d$
G^c\''&'&*%%ZaaZghZlll#\gdciejc`i#cd[dg
G^c\''&'&*%%ZaaZghZ
    
 Zlll#\gdciejc`i#cd[dg
^c[dgbVh_dcdbbZYaZbh`Ve#
^c[dgbVh_dcdbbZYaZbh`
 
`Ve#
Geir A. Gundersen (t.v.) og Mikael
Blomquist foran en tokammerbil
med det nye aggregatet MF 300.
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ikke møtt spesifikasjonene i
mange av de større anbudene
som har vært ute i det siste. Selskapet har derfor sett seg om
etter en ny leverandør. – Vi har
alltid vært opptatt av å ha langsiktighet i forhold til våre
leverandører. Men vi er
avhengige av å ha en leverandør
som er interessert i å tilpasse
produktene til skandinaviske forhold. Det har vi nå fått, og vårt
felles mål er å bli den ledende
leverandøren på dette området
i Norge, sier daglig leder Geir A.
Gundersen i Euroteknikk.
Svenske Mikael Blomquist er
direktør for den nordiske delen
av Geesinknorba sin virksomhet.
– Våre produkter har vært
markedsledende i Norge tidligere,
og den posisjonen har vi ambisjoner om å erobre igjen. Målet
er at vi i løpet av en treårsperiode skal erobre en markedsandel på 40 prosent, noe som i
Norge betyr 40-60 aggregater i
året, sier han.
Norba AB ble etablert så
tidlig som i 1913, og holder til
i Kalmar i Syd-Sverige. Utvikling
og produksjon skjer nå i
hollandske Emmeloord, mens
produkter for det nordiske
markedet monteres i fabrikken
i Kalmar.
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1,5 millioner i bot
for kvikksølvutslipp

Igleif har fått ny sjef

Eras Metal AS i Høyanger har vedtatt en bot fra politiet
på 1,5 millioner kroner for ulovlig utslipp av kvikksølv og flussyre.
Klif anmeldte virksomheten for dette utslippet i 2009.
Eras Metal AS i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane har tillatelse til
å produsere råstoff til sinkindustrien fra rødstøv fra sekundær stålindustri.
Under en inspeksjon av Eras Metal AS i februar 2009 avdekket Klif, den gang SFT,
ulovlig høye utslipp av kvikksølv. Klif mente utslippene var grove brudd
på tillatelsen. Eras Metal måtte stanse de ulovlige utslippene umiddelbart
inntil de fikk installert et renseanlegg. Klif anmeldte virksomheten til politiet.
Saken har vært etterforsket av Høyanger lensmannskontor. Statsadvokaten
har ilagt Eras Metal 1,5 millioner kroner i bot for utslippet.
Virksomheten, som er et heleid datterselskap
av ScanArc ASA, har vedtatt boten.
I tillegg er tidligere daglig leder og tidligere styreleder
i Eras Metal tiltalt for alvorlige brudd på forurensningsloven. Denne saken skal opp for Fjordane tingrett.
Klif 22.12

Avfall Norge i nye lokaler
Avfall Norge har etter lengre tids trangboddhet flyttet inn i nye, åpne lokaler
i Øvre Vollgate 6, omtrent 50 meter fra de gamle. Dette ble markert med en
offisiell innvielse 7. desember. Styreleder Pål A. Sommernes sa at flyttingen til
de nye lokalene er et ledd i strategien for å utvikle Avfall Norge til en ledende
organisasjon innen avfallsbransjen. I tillegg ønsket han visst en ny
gjennomgang av avfallspolitikken.
En som har hatt mer enn en finger med i utformingen av dagens avfallspolitikk, Klif-direktør. Ellen Hambro, gjennomgikk kjapt utviklingen de siste
20 år. De ambisiøse målene som ble satt tidlig på 90-tallet er nå nådd.
Men alt er ikke på skinner, og noe av det første
hun gjorde som Klif-direktør var å ta ut ordet
"raus" fra Klifs såkalte kjerneverdier.
– Det er jo en veldig god egenskap
for et menneske, men passer ikke for en
institusjon med våre oppgaver, sa hun.
Og som det sømmer seg ved slike anledninger,
skrøt hun litt av Avfall Norge:
– Organisasjonen roper ikke ulv i utide
og har markert seg som en seriøs
premissleverandør, sa hun.
J.B.

