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At bukken ikke skal passe havresekken
er et forholdsvis akseptert prinsipp.

Produsentansvaret
– nok en gang
❖ I løpet av den siste uka før dette skrives har siste rest av tvil blitt
ryddet av veien: Regjeringen vil produsere en ny stortingsmelding om
avfallspolitikken. Stortinget diskuterte 21. mars avfall i godt over en time
og det var rørende enighet om at en ny melding må til. Det er vel og bra.
En viktig del av en slik ny gjennomgang må være å vurdere om dagens
virkemidler – enkelte av dem innført for mer enn 20 år siden – fungerer
godt nok etter hensikten. En av de viktigste er produsentansvaret, som er
innført for en rekke fraksjoner. Vi kan av stortingsreferatet ikke se at noen
av dem som var på talerstolen tok dette ordet i sin munn. Det hadde vært
på sin plass.
Som flere artikler både i dette og tidligere utgaver av Kretsløpet tar opp,
har dette prinsipielt riktige systemet sine fallgruber. En av utfordringene er
å designe et opplegg som gir insitament til å samle inn og gjenvinne alt
avfall av den aktuelle fraksjonen. Returselskapene er ikke ideelle organisasjoner, og når inntektene bestemmes av nysalg og utgiftene av innsamling
og gjenvinning kan det være fristende å legge seg så tett ned mot
myndighetenes krav som mulig. Det bør komme endringer som gjør at dette
ikke lønner seg.
En annen utfordring er rapporteringen. At bukken ikke skal passe
havresekken er et forholdsvis akseptert prinsipp og i dette landet har selv
ørsmå virksomheter krav om ekstern revisjon. Returselskapene forvalter
betydelige midler som forbrukerne har betalt inn og for enkelte fraksjoner
danner rapporteringen også grunnlag for avgiftsberegning. Det er derfor
på høy tid at det stilles krav om at en uavhengig tredjepart skal verifisere
rapporteringen om innsamling og gjenvinning. Den må være i overensstemmelse med de faktiske forhold og konsistent med selskapenes
regnskapstall.
Klif-revisjonene i fjor avslørte overrapportering hos returselskapene hos
EE-avfall. Nå reises det tvil om gjenvinningstallene for emballasje.
Hvis produsentansvar skal være et viktig virkemiddel
også i framtidas avfallspolitikk – noe vi tror
det bør være – kan vi ikke leve med at tilliten
til systemet smuldrer opp.
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Ny avfallsmelding bekreftet
i Stortinget
Som svar på en interpellasjon fra Line Henriette
Holten Hjemdal (KrF.) bekreftet miljøvernminister Erik Solheim i Stortinget 21. mars at
regjeringen vil komme med en stortingsmelding
om avfallspolitikk.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Holten Hjemdal tok opp en
rekke punkter som hun mente
en ny melding burde utrede
nærmere. Blant disse var
frakobling av sammenhengen
mellom økonomisk vekst og
vekst i avfallsmengden, bedre
kontroll med miljøgifter,
forebygging av matavfall og
en egen strategi for biogass.
– TIDEN ER INNE
Og det var ikke vanskelig for
miljøvernministeren å være
imøtekommende. Han hadde
allerede tre dager tidligere
sendt ut en pressemelding som
bekreftet at regjeringen ville
komme med en ny avfallsmelding. Her står det blant
annet:
– Tiden er inne for å se
hvordan vi kan få en bedre
avfallshåndtering som
reduserer utslippene av klimagasser og miljøgifter. Vi vil
også se på hvordan vi skal
håndtere spesielle produktgrupper som mobiltelefoner og
småleker med miljøskadelige
stoffer i seg.
HOLDNINGSENDRING
I Stortinget sa Solheim seg
enig med Holten Hjemdal på
de fleste punkter, men la heller
ikke skjul på at det er
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vanskelige utfordringer: – Det
vanskeligste dilemmaet, som
jeg ærlig talt tror verken interpellanten eller jeg har et godt
svar på, ligger i skjæringspunktet mellom gode,
offentlige ordninger for å prøve
å redusere avfallsmengden
gjennom reguleringer, og den
holdningsendringen som også
ligger der. Det er ingen tvil om
at det har vært en kolossal
holdningsendring mellom
generasjoner som en følge av
overfloden. Den kan vi ikke lett
vedta oss vekk fra, sa Solheim.
ENTUSIASME FOR BIOGASS
Debatten i Stortinget avdekket
ellers at avfallspolitikken
fortsatt er et område med stor
grad av tverrpolitisk enighet.
Og blant det alle vil ha, er en
økt satsing på biogass.
– Alle som har hatt ordet til
nå, har, så vidt jeg har fått med
meg, nevnt biogass. Det vil jeg
også gjøre. Jeg foreslår stiftelsen
av Biogassens Venner på
Stortinget, for det tror jeg kan
trenges, sa Snorre Serigstad
Valen, SV. Holten Hjemdal
kvitterte raskt med at hun
gjerne ville være foreningens
president.
Og Solheim er ikke den som
går av veien for en sjarmoffensiv:

Line Henriette Holten Hjemdal hadde
mange forslag til hva en ny stortingsmelding om avfall bør inneholde.

Og Erik Solheim var enig i de
fleste av dem.
Foto: Bjørn H. Stuedal

– Vi er helt i startfasen, så det
er selvfølgelig full anledning for
Stortinget til å komme med
innspill om alt man ønsker
behandlet i en slik avfalls-

melding. Jeg inviterer til innspill
om det, så vil man få spørsmålene godt utredet til avfallsmeldingen legges fram, sa han.
Uten å tidfeste når det vil skje.

Von Roll
solgt til Hitachi
Den velkjente leverandøren av avfallsforbrenningsanlegg (som for et år siden skiftet navn fra
Von Roll Holding AG til AE&E Inova AG) ble rett
før jul solgt til det japanske konsernet Hitachi
Zosen Coroporation. Selger er den østerrikske
gruppen A-Tec Industries AG, som overtok det
tradisjonsrike sveitsiske selskapet i 2006.
Dette konsernet fikk i fjor høst store likviditetsproblemer og måtte etter hvert selge unna
virksomheter.
En ny ovnslinje fra von Roll-anlegg er i ferd
med å bli ferdigstilt hos Energigjenvinningsetaten i Oslo. Her forteller produksjonsdirektør
Johnny Stuen at eierskiftet førte til fire ukers
forsinkelse, fordi en del underleverandører fikk
kalde føtter i fjor høst.
– Men disse kom umiddelbart tilbake da
Hitachi overtok, forteller Stuen, som når dette
leses har startet prøvedrift på den nye linja.

MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

UNDERGROUNDS

• Iøynefallende, moderne
design
• Støysvak
• Mindre sjenerende lukt
• Problemløs tømming

© Takk - Berre BRA AS.

• Plassbesparende sorteringsanlegg gir rene og ryddige
omgivelser

• Kostnadsbesparende

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

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

❖ STEIN LIER-HANSEN

❖ IVRIG JEGER

❖ PRAGMATIKER

…det blir feil når kommunale
overinvesteringer presser avfallet
inn i forbrenningsovnene…

Ber kommunene holde
fingrene fra fatet
Stein Lier-Hansen er direktør i Norsk Industri, som organiserer den private delen av
gjenvinningsbransjen i Norge. Han synes definitivt at Kommune-Norge burde konsentrere seg
om andre ting enn å drive avfallsbehandling og gjenvinning, og at kommunenes monopol på
husholdningsavfallet nå bør avvikles.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Norsk Industri arrangerte nylig et
såkalt frokostmøte der forholdet mellom
offentlige og private avfallsløsninger var
tema. Og direktøren var krystallklar:
– Kommunene bør konsentrere seg helt
og fullt om å produsere velferdstjenester.
De bør for all del ikke bruke sine ressurser
til å drive en avfallsbehandling som
utvikler seg i retning av prosessindustri,
for det vil de ikke klare. Framtidas
politikere stiller ikke til valg for å drive
gjenvinningsindustri. Når vi nå får en
politisk gjennomgang av avfallspolitikken,
bør vi fokusere på kommunenes rolle.
I dag ser vi en utvikling imot kommunale
overinvesteringer med etterfølgende
panikk, sa han blant annet.
Som mange vil huske er ikke politikk noe
nytt for Stein Lier-Hansen Han var statssekretær i Miljøverndepartementet i
Stoltenbergs første regjeringsperiode, fra
2000 til 2001. Da arbeidet han blant annet
med endringene i forurensningsloven, som
innebar at begrepene forbruksavfall og
produksjonsavfall ble erstattet med
husholdningsavfall og næringsavfall.
Og næringslivet fikk dermed ansvaret for
håndteringen av alt sitt avfall.
– Det manglet ikke på advarsler. Vi fikk
høre at useriøse næringsaktører bare ville
pælme avfallet rundt seg. Det har ikke
skjedd. Så var det de noe mer relevante
innvendingene om at det ikke ville være
tilstrekkelig konkurranse i grisgrendte
strøk. Og den har det tatt tid å etablere,
men nå hjelper det. Det er viktig å ikke gå
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raskere fram med liberalisering enn at
markedet rekker å etablere seg. Men nå
mener jeg at det ikke lenger er noen grunn
til at kommunene skal ha enerett på
håndteringen av husholdningenes avfall
heller.
– Men ville ikke avfallshåndteringen
i Norge vært langt dårligere om ikke
kommunene hadde hatt dette ansvaret?
– Jo, helt sikkert. Kommunene har vært
viktige i oppbyggingsfasen, men nå er
situasjonen en annen. Jeg er helt pragmatisk, konkurranse er ikke noe mål for
meg. Men jeg mener at oppgaven med å få
rett avfall til riktig sluttbruker så effektivt
som mulig, ikke er en oppgave for kommunene. Det er Veolia, RagnSells og slike
som skal drive fram nye og mer effektive
løsninger på avfallsområdet, ikke det
offentlige. Prosessindustrien har overlevd
i Norge selv om kostnadene er 50 prosent
høyere enn i konkurrentlandene. Det er
mulig fordi man gjør ting stadig bedre,
aluminiumsproduksjonen er for eksempel
fire ganger mer miljøeffektiv enn for 30 år
siden. Her ligger mye forskning og utvikling bak. Vi trenger en slik utvikling
på avfallssektoren også, bedre kostnadseffektivitet og optimal miljøeffektivitet.
Og det er bare profesjonelle bedrifter som
kan få dette til. Jeg sitter i kontrollutvalget i min hjemkommune Nedre Eiker,
og ser jo hvordan kommunepolitikere
må ha, og bør ha, fokus på helt andre
oppgaver enn avfall og gjenvinning.

– Privatiseringen du snakker så varmt
for har vel fått seg noen tilbakeslag
den siste tida?
– Jeg tar da ikke til orde for at vi skal gå
på akkord med lovlighet og anstendighet.
Kommunene må ha kompetanse til å
gjennomføre skikkelige anbudsprosesser
der det stilles klare krav, og ikke minst
til å føre tilsyn. Der har vi noe å lære av
amerikanerne, i konkurransens hjemland
kjøres det knallharde tilsyn. Men ingen
bryr seg om hvem som henter avfallet,
bare at det blir hentet og at det blir
håndtert ordentlig videre. Hovedoppgaven
er en skikkelig håndtering som ivaretar
miljøstandarden.
– Norsk Industri har klaget enerettstildelingen til Returkraft inn for ESA.
Men er det ikke bedre at avfallet på Sørlandet behandles lokalt i et kommunalt
anlegg enn at det kjøres til Sverige, som
vel hadde vært alternativet?
– Etter vårt syn er Returkraft et klassisk
eksempel på en kommunal overinvestering,
og vi mener faktisk at transport til Sverige
er det riktige dersom norske private
aktører ikke klarer å komme opp med
konkurransedyktige prosjekter. Når store
aktører i fullt alvor fremmer forslag om
eksportrestriksjoner, vitner det om at
feilinvesteringer har skapt panikk. Norge
bør med sin åpne økonomi ikke kritisere
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at varer og tjenester krysser
grensene. Dessuten mener vi
enerettstildelinger er en uting
som svekker grunnlaget for
rettferdig konkurranse. Hvis
kommunene har et uimotståelig
behov for å drive avfallsbehandling, får de gjøre det i
egen regi. Alternativet bør være
å legge det ut på anbud,
enerettstildeling er en uryddig
mellomform som åpner for
kryssubsidiering. Vi er spent på
ESAs endelige vurdering av denne
saken, som nå snart skal
foreligge.
– Det er vel en god del av det
vi i dag ser på som miljøvennlig
avfallshåndtering som aldri vil
bli butikk?
– Ja, det er klart. En del av
materialgjenvinningen vil aldri
bli lønnsom, men den er like fullt
norsk politikk. Det er jo det som
er politikk, å gjøre en del ting
som ikke er økonomisk optimale.
Men dermed er det ikke sagt
at man ikke skal gjennomføre
oppgavene så effektivt som
mulig. Oslo er et godt eksempel.
Her har politikerne vedtatt et
ambisiøst opplegg som må koste

noe. Men hadde man latt private
stå for gjennomføringen, kunne
kostnadsbildet sett annerledes
ut til fordel for kommunens
innbyggere.
– Kommunene har jo hovedsakelig engasjert seg i å bygge
opp forbrenningskapasitet,
mens de private aktørene
driver mest med sortering
og gjenvinning. Er ikke det du
sier bare et forsøk på å redde
stumpene for medlemmene,
men med en prinsipiell
innpakning?
– Det er en urimelig påstand,
vi har også medlemmer som
utelukkende er interessert
i avfallet som energikilde.
Poenget er imidlertid at materialgjenvinning er offisiell og
enstemmig vedtatt norsk
politikk. Da blir det feil når
kommunale overinvesteringer
presser avfallet inn i forbrenningsovnene, slik tallene
fra SSB nå tyder på er i ferd med
å skje.
Stein Lier-Hansen mener at det
han kaller "effektivt miljøvern"
har vært en rød tråd i hele hans

