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Det vanskelige temaet
� – Vi må bryte sammenhengen mellom avfallsgenerering og økonomisk
vekst. Dette er det første miljøvernminister Erik Solheim nevner når vi 
spør ham om hva den varslede stortingsmeldingen om avfallspolitikk 
skal fokusere på. Også i OECDs ferske evaluering av norsk miljøpolitikk
presenteres dette som et av de områdene der Norge ikke har lykkes.
Vi må for vår del innrømme at vi i hvert fall for husholdningeavfallets del,
har problemer med å forstå hvilke tiltak som kan iverksettes for at ikke 
økonomisk vekst skal medføre økt avfallsproduksjon. Eller kanskje rettere
sagt – hvilke avfallspolitiske grep som kan få til en slik utvikling. 
Den norske velstandsveksten har grovt sett gitt seg følgende tre utslag: 
Folk kjøper og kaster mer av alt, fra importert elektronikk til mat. Folk
investerer mer i egen bolig og i hytter. Dette er kanskje like mye styrt av
skattesystemet som av relle behov. Og folk reiser mer, spesielt med fly til
stadig fjernere utland.

Det er dessverre bare den siste av disse tre måtene å bruke penger på som
ikke øker avfallsgenereringen. Effektive tiltak for avfallsreduksjon vil dermed
være å gjøre varer dyrere og tjenester billigere, for eksempel ved å øke
momsen kraftig, innføre gevinstbeskatning på salg av bolig og la reise -
virksomheten forbli like herlig CO2-avgiftsfri og billig som den er i dag.
Problemet er at lite av dette er aktuell politikk, og det er framfor alt ikke
avfallspolitikk. Det såkalte avfallsreduksjonsutvalget, der Heidi Sørensen
lenge var leder, jobbet lenge og seriøst med temaet avfallsreduksjon og kom
i 2003 opp med en tykk rapport – som ble lagt rett i skuffen. Oppfølgingen
har – med Heidi Sørensen som statssekretær i Miljøverndepartementet –
kokt ned til et prosjekt for å redusere mengden matavfall. Trolig fordi dette
var det eneste håndterbare forslaget.

Vi foreslår derfor at de som skal arbeide med den nye avfallsmeldingen,
ikke bruker særlig mye tid og energi på dette vanskelige temaet. Under
finanskrisen fikk vi høre fra partilederen i SV – som da var finansminister –
at folk ikke måtte slutte å kjøpe. Dette samfunnet er altså lysår fra å ta
farvel med målet om fortsatt økonomisk vekst. Dermed vil avfallsmengdene
fortsatt øke, og den nye stortingsmeldingen bør konsentrere seg om
hvordan vi legger til rette for en miljøvennlig og kostnadseffektiv
håndtering av disse mengdene. Det er egentlig en oppgave stor nok.

www.total-as.no
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Max Trandem har overtatt som 
konsernsjef i det "gjenoppståtte" 

Norsk Gjenvinning.
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Max Trandem ny konsernsjef
i Norsk Gjenvinning

� Max Trandem har sagt 
opp sin stilling i Veidekke
Gjenvinning, lederskiftet er
altså uavhengig av om 
Konkurransetilsynet god-
kjenner Altors oppkjøp av
Veidekke Gjenvinning. 
Konkurransetilsynet har bedt
om "mer tid", og så vidt Krets-
løpet forstår, er det Veidekke
Gjenvinnings eierandel i
Retura-systemet tilsynet ser
nærmere på. Men en avklaring
vil så vidt vi forstår, foreligge
før sommerferien.

Anders Nygaard har ifølge en
pressemelding besluttet å fratre
jobben som konsernsjef og skal
sitte i det nye konsernets styre.

IVRIG PÅ OPPKJØP
Max Trandem har vært direktør
i Veidekke Gjenvinning i seks
år, i den perioden er det 
gjennomført flere oppkjøp. 
Omsetningen er fordoblet og
ligger nå på en halv milliard.
Veidekke Gjenvinning har 
170 ansatte, og om alt går
etter planen, blir Trandem 
fortsatt sjef også for disse, 
i tillegg til de 1 260 som
jobber i Norsk Gjenvinning. 

Og oppkjøpserfaring er 
utvilsomt relevant for den 
ferske konsernsjefen, som
tiltrådte jobben allerede 30. mai.
Til Dagens Næringsliv sier
Trandem at Norsk Gjenvinning 
nå har både vilje og mulighet til
å vokse,  noe eieren Altor også
har gitt uttrykk for. 

EN REKKE TILTAK
I forrige nummer av Kretsløpet
fortalte Altor-partner Reynir
Indahl  om det såkalte 
akselerasjonsprogrammet, der
man i løpet av 100 dager etter
kjøpet lager en forretningsplan
for det nye selskapet. Denne,
som skal inneholde en rekke
"forbedringstiltak" og en ny 
organisasjonsstruktur, skal
etter planen legges fram 

Tidligere direktør i Veidekke Gjenvinning 
Max Trandem (55) har tiltrådt som ny 
konsernsjef i selskapet som nå atter heter
Norsk Gjenvinning. Som nærmeste 
medarbeider, med tittel visekonsernsjef, 
får han Rune Larsen (57), en mann med 
flere tiårs erfaring i konsernet.

AV JOHS. BJØRNDAL

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

MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM UNDERGROUNDS
• Plassbesparende sorterings-

anlegg gir rene og ryddige
omgivelser

• Iøynefallende, moderne
design

• Støysvak
• Mindre sjenerende lukt
• Problemløs tømming
• Kostnadsbesparende
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15. juni. Da skal også en 
fulltallig ledelse presenteres.

Foruten Anders Nygaard har
også finansdirektør Margit
Granheim forlatt skuta, som 
forventet ønsket Altor en 
ny kost i denne rollen. 

EN GOD SPILLER
Max Trandem er sivilingeniør 
fra NTH, og har før han kom 
til Veidekke, arbeidet 22 år
innenfor Essos raffineri -
virksomhet. Han er bosatt i
Holmestrand, der han spiller
fotball på veteranlaget. Dagen
før han tiltrer vil han naturlig
nok ikke si så mye hvilke 
endringer Norsk Gjenvinning
står foran, det må i tilfelle
eieren gjøre. Derimot forteller
Trandem gjerne at han er krets-
mester i veteranfotball  40+ 
for Holmestrand IF seks år 
på rad. 

– Og vi har ikke tapt hittil i år
heller, sier han.

Rune Larsen blir visekonsernsjef og
direktør for konsernets største selskap,
Norsk Gjenvinning as.
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� – En del skeptikere har hevdet disse
argumentene. Og det er riktig at mye fungerer
godt. Men det er selvsagt alltid mulig å gjøre
ting bedre, og for meg har det vært viktig at
bransjen lenge, og nærmest unisont, har
ønsket en ny melding. Et slikt arbeid kan heve
bransjens synlighet og status, selve prosessen
har en verdi i seg selv. Og en stortingsmelding
trenger ikke å være på 500 uforståelige sider.
Vi håper å kunne adressere de områdene der
det er mest ugjort, ganske direkte og på en
folkelig måte.

– Og hvilke områder er det?
– OECD peker jo på en del i sin evaluering av
miljøarbeidet i Norge. Et iøynefallende
problem er at vi ikke har klart å bryte
sammenhengen mellom økonomisk vekst og
økningen i avfallsmengdene. Det har vi klart
for alle andre miljøproblemer, til og med CO2-
utslippene ble stabilisert i en periode med
sterk økonomisk vekst. Vi må arbeide for en
frakobling også når det gjelder avfall. Hva vi
gjør med såkalt "herreløst avfall", blant annet
i sjøen, er også et viktig tema. Jeg besøkte
nettopp Lofoten og ble orientert om hvilke
enorme mengder som driver i land. Ellers er en
bedre innsamling av såkalt småelektronikk og
en raskere utvikling innen biogass 
opplagte temaer. 

– Ja, i Stortinget er det jo stor begeistring
for biogass og avfallsdebatten der i mars
var rene kosepraten. Finnes det overhode
noen politisk uenighet innenfor avfalls-
politikken?

– Det er kanskje ikke så stor prinsipiell
uenighet. Men det vil alltid være ulike 
oppfatninger om virkemidlene og ikke minst
om hvem som skal gjøre hva.

– Ja, kanskje avfallsbehandling og gjenvinn-
ing har blitt en så stor næring og energi-
leverandør at Miljøvern departementet bør
overlate ansvaret til andre departement?
Det sies jo at MD ikke er skikket til å
håndtere næringsvirksomhet.
– Jeg er helt uenig, Miljøverndepartementet
bør ha det helhetlige ansvaret. Det er et
generelt problem i miljøpolitikken at for mye
ansvar er spredt rundt. MD bør ha det over-
ordnede ansvaret for miljøet, på samme 
måte som Finansdepartementet har for 
økonomien. 

– Det virker som Finansdepartementet 
foreløpig har litt mer makt?
– Ingen tvil om det. Men Miljøvern -
departementet må styrkes over tid, slik 
at det blir i stand til å ta en slik rolle.

– Apropos, hvem som skal gjøre hva. 
Er det ikke like naivt å tro at avfalls -
selskapene skal arbeide for avfalls reduksjon
som det i sin tid var å overlate ENØK-
arbeidet til energiselskapene?
– Det må vi se nærmere på, jeg har ingen
fastlåste oppfatninger. Det er i hvert fall klart
at avfallsbesitterne, for eksempel de store
dagligvarekjedene, også skal trekkes med i
arbeidet. De vil ha en genuin interesse i å
redusere mengden generert avfall. 

– Å produsere stortingsmeldinger pleier 
å ta litt tid. Kan du love at avfalls -
meldingen kommer tidsnok til at den 
blir behandlet i inneværende stortings-
periode?
– Ja, absolutt. Vi tar sikte på å legge den
fram høsten 2012, slik at den kan gå i
Stortinget før jul neste år, eller tidlig i 2013.
Arbeidet er godt i gang, vi skal ha møte med
bransjeaktørene allerede i neste uke.

– Er ikke avfallspolitikken et område
preget av symbolhandlinger, der det
fokuseres for mye på småtterier som er
synlige for folk flest, men som har liten
miljøeffekt? 
– Du skal ikke undervurdere verdien av
symbolhandlinger, symboler er viktige på
mange av livets områder og folk vil gjerne
bidra. Men for alle tiltak må det være et krav
at de drar i riktig retning, derfor må enhver ny
ordning underlegges en faglig vurdering. 
Det var jo derfor forbudet mot plastposer ble
skrinlagt, fagfolkene mente at miljøeffekten
var lik null. Jeg synes jo et slikt forbud ville
vært et strålende eksempel på det du kaller en
symbolsak hvis det hadde bidratt positivt til
miljøet, den ville brakt miljøaspektet inn 
ved alle landets handledisker og økt folks
miljøbevissthet.

– Enkelte savnet Miljøvern departementets
stemme i den gjenvinningsdebatten som
gikk i fjor vinter. Skal ikke politikere gå i
diskusjon med andre statsansatte?

Etter en tids nøling proklamerte miljøvernminister Erik Solheim i vinter at det for første gang
på 20 år skal produseres en stortingsmelding om avfallspolitikk. Spørsmålet er hvorfor det er
nødvendig, er ikke avfallspolitikk et område der mye styres fra Brüssel og de virkelige
problemene har funnet sin løsning?