Lasse Sunde (68) gikk av
med pensjon 1. desember
i fjor, og da tiltrådte Kjell
Håkon Helgesen stillingen
som direktør i Norsk Glassgjenvinning. Den nye sjefen
er bedriftsøkonom og byggingeniør fra NTH, 52 år og
har i mer enn 20 år arbeidet
i Norsk Leca, som etter
ymse fusjoner har hett
Optiroc, Maxit Group, og
siden 1. april i fjor SaintGobain Weber. Saint Gobain
Kjell Håkon Helgesen er vel
er en europeisk gigant
installert i sjefsstolen hos
innen byggevarer, med mer
Norsk Glassgjenvinning på
enn 200 000 ansatte.
Hasle i Oslo.
De siste årene har Håkonsen
vært koordinator for salg av
Leca over hele Europa, noe som har ført til mye reising,
ikke minst til hovedkontoret i Paris.
– Jeg har lang fartstid innenfor byggebransjen
og kjenner Norsk Glassgjenvinning både som konkurrent
og kunde. Jeg er imponert over den jobben som er gjort
og over den gjenvinningsprosenten man har oppnådd for
glass i Norge, sier Håkonsen, som ikke vil komme med
noen programerklæringer etter såpass kort tid i sjefsstolen.
J.B.

Styreleder Pål
Sommernes i Avfall
Norge er svært fornøyd
med at Håkon Jentoft
og resten av staben
er på plass i nye og
romsligere lokaler.

TTorsdag
oorsdag 10.
1 mars

Onsdag 009. mars
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Det er mye som kommer frem når snøen forsvinner, heter
det. I New York er det tonnevis med søppel som ikke er
hentet. Mer enn ti døgn etter at snøstormen rammet
verdensbyen, er en ny krise under oppseiling.
Mesteparten av flåten av biler som samler sammen
søppel, er brukt til å brøyte veier og salte. Derfor hoper
enorme mengder med søppel seg opp på fortauene i de
sentrale strøkene av New York City, og lukten brer seg og
med den dukker de feite rottene opp.
I tillegg skjulte det store snøfallet mange hauger med
søppelsekker som var plassert på fortauet i julehelgen.
Beskjeden fra verdensbyens renovasjonsvesen er ikke
spesielt oppløftende. De kommer i begrenset
grad til å starte med å hente inn søppel mandag.
– Vi vil bare ha 50 prosent av søppelbilene ute. Resten
er opptatt med å rydde snø, forklarer talsmannen Keith W.
Mellis til The New York Times. Han kan ikke si noe om når
en vil være i rute med å hente søppel i New York, men ber
folk ha tålmodighet. Problemet er at mange av
søppelsekkene er ødelagt. Noen av snø og andre av at dyr
har laget hull i dem. Flere steder flyter det av søppel i
gatene. Flere steder er det så ille at fortauene knapt er
fremkommelige.

Etter mer enn 25 års tjeneste i Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR) ble Olav Bye tildelt Møre
og Romsdal fylkes miljøpris rett før jul. Steinar Reiten, leder av
Miljøutvalget, begrunnet utmerkelsen slik:
– RIR har lagt stor vekt på tilrettelegging av kildesortering.
Selskapet er et av de mest miljøbevisste i Norge. Som leder av
selskapet har Olav Bye hatt en god og tydelig informasjonsstrategi. Han har også engasjert seg sterkt for at selskapet
skal ha god kontakt med skolene og dermed legge grunnlag for
miljøbevissthet blant de unge.
Dette har skjedd gjennom solid teamarbeid.
Hovedpersonen selv var både glad og overrasket, og
erkjente i sin takketale at han føler en slik pris forplikter.
Prisen består av 15 000 kroner samt et kunstverk.