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

Vi løser transport og energigjenvinning for:
Q9L[\YÅPZQNæringsavfall QHusholdningsavfall
QKverning QBalling/emballering
KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335
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www.geminor.no
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yrkesliv. Og mannen har i hvert
fall en bakgrunn som er irrende
grønn. Han er opprinnelig fra
Tinn i Telemark, har gått på
Foldsø Landbruksskole og studert
natur- og miljøfag på Distriktshøgskolen i Bø, supplert med
zoologi, fiske- og viltstell på
Landbrukshøgskolen på Ås.
De 13 første årene i yrkeslivet
tilbragte han i Norges Jegerog Fiskerforbund, og da den
obligatoriske jegerprøven ble
innført i 1982, skrev han den
første læreboka. Videre var han
direktør ved Direktoratet for
naturforvaltning i fem år før
han altså ble politiker på heltid.
Og som statssekretær i
Miljøverndepartementet måtte
han blant annet håndtere
problemene det skapte at ulven
vendte tilbake til norsk fauna.
– Det var jo en veldig heit sak
den gangen, sier han, og vi
fornemmer en viss tilfredshet
over at rovdyrpolitikk ikke er en
del av Norsk Industri sitt
arbeidsfelt.
Det er derimot energiforsyningen
til den kraftkrevende industrien,
men her har faktisk direktørens
bekymring blitt noe mindre i det
siste:
– Alt tyder på at Norden vil få
et betydelig kraftoverskudd fra
2017. Sertifikatmarkedet, som nå
endelig ser ut til å komme på
plass, vil etter hvert få fram ny
fornybar energi, det vil trolig
også bli produsert mer kjernekraft i Sverige og Finland, selv
om hendelsene i Japan kan føre
til utsettelser av planene. Energieffektivisering både i boligmassen og industrien vil også
bidra til at vi antakelig får et
overskudd på 35–40 TWh. Dette
har energibransjen også innsett,
og det er bakgrunnen for at
bl. a. Norske Skog fikk på plass
en ny langsiktig kraftavtale som
er til å leve med.
– Det fortoner seg unektelig
som et krevende hattebytte
å gå fra statssekretær i Miljøverdepartementet til en
direktørstilling der man
skal ivareta tungindustriens
interesser.
– Thorbjørn Berntsen pleide å
fleipe med at det ikke er noe
problem å møte seg selv i døra,
bare man ikke kjenner seg selv
igjen. Men jeg opplever det slett
ikke sånn. Jeg har også i mine

tidligere jobber vært opptatt
av å finne kompromisser
og løsninger som næringslivet
kan leve med, og føler egentlig
at jeg ikke har møtt meg selv i
døra en eneste gang. Jeg er
tilhenger av avtaler i stedet for
avgifter, og på den måten har
industrien bidratt mye til å
redusere miljøproblemene. Den
frivillige avtalen om reduksjon
av svovelutslippene er et godt
eksempel, det samme er NOxfondet. Det vil alltid være slik
at den mest effektive arenaen
for miljøvern er den sektoren
der miljøproblemene finnes.
Min jobb er, slik jeg oppfatter
det å sørge for at samfunnet
forstår hvor viktig en levedyktig industri er for å sikre
landets sysselsetting og velferd
framover. Og med dagens
globale utfordringer, er det
utvilsomt bra for miljøet å
produsere papir og metaller
basert på norsk vannkraft i
stedet for på kinesisk kullkraft.
Og så må jeg vel tilføye at det
hjelper å bli litt eldre, man blir
uvilkårlig litt rundere i kantene
med årene.
Årene er dog ikke blitt flere
enn 55, og fortsatt bruker
Stein Lier-Hansen helst sine
lange bein når det er mulig å
unngå drosje mellom møtene.
Han jakter både rein, elg og
rype, og så fort han får
sjansen, drar han fra hjemmet
i Krogstadelva og til hytta i
Tinn. Den svært omgjengelige
mannen liker seg fortsatt godt
alene i naturen.

VoluMix® is a registered trademark of Babcock & Wilcox Vølund A/S. Inconel® is a registered trademark of Inco Ltd.

ENKELT KONSEPT
VI GJØR DET EFFEKTIVT OGSÅ

Vår spesielt effektive kombinasjon av fyrkjele
og bereder øker effekten og tilgjengeligheten
Kjeler og ovner er selve hjertet i alle avfallsfyrte kraftverk.
Og med over 70 års internasjonal erfaring har vi optmalisert disse kritiske termiske prosessene betydelig. Resultatet? Ved å bedre forholdet mellom avfall og energi har vi
effektivt redusert både driftskostnader og negative miljøvirkninger.
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D K- 6705 E sbjerg Ø

VoluMix®, vårt patenterte luftsystem over forbrenningssonen sikrer for eksempel best strømningsforhold og full-stendig forbrenning. Og Inconel®-kledning gir best mulig beskyttelse av din kjele. Men det er også mange flere faktorer.
La oss vise deg hvordan vi kan bidra til å bedre både ytelsen
og lønnsomheten. Besøk www.volund.dk

Te l : + 4 5 7 614 3 4 0 0
F a x : + 4 5 7 614 3 6 0 0

bw v@volund.dk
w w w.vo lund.dk
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– Vi vil investere mer
I løpet av uker har det såkalte
equityfondet Altor Fund III
bladd opp nesten 2,5
milliarder kroner og kjøpt både
Veolia Miljø og Veidekke
Gjenvinning. Om noen synes
dette høres ut som en
tilbakelent finansiell investor
tar de feil.
– Vi vil investere mer for å bli
en framtidsrettet og slagkraftig aktør, sier Reynir
Indahl, partner i Altor Equity
Partners og påtroppende
styreleder i den nye store avfallsaktøren som nå etableres.

vi kaller akselerasjonsprogrammet, som
betyr at vi i løpet av hundre dager skal lage
en forretningsplan for det nye selskapet.
Det er satt ned arbeidsgrupper som skal
vurdere de ulike deler av virksomheten.
Det kan bli snakk om en viss strukturering
og samordning innen enkelte fraksjoner og
geografier. Vi utelukker heller ikke ytterligere kjøp eller salg av virksomheter.

Reynir Indahl på balkongen hos Altor, som holder
til på Skøyen i Oslo, rett ved hovedkontoret til
Veolia Miljø. Går det som han vil kommer det
opprinnelige navnet Norsk Gjenvinning snart igjen
til heder og verdighet.

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Altor Fund III ble etablert i 2008
og har en kapital på to milliarder euro.
Pengene er hovedsakelig skutt inn av
institusjonelle aktører i Norden, Europa og
USA. Blant de norske finner vi Storebrand,
Gjensidige, Vital, samt shippingfamiliene
Høegh og Smedvik. Og Altor har så langt
ikke skuffet innskyterne.
– Alle våre tre fond var i fjor blant de
25 prosent beste av tilsvarende fond
internasjonalt, sier Indahl. Og legger til
at målet er en avkastning på minst
20 prosent over tid.
– Men hvordan skal en avfallsbransje
med ytterst svingende resultater kunne
bidra til det?

– Vi vurderer de underliggende faktorene
i bransjen som positive, avfallsmengdene
øker og klimautfordringene stiller stadig
større krav til behandlingen. Det er
industrien som er problemet, lønnsomheten har hittil blitt begrenset av
overkapasitet og for mange anlegg som
driver på gamlemåten. Vi tror noe mer
konsolidering vil gjøre det mulig å ta ut
skalafordeler.
– Betyr dette at dere vil legge ned noen av
anleggene dere allerede har kjøpt?
– Først vil jeg påpeke at Konkurransetilsynet foreløpig ikke har godkjent kjøpet
av Veidekke Gjenvinning, innsigelsesfristen
går ut om en uke. Men vi har iverksatt noe

Waste Management Solutions
Nyheter fra Reknes AS
Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging
WMS Exchange (ny bransjeløsning)
Ny versjon av Deklarasjon.no
Ta kontakt med oss for å få informasjon om de siste nyhetene
Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80
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– Ting kan med andre ord skje raskt?
– Vi vet av erfaring at en ny eier som
kommer inn skaper forventninger og energi,
men også usikkerhet. Det er derfor viktig at
vesentlige avklaringer kommer relativt
raskt. Jeg sier ikke at alt vil skje i løpet av
hundre dager, men en ny forretningsplan
skal være på plass da. Det er også noe
med å handle mens man fortsatt ser
virksomheten med friske øyne.
– Skal det nye selskapet bli en heldekkende
avfallsaktør som skal være best på alt
overalt?

FAKTA
Hva er private equity?
Private Equity (PE) er et samlebegrep på
en spesiell type fond og selskaper som
investerer i bedrifter som ikke er notert på
børs. I Norge brukes ofte begrepet ”aktiv
eierkapital” som en erstatning for private
equity, da PE-aktører gjerne er direkte
involvert i bedriftenes utvikling.

– Det er neppe mulig, men vi ønsker å være
best på de forretningsområdene vi driver og
i de geografiene vi er. Vi har for eksempel
satt ned en arbeidsgruppe som skal se
nærmere på tjenesten renovasjon. Dette er
et område der Reno Norden tjener gode
penger, mens andre aktører sliter. Vi ønsker
å finne ut hvorfor.
– Hittil har det grovt sett vært slik at de
private aktørene sysler med sortering og
gjenvinning, mens forbrenningsanleggene
eies av det offentlige. Har dere ambisjoner
om å endre på det?
– Nei, vi har ingen planer om å skaffe
oss eller etablere forbrenningsanlegg.
Blant annet fordi det ville bringe oss
i konkurranse med kundene våre.
– Det skal ikke lite selvtillit til for å gå inn
med milliarder i en bransje man ikke kjenner
og tro at man raskt skal generere høy
avkastning.
– Det kan du si. Men vi er ydmyke på hva vi
ikke kan, og knytter til oss ekspertise på de
områdene vi går inn. i dette tilfelle har for
eksempel Eivind Reiten med sin brede
industrierfaring hjulpet oss i kjøpsprosessen, han skal også inn i styret i det
nye selskapet. Det vi imidlertid er gode på
er forbedrings- og vekstprogrammer. Selv
om vi kan framstå som finansielle tenker vi
industrielt og er en aktiv eier som etablerer

! "

kompetente styrer i våre virksomheter.
Dette har vi hatt suksess med.
– Dere har ikke tradisjon for å sitte i
eierposisjon i det uendelige. Er ikke det dere
driver med en variant av Onkel Skrues
oppskrift, å kjøpe ting billig og selge
dem dyrt?
– Nei. Dette var ikke billig, det er ikke så
mye som er det lenger. Det vi gjør er å gå
inn i selskaper med potensial og få dem til
å tjene penger ved å forbedre dem.

Tidligere Hydro-direktør Eivind Reiten har spilt
en aktiv rolle i kjøpsprosessen og skal inn
i det nye selskapets styre.
Foto: Line Venn

Et godt eksempel er Helly Hansen, som da
vi gikk inn i 2006 ikke leverte, men som nå
gjør det virkelig bra. Og i Lindorff har vi
sittet nesten siden vi startet opp i 2003.
Vi tenker langsiktig.
– Hva blir navnet på den nye store
avfallsaktøren?
– Det foregår en navneprosess. Men det
skal gode forslag og argumenter til for å
overbevise meg om at det bør bli noe annet
enn Norsk Gjenvinning.
Veidekke Gjenvinning ble kjøpt for 326
millioner kroner, mens prisen på Veolia
Miljø såvidt vi forstår ligger i overkant av
to milliarder. Det nye selskapet, som per
idag har rundt 1350 ansatte, skal ledes av
Anders Nygaard, direktør for Veolia Miljø
siden 2002.
Reynir Indahl er 40 år, oppvokst i
Tromsø og økonomiutdannet ved Harvard.
Han har tidligere arbeidet i konsulentselskapet McKinsey, vært direktør for
teleselskapet Ignis og arbeidet for Christen
Sveaas i Kistefos, før han sammen med
kameraten Hugo Maurstad og syv andre
partnere, de fleste svenske, etablerte Altor
i 2003. Og etter en litt tung start har dette
gått stadig bedre. Indahl forteller at alle
de ni partnerne var entusiastiske til avfallsinvesteringen, som er den største Altor IIIfondet har gjort. Og han gleder seg til å gå
løs på avfallsbransjens utfordringer.