Det er klart at i forhold til
krig og hungersnød, blir alle
problemer små.

� ERIK SOLHEIM � HAR DRØMMEJOBBEN    � TROR PÅ REGNSKOGSATSING 

AV JOHS. BJØRNDAL

Dobbeltministeren 
vil ha ny melding
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– en miljøvennlig avfallsløsning.
Mer enn 100 000 tømminger!

Systemet er utprøvd og har vært i drift i snart 
20 år på det svenske markedet. Føres i 3 modeller, 
1300, 3000, 5000 liter. Kildesorter restavfall, papir 
og glass. Meget prisvennlig. Korte leveringstider.
Se utstilt på vår stand.

Fire forskjellige moduler 
– sett sammen din egen løsning.

sekkestativ, for MGB og 
andre beholdere.
Tilpasses miljøet med 
3 forskjellige farger: Bøk, 
bjerk, antrasitt.
Se miljøskapene utstilt  
på vår stand!

EnviroPac ønsker deg velkommen til vår 
utstilling på Avfallskonferansen.
Bli kjent med våre jubileumsnyheter!

Nordens ledende leverandør 
og produsent av maskiner og 
utstyr til kildesortering.

Miljøskap for kildesortering i kontormiljø

BE LOW nedgravde containere 

Vi har et av markedets bredeste utvalg 
på sekker og poser. Flere farger og 
kvaliteter for kildesortering. 
100 % tilpasset avfallsbeholderen. 
Ytterligere informasjon på 
vår stand.

Elektrisk presse – krever minimalt med plass.
Veggmonteres. Ideell i trange og små avfallsrom
i bygårder og hoteller. Spar inntil kr 25 000,- 
i årlige hentekostnader.
Avfallspressen er utstilt på vår stand!

S
Anbefales til skoler, barnehager, helsefore-
tak, kantiner, dagligvare, kontorer, med 

beholdere. Brannsikker. 
Stilig design, sees på vår 
stand! 

tlf. 06130  enviropac.no  EnviroPac AS  Kakkelovnskroken 1, N-0954 Oslo 

EnviroPac Katalog 2011
I vå
løsninger og tips innenfor maskiner og utstyr til 
kildesortering. Emballasjepresser, komprimatorer, 
kanal- og EPS presser, matavfallsanlegg, nedgravde 
containere, avfallsbeholdere, modulbaserte løsninger 
for kildesortering, containere, sekker og poser med 
mer. Katalogen får du på vår stand, eller ta kontakt på:mer. Katalogen får du på vår stand, eller ta kontakt på:

Avfallsposer og containersekker

Avfallspressen

Modulbasert kildesortering for hard bruk

Føres i mange forskjellige 
moduler og kombinasjoner!
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Veteranene enige om kildesortering
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– I årtusener har mennesket levd i balanse
med naturen. Etter hvert ble vi så mange 
at vi begynte å korrigere naturen. Nå
korrigerer naturen oss tilbake, og vi må
leve litt annerledes. I denne sammen -
hengen blir ikke det å putte avfallet i tre
forskjellige poser den største utfordringen
menneskeheten står overfor. Folk liker
faktisk å være flinke og gjøre en innsats for
miljøet. Ludvik 15 sin leveregel “etter oss
kommer syndfloden” har ikke så mange 
tilhengere, sa Gerhardsen. Han gjorde 
ellers sitt beste for å erte opp sine to 
med debattanter. Det klarte han også, 
men da var temaet biltrafikk og den dårlige
lufta i Oslo.

– Jeg sorterer med pinlig nøyaktighet,
slik at VG kan kikke i posene hvilken dag
som helst uten å finne noe kritikkverdig.
Jeg var så tidlig ute at jeg måtte bestille
posestativ på postordre for 1 500 kroner,
nå selger IKEA det til 150, sa han. Han var
også villig til å betale for et miljømessig og
kvalitativt bedre tilbud. 

– Men det går en grense et sted, la han
til. Han var også innom småelektronikk, 
der Oslo ifølge tall RENAS-direktør Gunnar
Murvold presenterte, samler inn altfor lite.

– Butikkene må vise større vennlighet 
for å ta imot, sa han.

– FOLK LIKER Å VÆRE FLINKE
Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rune
Gerhardsen dro et litt større lerret: 

RENAS hadde invitert de tre
aktuelle ordførerkandidatene 
i Oslo til debatt under sitt
vårseminar. Og fikk oppleve at
ringrevene Rune Gerhardsen,
Fabian Stang og Carl I. Hagen
var rørende enige om kilde -
sorteringens velsignelse.

Av Johs. Bjørndal

� Til og med klimaskeptikeren Hagen bifalt
hovedstadens innføring av kildesortering
og syntes det var helt greit at regningen –
en avfallsgebyrøkning på 40 prosent – blir
sendt byens innbyggere. 

– Vi må altså betale for å bli flinkere, 
utfordret debattleder Svein Tore 
Bergestuen.

– Ja, fordi vi har innført noe som er
bedre, og som lovgiver har bestemt skal
være selvfinansierende, svarte Hagen. 
Han er åpenbart i ferd med å øve inn 
rollen som samlende frontfigur for Oslos
befokning, og tillot seg i den anledning
følgende hjertesukk: 

– Det blir en utfordring å gå foran med
et godt eksempel, også på områder som jeg
personlig ikke har så stor tro på. Men han
siktet da altså ikke til kildesorteringen.

ORDFØREREN SLURVER IKKE
Sittende ordfører Fabian Stang var naturlig
nok opptatt av å ha sitt på det tørre. 

Fra venstre: Rune Gerhardsen, Fabian Stang og Carl I. Hagen. Disse sluggerne kjemper om ordførerkjedet 
i Oslo, men innføringen av kildesortering vil neppe bli noe hett tema i valgkampen.

– Jo, det driver vi da med hele tida.
Men som sagt vil vi at miljø-
politikken skal hvile på et best
mulig faglig grunnlag. Det er 
derfor bra at ulike fagmiljøer 
engasjerer seg.
Erik Solheim tar imot Kretsløpet

uten å være ledsaget av sitt 
embedsverk. Og om han ikke har 
detaljkunnskap om alle avfalls-
 spørsmål, har han i hvert fall 
spisskompetanse på å opptre
avvæpnende. – Du må ikke bli for
spissfindig, jeg er jo best på
generelt snikk-snakk, sier han og
drar sitt bredeste smil. Og som inn-
bygger i Oslo har Solheim nettopp
blitt innlemmet i den nye kilde -
sorteringsordningen, der plast skal 
i blå poser og matavfall i grønne. 

– Ordførerkandidat Fabian
Stang sier at han sorterer pinlig
nøyaktig, slik at VG aldri skal
kunne finne noe å sette fingeren
på om de går løs på avfalls-
beholderen hans. Er du like
flink?
– Jeg ville vel ikke brukt uttrykket
pinlig nøyaktig. Men jeg har en
svært handlekraftig svigermor som
raskt tok de nødvendige grep i vår
kjøkkenbenk. Så alt er tilrettelagt
og vi følger opp kildesorteringen 
så godt vi kan.

– Jeg har fått det spørsmålet
mange ganger, men avviser egentlig
problemstillingen. Det er klart at i
forhold til krig og hungersnød, blir
alle problemer små. Men det betyr
ikke at vi skal la være å løse dem,
og de spørsmålene vi har snakket
om nå, er ikke av de minste. Men
jeg merker godt at jeg etter opp-
hold i fattige land irriterer meg mer
over den konstante sytinga som
særlig ett av våre politiske partier
serverer. Alt er ikke gæernt her i
Norge, det er et av verdens beste
land å bo i. Men mye kan fortsatt
forbedres, og vi hjelper ikke folk
andre steder i verden ved å la være.

– Er den doble statsrådsposten
en konsekvens av at det ikke
finnes flere brukbare folk i SV?
Eller er miljøproblemene blitt så
internasjonale at denne 
koblingen er helt naturlig og at
kombinasjonen vil bestå også
etter at din statsrådstid er
omme?
– På det første er svaret helt klart
nei, det finnes mange dyktige folk i
SV. Når det gjelder departements-
strukturen, så er ikke den fastlåst
for noen regjering, så hvordan
dette vil bli i framtida, er ikke godt
å si. Men det er et stort overlapp-
ende felt, ikke minst når det gjelder
klima. Skal det være mulig å komme
fram til en ny klimaavtale, må også
de fattigste landene være med  på
en måte de ikke opplever som
håpløst urettferdig. Men selvsagt
finnes det mange saker som bare
berører et av departementene. Vern
av norsk barskog opptar nok for 
eksempel folk i Kongo i beskjeden
grad, mens utdannings prosjekter 
i den tredje verden ikke står på
Miljøverndepartementets agenda. 
Men en av de sakene der de to

rollene så avgjort kan kombineres
er den norske satsingen på vern av
regnskog. Solheim er svært en-
gasjert i dette, og har hatt gleden
av å dele ut store penger til dette
formålet, blant annet i Brasil,
Kongo, Indonesia og Tanzania. 

– Er det ikke litt kvalmende å
skryte så mye av utdelingen av
disse pengene, som vi likevel
aldri kan bruke i Norge?
– Poenget er at vi er nødt til å
skryte av det for å få med andre
land. Vi tror på dette prosjektet,
men selv våre milliarder vil ikke
gjøre all verdens forskjell om ikke
andre rike land blir med. Og det
oppnår vi i hvert fall ikke ved å
holde det vi gjør for oss selv. 

Men samme dag vi treffer
Solheim har SSB lagt fram tall
som viser at de norske klima -

Erik Solheim (56) er også opp-
vokst i Oslo, og ble med hjelp av
EF-kampen, som det het dengang, 
og Vietnamkrigen tidlig politisk 
engasjert. Han var leder 
i Sosialistisk Ungdom fra 1977 til 
-80, og som de fleste vil huske,
partileder for SV fra 1987 til -97.   
Litt mindre kjent er det at han

har røtter i Gudbrandsdalen, og
sammen med søsteren eier 4 000
mål skog i Øyer.  Solheim visste
ikke egentlig om han ville drive mer
med politikk i 2001, da han ble
spesialrådgiver for Utenriks -
 departementet og skulle skape fred
mellom tamiler og singalesere på 
Sri Lanka. Dette lyktes han vel bare
måtelig med. 
Og da den rødgrønne regjeringen

så dagens lys høsten 2005, ble den 
tidligere SV-lederen halt fram igjen
til jobben som utviklingsminister.
Og da miljøvernminister Helen
Bjørnøy kastet inn håndkleet
høsten 2007, overtok han sannelig
det departementet også.
– Du har tilbragt mye tid på Sri
Lanka og  i andre fattige land
og sikkert sett mye elendighet.
Synes du ikke våre hjemlige
plastposer og drikkekartonger
fortoner seg veldig trivielle i
forhold til hva folk der nede
strever med?

utslippene økte med nesten
fem prosent fra 2009 til 2010.
Og til høsten skal regjeringen
komme med en klima melding,
som må inneholde tøffe tiltak
for å snu denne utviklingen.  
– Vi vet ikke hvordan Norge 

vil se ut når overgangen til et 
lavutslippssamfunn er 
gjennom ført. Men vi vet at vi i
større grad må over fra fossile til
fornybare energiformer, og vi 
må utnytte energien langt mer 
effektivt enn i dag. Samfunnet
må i større grad være tilrettelagt
for klimavennlige alternativer og
redusert transportbehov, sier
Solheim.