Innovasjon Norge gir
20 millioner til Weyland
Miljøteknologiordningen omfatter utvikling av teknologier som direkte
eller indirekte forbedrer miljøet, og ordningen skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder, og bidra til at norsk
industris konkurranseevne styrkes.
Det har vært stor interesse for ordningen og Innovasjon Norge mottok
innen fristen 80 søknader med en samlet søknadssum på 778 mill. kroner.
Årets ramme på 140 mill. kroner er nå bevilget til 14 ulike prosjekter.
Selskapet som har størst grunn til å juble er bergensbedriften Weyland
AS som får hele 20 mill. kroner. Weyland har i sitt pilotanlegg på
Flesland utenfor Bergen vist at de kan gjøre trevirke til bioetanol med en
høy virkningsgrad. Gjennom ny støtte vil selskapet kunne videreutvikle
sin teknologi, slik at denne blir konkurransedyktig også med
førstegenerasjons bioetanol i USA og Brasil.
Innovasjon Norge 17.12

Aftenposten.no 04.01

Mann i bunker

Avfallsdagene 2011
Holmenkollen Park Hotel Rica
Oslo 9. og 10. mars

20 års Jubileum

New York drukner i søppel

Fylkets miljøpris til Olav Bye

Sent fredag kveld 21. januar falt en sjåfør i bunkeren på Langemyr.
Sjåføren skulle levere avfall, og falt i bunkeren i det han skulle åpne
dørene bakerst på kassa avfallet transporteres i. Han skled på magen
ned i bunkeren, der han til alt hell landet relativt mykt. Det var ingen
selvfølge, for avfallet i bunkeren kan inneholde både harde og skarpe
gjenstander. Selv om det altså gikk godt denne gangen, ser vi svært
alvorlig på hendelsen, og vil sette i gang et arbeid for å undersøke om
anlegget vårt er tilstrekkelig sikret mot denne typen hendelser, og om
instruksene sjåførene arbeider etter er gode nok. Vi vil aldri kunne sikre
oss 100 prosent mot at folk havner i bunkeren (selv et gjerde går det jo
an å klatre over!), men har selvsagt et ansvar for å legge til rette så
godt vi kan for at slikt ikke skal skje.
Den uheldige sjåføren ble heist tilbake i tømmehallen ved hjelp av
stige og tau, og ble deretter kjørt til legevakta. Han hadde et lite rift
i øret, men var ellers uskadd. Politi og Arbeidstilsyn ble rutinemessig
varslet om hendelsen.
Returkraft.no 22.01
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Den viktigste møteplassen for alle som
driver med avfall, renovasjon, miljøsanering og
gjenvinnings- og avfallsbransjen i Norge
avfallsdagene.com/2011
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SKRAPJERN OVER 2 000 KRONER TONNET
Året startet med svært høye skrapjernpriser, men er muligens på vei litt nedover igjen. Prisen i januar
har imidlertid vært over dobbelt så høy som den var på det laveste nivået i 2010. Returpapirmarkedet
er fortsatt stabilt med god etterspørsel og medfølgende gode priser. For de andre fraksjonene er det er
ingen vesentlige endringer i markedsbildet.

Det er fortsatt et godt returpapirmarked, og prisene ligger
på et stabilt og høyt nivå. Etterspørselen er stor på både de
europeiske og asiatiske
markedene. Pris inn til papirfabrikk varierer mye alt etter
hvilken kvalitet papiret har.
Prisene ligger nå fra ca. kr 600
per tonn for dårlige kvaliteter,
og opp mot kr 1 000 per tonn
for de beste kvalitetene. Prisen
for avsvertningskvaliteter er
generelt noe høyere enn for
brunt papir.

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

PLAST
Det blir stadig mer plastemballasje, noe som gjør det
enda viktigere at denne
kildesorteres og gjenvinnes.
Mengden er beregnet til
122 401 tonn, og da er ikke