#
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Nu skal alt bli så meget
bedre – men hvordan?
Hvordan skal fem konkurrerende returselskaper kunne
gjøres kollektivt ansvarlig for
at alt EE-avfall som oppstår
blir hentet kontinuerlig,
samtidig som de fortsatt er
konkurrenter? Dette spørsmålet
må Klif raskt finne en løsning
på, slik at de to siste årenes
kaos ikke på nytt oppstår til
høsten.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Verdens beste returordning for EEavfall, som det norske systemet jevnlig
har blitt omtalt som, har ikke levd helt
opp til denne karakteristikken de siste
to årene. EE-avfall har hopet seg opp
på de kommunale mottaksplassene
både høsten 2009 og i fjor. I tillegg
avdekket Klifs revisjon av returselskapene betydelige avvik. Og nå
er tålmodigheten slutt.
– Vi mener det er behov for å gjøre
endringer i ordningen for å få en mer
stabil og sikker innsamling, sier Klifdirektør Ellen Hambro.
KLARE KRAV
Men dette skal ikke skje over hodet på
bransjen. Samtlige aktører var innkalt
til et møte 1. mars, og alle er invitert
til å komme med skriftlige innspill.
Etter som det er de kommunale
mottaksplassene som har blitt rammet
av hentestoppen, ble de klareste
synspunktene på møtet formulert av
Avfall Norge og KS Bedrift.
– Vi krever at returselskapene skal
ha plikt til å hente alt EE-avfall kontinuerlig og at kommunene må kunne
forholde seg til et kontaktpunkt for
bestilling. I tillegg må det sikres full
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Uavhentet EE-avfall ved avfallsselskapet SIM sitt anlegg i Kjevikdalen.
Bildet er tatt 13. januar i år.

kostnadsdekning fra returselskapene for
kommunenes innsats. Produsentansvar
innebærer at forbrukeren ved kjøp
skal betale hele kostnaden ved avfallsbehandlingen, i dag dekkes en
betydelig del av husholdningenes
avfallsgebyr. Dette er prinsipielt galt,
sa Håkon Jentoft, direktør i Avfall
Norge.
Etter dette slapp aktørene til etter
tur. Og med et mulig unntak for
kostnadsdekningen, var det ingen av
aktørene som motsa Jentoft. Det er
bare litt ulike oppfatninger av hva som
skal til for å få systemet til å fungere.
PROBLEMATISKE REGLER
Innsamlingsforpliktelsene for det
enkelte returselskap framkommer
ved at medlemmenes markedsandel
multipliseres med det totale antall
tonn som samles inn. Og siden
markedsandeler og totalkvantum
endrer seg, vil et estimat for innsamlingsforpliktelsene alltid være

beheftet med usikkerhet. Fasiten
foreligger ikke før i ettertid. Innsamling og behandling av EE-avfall
koster penger, og siden det ikke er
mulig å overføre kvantum til året etter
dersom man har samlet inn mer enn
forpliktelsene, vil returselskapene for
all del unngå dette. Dermed strupes det
igjen mot slutten av året.
– EE-registerets tall viser faktisk at
ingen av returselskapene har oppfylt
sine forpliktelser annet halvår 2010, sa
seksjonsleder Kari Aa i Klif på møtet.
Et annet problem er at returselskapene
etter regelverket egentlig er forpliktet
til å samle inn sin markedsandel av
hver av de 14 produktgruppene i hver
eneste kommune i hele landet. Alle
skjønner at dette ikke er praktisk
gjennomførbart og miljømessig
håpløst. Men samtidig må man hindre
at noen bare skummer fløten, for
eksempel ved å oppfylle sine forpliktelser i Troms ved bare å samle inn
i Tromsø.

i systemet. Om det vil la seg gjøre å sikre
innsamling over hele landet på samme
enkle måte også i annet halvår, gjenstår
å se.

HVEM SKAL STÅ FOR CLEARING?
For å få til et rettferdig og tilstrekkelig
smidig system, må noen foreta en
såkalt clearing, det vil si fordele forpliktelsene mellom selskapene i henhold
til markedsandelene. Dette krever i sin
tur innsyn og åpenhet, og så langt har
ikke tilliten aktørene imellom vært
tilstrekkelig til at dette har latt seg
gjennomføre. I tillegg ønsker ikke RENAS
noen slik clearing. Dette selskapet har
vært mindre utsatt for endringer i
medlemmenes markedsandel enn de
øvrige, og har klart å opprettholde
kontinuerlig henting. Men flere av de
andre selskapene tok til orde for en mer
formalisert clearing, og viste til at en slik
ordning administreres av det offentlige
i Danmark.
Vebjørn Eilertsen er nytilsatt leder for
returselskapet ERP Norway og skal samle
inn 35 000 tonn EE-avfall i år.

aktør fra dag en, med en innsamlingsforpliktelse i 2011 på rundt 35 000 tonn.
I krokene murres det over at dette
selskapet nå kan ta rollen som "reddende
engel", siden det er flyttingen av dette
volumet fra Elretur, til RagnSells
Elektronikkretur og videre til et nytt
selskap, som har skapt mye av ubalansen

…ingen av returselskapene
har oppfylt sine forpliktelser
annet halvår 2010.

xxx/djsdvt/op
xxx
x/djsdvt/op

REDDENDE ENGEL?
For første halvår 2011 synes imidlertid
innsamlingen å kunne gå uten problemer.
For å skape forutsigbarhet for sine
medlemmer, har Avfall Norge nemlig
samlet inn informasjon om de ulike
selskapenes henteplaner for denne
perioden. Og det nye returselskapet ERP
Norway (omtalt i forrige utgave av
Kretsløpet) har gått inn og "tettet
hullene", slik at alle kommuner skal være
dekket første halvår. ERP Norway har
Elkjøp som medlem og er dermed en stor

– MANGE INNSPILL
Heidis Holstad Frantzen i Klif sier de
i tillegg til Avfall Norge, KS og alle returselskapene, også har fått tilbakemeldinger fra innsamlere, behandlere
og produsentenes organisasjoner.
– Vi har fått innspill både på innsamlingsordningen, rapporteringskravene,
sertifiseringssystemet, kravene til
behandling og myndighetsoppfølgingen.
Vi vil nå gjøre en grundig vurdering av
mulige løsninger, sier hun. Holstad
Frantzen vil imidlertid ikke si noe om når
Klif vil konkludere, eller om det går mot
en endring av EE-forskriften.
– I så fall vil det ta litt tid. Men vi
prioriterer denne saken og vil ikke bruke
lenger tid enn nødvendig, sier hun.
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Vil ha tak i kassert fiskeredskap
Daglig leder Øistein
Aleksandersen i Norsk
Fiskeriretur (NoFir) har
nedstrømsløsningene for
gjenvinning av kassert fiskeredskap klare. Nå vil han ha
tak i mer av det avfallet som
fiskeri- og oppdrettsnæringen
genererer i økende mengder.

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ NoFir ble etablert i 2008, med
oppsamling, demontering, rengjøring,
klargjøring, gjenvinning og salg av kassert
redskap og annet avfall fra oppdretts- og
fiskerinæringen som formål. Arbeidet hittil
har dreid seg om å etablere et nett av
mottaksplasser langs kysten, og å få på
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GJENVINNING

Øistein Aleksandersen, daglig leder
i Norsk Fiskeriretur, står på for å få tak i avfallet
fra fiske- og oppdrettsnæringene.

plass gjenvinningsløsninger. I fjor ble det
samlet inn og gjenvunnet drøyt tusen
tonn, men Øistein Aleksandersen mener
potensialet er mer enn det tidobbelte.
– Gjenvinningsløsningene er etablert,
tauverket gjenvinnes til ny plast i Estland,
mens kasserte oppdrettsnøter stort

sett gjenvinnes i Italia og Spania.
Nå konsentrerer vi arbeidet mot større
avfallsbesittere for å få opp volumet, og for
å etablere mottak langs hele kysten.
Noen vederlagsfinansiert returordning
finnes ikke i disse næringene, så arbeidet
må finansieres ved hjelp av en "gate fee"
som for de fleste fraksjoner ligger på snaue
tusen kroner per tonn. I tillegg kommer
inntekter fra videresalg til gjenvinnere og
så langt støtte fra Forskningsrådet, FHF
(Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) og Innovasjon Norge i oppstartfasen.
Foreløpig har virksomheten sitt tyngdepunkt i Nordland. Avfallsselskapene i Salten
og Lofoten er med på eiersiden og IRISdirektør Leif Magne Hjelseng er styreleder.
Men med økende fokus på det miljøproblemet som avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen utgjør, håper Aleksandersen
at fiskere og oppdrettere over hele landet
vil benytte seg av tilbudet. Arbeidet har
i hvert fall blitt lagt merke til, NoFir ble
nominert til Gullklypa 2010, dog uten
å nå helt opp.

Og den kasserte fisken
skal bli biogass
Biokraft AS er tildelt 37,4 millioner i støtte fra Enova for
å etablere et prosessanlegg som skal produsere biogass basert
på død fisk fra oppdrettsnæringen. Dermed går det mot etablering
av et biogassanlegg i Trondheims-området.
AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Råstoffet skal være såkalt kategori 2
biomasse fra oppdrettsnæringen. Etter
klassifiseringen i EUs biproduktforordning,
er dette selvdød og syk fisk, som skal ut av
den matproduserende verdikjeden, og altså
ikke kan brukes til å fore annet enn pelsdyr.
Ifølge daglig leder Håvard Wollan i Biokraft
genererer oppdrettsnæringen rundt 45 000
tonn slik biomasse årlig. Datterselskapet
Biokraft Marin har allerede inngått avtaler
med store oppdrettsaktører som Lerøy
Seafood og Marine Harvest om en beredskapsløsning med kapasitet til å hente
opptil 50 tonn fisk per time, hvis uhellet

skulle være ute. Et prosessanlegg er under
bygging på Agdenes ytterst i Trondheimsfjorden, allerede til sommeren skal fisken
tas i land her, og det skal produseres
bioolje og biogass-substrat.
Og substratet skal altså etter hvert inn
i et biogassanlegg. Dette skal etter planen
gi en brutto biogassmengde tilsvarende
75 GWh, og Biokraft AS har inngått en
samarbeidsavtale med AGA som skal avta
all produsert gass og oppgradere den til
drivstoffkvalitet. Blant aktuelle kunder av
biogassen er busselskapet AtB, som ønsker
å benytte biogass til sine busser i

ASBESTPISTOLEN

0,/-3,672/(1
9nSHQLNDPSHQIRUPLOM¡HW

(QGDHWYnSHQLNDPSHQIRUPLOM¡HW
,QVWUXPHQWIRUn¿QQHDVEHVW





6YDULO¡SHWDYVHNXQGHU
(QNHOWLEUXN
6NLOOHUIRUVNMHOOLJHW\SHUDVEHVW
%DVHUWSnWHNQLNNHQ1,5 QHDULQIUDUHG

Trondheim. Lokaliseringen er ikke helt
avklart, men Wollan sier anlegget vil bli
realisert uavhengig av hva Trondheim
kommune velger å gjøre med sitt matavfall
(se neste side).
– Vi håper å kunne tilby biogass-drivstoff
til kunder i Trondheim allerede i 2012, sier
Håvard Wollan.
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Ingen klimagevinst ved produksjon
av biogass i Trondheim
En livsløpsvurdering for ulik disponering av det våtorganiske avfallet i Trondheim kommune, viser at
det ikke er noen klimagevinst ved å ta dette avfallet fra dagens forbrenningsløsning over til biogass
og drivstoffproduksjon i stedet.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Det er selskapet MiSA som
har gjennomført analysen.
Dette ble etablert i 2007 av
kolleger ved Program for
Industriell Økologi ved NTNU,
og selskapet oppgir å være
eksperter på miljøsystemanalyse.
De har vurdert fem ulike
alternativer for behandling av
det våtorganiske husholdningsavfallet fra Trondheim, det
dreier seg om rundt 10 000

tonn årlig. Det såkalte Case 0
er dagens situasjon med forbrenning på Heimdal. Case 1 er
forbrenning i Sundsvall, mens
Case 2–4 er biogassproduksjon
i henholdsvis Sundsvall, Verdal
og Trondheim. For Case 0 er
varmeenergi eneste produkt,
forbrenning i Sundsvall gir
elektrisitet i tillegg til varme,
mens biogassalternativenes
produkter er bussdrivstoff og
gjødsel.

Miljøgevinster ved ulike behandlingsalternativer for
våtorganisk avfall fra husholdningene i Trondheim.

Som figuren viser er det
ingen effekt på global oppvarming ved å gå over til
biogass, selv om metanutbyttet
er satt så høyt som 546 m3
CH4 per tonn avfall.
Sensitivitetsanalyser i
rapporten viser at klimaeffekten blir klart negativ
dersom dette reduseres til
380 m3 per tonn. En lignende
analyse rundt endring av
avfallets brennverdi (base
case er 4,15 MJ per kg avfall)
viser at en økning av brennverdien vil favorisere alternativet forbrenning i
Sundsvall. Dette skjer fordi
fjernvarmemiksen som avfallet
erstatter er "skitnere"
i Sundsvall enn i Trondheim.
Siden den produserte
biogassen skal erstatte diesel
i busser, vil det være lokale
miljøgevinster, spesielt på
NOX- og partikkelforurensning.
Om biogassen derimot
erstatter naturgass, vil disse
effektene forsvinne. Da blir en
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innsparing av fossile ressurser
den eneste miljøgevinsten ved
å sortere ut matavfallet og
produsere biodrivstoff.
Rapporten ble presentert for
formannskapet i Trondheim på
en workshop 15. mars.
Et politisk vedtak om den
framtidige avfallsbehandlingen
i byen vil trolig foreligge i
løpet av våren.

…innsparing av fossile
ressurser er den eneste
miljøgevinsten ved å
sortere ut matavfallet og
produsere biodrivstoff.