– Din sjef Jens Stoltenberg 
har åpenbart stor tro på
kvote handel som virkemiddel 
i klimapolitikken. Er det en 
tro du deler?
– Ja, et stykke på vei.
Kvotehandelen er bra fordi den
raskt sørger for at midlene finner
veien til de billigste tiltakene.
Men nettopp derfor bidrar ord-
ningen ikke til utvikling av
kostbar og komplisert teknologi,
noe som også er en forutsetning
for å løse klimaproblemene.
Pengene vi nå bruker på
kvotehandel, går i praksis til 
billige løsninger i Kina. Teknologi-
utviklingen skjer der, men også i
Japan, California og for så vidt på
Mongstad. Vi tenger et kvote -
system, men vi trenger også 
teknologiutvikling i rike land, og
et regime for overføring av denne
teknologien dit den trengs. 

Erik Solheim har det travelt.
Men han får lov å stelle med 
de sakene som i sin tid vekket
hans politiske engasjement,
nemlig urettferdigheten i
verden og miljøproblemene.
– Det finnes ikke en eneste

jobb her i landet jeg heller ville
hatt, sier han. 
Og når Solheim ikke er på jobb,

er det barna som står på dags-
orden. Mannen har nemlig formert
seg i et par omganger og har barn
i alderen 24 til fem år. 
– Det er mye jeg gjerne skulle

gjort mer av. Men jeg klager
absolutt ikke, avslutter Solheim.
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På tomta ved siden av Tromsø Miljøpark 
har det skjedd lite siden 2006.

Det er energiselskapene som
har overtatt ballen når det
gjelder bygging av avfalls -
forbrenningsanlegg i Nord-
Norge. Men investerings -
beslutningene har latt vente 
på seg både i Tromsø og Bodø.

AV JOHS. BJØRNDAL

� I Tromsø har planene om for -
brenningsanlegg versert i flere tiår. 
Og da Remiks-direktør Bård Jørgensen
åpnet Tromsø Miljøpark høsten 2006,
slo han nærmest fast at det ville
komme et forbrenningsanlegg på
nabotomta. 

KALDE FØTTER?
Kort etter forelå både konsekvens -
utredning og et ferdig forprosjekt. 
I september 2008 gjorde kommune -
styret vedtak om enerettstildeling av
kommunens avfall. Men samtidig vedtok
man en eierskapsmodell for det nye
produksjonsselskapet. Dette skulle
bære det klingende navnet Gjenvinn-
Vinn as, og eies 91 prosent av Troms
Kraft og ni prosent av Tromsø kom-
mune. Dermed overtok Troms Kraft –
som eies 60 prosent av Troms fylkes-
kommune og 40 prosent av Tromsø
kommune – prosjektansvaret, og siden
da har vi som kjent hatt en finanskrise
med kraftige fall i prisene for avfalls-
behandling. 

Direktør i Troms Kraft Varme er Anna
Maria Aursund. Hun kjenner avfalls-
bransjen godt. I sin tid var hun første
kvinnelige leder i et avfallsselskap
(MAREN i Vest-Agder) og de siste årene

har hun vært daglig leder i Perpetuum
as, landsdelens største private avfalls-
selskap. Der er hun nå styreleder, Troms
Kraft har en eierandel på 22 prosent i
selskapet. 

AVFALLSTILGANGEN AVGJØR
Aursund forteller at  hun skal legge
fram en statusrapport for avfallsfor-
brenningsanlegget  for styret i Troms
Kraft i løpet av juni.  
– Vi har arbeidet med kvalitetssikring

av prosjektet, det vi trenger nå er en
juridisk holdbar avtale med Tromsø
kommune, som sikrer anlegget avfall.
Enerettstildeling er vi ikke så inter-
essert i, det kompliserer prosjektet, 
sier hun. Hun forteller videre at det 
er et anlegg med kapasitet på 60 000
tonn som er aktuelt, og at det 
vurderes en rimeligere løsning 
enn i Remik sitt forprosjekt. 

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 

Waste Management Solutions 
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REPARERE ELLER SKIFTE UT?
VI GIR DEG VALGENE
SOM ER FORNUFTIGE.

Hvor tykke er veggene på din gamle kjele? Eller rørene? 
Det er tross alt rørsvikt som er hovedårsaken til kje-
lesvikt. Vår ikke-destruktive hurtigskanningsteknologi 
for å måle tykkelser bruker ultralyd til å bedømme utsty-
ret ditt raske-re og mer økonomisk. Men det er bare én 
av måtene vi kan hjelpe deg på.
Våre fullstendige diagnostiske kontrolltiltak måler, be-

regner og diagnostiserer installasjonen din, slik at vi kan 
gi fornuftige og økonomisk gjennomførbare vedlike-
holdsanbefalinger på alle de viktigste områdene. Vi fin-
ner prob-lemområdene før de blir problemer, slik at den 
effektive driftstiden blir maksimert. Og vi bidrar til at du 
får mer ut av dine tidligere investeringer.
Høres det bra ut? Les hele historien på www.volund.dk

Vår patenterte FST-GAGE® -teknologi hjelper deg  
å vurdere levetiden på kjeler og optimalisere investeringene

Nøling i nord

Bård Jørgensen, direktør i Remiks, må konstatere
at beslutningen om bygging av forbrennings-
anlegg lar vente på seg.
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ENERETT UAKTUELT I BODØ
I Bodø er det Statkraft Varme – 
tidligere Trondheim Energi Fjernvarme –
som har ballen. Avfallsselskapet IRIS,
der lederen Leif Magne Hjelseng lenge
har ivret for en forbrenningsløsning,
har trukket seg ut av prosjektet og
gjort det klart at det ikke er aktuelt
med noen enerettstildeling. Avfalls-
behandlingen skal ut på anbud. Bodø
Energi Varme innehar fjernvarme -
konsesjonen i byen, men her forteller
Øystein Jørgensen at de har rendyrket
rollen som nettselskap.
– Også vannkraftproduksjonen er

solgt, det er ikke naturlig for oss å
involvere oss i et
produksjonsselskap for
varme, sier han. 

AVGJØRELSE FØR JUL
Men i Statkraft Varme
treffer vi Egil Evensen,
en handlekraftig mann
som også turde være vel
kjent i avfallsbransjen.
– Markedsprisene for 

avfallsbehandling,
energi avtalene som 
oppnås og eventuell
Enova-støtte vil avgjøre
om økonomien i 
prosjektet blir god nok.

Dette hadde en kostnadsramme på 
550 millioner kroner. – Et investerings-
vedtak kan komme mot slutten av året,
sier hun. 
Imens har Tromsø kommune avviklet

sin restavfallseksport og tegnet kontakt
med Veolia Miljø, som det da het, som
forbehandler og videresender avfallet
til sementovnen i Kjøpsvik. 
– Markedsprisen for restavfalls-

behandling i Nord-Norge ligger fortsatt
på 800–1 100 kroner. Om man får avfall
nok, burde det være mulig å regne
hjem et forbrenningsanlegg, mener
Bård Jørgensen. 

Men jeg tror det kommer avfalls -
forbrenning i Bodø. Fjern -
varmepotensialet er hele 
100 GWh, og da er vi oppe i en 
størrelse der avfallsforbrenning kan
konkurrere, sier Evensen. Han sier
videre at det arbeides for fullt med 
beslutningsgrunnlaget, og at en 
investeringsbeslutning kan være 
tatt før jul. 
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ASBESTPISTOLEN

Egil Evensen, nå Statkraft Varme, 
tror på avfallsforbrenningsanlegg i Bodø.

Restavfallet fra sorteringsanlegget i Tromsø fraktes nå de 40 milene 
til sementovnen i Kjøpsvik. 
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OECD kritiske til norsk avfallsvekst

� OECD konstaterer tørt at målet
om redusert avfallsgenerering
ikke er i nærheten av å være
oppfylt. Det har lenge vært
snakket om å bryte sammen -
hengen mellom økonomisk vekst
og avfallsmengder. 

FRAKOBLING – MEN FEIL VEI
Det har man for så vidt greid,
men feil vei. Siden 2004 har den
økonomiske veksten vært ni
prosent, mens avfallsmengdene
har økt med 17 prosent. Hele 
økningen ligger på husholdnings-
avfallet, som har økt med 40
prosent siden 2000. Det 
konstateres at sluttbehandlings-
avgiften har hatt effekt på
næringsavfallet, men ikke overfor
husholdningene, der avfalls-
veksten har vært klart større enn
forbruksveksten. OECD anbefaler
at man gjennomgår virke -
midlenes samlede virkning på
nytt for å korrigere dette. 

FOR MYE FARLIG AVFALL
Norge får skryt for effektiv 
utfasing av deponiene, men

med forurenset grunn eller
sedimenter. Områder som man
har visst om lenge, men der det
fortsatt ikke er gjort noe. OECD
foreslår “redoubled efforts” 
i dette arbeidet.

OECD påpeker også – og det
gjelder ikke bare avfallspolitikken
– at det kan være vanskelig å få
omsatt ambisiøse nasjonale mål
til praktisk politikk i lokalt. 
Her nevnes at kommunene har

gjenvinningen av husholdnings-
avfall er ikke over OECD-gjen-
nomsnittet. Rapporten uttrykker
forsiktig undring over at 
sluttbehandlingsavgiften for 
forbrenning er fjernet, og det
anbefales at man følger effekten
av dette nøye. 

Rapporten konstaterer videre
at mengden farlig avfall har økt
med 64 prosent i løpet av siste
tiår og nå utgjør ti prosent av alt
generert avfall. Selv om en god
del av veksten skyldes bedre
rapportering og utvidet defini-
sjon, anbefaler OECD forsterket
innsats på utfasing av farlige
stoffer for å redusere denne
mengden. Det nevnes også at
selv om Norge er et foregangs-
land på innsamling og gjenvinn-
ing av EE-avfall, så er bransje-
  avtalens mål om innsamling og
gjenvinning av 80 prosent av
generert mengde ikke oppnådd.

MER ANSVAR, MINDRE 
KOMPETANSE
Det konstateres også at det fort -
satt finnes mange lokaliteter

fått større ansvar i miljø-
politikken, mens man ikke  kan
se at miljøkompetansen har økt.
Tvertimot faktisk, i 2000 hadde
alle landets 434 kommuner en
egen miljøvernkonsulent, mens
mindre enn ti prosent av 
kommunene har opprettholdt
denne stillingen etter at den 
øremerkede statlige bevilgningen
til disse stillingene forsvant.

OECD har undersøkt og evaluert norsk miljø-
politikk. Det er et drøyt tiår siden forrige gang
det skjedde. Norge får mye skryt for det som er
oppnådd siden da. Men på avfallssektoren
inneholder rapporten en del kritiske merknader.