5 035 tonn EPS og 4 500 tonn
plastemballasje som har
inneholdt farlig avfall tatt med.
Fraksjonene som inngår i Grønt
Punkts system for plastemballasje fra næringsliv er
plastfolie, hardplast, PP-sekker,
EPS og emballasje som har
inneholdt farlig avfall.
Bedrifter kan levere ferdig
sortert plastemballasje kostnadsfritt til mottaksanlegg som Grønt
Punkt Norge har avtale med,
forutsatt at plastemballasjen er
egnet for materialgjenvinning.
Hvis man ønsker at mottaksanlegg skal hente plasten, er
dette en sak mellom avfallsbesitter og mottaksanlegg.
For øvrig vises det til returordningens kvalitetskrav og
leveringsbetingelser.
Når det gjelder plastemballasje
fra husholdninger, tilbyr Grønt
Punkt Norge kommuner/
interkommunale selskaper en
standard avtale inkl godtgjørelse
per tonn levert til gjenvinning.
Grønt Punkt Norge har også
avtaler med en rekke mottaksanlegg som samler inn og
komprimerer EPS fra næringslivet. EPS gjenvinnes i Stavanger.
Ombruksemballasje, kork og
annet plastavfall gjenvinnes
kommersielt uten støtte fra
Grønt Punkt Norge. I dette
markedet betales en pris
avhengig av kvalitet og
volumer.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metallskrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil til
dels påvirkes av prisene på
London Metal Exchange (LME),
bortsett fra for jern som ikke er
børsnotert. Prisene på LME var
26.1.2011 (omregnet til NOK) på
kr 14,10 per kg for bly, kr 53,55
per kg for kobber, kr 13,50 per
kg for aluminium og kr 12,90
per kg for sink. Prisen på
skrapjern har steget betydelig
siden begynnelsen av desember
hvor den lå på kr 1 625 per
tonn. Etter et par økninger i
desember lå den på kr 2 000
per 1. januar, og den steg så
videre til kr 2 100 den 8. januar.
22.1 gikk den ned til kr 2 000
(fritt levert Mo eller Oslo).
Det er antydet at prisen
muligens kan gå videre noe ned
igjen i begynnelsen av februar.

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og
bakervarer fra næringsmiddelindustri betaler miljøfôranleggene rundt 3–400 kroner
per tonn. Prisen på miljøfôr
ligger på 65–75 prosent av
kraftfôrprisen. Det er svært
stabile priser innenfor dette
området. Kompost basert på
våtorganisk avfall og hage- og
parkavfall, brukes som vekstjord

Waste Management Solutions
Nyheter fra Reknes AS

og jordforbedringsmiddel. Mye
blir levert til private hageeiere,
men det er også økt bruk av
kompost i forbindelse med
større park- og grøntanlegg.
Flere leverandører kan også
skreddersy gjødselsprodukter og
jordblandinger som er tilpasset
spesielle formål eller etter den
enkelte kundes spesifikasjoner.
Prisene varierer etter kvalitet og
volum, men for kompost av god
kvalitet kan prisene ligge på
opptil kr 350 per m3. Kompost
i småemballasje kan oppnå enda
høyere priser, og selges opp til
kr 1 per liter.

TREVERK
Vi er nå inne i høysesongen for
fyringsbriketter. Salgsprisen på
trebriketter som selges til flisfyringsanlegg kan ligge mellom
1 000–1 800 kr per tonn.
Utsalgsprisen for briketter og
pellets i småemballasje varierer
ganske mye, med priser fra ca.
kr 1,50 opp til kr 3,50 per kg.

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

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar
- vi gjenvinner batterier

Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging
WMS Exchange (ny bransjeløsning)
Ny versjon av Deklarasjon.no
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
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Baksiden
Millioner av glassflasker
under Sørenga bro

Statens vegvesen er i gang
med å legge nytt dekke på
Sørenga bro, ved Middelalderparken øst for Operaen
i Oslo. Glasopor ble valgt
som fyllmasse på grunn
av den lave vekten.
– Vi opparbeider landskapet ved siden av
Sørenga bro, der det er
setninger. Grunnen har
sunket litt med årene og
Glasopor ble valgt til
prosjektet. Når grunnen er

dårlig, er det fint å kunne
legge underlag med lav
egenvekt. At det er
miljøvennlig, er en hyggelig
tilleggsfaktor, sier Kjell
Solem i Statens vegvesen.
Det brukes ca 9 000 kubikkmeter, eller rundt 1 600 tonn
gjenvunnet glass i form av
Glasopor skumglass. Det
tilsvarer nesten to millioner
glassflasker og syltetøyglass omdannet til Glasopor,
og prosjektet er dermed en

Odd Arne Urnes fra AF-gruppen
(t.v.) og prosjektleder Arne Støyle
i Norsk Glassgjenvinning er fornøyd
med resultatet på Sørenga.

av de større leveransene av
Glasopor i Norge.
Arbeidene med broen er
helt ferdig i mars 2011.
Da åpnes den for trafikk
igjen og arbeidene med
gatenettet i Bjørvika kan
starte.
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Tlf.: 23 17 39 80
Fax : 23 17 39 99
www.glassgjenvinning.no