Hera Vekst kjemper videre
18. februar trakk Fylkesmannen i Hedmark tilbake
tillatelsen til Hera Vekst
i Elverum på grunn av luktproblemene. Selskapet får frist
fram til neste sommer på
å avvikle, slik at kontraktene
på avfallet fra Vestfold og
Drammen kan fullføres.
Daglig leder i SØIR og styreleder i Hera Vekst, Bjørn Erik
Jønsberg, forteller at de har
anket vedtaket.
AV JOHS. BJØRNDAL

Fylkesmannen i Hedmark stengning fra
desember 2008. Daværende SFT overprøvde
dette vedtaket og ga tillatelse til videre drift,
under forutsetning av at en hel liste med
tiltak ble gjennomført, og avfallsmengden
begrenset til 20 000 tonn årlig. Dermed
måtte inntaket reduseres med en tredel,
noe som selvsagt gikk utover økonomien
og i 2009 måtte de hardt prøvde eierne
tilføre Hera Vekst fem millioner i ny
egenkapital.

Styreleder Bjørn Erik Jønsberg mener i SØIR
mener en tilbaketrekning av tillatelsen kommer
før iverksatte tiltak har fått sjansen til å virke.

❖ – Vi er uenige i det Fylkesmannen legger
til grunn for inndragelse av tillatelsen. Og en
nedleggelse har så alvorlige konsekvenser at
vi er nødt til å klage, sier Jønsberg.
Problemene har stått i kø for Hera Vekst siden
oppstarten i 2005, med massive naboklager,
stengningsvedtak, inntaksbegrensninger og
oppbrukt egenkapital. Selskapets forrige
styreleder, Steinar Sætervadet, trakk seg
senhøsten 2009, etter massiv sjikane og det
han opplevde som manglende støtte fra
hovedeieren, nemlig Elverum kommune.

fungert som forutsatt. Det har gitt et stort
behov for ettermodning av komposten,
med tilhørende luktproblemer. Naboklagene
har vært massive, og tiltakene som har vært
iverksatt, har ikke redusert dem nevneverdig.
I løpet av desember mottok Elverum
kommune 486 luktklager. Klifs hovedvilkår
i sitt vedtak fra desember 2008, nemlig å
"dokumentere at luktsituasjonen har blitt
vesentlig forbedret", er således ikke innfridd,
og Fylkesmannen mener dermed at det ikke er
grunnlag for videre drift.

INGEN BEDRING
Det er den anaerobe prosessen i de garasjelignende komposteringscellene som ikke har

IKKE FØRSTE GANG
Som mange vil huske har det vært noen
tidligere runder. I desember 2007 varslet

STORE TAP VED NEDLEGGING
Dette er imidlertid småpenger i forhold til
tapet ved å legge ned Hera Vekst. Hovedaksjonæren SØIR har estimert det samlede
tapet til 150 millioner kroner. Eiere av SØIR
er kommunene Elverum (60 prosent), Trysil
(25 prosent) og Åmot (15 prosent). Og etter
litt nøling fra Elverum, har eierne nå bestemt
seg for å kjempe for et videre liv for anlegget,
både Hera Vekst og SØIR har klaget på
vedtaket. I klagen fra Hera Vekst framholdes
at Fylkesmannens vedtak er basert på feil
fakta. Luktplagene den siste tida stammer fra
kompost på lager fra tida før luktreduserende
tiltak ble iverksatt. Det hevdes også at den
pålagte inntaksreduksjonen har gjort det
umulig å drive lønnsomt, og at dårlig
økonomi har forsinket iverksettelsen av
pålagte tiltak. Og at en nedleggelse har
skadevirkninger av helt andre proporsjoner
enn luktulempene.
SØIR peker i tillegg til de store økonomiske
konsekvensene på at en nedleggelse vil føre
til en mindre miljøvennlig behandling av
matavfallet.

HANDSTRANSPORT OG AVFALLSHÅNDTERING
Komplett administrasjonssystem for avfallhåndtering

Hands Avfallshåndtering basert på Microsoft Dynamics AX er det eneste systemet i Norge hvor avfallshåndtering,
transportadministrasjon, rapportering, regnskap/økonomi, kundeoppfølging og Internettportaler er totalintegrert i en og
samme løsning.
Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå med å effektivisere din bedrift? Ta kontakt med Øystein Langerud
på tlf: 966 21 155 eller oystein.langerud@hands.no

VÅTORGANISK
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Myndighetene har stor tillit til
og skryter av de norske returordningene for emballasje. På
hjemmesidene til Klif kan man
lese at over 90 prosent av alt
emballasjeavfall samles inn og
går til energi- eller materialgjenvinning, og at Norge er på
verdenstoppen når det gjelder
kildesortering. Og materialselskapene sin rapportering til
myndighetene viser at vi har
nådd nesten alle nasjonale
mål. Men er vi virkelig så gode
på kildesortering som det gis
uttrykk for? Statistikk fra
norske kommuner viser et helt
annet bilde av situasjonen for
flere emballasjetyper.

AV TORD TJELFLAAT
OVERINGENIØR I IVAR

❖ Hvis man skal få et mest mulig korrekt
bilde av gjenvinningsgraden av en avfallsfraksjon, er ”dypdykk” i restavfallet, såkalte
sorteringsanalyser et viktig arbeidsverktøy.
Undertegnede har gjort et tilfeldig utvalg
og samlet inn og sammenlignet 16 slike
sorteringsanalyser. Det innsamlede
materialet dekker en stor del av Norge,
både befolkningsmessig og i areal. Disse
kommunene er Oslo, Trondheim, Bergensområdet (BIR), Drammensregionen (Rfd),
Kristiansand (Avfall Sør), Stavanger/
Jærregionen (IVAR), Vestfold (VESAR),
Arendalsregionen (Agder
Renovasjon) og Lillesand/Birkenes (LiBir).
Mengden emballasje i restavfallet hos disse
kommunene var forbløffende høy. Man fant
så store mengder emballasje av glass,
metall og plast i restavfallet, at det er
stor grunn til å sette spørsmålstegn
ved om gjenvinningsgradene som
materialselskapene opererer med er
korrekte.
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30–40 PROSENT AV GLASSEMBALLASJEN
HAVNER I RESTAVFALLET
Norsk Glassgjenvinning skal ha skryt for den
innsats de har gjort når det gjelder innsamling og gjenvinning av glassemballasje i
Norge. Jeg har i mange sammenhenger vært
stolt over å kunne fortelle at Norge har
verdens mest moderne anlegg for sortering av
glass- og metallemballasje på Onsøy utenfor
Fredrikstad. Det har vært kjekt å kunne fortelle at Norge er i verdenseliten på glassgjenvinning, og at glassgjenvinningen har vært
en suksesshistorie. Men nå lurer jeg på om
mye av historien faktisk er et aldri så lite
”glasseventyr”.
Den første innsamlingen av glassemballasje
i Norge startet opp i Oslo i 1988, og innen
1990 var nesten hele landet med i returordningen. Allerede i 1992 lå innsamlings- og
gjenvinningsprosenten på 70 prosent ifølge
Norsk Glassgjenvinning. De siste årene har

Norsk Glassgjenvinning innrapportert en
innsamlingsgrad for glassemballasje til
myndighetene på rundt 90 prosent av
generert mengde, og enkelte år oppimot 100
prosent, henholdsvis 106 prosent i 2006,
99,3 prosent i 2007 og 98,3 prosent i 2008.
Dette er oppsiktsvekkende gode resultater.
Er dette virkelig mulig, når 98 prosent av
Norges befolkning må bringe glassavfallet sitt
selv til et returpunkt, såkalte bringesystem,
og kun to prosent har henteordning? Det er
en kjensgjerning at bringesystemer gir langt
lavere innsamlingsgrad enn henteordninger
for denne type avfall. Dersom gjenvinningstallene til Norsk Glassgjenvinning er korrekte,
burde man nesten ikke finne glassemballasje
i restavfallet i det hele tatt.
I de 10 kommunene som tilhører IVAR
i Stavanger og Jær-regionen, fant man i 2007
at 62 prosent av glassemballasjen lå igjen i
restavfallet. Det innebærer en kildesorterings-

grad på kun 48 prosent. Norsk Glassgjenvinning innrapporterte derimot 99,3 prosent
innsamlingsgrad samme år. Denne sorteringsanalysen var kimen til det arbeid som nå er
gjort med innsamling av flere slike sorteringsanalyser fra andre kommuner.
I Oslo viser fire sorteringsanalyser fra
2000, 2005, 2008 og 2010 at 40–58 prosent
av glassemballasjen finner veien til restavfallsdunken, og ikke via returpunktene som
er utplassert rundt omkring i hovedstaden.
Den siste analysen i 2010, som var svært omfattende, gir Oslo-innbyggerne en kildesorteringsgrad på kun 60 prosent. For de
resterende kommunene med bringeordning
ligger kildesorteringsgraden på henholdsvis
65 prosent for Bergen, 70 prosent for
Trondheim, 72 prosent for Vestfold og
Lillesand/Birkenes og 67 prosent for
Kristiansand og Drammen.
HENTEORDNING GJØR SUSEN
De eneste kommunene som kunne måle seg
med de tallene som Norsk Glassgjenvinning
rapporterer inn til Klif, er Arendal-regionen
(Agder Renovasjon) og Gjesdal kommune i
IVAR, som kildesorterer henholdsvis 93
prosent og 94 prosent av glassemballasjen.
Felles for dem er at de har henteordning og
ikke returpunkter som de andre. Når Gjesdal
kommune la ned miljøstasjonene for glass- og
metallemballasje i 2008 og utplasserte egne
trilledunker à 140 liter til alle
husstander, resulterte dette i en formidabel
økning i kildesorteringsviljen blant folk,
og innsamlingsgraden fordoblet seg fra
48 prosent til 95 prosent.
Mengden glassemballasje man fant i restavfallet fra sorteringsanalysene varierte
mellom tre og syv kg per innbygger. Dersom
disse sorteringsanalysene er representative
for landet for øvrig, vil mengden glassemballasje som havner i restavfallet på landsbasis ligge et sted mellom 15 000 og 35 000
tonn.

Tord Tjeldflaat fra IVAR lurer på hvordan gjenvinningstallene for glass- og metallemballasje
kan være så høye når det samtidig finnes store
mengder av disse fraksjonene i restavfallet.
I neste nummer av Kretsløpet vil han publisere
tilsvarende analyse for plastemballasje.

70–80 PROSENT AV METALLEMBALLASJEN
I RESTAVFALLET
For metallemballasje er avvikene mellom
kommunestatistikken og Norsk Metallgjenvinning sin innrapportering til Klif enda
større. Norsk Metallgjenvinning har de siste
årene innrapportert fra 65 til oppimot 70
prosent innsamlingsgrad. Både Oslo, Bergen,
Kristiansand og Drammen kildesorterer bare
halvparten av den mengden, og ligger rundt
30 prosent gjenvinningsgrad. Trondheim,
Vestfold og Lillesand/Birkenes ligger enda
dårligere på ca. 20 prosent. I gjenvinningsgraden til kommunene er også metallemballasjen som tas ut med magnet fra restavfallet
ved forbrenningsanleggene tatt med. Dette
viser at målet om en gjenvinningsgrad på 60
prosent langt fra er nådd, slik myndighetene
og Norsk Metallgjenvinning gir uttrykk for.
STORE PENGER Å SPARE
Det er store penger å spare for bransjen
ved å ha en høy innsamlingsgrad på
drikkevareemballasje. Ved for eksempel
en feilrapportering med hensyn til
gjenvinningsgrad på kun ti prosentpoeng for
drikkevareemballasje i glass, vil besparelsen
for Norsk Glassgjenvinnings eiere være
58 millioner kroner årlig, et beløp staten på
tilsvarende måte taper. Sorteringsanalysene
som er samlet inn tyder på feilrapporteringer
som langt overgår dette.
Totalt genereres det årlig ca 1,2 milliarder
enheter glass- og metallemballasje i Norge
som inngår i retursystemet til Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning.
Disse fordeler seg på ca. 260 millioner
glassenheter og 925 millioner metallenheter.
Drikkevarer med pant, som har eget
retursystem via Norsk Resirk, inngår ikke
i disse tallene.
For å stimulere bransjen til innsamling og
gjenvinning av drikkevareemballasje, er det
innført en miljøavgift som i 2011 er satt til
kr 5,06 per enhet. Miljøavgiften reduseres
etter hvor mye drikkevareemballasje som
samles inn til gjenvinning. Det er den som
produserer eller importerer emballasjen som
må betale inn avgiften. Ved returandel under
25 prosent betales full miljøavgift, ved
returandel mellom 25 prosent og 95 prosent
reduseres miljøavgiften proporsjonalt med
returandelen, og ved returandel over 95
prosent gis fullt avgiftsfritak. I tillegg må det
betales en grunnavgift som per 2011 er på kr
1,04,- per enhet. Denne er fast og endres ikke
i henhold til returandelen. Engangsemballasje
som ikke inneholder drikkevarer, har også
denne grunnavgiften.
GLASS ER GLASS
Det retursystemet som Norsk Glassgjenvinning driver, skiller seg fra flere av de andre
godkjente retursystemene ved at det kun er
deler av den innsamlede emballasjen som er
avgiftspliktig og ved at det ikke foretas noen
systematisk kontroll med hvor stor del av den
avgiftspliktige emballasjen som faktisk blir

GJENVINNING
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Hvis vi antar at ti prosent av dette stammer
fra næring og at halvparten av metallemballasjen havner i restavfallet til forbrenningsanleggene og trekker dette fra så
utgjør godtgjørelsen overfor hele KommuneNorge rundt regnet 20 millioner kroner. Satt
på spissen innebærer dette at hver innbygger
får fire kroner for kildesorteringsjobben.