AV JOHS. BJØRNDAL

Telefon: 32 24 42 80
steco@steco.no
www.steco.no
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OECDs “miljødirektør”  Simon Upton – tidligere miljøvernminister på 
New Zealand – presenterer rapporten om Norges miljøpolitikk. Den inneholder

mer enn 20 sider om avfall, altså langt mer enn det som er gjengitt her. 
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� Hos ROAF (Romerike Avfalls-
foredling IKS) sier direktør
Øyvind Brevik at styret har fattet
et positivt vedtak og at saken
skal legges fram til endelig
vedtak på et ekstraordinært 
representantskapsmøte 21. juni.
Opplegget er at anlegget skal

skyte ut matavfallet, som abon-
nentene skal legge i grønne mat-
avfallsposer, mens all plast skal
sentralsorteres. Dermed følger
man opp styrevedtaket om 
utsortering av matavfall uten å
måtte sette ut en ekstra dunk,
og kan slippe henteordning for

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

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

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere kan ta hånd om alt fra behandling 
og logistikk til oppgjør – med vekt på å finne fleksible løsninger tilpasset  
dine behov. Det letter din hverdag og gir sikkerhet for effektivitet,  
kostnader, inntekter og leveranser.

                      Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.       

Solør Bioenergi er spesialister på mottak, mellom-
lagring, kverning og energiproduksjon av forurenset 
trevirke.  Selskapets hovedanlegg har en konsesjon 
fra KLIF på inntil 60.000 tonn per år. Solør 
Bioenergi samarbeider i dag med større og mindre, 
private og offentlige avfallsbesittere i hele landet. 

Solør Bioenergi er i dag landets ledende energiselskap med 
produksjon basert på impregnert- og annet forurenset trevirke.

www.solorbioenergi.no
F R A  A V F A L L  T I L  E N E R G I

KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

www.geminor.no

Vi løser transport og energigjenvinning for:
Næringsavfall  Husholdningsavfall 

Kverning  Balling/emballering

Mot sentralsortering 
på Romerike og i Follo

biogassanlegg, restavfallet til
energigjenvinning og plasten til
materialgjenvinning. 

– Poenget er jo å få ut mer
gjenvinnbare fraksjoner. Mens vi
nå får inn rundt fem kg plast per
innbygger, regner vi med at vi
med det nye anlegget kan
tredoble det. Og så vil det bli
produsert biogass som skal
brukes i et lokalt fjernvarmenett,
forteller Jacobsen. Også dette
anlegget skal stå ferdig i løpet
av 2013, dersom alt går etter
planen. Investeringene er
estimert til 170 millioner kroner
om anlegget bare skal dekke
FolloRen. Rundt 20 millioner 
av dette går til avfallsbeholdere,
FolloRen har i dag sekke -
renovasjon.

Alt tyder nå på at ROAF vil bygge et
sentralsorteringsanlegg av Titech-modell til 170
millioner kroner på Bøler i Skedsmo og at FolloRen
vil bygge et såkalt mekanisk/biologisk anlegg for
omtrent samme sum i Vestby. Det siste kan bli
større dersom Bærum og/eller MOVAR vil være med. 

AV JOHS. BJØRNDAL

plast (se Kretsløpet nr 5-2010).
Brevik forteller at planlagt
byggestart er i august 2012 og
at anlegget vil stå klart til å ta
imot avfall i desember 2013.

ENDELIG VEDTATT
I Follo har prosjektet Kretsløp
Follo, som Kretsløpet omtalte
første gang i 2007, hatt en lang
og farefull vei gjennom de 
politiske organene i de fem 
eierkommunene. Men etter at 
et knepent flertall i Ski
kommune styre gikk inn for ord-
ningen i slutten av mars, har alle
kommunene nå sluttet seg til.
Daglig leder Runar Jacobsen for-
teller at Veritas nå gjennomfører
en risikoanalyse av prosjektet,
men at man satser på byggestart
i løpet av året dersom denne ikke
avdekker noe spesielt. Tomta i
Vestby ligger klar.

– Det som ikke er avklart er
hvor stort anlegget skal være. 
Vi har planlagt og budsjettert
anlegg for våre 100 000 inn-
byggere, men både Bærum 
med sine drøyt 100 000 og 
mosseregionen med sine 80 000
vurderer deltakelse, forteller 
Jacobsen. 

– TREDOBLET GJENVINNING 
AV PLAST
Anlegget skal sentralsortere alt
avfall utenom papir, som fortsatt
skal kildesorteres. Mat- og hage-
avfall skal gå til et såkalt "tørt"

Det ser ut nå ut til at Øyvind Brevik,
direktør i ROAF, snart kan starte bygg-
ingen av landets første Titech-anlegg
for sortering av husholdningsavfall.

FolloRen sa opp 
avtale med RagnSells
Styret i FolloRen vedtok 18. mai å si opp avtalen om henting av 
husholdningsavfall med Ragn-Sells. Avtalen har løpt siden 1. oktober
i fjor, og det er avvik etter at underleverandøren Ren Miljø la ned
arbeidet i begynnelsen av april som er årsaken. 

– Vi må forholde oss til vår kontraktspartner som er Ragn-Sells.
Styret satte noen frister for forbedring som ikke ble overholdt, 
forteller Runar Jacobsen, daglig leder i FolloRen. 
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� I forrige utgave av Kretsløpet
kastet overingeniør i IVAR, Tord
Tjeldflaat, et kritisk blikk på
returtallene for glass- og
metallemballasje. Vi synes det
er prisverdig at han inviterer til
debatt om dette viktige temaet. 
Tjeldflaat mener at de inn-

rapporterte returtallene er for
høye, fordi sorteringsanalyser
viser at det er betydelige
mengder glass- og metall -
emballasje i restavfallet. Det
stemmer at det er både glass-
og metallemballasje i rest-
avfallet, men det stemmer ikke
at returtallene er gale. Norsk
glass- og metallgjenvinning
rapporterer etter, og forholder
seg til, regler pålagt fra Klif. 
Vi rapporterer hvor mye glass-
og metallemballasje som sendes
ut på det norske markedet, 
og vi veier inn hvor mye som
kommer i retur. 
Regnestykket er enkelt. 

I 2010 ble det for eksempel
sendt ut 64 640 tonn glass -
emballasje på det norske
markedet, og vi fikk 57 630
tonn i retur. Dermed blir retur-
prosenten på 89,2. I mengden
som sendes ut inkluderes 5 000
tonn fra legal og illegal privat
import. 

Til forskjell fra glass -
emballasje, er ikke metall -
emballasje avgiftsbelagt. 
For metallgjenvinning er
mengden metallemballasje som
kommer direkte til anlegget 
om lag 40 prosent av generert
mengde. I tillegg godkjenner
Klif at vi rapporterer inn 
50 prosent av metallemballa-
sjen som går til forbrenning,
siden metallboksene separeres
fra slagget og leveres til gjen-
vinning. I 2010 ble det sendt
ut 11 795 tonn metall -
emballasje på det norske
markedet og det kom 7 947
tonn i retur. Dermed ble 
returprosenten 67,4. 
Tjeldflaats sorteringsanalyser

viser at det finnes betydelige
mengder glass- og metall -
emballasje i restavfallet. 
Årsaken til dette er sann -
synligvis, som Tjeldflaat selv
nevner, at tonnasjen for privat
import er satt til 5 000 tonn og
har ikke vært revidert siden
1994. Vi vet at privat -
varehandelen med utlandet har
økt betydelig siden 1994, og
med bakgrunn i Tjeldflaats
sorteringsanalyser, er det all
grunn til å tro at dette tallet
reelt kan være mange ganger 

så høyt. I prinsippet kan man
derfor, etter dagens retnings-
linjer, oppnå retur på godt over
100 prosent. 
Det er uheldig at råvarer blir

borte i restavfallet. En del av
metallemballasjen fanges opp
fra restavfallet som går til 
forbrenning, mens glass -
emballasjen går tapt. Denne
kunne vært brukt som råstoff 
i blant annet nytt glass, Glava
isolasjon, byggematerialet
Glasopor samt en rekke andre
produkter. Vi har stort behov
for mer glass som kan brukes 
til dette. 
Det sentrale spørsmålet er om

tallet for privatimport av glass
bør oppjusteres. Dersom dette
skjer, vil det gi en lavere retur-
prosent og dermed en høyere
avgift for norske virksomheter
som bruker glassemballasje. Vi
mener dette er urimelig, fordi
bransjen da vil bli belastet for

mer enn den selv leverer. Den
har allerede tatt ansvar for å
bekoste gjenvinning av alt de
selv sender ut på markedet, i
tillegg til 5 000 tonn fra uten-
landske konkurrenter. Bransjens
oppgave er å ta vare på glass-
og metallemballasjen som 
omsettes i Norge. 
Norsk glass- og metall -

gjenvinning ønsker å bidra til 
at mer leveres til gjenvinning,
men vi minner om at det er
kommunene og de interkom-
munale selskapenes (IKS) 
oppgave å sørge for effektiv
innsamling og logistikk. Vi
bidrar gjerne og er allerede i
gang. 
I tiden framover styrker vi vår

kommunikasjon mot forbrukerne
for å fortelle hvor viktig det er
å ta vare på gode råvarer av
glass og metall. Verdifulle
råvarer hører ikke hjemme 
i restavfallet. 
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Mengden glass som kommer inn til 
Norsk glass- og metallgjenvinning, 
tilsvarer om lag mengden glassemballasje
som selges på det norske markedet. 
På grunn av økt privatimport er det likevel
betydelige mengder verdifull glass- og
metallemballasje på avveie. Dette skulle 
vi gjerne hatt tak i. 

AV KJELL HÅKON HELGESEN OG JACOB N. SMITH
NORSK GLASSGJENVINNING/NORSK METALLGJENVINNING

Verdifulle ressurser på avveie

I 2010 ble det sendt ut 64 640 tonn glassemballasje
på det norske markedet. Norsk glass- og 

metallgjenvinning fikk 57 630 tonn i retur. 

Vi har løsningen for Dere!

“Deres problem er vår utfordring!”

Adresse: Østre Lohnelier 81, 4640 Søgne

Telefon: 38 05 44 55 • Telefaks: 38 05 44 56

Epost: ibulk@ibulk.no

I en bransje i stadig vekst med nye 
utfordringer daglig, er det viktig med 
sterke samarbeidspartnere, med kunnskap 
og spisskompetanse.

www.ibulk.no

IFE Bulk Handling AS er en bedrift med mye erfaring
og kjennskap til maskiner og anlegg, som kan hjelpe 
Dem og Deres medarbeidere til en enklere 
hverdag på jobb. 
Vi legger mye vekt på hele tiden å  
være oppdatert på de nyeste og beste 
løsningene for en kontinuerlig 
varierende materialsammensetning.

Gjennom vår egen produksjon og gjennom 
våre samarbeidspartnere er vi hele tiden i stand 
til å kunne tilby den rette løsningen for Dere.

Vi kan tilby:
• Sorteringsanlegg (papirsortering, 

plastsortering, glass sortering, 
askehåndtering, husholdningsavfall, 
næringsavfall, BA-avfall etc.)

• Optisk sorteringsutstyr
• Presser
• Kverner
• Transportører
• Sikter
• Vibrasjonsmatere
• Magnetutstyr
• Virvelstrømsseparatorer
• Materialseparatorer
• Komprimatorer / presser
• Containere
• Plastbeholdere med mer
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� Cambi har tidligere levert
biogassanlegg for behandling
av våtorganisk avfall på
Lillehammer og i Verdal, 
og for tida bygges det på

Lindum ved Drammen. Alle
steder brukes såkalt termisk
hydrolyse, det vil si at avfallet
trykkokes ved 160 grader før
det går til utråtning. 

RENSING OG OPPGRADERING
Men det snart påbegynte 
anlegget på Nes koster
omtrent det dobbelte av
Ecopro-anlegget i Verdal, 
som sto ferdig i 2008. 
Wojtech Sargalski, 
forretningsutvikler for 
bioavfall i Cambi forteller
hvorfor: 
– For det første er det

strengere krav både til lukt
og renhet på biogjødsel og
rejekt. Gjødsla skal også
dampes inn til 16–17 prosent
tørrstoff for å redusere 
transporten. Det vil
produseres rundt 27 000 tonn
slik gjødsel, tilsvarende 
behovet til 100 vanlige
gårder. For det andre skal
gassen oppgraderes til
kjøretøykvalitet, nok til å
drive 135 busser. I løpet av
året vil det bli avgjort om
gassen skal komprimeres,
eller fryses ned og gjøres
flytende, tilsvarende LNG. 
Og for det tredje skal alt

prosessvann renses internt,
så man slipper å belaste det
lokale renseanlegget. 
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En fleksibel
containerløsning 
i flott design. Like
velegnet til bringe-
punkt for hushold-
ningsavfall som for
næringsavfall.

Containerserie 05 400 
med utskiftbare moduler 

Cambi skal bygge biogassanlegg på Nes

Skisse av anlegget som skal bygges på Esval i Nes, 
og som fra 2013 vil ta imot og produsere biogass 

av maten hovedstadens innbyggere ikke spiser opp. 
Ifølge Cambi vil det bety en CO2-gevinst 

på 10 000 tonn årlig. 

Din leverandør av plastbeholdere 
og nedgravde avfallscontainere

www.richsteen.no

Produsert av et 100% vegetabilsk plastmateriale

KVAL ITET  •  SERV ICE  •  M IL JØ
Ring +47 67 900 900

RICH. STEEN AS
Postboks 6281 Etterstad
N-0603 Oslo

Besøksadresse:
Røykåsveien 5
1473 Lørenskog

Fax: +47 67 970 965
E-post: post@richsteen.no

FORTSATT TIL SVERIGE
Det oppgis at byggingen skal
starte i løpet av juli, og at
anlegget vil kunne begynne 
å ta imot avfall fra desember
2012 og komme i full drift 
i løpet av 2013. 
– Vi regner med matavfallet

fra Oslo etter hvert vil 
utgjøre rundt 25 000 tonn.
Resten av kapasiteten er 
tilgjengelig for andre kunder
eller fraksjoner, sier Jannicke
Gerner Bjerkås, kommunika-
sjonssjef i EGE. Foreløpig går
de grønne posene med 
matavfall fra Oslo til Borås 
i Sverige, og til RagnSells'
anlegg Häljestorp nær 
Trollhättan, dit også mat-
avfallet fra Asker kommune
skal.  
– Vi sorterer nå ut rundt

100 tonn i uka, og sender
omtrent like mye til de to
mottakerne, sier Johnny
Stuen, produksjonsdirektør 
i EGE.

Energigjenvinningsetaten (EGE) 
i Oslo kommune skal som 
kjent produsere 
biogass av hovedstadens 
matavfall i et biogass-
anlegg som til slutt 
havnet i Nes på Romerike. 
Anlegget skal få en 
kapasitet på 50 000 tonn 
matavfall årlig – vil koste rundt 
350 millioner kroner – og Cambi
ble valgt som totalleverandør. 

Av Johs. Bjørndal
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� Kommunene vest for Oslo har brukt
mye tid på å finne fram til ny avfalls -
løsning. I Asker går man nå over fra
sekkerenovasjon til kontainere. Mat-
avfallet et skal pakkes i nedbrytbare
plastposer og puttes i egen kontainer.
Papiret får en egen kontainer, mens plast
fortsatt skal i gjennomsiktig sekk. Disse 
fraksjonene kjøres direkte til Ragn-Sells'
anlegg i Lier. 
Rest- og matavfall skal hentes med

tokammerbil annenhver uke, og lastes 
om til trailer på Isi i Bærum. Restavfallet
skal derfra til Østfold Energi sitt anlegg 
i Sarpsborg, mens matavfallet skal de 
26 milene til Ragn-Sells' anlegg Häljes-
torp, der også en del av Oslos matavfall
foreløpig  havner.

MILJØGEVINST LELL
Enkelte har stilt spørsmål ved
miljøgevinsten når matavfallet skal 
ut på en såpass lang tur. Sven Moe
Bjørnson, faggruppeleder avfall og 
gjenvinning, presenterer følgende 

Kildesortering av matavfall 
også i Asker
I likhet med hovedstaden innfører også Asker kildesortering av
matavfall i disse dager. Men her satser man på egne matavfalls-
dunker, henting med tokammerbil og eksport av matavfallet til
Sverige.

AV JOHS. BJØRNDAL

tall, basert på Mepex' klimakalkulator:
– Målet er å få inn 3 500 tonn matavfall
årlig, når alle de 21 000 husstandene
kommer med fra november. Ifølge tall fra
Østfoldforsknings rapport fra 2009, vil
klimagevinsten ved utnyttelse av 
biogassen og gjødselresten da  tilsvare
634 tonn CO2. Dieselforbruket ved 
transporten er beregnet til 9,5 liter per
tonn avfall, noe som utgjør 88 tonn CO2

på årsbasis. Nettogevinsten blir dermed
546 tonn CO2. Det utgjør rundt seks
prosent av utslippene fra den kommunale
virksomheten i Asker, sier han.
Moe Bjørnson forteller videre at

kostnadene ved innføring av kilde -
sortering i kommunen er rundt 22,5
millioner kroner, mesteparten er 
investering i nye beholdere. 

Bergen Avfall tar seg raskt og effektivt av dine  
transport- og avsetningsbehov. Vi har også  
fordelaktige forbrenningsløsninger.

Bergen Avfall er en kompetansepartner for bedrifter  
og andre virksomheter.   
 Megling av avfall

 

Uavhengig aktør og spesialist som har som hovedmål å  
effektivisere verdikjeden fra avfallsbesitter til sluttbrukermarkedet.

Strandkaien 16, 5013 Bergen, Tel: +47 55 23 20 00, email@bergenavfall.no, www.bergenavfall.no

Waste management

Sannsynligvis beste pris  
og løsning for returpapiret

Rådmann Lars Bjerke,  renovasjonssjef 
Sven Moe Bjørnson (for anledningen utkledd 
som Reinhold) og ordfører Lene Conradi med 
matavfallsdunken til Bikuben barnehage under
lanseringen av ny kildesorteringsordning 
i kommunen.

I motsetning til Oslo har Asker satset på egen
dunk for matavfallet og henting med tokammer -
biler. Sekkehåndteringen er dermed snart historie.
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I Norge genereres det hvert år store mengder farlig 
avfall. Det antas at ca 100 tonn hvert år er på avveie 
og utgjør en betydelig fare for miljøet. 

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

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

Farlig avfall

GJENVINNING I NORGE 
BETYR SIKKERHET
FOR MILJØET
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Besøk oss på Avfallskonferansen 
Standplass nr. 35/36
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� – En ny EE-avfallsforskrift må
sørge for at konkurransevilkårene
blir like for de kollektive retursel-
skapene og de kommersielle
aktørene. For å få til dette må det
etableres et clearingsystem, slik
andre land har. Markedsandeler og
volumer i EE-bransjen endrer seg
raskt, og med dagens system er
det nesten umulig å få til en rett-
ferdig fordeling av kostnadene,
mener Ervik.

� Ruteretur ønsker nå å inngå 
avtaler direkte med kommunale
og interkommunale avfalls-
mottak og har framforhandlet
en standardavtale for disse
mottakene med Avfall Norge.
Denne innebærer at alle 
kommuner/IKS som under-
skriver får betalt kr 450 per
tonn for hele PCB-ruter, 
uavhengig av om rutene
stammer fra husholdning eller
næringsliv. Avtalen forutsetter
at kommunene tar imot gratis
fra husholdninger og ikke tar
mer enn kr 1 250 per tonn fra
næringslivet. 

inkl mva. Dommen er ikke anket og
dermed rettskraftig, og  Ervik mener
den er svært viktig: 

– Dersom Elkjøp hadde vunnet
saken, ville det fått store 
konsekvenser og det ville rasert
produsentansvarsordningene dersom
store aktører som Elkjøp kunne
tappe dem for egenkapital  som de
selv ville, sier han.

5–10 prosent fra 2009 til 2010, at
vi i Norge skulle ha en nedgang på
11–12 prosent, stemmer bare ikke.
Dette bekrefter det vi lenge har
sagt, at det har vært en omfattende
overrapportering i 2009 og årene
før. De kommersielle returselskapene
har lurt seg unna kostnader på flere
titall millioner kroner og vi skal
kreve vår del av dette, sa Ervik på
en frokost for medlemmer og 
samarbeidspartnere i midten av mai.

VANT MOT ELKJØP
Elretur ble selv saksøkt i 2010 av
sitt tidligere medlem Elkjøp, som
ville ha med seg tidligere innbetalte
miljøgebyrer etter at de avsluttet
sitt kundeforhold med Elretur. Det
dreide seg om hele 50 millioner
kroner. Men Elkjøp vant ikke fram
med dette kravet. I dommen fra
Oslo Tingrett framgår det også at 
Elkjøp må dekke Elreturs saks-
kostnader på to millioner kroner 

– OVERRAPPORTERING
Selv om det nå ser ut til å være en
god dialog mellom aktørene når det
gjelder årets henting, har ikke Ervik
glemt fortida. – I 2010 rapporterte
returselskapene inn 138 000 tonn
EE-avfall. Dette tallet tror jeg er
riktig, fordi Klif gjennomførte 
omfattende revisjoner i fjor. Men i
finanskriseåret 2009 ble det
rapportert hele 155 000 tonn. Alle
andre land har hatt en økning på 

– Standardavtalen innebærer,
slik vi ser det, vesentlige 
forbedringer i forhold til dagens
ordninger, som varierer mye fra
sted til sted i Norge, sier Helge
Mobraathen i Avfall Norge.
Private avfallsselskaper og
andre aktører med større
mengder, må fra 11. juni 
kontakte Norsk Gjenvinnings
regionale mottak for nærmere
informasjon om levering og
eventuelt henting av PCB-ruter
som er deklarert fra 11. juni,
heter det i informasjonen fra
Ruteretur as.

– Ingen hentestopp i år
Stig Ervik, direktør i Elretur, mener avtaler som
nå er inngått mellom Avfall Norge, Elretur og det
nye returselskapet ERP Norway, sikrer at alt 
EE-avfall vil bli hentet også i annet halvår. 
Men det betyr ikke at alt er fryd og gammen.
Samtidig skryter han av Avfall Norge som har
vært katalysatoren i dette arbeidet. 

AV JOHS. BJØRNDAL Stig Ervik mener EE-avfallsinnsamlingen
i 2011 er sikret, men at dette ikke

reduserer behovet for en ny ordning.

Elretur deler ut 735 000
kroner til miljøforskning
Elreturs miljøpris 2011
er tildelt tre prosjekter.
Totalt 735 000 kroner
deles mellom Østfold-
forskning, Elektronikk-
bransjen og senior- 
forsker Rolf Terje
Ottesen i NGU. 