Heller ikke for metallemballasje er det samsvar
mellom de offisielle innsamlingstallene og
mengdene som gjenfinnes i restavfallet.
Foto: Norsk Glassgjenvinning.

samlet inn. Det er imidlertid lagt til grunn
som en rimelig forutsetning, at i et system
som samler inn alle typer glassemballasje på
det norske markedet, vil returandelen for den
avgiftspliktige delen ikke skille seg nevneverdig fra den totale returandelen for alle
typer glassemballasje.
Ved Klif sin fastsettelse av returandel har
det siden 1994 blitt tillagt 5 000 tonn
generert mengde drikkevareemballasje som
følge av privat import (handel, smugling,
tax-free handel) til Norge. Tonnasjen på
5 000 tonn har ikke vært gjenstand for
revidering siden 1994 til tross for en stor
økning i varehandelen med utlandet.
HVA FÅR KOMMUNENE BETALT FOR JOBBEN?
Det er kommunene og de interkommunale
selskapene som sørger for innsamling
av glass- og metallemballasje fra husholdningene. For denne jobben utbetaler
Norsk Glass- og Metallgjenvinning kr 370 per
tonn innsamlet mengde glass/metallemballasje. Innsamlet glass/metallemballasje
i Norge var i 2010 på henholdsvis 56 995
tonn glassemballasje og 7 000 tonn
metallemballasje.

MYNDIGHETENE MÅ TA ANSVAR
Som sagt innledningsvis skal materialselskapene ha mye honnør for den innsats de
har gjort på gjenvinningsfronten, og jeg er
ikke ute etter å stemple noen for juks. Man
skal ikke legge skjul på at statistikk innen
dette område er komplekst, og at det kan
være litt av en regneøvelse å beregne
korrekte genererte mengder og gjenvinningsgrader. Men det er myndighetene som har
ansvaret for å godkjenne beregningsmodellene som materialselskapene anvender.
Med dette mener jeg å si at det nødvendigvis
ikke er materialselskapene som jukser i faget,
men at beregningsmodellene som anvendes
gjerne er modne for revisjon.
Men sorteringsanalysene som her er presentert
gir et sterkt varsel om at vi kanskje ikke
materialgjenvinner så mye av emballasjen
som vi hittill har trodd. Dette bør være en
sterk anmodning til norske myndigheter om å
kreve bedre og grundigere dokumentasjon fra
materialselskapene for emballasje i framtiden.
Miljøavgifter er innført for å motivere
bransjen til å samle inn og gjenvinne
emballasjen de fører ut i markedet. Når
myndighetene godkjenner de høye returandelene som bransjen innrapporterer, slik at
miljøavgiften går mot null, fører dette til at
bransjen blir mindre motivert til å øke innsatsen for å få inn all den emballasjensom
befinner seg på avveie i restavfallet.
Skal vi gjøre en god jobb for miljøet er vi
alle tjent med at tallene er mest mulig habile
og korrekte. Å hvile på falske laurbær er
ingen tjent med.

!!!"

… Det er store penger å
spare for bransjen ved å ha
en høy innsamlingsgrad på
drikkevareemballasje.
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Ergonomisk betjening

v
a
r
ø
d
n
a
r
e
v
e
Totall enovasjonsbiler
r

TTelefon:
eleffon: 322 24 42 80
st
eco@stecco.no
steco@steco.no
w
w w.steco.no
www.steco.no

21

– Ikke vent for mye av kommunene
Bygningssjef Ketil Krogstad
i den store og ressurssterke
kommunen Bærum gjorde det
på Byggavfallskonferansen
2011 klart at oppfølgingen
av avfallsregelverket i planog bygningsloven ikke ville bli
noen høyt prioritert oppgave.
Av Johs. Bjørndal

❖ Forventningene til hva kommunene skal
bidra med, er nesten grenseløse. Staten gir
gjennom de ulike departementene signaler
om at alt er like viktig, og at kommunene
må gjøre mer på alle områder. Sektormyndighetene er opptatt av sitt og bare
sitt, mens kommunene er nødt til å avveie
og prioritere, sa Krogstad.
Han kunne styre sin begeistring over at
regelverket om byggavfall er overført fra

forurensningsloven til plan- og bygningsloven.
– Regelverket gir en utydelig grensegang
mellom saksbehandling og tilsyn. Plan- og
bygningsloven fokuserer sterkt kvaliteten
på det ferdige byggverk, det er ingen
tradisjon for å styre miljøhensyn i byggeprosessen. Og byggherrene er bare opptatt
av rask saksbehandling. Oppfølging av de
nye reglene krever økte ressurser, og jeg er
ikke villig til å be mine politikere sette
opp byggesaksgebyret for å prioritere
tilsyn med avfallsbehandlingen,
sa Krogstad.
Da hadde Frode Grindahl i Statens
bygningstekniske etat i et tidligere
foredrag gjort det klart at kommunene
i 2011 og 2012 skal prioritere tilsyn med
at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
er utarbeidet og følges. Og at kommunene
etter disse to årene skal sende en rapport
til Kommunaldepartementet.
Helt mørkt så imidlertid ikke Krogstad
på situasjonen: – Kildesorteringen på
byggeplass har blitt langt bedre, men
60 prosent-kravet er vanskelig å

– Bare for de største prosjektene vil det bli
kontrollert at det foreligger avfallsplan og
miljøsaneringsbeskrivelse, sa bygningssjef
Ketil Krogstad i Bærum kommune.

kontrollere. Vårt mål er å samle inn og
kontrollere avfallsplanen i fem prosent av
sakene. Det sier seg da selv at store
prosjekter og store aktører vil bli
prioritert, sa han.

Scanvaegt - Skandinavias ledende leverandør av bilvekter, sjåførterminaler og IT-system

ScanX.Net
Nytt bilvektprogram fra Scanvaegt
basert på Windows .Net-plattform
n Håndterer

alle oppgaver innenfor veiing av biler
for sikker drift og oppetid 24/7
n Alle forbindelser over vanlig nettverk
n Enkelt i bruk - skjermbilder ligner Outlook
n Tilpasset Windows 7 og MS2008 Server
n Forenkler sjåførbetjeningen på terminaler
n Mulighet for registrering av flere tjenester/avgifter
n Forberedt for elektronisk Avfallsdeklarasjon
n Utviklet

Scanvaegt AS
Postboks 24 , 2021 Skedsmokorset
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Norsk Dekkretur 15 år
Returordningen for dekk er ikke
blant dem det er mest støy
rundt. Den har nå eksistert i
15 år, de ti siste har innsamlingsprosenten ligget på over
hundre. Og i løpet levetiden er
584 000 tonn – eller mer enn
800 millioner dekk – samlet
inn og gjenvunnet.
Av Johs. Bjørndal

❖ Hroar Braathen, daglig leder siden
oppstarten, hadde trommet sammen til
et seminar i anledning jubileet. Her ble
ulike muligheter for utnyttelse av de
innsamlede dekkene belyst, noe
Kretsløpet vil komme bredere tilbake til
i neste nummer. I dag går mesteparten

til det som på godt norsk kalles civil
engineering-formål.
– Dekkmassen drenerer godt, har god
isolasjonsevne og lav vekt. Spesielt
finnene har visst å utnytte dette på sine
store områder med dårlig grunn, og vi
har eksportert store kvanta dit i årenes
løp, sier Braathen. Norske og svenske
myndigheter har vært mer tilbakeholdne
på grunn av at dekkene inneholder PAHolje og noe ftalater.
– Men disse stoffene er sterkt bundet
i dekkene og blir der. Målinger av en
støyvoll vi lagde ved Rygge, viste noe
PAH-forurensning fra selve veibanen,
men så godt som ingenting fra vollen,
forteller Braathen.
Tidligere miljøvernminister Thorbjørn
Berntsen følger fortsatt med i avfallsdebatten.
– Norsk Industri og en del andre
aktører ønsker materialselskapene dit
pepper´n gror. Men Norsk Dekkretur har
i hvert fall utført sitt oppdrag effektivt
og rimelig, sa han.

Hroar Braathen, daglig leder i Norsk Dekkretur,
ønsker returordningens "far" Thorbjørn Berntsen
velkommen til jubileet. Til høyre: direktør
Bjørn Kamphus i Nokian Dekk, som er styreleder i
Norsk Dekkretur.
Foto Klaus Eriksen, Anlegg & Transport.

Sorteringseksperten
Sortering av forskjellige avfallsfraksjoner kan i mange tilfeller være svært utfordrende
– både maskinelt og rent økonomisk.Det finnes et enormt utvalg av maskiner og utstyr
på markedet.
Mangfoldet og sammensetningen av avfall er sterkt varierende fra plass til plass,
og det er ikke alltid like lett å finne den rette løsningen.
IFE Bulk Handling AS har årelang erfaring med levering av optisk/mekanisk
sorteringsutstyr for gjenvinningsbransjen. Vi vil være behjelpelige med å finne de
rette løsningene for Deres problem. Gjennom våre leverandører og agenturer har
vi ett enormt nettverk som spenner seg over hele verden.
Ta kontakt for referansebesøk!
Dersom din bedrift har en problem,
hjelper vi Dere gjerne.

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

“Fordi vi er best!”

www.ibulk.no
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Enkelt, trygt og med lokal miljøgevinst
Avfall Norges pågående holdningsanalyse viser at folks innstilling til kildesortering blir
mer positiv dersom systemet er
enkelt og godt tilrettelagt, at
miljøgevinsten er godt
dokumentert og aller best er
det om den gir lokal effekt.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet gjennomføres holdningsanalysen som
en forberedelse til Kommunikasjonskampanjen 2012, for å finne ut hvor skoen
trykker. Det er nå gjennomført samtalegrupper i Kristiansand, i Tromsø og på Voss,
og disse har avdekket både likheter og
forskjeller. Dette følges nå opp i en bred
spørreundersøkelse gjennomført av Opinion
as. Resultatene av denne vil bli presentert

på en workshop på
Gardermoen 13. april.
– Viljen til å kildesortere synes i stor
grad å være avhengig
av hvordan folk opplever systemet. Det er
jo ikke noe nytt, men
enkelhet og nærhet
betyr kanskje enda
mer enn vi trodde,
sier Kjersti Kildahl,
som er prosjektleder
i Avfall Norge for
Kommunikasjonskampanjen 2012.
– Et annet trekk er det lokale
miljøfokuset. Folk er for eksempel provosert
og mistroiske til miljøregnestykkene som
viser at avfallseksporten til Sverige er en
god løsning. Her har vi i bransjen en stor
pedagogisk utfordring, sier Kildahl.
Samtalegruppene har også avdekket at
de store regionale systemforskjellene gjør
at folk begynner å lure.
– Hvordan kan de gjøre det sånn i
Nittedal og helt annerledes i Tromsø, hvis

Kjersti Kildahl er prosjektleder for Kommunikasjonskampanjen 2012, som nå er i ferd med å innhente
et stort grunnlagsmateriale om folks holdninger til
kildesortering og avfallshåndtering.

målet er det samme? spør folk. Dette er
et spørsmål kampanjen må gi ordentlige svar på, sier Kildahl.
Mer om resultatene fra den brede
spørreundersøkelsen i neste nummer.

Norges ledende avfallsmegler
gir deg en lettere hverdag
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.
Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.
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O J Brochs gate 12
5006 Bergen
Tlf 55 90 44 50
Fax 55 90 44 51
www.rekom.no

Industri og følelser
i Tønsberg

Kiesel Skandinavia AS
Gamle Mossevei 29 1430 Ås

Påmeldingen til Avfallskonferansen 2011
er for lengst i gang. Den arrangeres 7.–9. juni
på Brunstad, Smiths Venners gigantiske
konferansesenter i Stokke ved Tønsberg.

Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite + 47 909 76 311
Erik Gulsvik + 47 900 92 544

AV JOHS. BJØRNDAL
Avfalls sortering

Flishugger

Brunstad Conference Center har ingen problemer med å huse
de 7-800 deltakerne som konferansen forventes å samle.
Havna

ivareta denne rollen med
foredraget Brasil – miljøstormakt
eller "bruk og kast".
Konferansen starter 7. juni
med en fagtur til NOAHs anlegg
på Langøya, som krever separat
påmelding. I skrivende stund
oppgis det at denne er fullbooket. Etter som det er mer enn
en måned til påmeldingsfristen
går ut (30. april) bør man
kanskje overveie å utvide
kapasiteten.

Tømmer

AT01610

❖ Med tittelen Avfall – industri
og følelser, ønsker programkomiteen å signalisere at de
ambisiøse målene avfallspolitikken ikke vil bli nådd uten
at man også treffer befolkning
og beslutningstakere i hjertet.
Komiteen består i år av Håkon
Jentoft i Avfall Norge, Bjørn Erik
Rui i Vesar, Olaf Brastad i Bellona
og Fredrik Gaustad i Veidekke
Gjenvinning, og lokal arrangør
er Vesar.
Avfall Norge fyller i år 25 år,
og dette vil bli markert i plenum,
men konferansen markedsføres
ikke som noe jubileum.
Programmet, som er lagt ut på
Avfall Norges hjemmesider, virker
solid og favner det meste av
det bransjen tumler med.
Regjeringen vil også i år være
representert på storskjerm,
denne gangen med næringsog handelsminister Trond Giske.
De siste årene har konferansens plenum blitt avsluttet
av en tungvekter med internasjonalt perspektiv. I år er
det Arnt Stefansen, NRKs
korrespondent i Brasil, som skal

Chipper

Konferansen avsluttes med foredrag
av NRKs Arnt Stefansen.

www.kiesel.no
KURS OG KONFERANSER
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Containere du med glede
setter ditt navn på.

ILAB CONTAINER AB . TLF +46 140 200 00 . WWW.ILABCONTAINER.SE
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Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Cato Aamelfot,
markedssjef Rekom AS
– Hva er det beste med jobben din?
– At jeg er i en bransje som er på vei opp og frem,
og at jeg hver dag kan jobbe med meningsfylt arbeid.
– Hva slags forhold har du til gjenvinning?
– Jeg har jobbet innen avfallsbransjen siden mai 1989,
så du kan godt si at jeg har et tett forhold til
gjenvinning. Privat benytter jeg meg av alle tilbud
hvor det er blitt tilrettelagt for meg som kunde og
privatperson. Jeg kildesorterer plast og papir og sorterer
også restavfall til forbrenning.
– Om du ble bedt om å introdusere et nytt tilbud,
en ny tjeneste eller ny teknikk innen bransjen,
hva ville du da foreslått?
– He- he, det ville jo vært en forretningshemmelighet!
Når det er sagt, deltar vi jo aktivt i bransjen hver dag,
og da opplever jeg at vi sammen med våre kunder stadig
utvikler nye behandlingsmetoder og løsninger.
– Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Som markedssjef i Rekom jobber jeg i hovedsak med kjøp
og salg av avfallsprodukter med tilhørende logistikkløsninger, og i noen tilfeller bearbeiding av avfallet
underveis som ved kverning, balling, sortering med mer.
Det er mange avtaleforhandlinger og kontraktsarbeid som
ofte strekker seg langt frem i tid. I tillegg har det i de
siste par årene blitt mye jobb med produksjon av anbud
i forhold til offentlig anskaffelse etter at deponiforbudet
trådte i kraft i Norge. Kundene er fra både offentlig og
privat sektor.
– Utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring
– Jeg er utdannet ved Handelshøyskolen. Jeg kommer
opprinnelig fra familiebedriften STC i Førde (Sunnfjord)
som gikk inn i Norsk Gjenvinning på slutten av 1990-tallet.
Jeg har hatt de fleste stillinger etter hvert som bransjen har
utviklet seg og vokst. Jeg forlot stillingen som transportog produksjonssjef i Hordaland/Sogn og Fjordane da jeg
begynte i Rekom i september 2004.

– Hvordan føler du at jobben din er til nytte
for samfunnet?
– Siden jeg begynte har bransjen utviklet seg og er nå
blitt mer industrialisert og med dette mer profesjonell.
Det som en gang kun ble ansett som søppel og avfall,
er jo i dag råvarer som omsettes på markedet.
– Er det mange i bransjen som har tilsvarende jobb?
– Som en følge av utviklingen er det også mange innad
i bransjen som jobber med marked og salg.
– Er du ofte ute på anlegg, eller jobber du inne
ved PC-en...?
– Det blir en del reising, da over hele Norge og Sverige,
samt en del i Europa.
– Er det mange jenter på arbeidsplassen?
– Rekom har vært oppe i ca. 80 prosent jenter. I dag har vi
begynt å nærme oss 50/50, da 9 av 21 medarbeidere er
gutter.
– Fremtidsmuligheter, muligheter for utvikling
og avansement?
– Rekom er et firma med 21 ansatte, så vår størrelse gir jo
visse begrensninger i seg selv, men generelt sett vil jeg si
at mitt inntrykk er at denne bransjen gir en masse
muligheter innenfor forskjellige fag og profesjoner.

GJENVINNING
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Tusenvis av selvstendige
håndterer avfall i Vietnam
Ho Chi Minh-byen i SørVietnam har ni millioner
innbyggere, men nesten ingen
offentlig eller privat ansatte
som samler inn og sorterer
avfall. Likevel er gjenvinningsgraden – i alle fall offisielt –
meget høy. Det skjer ved at
tusenvis av vanlige vietnamesere er ”selvstendig næringsdrivende” og driver innsamling
og sortering. Deretter selger
de avfallet til innsamlingsstasjoner.

AV THOR A NAGELL

❖ Vietnam er (se egen rammesak) fortsatt
sterkt preget av dårlig utbygget infrastruktur.
Men når det gjelder
avfallshåndtering,
har ”privat
initiativ” gjort sitt
til at Den sosialistiske stat

Ho Chi Minh-byen er sterkt preget av rengjørere med sine vogner som denne mannen på bildet.
Han samler og sorterer avfall fra forskjellige søppeldunker rundt om i byen. Deretter frakter han de respektive
fraksjonene til forskjellige innsamlingsstasjoner i byen.

Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen
(HCMC), er ren og ryddig.
Etter å ha vært i Vietnam et par uker,
er det slående hvor rent og ryddig landet er,
ikke minst tatt i betraktning at det er en
enorm arbeidsledighet og et svært, svært
lavt lønnsnivå. Gjennomsnittslønnen i
Vietnam ligger på 180–240 kroner i måneden.
Men overalt ser vi flittige vietnamesere
som samler inn avfall fra avfallsdunker
rundt om i byen.
MÅ SNAKKE MED SJEFEN
Vi møter Phung Hoang Van, som
har den engelske tittelen Climate
Change Group Expert og er ansatt
i styret for Ho Chi Minh-byens
folkekomités klimapanel.

Vi treffer dessuten Le Manh De som har tittel
som ekspert i samme bys folkekomité for
håndtering av avfall.
De har felles kontor rett bak rådhuset
i HCMC – tidligere Saigon. HCMC er Vietnams
desidert største by og var hovedstaden i SørVietnam da landet var delt. Det er Phung
Hoang Van som fører ordet under samtalen.
– Vår oppgave er å ta hånd om alt av
avfall i byen. Vi har 23 ansatte her ved
hovedkontoret, sier han og legger til at han
må snakke med sjefen før han går i detaljer.
Og at han vil sende informasjonen per
epost etter at han har snakket med sin
overordnede. Vi blir deretter enige om at
Kretsløpets utsendte skal sende ham alle de
spørsmålene vi ønsker svar på. Dette skjer
etter at vi har snakket med en annen

Le Manh De (til venstre) og Phung Hoang Van
jobber henholdsvis som ekspert i Ho Chi Minh-byens
folkekomité for håndtering av avfall og i styret for
byens folkekomités klimapanel.
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funksjonær som først skulle la seg intervjue
av oss, men som så plutselig ikke kunne svare
på spørsmål likevel. Hun henviste oss derfor
til Phung Hoang Van. Det var avtalen vi
hadde, men gjentatte sendinger av spørsmål
per epost fra Norge til de to ble aldri
besvart. Noen informasjon fra virksomheten
ble heller ikke mottatt, og nettstedet deres
ligger tydeligvis nede.
FRIVILLIGE SOM JOBBER
Men noen spørsmål fikk vi likevel svar på
under vårt besøk på deres kontor i 63 Ly Tu
Trong, District 1 i byen:
– I Norge har vi et gjennomorganisert
system for resirkulering av plast, papir,
matavfall og glass, for eksempel. Hvordan
skjer innsamling og resirkulering her?
– Her er det frivillige som jobber som
selvstendige innsamlere. De drar ut,
gjerne på kveldstid, og samler inn avfall.
De går gjennom avfallsdunkene beboere,
restauranter og bedrifter setter ut på
fortauene. Deretter sorterer de alt av avfall
på stedet og legger de forskjellige typer
avfall i forskjellige beholdere de har på en
egen vogn, trillebår, sykkel eller
motorsykkel. Deretter bringer de det
sorterte avfallet til samlestasjoner som
det finnes mange av flere steder i byen.
Stasjonene sørger så for at plast og glass
og så videre blir bragt til gjenvinningsstasjoner, forklarer Phung Hoang Van.
ENORM UTFORDRING
Vi forteller ham om en episode der vi kom
tilbake til Ho Chi Minh-byen fra en utflukt
med en turistbuss. I det bussen stanser
utenfor kontoret til reiseselskapet vi kjøpte
reisen av, kommer en mann og banker på
vinduene med en plastflaske. Beskjeden er:
”Jeg vil gjerne ha alt av plastflasker dere
har i bussen!” Han samlet raskt inn flere
søppelsekker med plastflasker.
– Denne mannen kan så skape seg et
levebrød av å drive den slags gjenvinning?
– Ja, nettopp. Det er faktisk meget effektivt,
og vi har en svært høy gjenvinningsprosent
på det aller meste av avfallet som produseres
i HCMC, forklarer Phung Hoang Van.
Men noen eksakte tall får vi altså ikke.
Vi får heller ikke vite hvordan returavfallet
håndteres konkret. Det vi imidlertid
registrerte var at systemet tilsynelatende
fungerer veldig bra.
Utfordringen for Vietnam vil antagelig bli
enorm på området den dagen vietnameserne
begynner å få lav arbeidsledighet og høyere
lønninger. Da spørs det om det blir noen
nyrekruttering av ”selvstendig næringsdrivende” i renholdsbransjen…

Vietnam
Vietnam grenser til Sør-Kina-havet i øst, til Kina i nord, Laos i nordvest
og Kambodsja i sørvest. Landet har med sine 90 millioner flere
innbyggere enn noe land i Europa og er det 13. mest folkerike i verden.
AV THOR A NAGELL
❖ Vietnamesernes historie startet for rundt
2 700 år siden og har vært preget av utallige
konflikter med andre land. Fra år 207 f. Kr.
til år 939 var det under direkte styre av
kinesiske dynastier. Da ble landet uavhengig
etter et væpnet opprør. Vietnam beseiret tre
mongolske forsøk på invasjon under
Yuan-dynastiet på 1200-tallet, og i denne
perioden ekspanderte vietnameserne sørover.
Den uavhengige perioden tok slutt midt på
1800-tallet, da landet ble kolonisert av
Frankrike. Under andre verdenskrig okkuperte
japanerne Vietnam.
Etter andre verdenskrig erklærte Ho Chi
Minhs kommunistparti Vietnams selvstendighet i 1945. Men Frankrike gikk ikke
med på det, og dermed brøt det ut krig
mellom Frankrike og Ho Chi Minhs styrker.
Frankrike ga til slutt opp å gjenetablere
kontrollen i 1954. Men så besluttet USA å gå
inn ut i fra den såkalte ”Domino-teorien”:
Hvis Vietnam ble kommunistisk, ville også de
andre landene i Indo-Kina bli kommunistiske,
mente amerikanerne. Og på dette tidspunkt
var kommunistfrykten i USA altoverskyggende.
Nord-Vietnam, under ledelse av Ho Chi
Minh, ble støttet av sørvietnamesiske
kommunister. Under Vietnamkrigen fikk de
også støtte av Kina og Sovjetunionen, mens
USA gikk tungt inn i Sør-Vietnam. USA
bombet landet – også med napalm. For å
ødelegge jungelen, slik at de lettere skulle
kunne ta geriljakrigerne i Viet-Minh-hæren,
ble det sprøytet inn store mengder gift
(Operation Orange). Denne utrolige
operasjonen har den dag i dag som effekt at
det fortsatt fødes mange barn med alvorlige
genetiske defekter.
USA brukte 15 millioner tonn TNT
i sitt forsøk på å sprenge vietnameserne til

Fortsatt brukes kanoer til varetransport på
Saigon-elven som renner gjennom Ho Chi Minhbyen og er en viktig transportvei i Sør-Vietnam.

”There are nine million bicycles in Bejing”,
synger Katie Melua. I Ho Chi Minh-byen
er det seks millioner motorsykler…

underdanighet – tre ganger så mye som de
brukte under hele andre verdenskrig. Etter at
millioner av vietnamesere var drept – de
fleste av dem sivile – måtte amerikanerne
innse at de selv med en overlegen militærteknologi og bruk av ufattelig mange
milliarder dollar, ikke maktet å ta knekken på
geriljaen. Over en halv million amerikanske
soldater kom aldri hjem fra Vietnam i live.
USA trakk seg ut etter et prestisjetungt og
smertelig nederlag i mars 1973. Årsaken var
ikke minst en voldsom motstand mot USAs
krigføring i en lang rekke land over hele
verden – også i Norge. Nord-Vietnam tok
Saigon i april 1975, og dermed var Vietnam
samlet til ett rike.
De neste ti årene med uavhengighet var
preget av fattigdom, politisk undertrykkelse
og økonomisk isolasjon. I tillegg ble det
ført flere kriger mot naboland, først mot
Kambodsja for å avsette Pol Pots redselsregime, og deretter mot Kina, som forsøkte
å invadere Vietnam i 1979. I 1986 forandret
kommunistpartiet sin økonomiske politikk
og begynte å innføre kapitalisme. Dette
førte til økonomisk vekst, en voksende
middelklasse og gradvis også mindre politisk
undertrykkelse.
Vietnam hadde et bruttonasjonalprodukt
(BNP) på rundt 70 milliarder US Dollar
(i 2006) – rundt snaue 4 000 kroner per
innbygger. Årlig vekst har siden da ligget på
8–9 prosent.
Ho Chi Minh-byen, tidligere Saigon, er
Vietnams største by med snaut 10 millioner
innbyggere. Det antas at byen i 2020 kan ha
nær 20 millioner innbyggere. Byen ligger ved
vestbredden av Saigon-elven og var hovedstad i Sør-Vietnam fra 1954 til 1976.
(Kilde: www.wikipedia.org)
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KLIF-FORSLAG vil gi
kompetansesvikt innen farlig avfall
hentes. Det trengs et kompetent og oppdatert innsamlerapparat med farlig avfall
som fag, mener Hansen og NFFA.