� Mest penger – 475 000 kroner –
får Østfoldforskning til et prosjekt
som skal dokumentere miljø-,
klima- og ressursnytte for innsam-
ling og gjenvinning av EE-avfall 
i Norge. Fokus i prosjektet er på
klimagasser, toksiske stoffer og
knappe ressurser. Prosjektet er 
foreslått delt i to faser, hvor den
første har som mål å utvikle en
kost/nytte modell for
innsamling/gjenvinning av 
EE-avfall og dokumentere netto
nytteverdi av dagens løsninger,

mens fase II vil fokusere på 
benchmarking mot andre systemer
internasjonalt, på forbedrings-
muligheter i systemene og på
vitenskapelig dokumentasjon 
og integrering av resultater 
i erfaringer, heter det. 

Kari-Anne Lyng og Ole Jørgen
Hanssen fra Østfoldforskning mottar

prisen fra juryformann 
Arve Osmundsen (til venstre).

Ruteretur med
nytt opplegg
Ruteretur har etter anbudskonkurranser inngått nye
avtaler om innsamling og behandling av PCB-holdige
isolerglassruter. Fra 11. juni vil Norsk Gjenvinning
stå for innsamling og transport av PCB-ruter i hele
Norge, gjennom 18 regionale mottak fordelt over
hele landet. Norsk Gjenvinning vil også  være slutt-
behandlere for drøyt halvparten av PCB-rutene,
resten skal gå til det finske selskapet Ekokem OY.

Rundt halvparten av PCB-vinduene skal heretter 
behandles her ved Norsk Gjenvinnings relativt nye
anlegg i Kongsvinger. Operatøren på bildet heter 

Ove Matistorpet. 
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Sofieprisen til matavfallsaktivist
Sofieprisen 2011 er tildelt 
Tristram Stuart for hans 
innsats mot kasting av mat. 
I desember 2009 arrangerte
han en lunsj i London, der fem
tusen mennesker ble servert
med mat som skulle kastes.
Dagen etter prisutdelingen, 
16. juni i år, vil det bli et 
lignende arrangement på 
Rådhusplassen i Oslo.

� Tristram Stuart (34) er en britisk aktivist
og forfatter som ser på de sosiale og
miljømessige konsekvensene knyttet til
produksjon, og ikke minst, kasting av mat.
Siden utgivelsen av boka Waste: Uncovering
the Global Food Scandal, har han bistått
frivillige organisasjoner, myndigheter, 
industri og interesse organisasjoner med 
å iverksette tiltak for å redusere kastingen
av nyttbart matavfall. 

I juryens begrunnelse for pristildelingen
heter det blant annet:
Tristram  Stuart tildeles Sofieprisen 2011 for
å skape oppmerksomhet om en av vår tids
tydelige miljømessige og moralske skandaler:
Den kastingen av mat som foregår i alle
deler av samfunnet – fra kjøkkenbenken 
til søppeldunken, fra appelsinlundene 
i California til supermarkedenes søppel -
containere. For å nå ut med budskapet
tenker Stuart nytt og kreativt, bruker humor
og illustrerende eksempler som gir rom 
for ettertanke. 

VAKTHUND
Og i desember 2009 var Stuart altså 
initiativtaker til en gigantisk gratislunsj 
på Trafalgar Square, Feeding the 5 000,
hvor han og samarbeidspartnere serverte
londonere mat basert på ingredienser som
ellers ville ha blitt kastet. I samarbeid med
den britiske avisen The Guardian har han
dessuten lansert prosjektet Food Waste
Watchdog, der folk oppmuntres til å ta
bilder av mat som er blitt kastet. Bildene
legges så ut på en egen hjemmeside hos
avisen. I 2010 var han med på initiativet 
A Taste of Freedom, et resirkuleringstiltak
hvor frukt og grønnsaker som kastes, blir
forvandlet til velsmakende smootier og 
sorbeter.

for mye, og at spiselig mat vrakes og kastes
av både produsenter og forbrukere, sier han
til bladet Folkevett. 

VERDENSOMSPENNENDE?
Stuart viser hvordan mat er en global 
ressurs og hvordan det å redusere kasting
av mat kan ha positive menneskelige, 
økonomiske og økologiske konsekvenser –
både for den enkelte, verdensøkonomien 
og miljøet. Stuart ser både på mikro- og
makronivå. Bevegelsen han har startet,
som så langt primært har vært begrenset 
til Storbritannia, viser lovende takter også 
i flere andre land. Kampen mot kasting av
mat har derfor et stort potensial til å nå
resten av verden, heter det i begrunnelsen
fra priskomiteen.

STORT MILJØPROBLEM
Stuart kombinerer rollene som aktivist,
lobbyist og analytisk skribent. Han under-
streker det forkastelige ved dagens globale
fordeling av mat, hvor over en tredel av
maten i den rike delen av verden kastes.
Samtidig lider nesten én milliard mennesker
verden over av alvorlig underernæring.
Stuart understreker også hvordan kasting
av mat er en alvorlig miljøtrussel. 

– De rike landene kan redusere sine
klimautslipp med ti prosent ved å stoppe
matkastingen. I den vestlige verden
produseres det dobbelt så mye mat som det
trengs for å dekke næringsbehovet. Dersom
matproduksjon tilpasses etterspørsel, blir
sluttresultatet et sunnere og mer bære-
kraftig miljø, hevder Stuart. Han peker også
på hvordan bistand kan bidra til å støtte
bønder og infrastruktur i landbruket lokalt,
i form av for eksempel kornlagre og 
pasteurisering, og slik forhindre at mat 
må kastes før den når markedet. 

ULIKE LØSNINGER
Tristram Stuarts initiativer og analyser om
matavfall gir seg ikke ut for å være en 
komplett løsning på verdens miljø -
utfordringer. Men han peker på at matavfall
nesten ikke forekom for bare en generasjon
siden, og at problemet kan reduseres ved
hjelp av enkle virkemidler. 

– I den fattige del av verden er svinnet
knyttet til at maten blir uspiselig gjennom
lagring, transport og distribusjon. Her kan
man gjøre mye med tekniske forbedringer,
for eksempel etablering av kjølelagre og
bedre logistikk. I de rike landene er dette
løst. Her er utfordringen at det produseres

– BEGRENS INNKJØPENE 
OG IKKE LAG FOR MYE 
– Vi oppfordrer forbrukere til å planlegge
matvareinnkjøpene sine, og til å beregne
mengden mat  i tilberedningen bedre, sier 
Olafssøn. En viktig årsak til at mye fullgod mat
går i søppelbøtta, er at dato stemplingen vi har i
Norge i dag, ofte er misvisende i forhold til hvor
lenge produktet faktisk er holdbart.  

– Vi er ikke trygge nok på vår egen dømme-
kraft, og tror ofte at maten er dårlig, mens den
for mange produkter kan være både sunn og god
etter at dato stemplingen er gått ut, bare den 
er oppbevart riktig. Både produsenter og 
forhandlere er med i prosjektet, så vi håper få
til endringer her, sier Olafssøn.

VIL SERVERE 2 000
16. juni skal han altså servere lunsj på Rådhus-
plassen basert på mat som ellers ville blitt
kastet. – Det blir litt av en jobb å plukke
sammen så mye fra folks avfallsbeholdere?
– Det er naturligvis ikke avfall som skal serveres,
men mat fra produsent- og detaljist leddet, som
snart går ut på dato, forklarer Olafssøn. 
– 27. oktober arrangeres ForMat-konferansen, 
da vil nye resultater og forslag til tiltak
presenteres, legger han til.

Hver nordmann kaster i snitt 60
kilo spiselig mat hvert år. En av
årsakene er at vi har for lite kunn-
skap om matvarenes holdbarhet.
Nå har prosjektet ForMat satt i
gang en nasjonal dugnad for å
redusere mengden nyttbart mat-
avfall med 25 prosent innen 2015. 

AV JOHS. BJØRNDAL

Prosjektet har nylig  publisert en såkalt
kartleggingsrapport fra Østfoldforskning. 
I den framgår det at bakervarer, frukt og 
grønnsaker er de matvarene vi kaster mest av. 

Klimautslippene fra det nyttbare matavfallet 
i husholdningene tilsvarer 25 prosent av
bilparkens utslipp, ifølge en britisk studie. 
I Norge har Østfoldforskning beregnet at utslipp
av klimagasser fra produksjon og distribusjon av
maten som kastes årlig, tilsvarer utslipp fra
160 000 personbiler. – På årsbasis utgjør
spiselig matavfall som kastes totalt 300 000
tonn i Norge, sier Halfdan Olafssøn, direktør i
NHO mat og drikke og prosjekt koordinator for
ForMat.

Sofieprisen
Sofieprisen er en internasjonal pris for
bærekraftig miljø og utvikling. Den ble
opprettet i 1997 av forfatteren Jostein
Gaarder (Sofies verden) og skal inspirere
personer som arbeider for en bærekraftig
framtid. Prisen er på 100 000 dollar og
deles ut i midten av juni hvert år. 
Prisen ble første gang vunnet av den 

organisasjonen Environmental Rights
Action, Nigeria, i fjor gikk prisen til 
den amerikanske klimaforskeren 
James E. Hanson.

FAKTA

Vil redusere matavfallet med 25 prosent

ForMat
ForMat er et samarbeid mellom NHO mat og drikke,
dagligvarebransjen, industri, organisasjoner, forsk-
ningsmiljøer og norske myndigheter. Prosjektet er
koblet mot en langsiktig satsing fra Matprogrammet
i Norges forskningsråd, som har bevilget 10 mill
kroner til forskningsprosjektet Food Waste
Prevention, der Østfoldforskning forsker på fo-
rebygging av matavfall sammen med Nofima Mat 
på Ås og Statens Institutt for Forbruksforskning
(SIFO). 

FAKTA

Halfdan Olafssøn,
direktør i NHO mat
og drikke, ønsker

velkommen til lunsj
på Rådhusplassen

16. juni.

Tristram Stuart mener kasting av mat er et viktig miljøproblem, både lokalt og globalt.

Kompostering

Alt innen avfallsbehandling

Flishugging

Sikting

Alt innen avfallsbehandling

omposteringK

Alt innen avfallsbehandling

Sikting

Flishugging
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� Tittelen for årets konferanse er:  Avfall
– industri og følelser. Det handler om 
avfall som industriell og global ressurs.
Avfallsbransjen har høye ambisjoner, men
sliter ofte med å få gehør for at det er
nødvendig med bedre rammebetingelser.
Kjell Terje Ringdal har arbeidet 
i kommunikasjonsbransjen i over 15 år 
og har spesialisert seg innen retorikk. 
– Så du trodde vi var rasjonelle

vesener? svarer Ringdal på utfordringen
om å bli hørt av politikere og andre. 
8. juni kan du høre hans innlegg om 
behovet for å inkludere to kroppsdeler
når du skal overbevise beslutnings-
takerne: Hodet og hjertet!

POLITIKERE PÅ BANEN
Å få politikerne på banen er viktig for at
Avfallsbransjen skal nå fram med sine
budskap. Nærings- og handelsminister
Trond Giske stiller – på samme måte som
Erik Solheim i fjor – til intervju på stor-
skjerm. Dette  blir fulgt opp av panel-
debatt på scenen, med politikere fra
Stortingets energi- og miljøkomite, og fra

næringskomiteen. Snorre Serigstad Valen
(SV), Terje Aasland (Ap), Svein Flåtten
(H), Line Henriette Hjemdal (KrF), 
Nikolai Astrup (H) og Erling Sande (Sp)
har meldt sin ankomst.