I Klifs forslag til ny Avfallsforskrift foreslås det at tankrensere og innsamlere ikke
lenger skal betraktes som
avfallsaktører.
Det er styreleder Roar Hansen
i NFFA svært kritisk til.

❖ Dermed fjernes også kravet om at innsamlerne skal ha tillatelse. Avfallsprodusenten må da ha direkte avtale med
et mottak, og innsamleren blir å betrakte
som en ordinær transportør, foreslår Klif.

TILFELDIGE "MOTTAK"
Roar Hansen henviser til en analyse NFFA
har gjort av myndighetenes kontrollaksjoner. Den viser bl.a. at flere av de avvik
som registreres hos mottak, mellomlagre og
behandlere kan ha sitt opphav i feil gjort
andre steder i farlig avfall-kjeden.
– Vi stiller spørsmål ved myndighetenes
mulighet til fullverdig kontroll av innsamlingsleddet etter den forskriftsendringen som nå er foreslått. I praksis vil
endringene kunne medføre at det opprettes
”mottak” av farlig avfall på lastebil, vekselflak, kontainer, skur m.v. for avhenting.
Spesielt vil dette være tilfelle ved henting
hos de mange små produsenter av farlig
avfall uten kompetanse om blandingsforbud, utfylling av deklarasjonsskjema,
emballering, merking m.v.

– KOMPETANSE PÅKREVD I ALLE LEDD
NFFA har gjentatte ganger understreket
behovet for kompetanse i alle ledd som
håndterer farlig avfall, og er derfor skeptisk
til at innsamlerbegrepet tas bort.
Forskrifter og annen myndighetsstyring
bør i stedet underbygge innsamlerleddets
identitet, rolle og ansvar, mener NFFA i et
brev til Klif. – Kompetansen i innsamlerleddet er verdifull og underbygger
forsvarlig håndtering av farlig avfall.
All respekt for avfallsprodusentene, men

MINDRE INNSAMLING
NFFA mener videre at forslaget vil medføre
vanskeligheter med å identifisere/
kontrollere transportaktørene innen farlig
avfall. Organisasjonen anser at det vil
oppstå risiko for at forslaget kan føre til
lavere innsamlingsgrad og fare for
forurensning.
– Vi mener kompetansen må styrkes i alle
ledd som håndterer farlig avfall, ikke
svekkes ved å ta bort et ledd, avslutter
Roar Hansen, styreleder i NFFA.
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Styreleder Roar Hansen i NFFA mener regelendringen Klif nå foreslår, kan føre til lavere
innsamling av farlig avfall.

disse kan ikke alltid ha fokus på og kunnskap om avfall og avfallshåndtering
– det være seg deklarering, emballering
eller de andre ansvarsområder produsenten
ifølge regelverket selv har før avfallet

Radioaktivt avfall krever økt samspill
mellom produsent og behandler
Nytt regelverk for radioaktivt har nå virket siden årsskiftet. Norsk forening
for farlig avfall (NFFA) mener regelverket forsterker en generell trend:
Behovet for økt samspill mellom avfallsprodusent og avfallsbehandler.
❖ NFFA har vært tett involvert i prosessen både
under utarbeidelse og implementering av det
nye regelverket. – Det utviklingstrekket vi ser
er behov for økt samhandling mellom avfallsprodusent og de leddene som skal håndtere
farlig avfall videre til enten destruksjon eller
gjenvinning, sier styreleder Roar Hansen i NFFA.
– For radioaktivt avfall er det spesielt viktig
at avfallsprodusent er klar over sitt ansvar for
deklarering og karakterisering av avfallet før
det leveres videre inn i farlig avfall-kjeden,
understreker han.
MANGE HENVENDELSER
Hansen forteller at NFFA får mange
henvendelser om radioaktivt avfall, bl.a. til
deklarering, summeringsregelen i forhold til
nuklider og avfallsprodusentens ansvar.
– Gjennom løpende dialog med
medlemmer og myndigheter får vi et godt
innblikk. Vi ser hvordan lover og

forskrifter tolkes og praktiseres, og blir
enkelte ganger forelagt problemstillinger
som avslører svikt i farlig avfalls-systemet
slik myndighetene har utformet det,
kommenterer Roar Hansen.
– Det er viktig å være klar over de overgangsbestemmelsene som gjelder for dette nye
regelverket, og som flere aktører kan ha nytte
av. Vi må nemlig erkjenne at det kan være
lagret en del avfall med lav radioaktivitet i
påvente av behandlingsløsning, eller som følge
av uklarhet om de bestemmelser som gjaldt
fram til årsskiftet.
I overgangsbestemmelsene ligger et slags
”amnesti” som gjør at alle kan bidra til at vi
kommer i en nullsituasjon og kan starte en
ny og bedre praktisering av regelverket, mener
Hansen, som i likhet med Statens strålevern
oppfordrer aktører til å søke om tillatelse til
mottak innenfor de grenseverdiene som nå
gjelder.

VEILEDER I MAI
I mai kommer NFFA-veilederen, som i år vil
ha viktig informasjon om deklarering av radioaktive fraksjoner fra bl.a. sykehus, offshore
samt bygg og anlegg (radioaktive steinmasser).
– Vi har distribuert spesifikk informasjon til
våre medlemmer om deklarasjonsskjema for
radioaktivt avfall. Det er grunn til å minne om
at man i feltet ”Nærmere beskrivelse” på
skjemaet er pliktig til å oppgi hvilke nuklider
som er til stede i avfallet og opplysninger om
spesifikk aktivitet og total aktivitet. Selv om
grensene som er blitt mest omtalt konkluderer
med at avfall over 10 Bq/g skal til
spesialdeponi, og alt avfall mellom 1 og 10
Bq/g håndteres av farlig avfallsaktører med
tillatelse (som i dag), er det grunn til å merke
seg et viktig forhold: – Grensene er nuklidespesifikke, og vil variere i betydelig grad.
Grensene – og dermed hva som anses radioaktivt og skal til ulike deponikategorier –
defineres i forskriftens vedlegg 1 bokstav
a og b. Forskriften er i seg selv et eksempel
på hvilken økt kompetanse farlig avfallsaktørene løpende må tilegne seg, avslutter
Roar Hansen.

Fredheim Maskin AS

Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr
1816 Skiptvet • Tlf. 69 80 88 30 • Mob. 913 67 828
www.fredheim-maskin.no

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

Over 300 solgte
maskiner siden 2006
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Grunneier må betale gamle synder
Sør-Østerdal tingrett konkluderte med at grunneier Amund
Grindalen skal betale deler av statens utlegg i forbindelse med
Klifs opprydding av forurensning etter tidligere treimpregneringsvirksomhet. Det synes Grindalen er urimelig og anker dommen
til lagmannsretten.

AV JOHS. BJØRNDAL
Her fjernes forurensede masser ved
Elverum Treimpregnering i 2005. Foto: Asplan Viak

❖ Miljøverndepartementet har krevd
refundert 2,3 mill. kroner av de totalt
15 millioner som undersøkelser og
fjerning av rundt 35 tonn kreosot fra
tomta har kostet. Klif – eller SFT som det
da het – krevde opprinnelig 3,5 millioner,
men departementet reduserte kravet.
Beløpet tar utgangspunkt i verdien av
tomta i oppryddet stand, heter det.
I dommen slår tingretten fast at det kan
være flere ansvarlige for en forurensning.
Etter tingrettens vurdering er grunneier,
som eier av forurenset grunn og den som
har festet bort eiendommen til den
tidligere treimpregnerings-virksomheten,
blant dem som er ansvarlige etter
forurensningsloven.
STØTTE FRA BONDELAGET
Men dommen blir altså anket. Saken er
nemlig prinsipiell, og flere grunneierorganisasjoner har støttet Grindalens
kamp. Bondelaget og andelslaget
Glommen Skog har begge gitt tilsagn om
100 000 kroner i støtte.
– Dette er en sak vi har gått inn i for
å få en rettskraftig dom. Det tok vi høyde
for i utgangspunktet da vi gikk inn med

penger, sier fagsjef og advokat i Bondelaget, Ole Jakob Helmen, som sier at
Norges Bondelag om nødvendig er med
på det økonomiske, helt fram til en
avgjørelse i Høyesterett.
– Hvis vi taper der, må vi jobbe politisk
med dette spørsmålet. At Amund
Grindalen skal stilles økonomisk ansvarlig
for dette, er ikke rimelig, sier han.
– HELT UTEN SKYLD
Det samme mener naturlig nok Amund
Grindalens advokat Magnus Dæhlin.
– Amund Grindalen overtok
eiendommen i 1992 og verken kjente til
eller hadde noen mulighet til å forhindre
disse forurensningene. Dessuten burde
myndighetene heller ha gått på
forurenser. Selv om Elverum
Treimpregnering har opphørt, eksisterer
morselskapet Martin Bakken as, men man
valgte vel å gå på Grindalen fordi dette
var enklere, sier han. Dæhlin opplyser
også at det under tingrettsforhandlingene
kom fram at Klif under opprydningsarbeidene forsynte seg av rene masser
fra Grindalens eiendom uten at dette
var avklart med ham.

FAKTA
Elverum Treimpregnering
• På eiendommen ”Elverum Treimpregnering”
pågikk det fram til 1982 impregneringsvirksomhet. Dette førte til at eiendommen
ble sterkt forurenset av kreosot.
• Eiendommen ligger i et boligområde og ved
en barneskole. På grunnlag av en omfattende
undersøkelse fra 2004, vurderte Klif at det
hastet med opprydding.
• Høsten og vinteren 2005/2006 sørget derfor
Klif for at det ble ryddet opp på eiendommen,
og ca. 35 tonn kreosot ble fjernet.
Oppryddingen og undersøkelsene kostet
15 mill. kroner.
• Klif har krevd refusjon for 2,3 mill. kroner
oppryddingskostnadene fra grunneier, Amund
Grindalen. Beløpet som kreves tar utgangspunkt i verdien av tomta i oppryddet stand.
• Sør-Østerdal tingrett har gitt
Miljøverndepartementet/Klif medhold i at
grunneier Amund Grindalen må betale 2,3
mill. kroner i refusjon for oppryddingen.

-----------------------------
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Nasjonale- og internasjonale
avfallstjenester
SAR er en kvalitetsleverandør av avfallstjenester til norsk offshore- og
landbasert industri. Vårt mål er å gjøre avfall om til ressurs gjennom
å utvikle integrerte miljøvennlige løsninger. Selskapet som ble etablert
i 1967 har utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør av avfallstjenester i Norge.
SAR har alle tillatelser knyttet til håndtering, mellomlagring og behandling av alle typer nærings-, farligog boreavfall og er sertifisert i henhold til ISO 14001. SAR setter de høyeste krav til HMS og kvalitet
i alle våre arbeidsoperasjoner for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til BAT og BEP. Våre tjenester er
utviklet for å møte kravene i det internasjonale markedet og således legge grunnlag for internasjonal
vekst. SAR er strategisk viktig plassert langs hele norskekysten. Gjennom våre 6 avdelingskontorer og
3 behandlingsanlegg kan vi tilby tjenester fra Stavanger til Hammerfest. SAR har også kontorer i India og Kuwait.
Borekaks og mudslop: SAR har gjort store investeringer i å øke kapasiteten på behandling av borekaks og
mudslop. SAR har nå 2 TCC (Themomecanical Cuttings Cleaner) i operasjon på Averøy (utenfor Kristiansund)
og i Sandnessjøen gjennom vårt heleide datterselskap Nordmiljø. Enhetene har en samlet behandlingskapasitet
på ca. 60-70.000 tonn kaks pr. år. Mudslop blir også behandlet på Averøy. Gjennom modifisering og installering
av en ny prosesslinje har kapasiteten blitt doblet i 2011 og har nå en samlet behandlingskapasitet på 50000 tonn
årlig. Behandlingsmetoden som er utviklet av SAR gjennom flere år er veldig miljøvennlig og lite energikrevende.
Forurenset vann: Gjennom vårt datterselskap SAR Treatment, håndteres og behandles forurenset vann fra
både landbasert- og offshore industri. SAR Treatment er lokalisert på Norsea basen i Tananger og kan motta
enkeltforsendelser på opptil 4000 m3 fra sjø eller land. Anlegget har kapasitet og tillatelse fra KLIF til å behandle
60.000m3 forurenset vann årlig.
Båttransport: SAR-gruppen omfatter også rederiet Soltin AS. Soltin AS opererer 3 fartøy; to tankskip for
transport av borevæsker, slop og forurenset vann, og en mindre tankbåt med integrert spyleenhet for ulike
rengjøringsoppdrag. Soltin AS har i tilegg et 7000m³ tankanlegg på Karmøy.

www.sargruppen.no
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KURS OG SEMINARER
DATO

KURSNAVN

11.–12. april Drift av gjenvinningsstasjon
12. april
13. april

Drift og vedlikehold av
biovarmeanlegg
Work shop kommunikasjon

Risikostyring – farlig avfall
Drift av deponigassanlegg
Bioenergianlegg i varmesentralen
Driftsforum kompostering
Transport av farlig avfall
Avfallskonferansen 2011
Håndtering av byggavfall
Avfallsforbrenning
med energiutnyttelse
20.-21. sept. Farlig avfall 2011
28.–29. sep. Biologisk avfallsbehandling
26.–27. okt. Avfallsdeponering
7.-8. nov.
Bioenergidagene

©Photographer Herdis Maria Siegert

14. april
4.–5. mai
4.–5. mai
12.–13. mai
19. mai
7.–9. juni
22.-23. juni
7.–8. sep.

STED

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

Gardermoen Quality
Airport Hotel
Scandic Hotel, Hamar

Avfall Norge

Henrik Lystad, Tlf. 24 14 66 00

NoBio

www.nobio.no

Park Inn Oslo Hotel,
Gardermoen
Oslo
Oslo-området
KEM-senteret, Oslo
Kristiansand
Oslo
Tønsberg
Oslo
Hamar, Scandic Hotel

Avfall Norge

Kjersti Kildahl, tlf. 91 56 86 11

NFFA
Avfall Norge
NoBio
Avfall Norge
NFFA
Avfall Norge
Norsas
Avfall Norge

Roar Hansen, tlf. 924 35 582
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
www.nobio.no
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Roar Hansen, tlf. 924 35 582
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Guro Kristine Milli tlf. 97 07 10 13
Roy Ulvang, tlf. 24 14 66 00

Tromsø
Lillehammer
Skedsmo – Olavsgaard
Quality Hotel
Sarpsborg

Norsas og NFFA
Avfall Norge
Avfall Norge
NoBio

Nina Jetmundsen, tlf. 930 84 327
Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00
www.nobio.no
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25 år - for et bedre miljø
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SOS mot cyanid
❖ Cabo San Lucas
er Mexicos svar på
Kanariøyene.
Turistene kommer
strømmende fra både
USA og Canada.
De heller i seg
margaritas ved
strandkanten og
holder liv i en
omfattende turistindustri. Cabo San
Lucas, sør på Bajahalvøya på Mexicos
stillehavskyst, er et
tynt befolket ørkenlandskap uten annen
industri enn turisme;
det er for tørt for jordbruk, og fisket er ikke hva det engang
var. Nå lokker nordamerikanske krefter med nye arbeidsplasser,
men møter høylytt lokal motstand. Lokalbefolkningen er
skeptisk. Økoturister på hvalsafari er gull verdt for turistindustrien, men nå er det snakk om en annen gullgruve,
bokstavelig talt. Gruveselskapene Vista Gold og Pediment Gold
har søkt meksikanske myndigheter om tillatelse til å drifte
åpne gullgruver i Sierra la Laguna, fjellområdet like innenfor
Cabo San Lucas. Det regner sjelden i Baja, men Sierra de
Laguna har mer nedbør enn resten av ørkenen, og er drikkevannskilde for hele det sørlige Baja. Nedbøren gjør at fjellområdet har et enestående (men skjørt) plante- og dyreliv,
og er på UNESCOs liste over verdens mest unike økosystemer.
Den planlagte gruvedriften vil sprenge ut åpne miner som vil
forbli permanente sår i landskapet, også etter at den tiltenkte
10-årsdriften er over. Gullgruvene vil benytte store mengder
cyanid under drift, noe som går dårlig sammen med sårbare
drikkevannskilder. Innbyggerne sør på Baja spør hverandre
om de virkelig vil risikere alt dette for noen skarve arbeidsplasser, og svaret er langt på vei “nei”. 16. januar 2011
samlet over 8 000 mennesker seg på Playa Tule ved Cabo for
å markere motstand mot den planlagte gruvedriften. De sto
tett sammen og formet et menneskelig SOS-budskap de håper
myndighetene og resten av verden vil legge merke til.

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

UTLANDET
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Klif foreslår klimalov
Klima- og forurensningsdirektoratet frykter at nødvendige
klimatiltak skyves fram i tid. Det kan få store konsekvenser på sikt.
Klif foreslår at det settes ned et utvalg som skal vurdere behovet
for en egen klimalov. − Klimaendringer rammer oss i liten grad i dag.
Det innebærer en risiko for at vi skyver utfordringen med å få ned
klimagassutslippene foran oss. Klimaet taper i konkurransen med andre
gode formål. Dagens utslipp kan få store konsekvenser for kommende
generasjoner og kan påføre naturen uopprettelig skade. Når klimaendringene
først er et faktum, er det for seint å angre, sier Ellen Hambro, direktør i Klif.
Det kan være behov for å innføre en "handlingsregel" for klimaet, i form av en
veiledende norm som angir hvor mye utslippene bør reduseres hvert år
for å nå de langsiktige målene.
− En "handlingsregel" for klimaet vil, på samme måte som handlingsregelen
for bruk av oljepenger, redusere risikoen for at politiske beslutningstakere
unnlater å foreta umiddelbart ubekvemme, men på lang sikt nødvendige,
prioriteringer, sier Ellen Hambro. Storbritannia har innført en klimalov
med tilhørende oppfølgingsregime, der regjeringen må sørge for
at langsiktig mål nedfelles i forpliktende femårsmål og at det
utvikles konkrete planer og programmer
for å nå målene.

350 lass med brukt
strøsand rett på fyllinga
– Vi synes vi har strødd mye de gangene vi har brukt
2 000 tonn grus, men i vinter har vi brukt 4 000 tonn.
Det er jo enorme mengder, sier konstituert byingeniør
Øivind Jacobsen i Tønsberg kommune når vi spør om
kommunen har strødd mye de siste månedene.
Men så store mengder med grus må da kunne brukes
om igjen? Nei, det går ikke, svarer Øivind Jacobsen.
– Den kan inneholde både glasskår og annet søppel,
så mesteparten av grusen blir kjørt rett på fyllinga.
4 000 tonn utgjør nærmere 350 lastebillass med grus.
Dette er spredd på torg og i sentrumsgater og ute i
boligfelt i hele kommunen. Jacobsen synes det er på
tide å sette i gang med vårsjauen.
– Vi har vel kanskje tjuvstartet litt, men med det
været som er meldt, kan det bli rene sandstormen i
sentrum når grusen blir tørr, sier han.
NRK Vestfold 23.03

Klif 18.03

Fra matavfall til plastflaske
Utvalg vil sende
atomavfall til Frankrike
Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å sende norsk atomavfall til et
anlegg i La Hague i Frankrike. WWF mener en slik sjøtransport er svært
risikofylt.
– Vi vet av solid erfaring at det ikke finnes tilstrekkelig sikkerhet med
tanke på å transportere slikt avfall til sjøs, sier generalsekretær Rasmus
Hansson i WWF til Klassekampen. Avisen melder at et regjeringsoppnevnt
utvalg under ledelse av Erling Stranden
foreslår å sende 10 til 12 tonn brukt atombrensel fra Haldenreaktoren til
det franske reprosesseringsanlegget, som i sin tid produserte plutonium
til franske atomvåpen.
Reprosessering innebærer utvinning av gjenværende uran og plutonium,
i en prosess som er kritisert av miljøorganisasjoner fordi den fører med
seg radioaktive utslipp. Etter reprosesseringen i Frankrike er planen at
restproduktene skal sendes tilbake til Norge for deponering.
– Forskjellene på La Hague og Sellafield er marginale. Det er samme
type teknologi, og utslippene er store, sier kampanjeleder
Jan Haverkamp i Greenpeace til Klassekampen. Bellonas Nils Bøhmer, som
sitter i Stranden-utvalget, er tilfreds med den foreslåtte løsningen og
mener det ville være langt verre å sende atomavfallet til Russland.
NTB 26.02

Drikkevaregiganten skal ha
lykkes i å kombinere biologiske
og kjemiske prosesser til å kreere
en molekylstruktur, som er
identisk med oljebasert PET.
– Resultatet er flasker, som
beskytter innholdet, ser og
kjennes ut som normal polyester,
heter det i en melding fra
hovedkontoret til PepsiCo, Inc.,
i Purchase, NY, USA. Selskapet
regner med å starte pilotproduksjon av nykommeren
i 2012. Når testperioden er over,
er det meningen å gå direkte over i fullskala, kommersiell
produksjon. PepsiCo's ”grønne" flaske skal være hundre prosent
resirkulerbar. Råstoffet i den kommer fra naturvarer som gress,
furubark og maisskolber. I nær fremtid regner konsernet med
å utvide råvareområdet til appelsinskall, potetskrell, hveteskall
og annet avfall – alt fra sin egen matvaredivisjon.
– Denne banebrytende innovasjonen vil få stor betydning
for oss selv og for hele verdens drikkevareindustri, uttaler
toppsjefen i PepsiCo, Inndra Nooyi.
Packnews.no 17.03
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Drøyt 100 tonn avfall
fra VM på ski
RagnSells opplyser at VM på ski genererte noe over
100 tonn avfall. Rundt 1/3 ble kildesortert, mens
det resterende volumet måtte sorteres til energigjenvinning eller materialgjenvinning på selskapets
anlegg. Avfallet fra det omfattende campinglivet
i marka dro ned kildesorteringsgraden, heter det.
Når det gjelder publikums avfallshåndtering under
arrangementet, opplyser Arnstein Nilssen, som er
student ved Idrettshøyskolen og hadde
avfallshåndteringen under VM som prosjektoppgave,
at folk flest inne på arenaen var flinke til
å kaste søppel, men derimot ikke fullt så flinke til
å sortere. Bare skrift der det stod "papp, papir,
våtorganisk" osv. viste seg å ikke være tilstrekkelig.
– Inne på spisestedene derimot, ble det teipet
opp eksempler over skiltene, med kopper, tallerkner,
kniver, gafler, servietter osv. Der dette ble gjort,
fungerte sorteringen mye bedre, sier Nilssen.
– Men etter hopprennene i Holmenkollen stor
bakke så det ut som et grisehus når publikum hadde
forlatt plassene sine, i motsetning til på langrennsarenaen der det nesten ikke lå igjen noe på bakken.
Dette kan ha å gjøre med at vi ikke lov å sette ut
søppelskap på tribunene utenom på toppen rundt
"hoppskåla", og dermed tror jeg det ble
altfor lang vei for å kaste avfall, sier Nilssen.
Anslagsvis 20 000 overnattende ved løypene siste helga i VM genererte mye avfall.

J.B.
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FORTSATT GODE PRISER PÅ JERN OG METALL
Prisen på skrapjern er lavere enn i begynnelsen av januar, da den var oppe på et rekordhøyt nivå.
Det har imidlertid vært noe økning i prisen fra februar til mars. Det er fortsatt god etterspørsel og
gode priser på returpapir. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer i markedsbildet.
PAPIR OG PAPP
Det er fortsatt et godt returpapirmarked, og prisene ligger
på et stabilt og høyt nivå,
og det har vært en viss prisutvikling over vinteren. Det er
god etterspørsel i markedet. Pris
inn til papirfabrikk varierer mye
alt etter hvilken kvalitet papiret
har. Prisene ligger fra ca. kr 600
per tonn for dårlige kvaliteter,
og opp til rundt 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.
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Omsetning av jern- og metallskrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil
til dels påvirkes av prisene på
London Metal Exchange (LME),
bortsett fra for jern som ikke er
børsnotert. Prisene på LME var
den 23. 3. 2011 (omregnet til
NOK) på kr 14,75 per kg for bly,
kr 52,90 per kg for kobber, kr.
14,45 per kg for aluminium og
kr 12,90 per kg for sink.
Etter et veldig høyt nivå i begynnelsen av januar, hvor prisen
var oppe i kr 2 100 per tonn,
har skrapjernprisen nå sunket
igjen. Lavest var den i midten av
februar hvor den var nede i kr 1
600 per tonn, mens den i mars
har steget til kr 1 700 per tonn
(fritt levert Mo eller Oslo).

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.
Det nærmer seg høysesong for
kompostprodukter. Kompost
basert på våtorganisk avfall og
hage- og parkavfall, brukes som
vekstjord og jordforbedringsmiddel. Mye blir levert til
private hageeiere, men det er
også en 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
Salgsprisen på trebriketter som
selges til flisfyringsanlegg kan
ligge mellom 1 000 og 1 500
kroner per tonn. Prisen på
pellets ligger noe høyere. Prisen
på flis varierer mye etter kvalitet
og fuktighetsinnhold, og ligger
i området fra ca. kr 650 til
kr 1 200 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.
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Baksiden
Metallemballasje
er ikke avfall

Norsk Glass- og Metallgjenvinning har i mange år
hatt høye innsamlingstall
for glass, stabilt over 90
prosent. Selv om det går
i riktig retning, henger innsamlingen av metall noe
etter, for 2010 har man
kommet opp i 67 prosent.
Men miljøgevinsten ved
gjenvinning av både stålog aluminiumsemballasje er
faktisk større enn for glass,
materialet kan smeltes og
brukes som fullverdig råstoff

gang på gang. Gjenvinning
av aluminium krever bare
5–7 prosent av energien
som skal til for å lage
aluminium fra jomfruelige
råvarer. Omsmelting av
aluminium er gjenvinningens
indrefilet. Det er derfor synd
at ikke alle tar med seg
metall sammen med
glasset, sier Jacob Smith,
markedssjef i Norsk Glassog Metallgjenvinning.
– Folk har mer innarbeidede vaner når det

gjelder gjenvinning av glass.
En tomflaske, som kanskje
har hatt et dyrt innhold,
oppfattes ikke som avfall.
En tom hermetikkboks har
tydeligvis ikke samme
status, men det burde den
hatt. Vi må tydeliggjøre den
store gjenvinningsverdien
som emballasje av stål og
ikke minst aluminium har.
Skyll boksene med kaldt
vann og ta dem med til
igloene, oppfordrer Smith.

Norsk Glass- og metallgjenvinning
vil svært gjerne ha mer av dette
inn i iglosystemet sitt.
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Tlf.: 23 17 39 80
Fax : 23 17 39 99
www.glassgjenvinning.no