BEKYMRET BESTEFAR
Programmet er spekket med  faglig 
innhold, men det er også tid til sosialt
samvær og god underholdning. Odd
Børretzen (84) er en av de eminente
gjestene som skal holde forsamlingen
med selskap under festmiddagen. Da vi
spurte hvorfor han har takket ja til å
delta på årets Avfallskonferanse, svarte
han følgende: 
– Jeg, som de fleste av oss, er 

bekymret for klodens truede framtid. 
Og min bekymring vokser med årene.
Blant annet fordi jeg tror vi forsøpler
Jorden. Vi legger fra oss fjell av søppel,
og disse søppelfjellene vokser fortere og
fortere dess rikere vi blir. Jeg er redd for
at mine barnebarn skal måtte leve på en
gigantisk, ufruktbar og giftig søppelhaug
– hvis vi ikke finner fram til gode avfalls-
systemer før det er for sent. For å finne
sånne systemer, trengs det fantasi, ideer
og vilje, bekymring og kjærlighet til både
Jorden og til alle Jordens barnebarn. Og
for å finne noe av det, trengs det sikkert
mange konferanser. 

Stadig bransjens viktigste møteplass
Avfallskonferansen 2011
holdes i disse dager på 
Oslofjord Convention Center
(skiftet navn fra Brunstad
Conference Center 1. april).
Også i år har antall deltakere
passert 800 og utstillere 70.
Dermed har Avfallskonferansen
bekreftet sin posisjon. Årets
lokale samarbeidspartner er
Vesar (Vestfold avfall og 
ressurs).

AV LISBETH ÅSGÅRD, AVFALL NORGE

25 år - for et bedre miljø
www.euroteknikk.no

Oslofjord Convention Center byr på brukbare
partymuligheter også utendørs.

Utsti l lerl iste – Avfal lskonferansen 2011

BLA OM TIL NESTE SIDE FOR
KART OVER MESSEHALLEN
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KLP 16
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Lindum BioPlan 100
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Mona Mek AS 9,10

Mpe Products AS 127,128

Namdal Ressurs as 63,64,73,74
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Norkart/Geoservice AS 7,8

Norsk Gjenvinning 129

Norsk Glassgjenvinning 60,61,62,72
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gjenvinningsetaten 107,108

Papyrus Norge AS 48,49
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Scandinavia AS 70

Ragn Sells AS 88,89,90

RecoNor AS/Metso 66

Rekom AS 42,43

Firma Stand
RENAS 83

Renor AS 35,36

Retura Wilhelmsen &
Sønner as 11

Rosendal Maskin AS 85,86

Rubb AS 82

Ruteretur AS 65

SAKAB AB 28,29

Scanvaegt AS 87

Sterner AquaTech AS 79

Strømbergs Plast AS 39,40,41,51,52,53

Svelvik Maskin AS 1,2

Teknisk Ukeblad 69

Total Holding AS/
Total Packaging AS

44,45,46,47,56,57
58,59

UFF 84

Uni Micro AS 117

Vesar 25,26

Utstillere i uteområdet
Alles Miljø U4

Rich Steen/JOAB Recycling AB U1

Steco Miljø U3

Total Holding AS/Total Packaging U2

Postboks 3, 2005 Rælingen
Tlf. 60 80 29 00 - www.stromberg-plast.no 

Stand 39,40,41,51,52,53

Postboks 6281, Etterstad, 0603 Oslo
Tlf. 67 90 09 00 – www.richsteen.no

Stand 125/U1

Postboks, 1430, 1602 Fredrikstad 
Tlf. 69 35 73 00 – www.frevar.com

Stand 93,94
Vestvollveien 30B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 67 50 – www.LFvekter.no

Stand 54

Norconsult Informasjonssystemer AS
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Tlf. 67 57 15 00 • www.nois.no

Stand 118

Rakkestadveien 10, 1814 Askim
Tlf. 96 50 90 50 • www.rosendalmaskin.no

Stand 85, 86

Storgata 64, 3060 Svelvik
Tlf. 33 78 39 50 • www.svelvikmaskin.no 

Stand 1,2

Postboks 567, Skøyen, 0214 Oslo
Tlf. 22 12 96 00 • www.norskgjenvinning.no

Stand 129

Ove Deviksvei 20, 0666 Oslo
Tlf. 23 68 11 77 • www.fretex.no 

Stand 114,115

Sakab AB, SE-692 85 Kumla, Sverige
Tlf. +46 19 30 51 00 • www.sakab.no 

Stand 28,29

Avfal lskonferansen 2011

Kommunikasjons- og retorikkekspert Kjell Terje
Ringdal vil oppfordre avfallsbransjen til å appellere

både til hodene og hjertene.

Postboks 443, 5751 Odda 
Tlf. 53 65 19 00 – www.bioplan.no. 

Stand 100

Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Tlf. 24 14 66 00 • www.avfallnorge.no

Stand 23, 24



UTSTILLERKART

WWW.FREVAR.COM

– STAND 93, 94 –

WWW.GITMARK.NO

– STAND 101, 102 –

WWW.SVELVIKMASKIN.NO

– STAND 1,2 –

WWW.RICHSTEEN.NO

– STAND 125 + UTEAREAL –

NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
WWW.NOIS.NO

– STAND 118 –

WWW.ROSENDALMASKIN.NO

– STAND 85, 86 –

WWW.EUROFINS.NO

– STAND 97 –

WWW.STROMBERGS-PLAST.NO

– STAND 39, 40, 41, 51, 52, 53 –

WWW.FRETEX.NO

– STAND 114, 115 –

WWW.SAKAB.NO
– STAND 28, 29 –

WWW.AVFALLNORGE.NO

– STAND 23, 24 –

WWW.BIOPLAN.NO

– STAND 100 –
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� – Hva er det beste med jobben din?
– At jeg jobber for en viktig sak sammen med gode kolleger! 
I tillegg setter jeg stor pris på spennet i arbeidsoppgaver, fra
langsiktig seriøs jobbing til korte prosjekter med høy puls. 

– Hva slags forhold har du til gjenvinning?
– Jeg synes det er kjempeviktig og brenner for at vi skal utnytte
ressursene bedre. Kildesortering krever egentlig ikke så stor 
innsats fra husholdningene, bare gode rutiner, og det har stor 
betydning i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hjemme hos oss
legger jeg vekt på at ungene får et bevisst forhold til kilde -
sortering så tidlig som mulig. Da sønnen min på tre år spurte:
Mamma, skal dette i det ekte bosset?, skjønte jeg at vi var 
på god vei.

– Om du ble bedt om å introdusere et nytt tilbud, en ny tjeneste
eller ny teknikk innen bransjen, hva ville du da foreslått? 
– Det er viktig å få på plass en ordning for gratis mottak av søppel
innsamlet på dugnader for å kunne motivere til økt frivillig 
innsats. Vi har nettopp gjennomført årets Hold Norge rent i BIR,
hele 291 små og store dugnadslag plukket boss i sine nærområder.
Men om noen ønsker å gjøre en innsats ellers i året, er det slik at
ivrige dugnadsgjenger står igjen med en regning i stedet for en
belønning, når de eksempelvis rydder en strand og leverer 
40 sekker plast og annet boss til avfallsstasjonene. Det virker ikke
motiverende, her må en nasjonal ordning på plass. Små kommuner
og renovasjonsselskaper kan ikke ta dette alene.

– Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Vi i informasjonsavdelingen er gode poteter og brukes til litt av
hvert. En av mine kjerneoppgaver er å kommunisere med kundene,
enten direkte i kundebladet Bossanova eller via media. Nylig
inviterte vi Bergens Tidende til å se på kvaliteten på innsamlet
plast. De skrev en tosiders reportasje om hvorfor det er viktig at
man rengjør plasten før den kastes, og dermed fikk vi et viktig
budskap ut til kundene. Viktigst av alt for oss på info er å skape
forståelse for betydningen av gjenvinning og sørge for at 
motivasjonen for kildesortering holdes oppe. 

– Utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring?
– Jeg har hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap 
fra Universitetet i Bergen. Før jeg kom til BIR jobbet jeg åtte år
som leder for Trastad Samlinger, et museum og galleri bygget 
over det som en gang var Nord-Norges Åndssvakehjem. En veldig
meningsfull og interessant jobb. Da jeg vendte hjem til Bergen 
for tre år siden og orienterte meg på arbeidsmarkedet, pekte BIR
seg ut. ”Her vil jeg jobbe”, tenkte jeg og tok kontakt med 
informasjonssjefen – og her er jeg fortsatt.

– Hvordan føler du at jobben din er til nytte for samfunnet?
– Vi har et ekstremt høyt forbruk i vårt samfunn. Gjennom jobben
er jeg med på å begrense skadene overforbruket påfører kloden vår.

Retur- og gjenvinningsbransjen er i rivende utvikling, og selv om
vi har en lang vei å gå, styrer vi mot et mer bærekraftig samfunn.
Det føles rett å være med og arbeide mot dette målet. 

– Er det mange i bransjen som har tilsvarende jobb? 
– I BIR er vi fire som jobber med informasjon. Denne funksjonen 
er et viktig bindeledd mellom bransjen, anleggene og kundene.
Alle renovasjonsselskap trenger informatører for å sikre at stadig
flere kildesorterer og at de gjør det riktig.

– Er du ofte ute på anlegg, eller jobber du inne ved PC-en?
– Jeg er ganske ofte ute på anlegg, og skulle gjerne vært det 
enda mer. Det er alltid lærerikt og kjekt å treffe de som jobber der.

– Er det mange jenter på arbeidsplassen?
– Jeg sitter ved siden av lønn og personal, og der er kvinnene 
i overvekt, men generelt er renovasjonsbransjen fortsatt 
mannsdominert.

– Framtidsmuligheter, muligheter for utvikling og avansement?
– Bransjen er i rivende utvikling og det er alltid noe nytt å lære. 
Slik sett er det store utviklingsmuligheter, men karrieremessig 
ser jeg ikke store muligheter for avansement. Men jeg trives 
veldig godt der jeg er, og har et stort engasjement for arbeids-
plassen min.

informasjonskonsulent i BIR 

Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Tina Skudal,

www.kommunalbanken.no

Bybanen i Bergen 
er finansiert med 
grønne renter.
Foto: Jan Walbeck

Finansier kommunens miljøtiltak 
med Kommunalbankens gunstige 
grønne rente. Kontakt oss på 
Avfallskonferansen - stand nr 109. 

Overhalla kommune 
var første kunde 
som benyttet KBNs 
grønne rentetilbud. 
En barnehage med 
en kostnadsramme 
på 25 millioner 
kroner.
Ill.: Arkplan

Frosta Vannverk AL fornyer 
ledningsnettet med grønn 
rente. 
Foto: Johan B. Åkerholm

Grønt er lønnsomt
Foto: Jan Walbeck



36 BA-AVFALL BA-AVFALL 37

– Store summer spart
Grytnes Entreprenør 
bestemte seg for at de
ville bli ”best i klassen”
under rehabilitering av
Skrenten borettslag i
Molde. Med 91 prosent
gjenvinning har de
nådd et mål langt over
kravet på 60 prosent.
Grytnes har ikke bare
spart penger, men også
vunnet betydelig
anseelse.

AV THOR A. NAGELL

� Rehabiliteringen av Skrenten
borettslag i Molde er skikkelig
omfattende: Det dreier seg om
220 leiligheter i et borettslag
med en total lengde på 800
meter. Hele 1 800 vinduer og
450 dører er skiftet ut, 12 500
kvadratmeter eternitt er fjernet
og 3,5 mål med veranda er
rehabilitert. Hele bygget er
etterisolert og 20 kilometer 

KILDESORTERTE 580 TONN
–  Alle folkene bor jo her og 
vi jobber rundt dem hele tiden.
Vi må bygge og rive stillas rett
utenfor vinduene deres. Vi må
inn og ut og skifte vinduer og
gjøre befaringer. Navnet,
Skrenten, forklarer hvordan 
forholdene er rundt bygnings-
massen; her er trangt og bratt
og lite uteplass rundt husene,

listverk og foringer er satt inn.
I to år har Grytnes Entreprenør
jobbet med rehabiliteringen av
Skrenten borettslag. Nå nærmer
de seg fullføringen. Lars Seljebø
er driftsleder i Grytnes Entre-
prenør AS og prosjektleder for
den omfattende rehabiliteringen. 

– Skrenten er det største 
borettslaget i Møre og Romsdal,
forteller Seljebø.

forteller Seljebø som er svært
imponert over hvor flott 
mottakelse de har fått nettopp
hos beboerne som har bodd på
en byggeplass i lang tid.
Kenneth Gaupset er markeds-
konsulent i Veolia, som i 
månedsskiftet mai/juni skiftet
navn tilbake til Norsk Gjen -
vinning, etter at Veolia ble
kjøpt opp av Altor. 

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 

Ny rekord i gjenvinning i Molde:

– Hvordan har dere sammen klart
å oppnå så fantastiske 
resultater for gjenvinning her i
Skrenten borettslag?

– Det startet med at vi så 
at her ville det bli svært mye
avfall, forteller Seljebø. 

– Vi hentet inn pris på av-
fallshåndteringen fra forskjellige
selskap og med forespørsler om
hva de kunne tilby oss. Veolia
var best både på pris og på det
vi etterspurte, nemlig ”grønt
ansvar”. Kenneth fortalte oss at
rekorden på gjenvinning til nå
var 81 prosent i slike prosjekter,
og da besluttet vi at den
rekorden skulle vi slå, forteller
entreprenør-representanten.
Grytnes skulle bli best på gjen-
vinning og på sorteringsgrad.
Da måtte de sette seg ned og
finne svarene på spørsmål som:
”Hva skal vi sortere ut? Hvordan
skal vi gjøre det? Hvordan skal
vi klare å splitte opp frak-
sjonene for å unngå mest mulig
restavfall?”. Og det dreide seg
om store mengder.

– Ja, hvor mye har vi sortert
ut? spør Seljebø, og Gaupset
svarer: – Det er 577 300 kilo –
altså nesten 580 tonn. Det gir
en total utsorteringsgrad på 

at det selvsagt ikke har mye
hensikt å satse på en slik gjen-
vinning dersom sluttresultatet
blir at flere av fraksjonene
likevel ender i samme ”avfalls-
bøtta”.

– For oss har dette resultert 
i at vi har skaffet oss ned-
strømsløsninger vi ikke har hatt
tidligere. Det er en erfaring og
lærdom vi selvsagt kan bruke 
i framtidige prosjekt. Dette har
vært en læringsprosess for
begge parter, understreker
Gaupset og Seljebø er helt 
enig i det:

– Ja, vi har lært enormt. 
Det har vært utfordrende, men
skikkelig artig. Vi skulle bli
best, og holdningen ble overalt
at ”dette skal vi få til!”. Det er
ikke uten videre gitt at alle som
jobber her vet at pakkestropper
i plast ikke er plastavfall, men
restavfall. Eller at hardplast og
plastflasker skal i plastavfalls-
dunken. Men alle ansatte her
har blitt tent på prosjektet, og 
vi har stadig sett folk hoppe
opp i de forskjellige kontainerne
og sortere ut feilplassert avfall.
Da har det  ofte vært avfall fra
beboerne. Ligger det en sofa
eller en pose med restavfall i

91 prosent på hele prosjektet,
svarer han. – Og det er fordelt
på hele 17 fraksjoner, supplerer
Seljebø.

TENT PÅ PROSJEKTET
Fraksjonene det dreier seg om
er: Impregnert treavfall, rent
treverk, blandet trevareavfall,
metall, sandblåsersand, spray-
bokser, maling, isolasjon, 
asbest, husholdningsavfall,
glass, betongrester, gips,
fasadeplater, papir, matavfall 
og restavfall. 

– Det har vært en kjempe -
utfordring for oss også å få
levert alle disse fraksjonene dit
de hører hjemme, sier Gaupset.

– Vi er jo egentlig bare en
mottaker og er avhengig av å
sende fraksjonene videre. Vi har
greid det! Vi har aldri hatt et
prosjekt med slik fokus på dette.
Det er takket være Lars Seljebø
og Grytnes Entreprenør. De
fleste i byggebransjen ligger nå
på en utsorteringsprosent på
rundt 60. De holder seg innenfor
kravet og er fornøyd med det,
mens Grytnes har hatt langt
større ambisjoner. Og det har
vært utfordrende også for oss,
sier Gaupset. Han understreker

trekontaineren ødelegger det
opplegget. Det har dessuten
vært utfordringer på logistikk 
og på plassering av kontainere
ikke minst i og med at dette er
en trang byggeplass, 
sier Seljebø.

Ledende produsent og 
leverandør av ballpresser

for ulike  materialer og 
kravspesifikasjoner.

Pressing og innbinding av 
f.eks. papp, magasiner,

papir, plast, folie, 
avfallsballer mm.

      
             
        

     
    

www.lyndexrecycling.com

AVFALLSKONFERANSEN STANDNUMMER 66.

      
             
        

Kontakt oss for en prat 
om dine behov i dag!

Postboks 231, 1431 Ås, Husvikholmen, 1440 Drøbak
Tlf: + 47 64 94 49 54, Mob: + 47 90 85 43 25

Faks + 47 64 94 49 55, E-post: reconor@c2i.net

     
    

Abdulahi Mohammed Mohmud er en av mange som har måtte lære avfalls-
håndtering under rehabiliteringen av borettslaget i Molde. Men ikke alle har
skjønt at sko ikke skal i denne kontaineren!

– Vi vil aldri heretter bli fornøyd med 60 prosent. Vi skal ha maksimal utsortering,
understreker prosjektleder Lars Seljebø i Grytnes Entreprenør.

– Det er ingen tvil om at det lønner
seg å sortere! Restavfall er det som

koster oss mest, og da må vi selvsagt
også ta oss mest betalt for det fra

kundene våre, sier markedskonsulent
Kenneth Gaupset i Veolia. 
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VÅRT ANSIKT UTAD
– Hva med økonomien i en så
nitid kildesortering?
– Det er ingen tvil om at det
lønner seg å sortere! Restavfall er
det som koster oss mest, og da
må vi selvsagt også ta oss mest
betalt for det fra kundene. Andre
fraksjoner kan kunden faktisk få
betalt for å levere til oss. Grytnes
har for eksempel ikke hatt noen
kostnad med å kvitte seg med to
tonn papp, eller med 3,2 tonn
plast. Mens asbest er dyrt å kvitte
seg med. Totalt sett har det
ligget en besparelse på 40
prosent, kanskje mer, i forhold til
om det bare ble sortert på for 
eksempel restavfall og treverk,
mener Gaupset. I kroner og øre 
representerer det rundt 300 000
kroner spart for Grytnes 
Entreprenør, bare i dette ene 
prosjektet.

– Det er jo penger å ta med
seg, sier Seljebø som imidlertid
understreker at det selvsagt har
vært krevende for dem å ”lære
opp” de mange som har vært inne
på denne anleggsplassen i løpet
av snart to år: 

– I det store og hele går 
vi sikkert godt i pluss, også 

Og Gaupset er sikker på at når
Grytnes Entreprenør kan vise 
til slike resultater, er det et 
konkurransefortrinn for dem, for 
eksempel i framtidige anbuds -
konkurranser. Kravene er der. 
De vil bli enda strengere i
framtida og da er det bedre 
å ligge foran enn å komme
haltende etter når nye krav
kommer, sier Gaupset. – I verste
fall kan man jo risikere å miste

økonomisk. I begynnelsen var det
svært krevende, men etter hvert
gikk sorteringen av seg selv. Det
koster like mye å hive avfall i den
ene som i den andre kontaineren,
sier Seljebø. 

– Uansett hvor krevende det 
er tror jeg at det lønner seg, 
supplerer Gaupset. 

– Men det økonomiske har
egentlig mindre betydning. 
Det dreier seg om vårt ansikt
utad. Vi vil drive miljøvennlig,
hvis du ikke gjør det, er du ikke
med i tiden. Det er ikke noen vits
i å gjøre ting halvveis. Vi skal
gjøre det skikkelig, det er da det
blir inspirerende og artig, under-
streker Seljebø som ser på dette
som et pilotprosjekt. 
– Ja, og nå ser vi at andre 
her i distriktet følger etter, 
sier Gaupset

KONKURRANSEFORTRINN
– Vi var ikke spesielt gode på
dette i starten. Men når vi 
nå har fått det til her, vil vi 
gjennomføre det overalt. Vi vil
aldri bli fornøyd med 60 prosent 
heretter. Vi skal ha maksimal 
utsortering, understreker 
prosjektleder Seljebø. 

oppdrag dersom man blir liggende
etter. Byggebransjen er en stor-
forbruker av ressurser. Vi har bare
en jord, og da er det viktig at vi
tar vare på den i størst mulig
grad. Når vi ser at det er mulig –
ikke minst gjennom det 
samarbeidet vi har hatt både 
med Veolia og med under -
entreprenørene – så er det 
utrolig inspirerende, smiler Lars
Seljebø.

Hele 220 leiligheter i det 800 meter lange Skrenten Borettslag i Molde får nå helt
nye fasader etter rehabiliteringen på rundt 116 millioner kroner. Hele  91 prosent
av nesten 580 tonn avfall blir gjenvunnet, og borettslaget fra slutten av 70-tallet

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

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79

www.volvomaskin.no

GJENVINNING

DIN BRANSJE.
VÅR styrke.
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� Ost er en av de matvarer forskerne 
i Karlstad har studert. Produksjon av et kilo
ost krever cirka ti liter melk. Kuene trenger
fôr og stell, og  produksjonen, lagringen 
og transporten av osten krever mye energi.
Totalt sett er ost, regnet per kilo, et ekstremt
miljøbelastende næringssmiddel.  

– Emballasjen påvirker til sammenligning
miljøet ganske lite. Derfor er det mye mer 
å vinne på redusert kasting av ost enn på 
å minimere emballasjen. Det kan tvertimot
lønne seg å koste på en solid emballasje
dersom den kan redusere svinnet, sier
dosent Fredrik Wikström på avdelingen for
energi-, miljø- og byggteknikk ved Karlstad
universitet.

MOTSATT FOR KETCHUP
Ketchup er en av de andre matvarene som
inngår i studiet. Her er forholdet det
motsatte, emballasjen står for en overras-
kende stor del av miljøbelastningen. 

– Ketchupflaskene er laget av tykk plast
som det kreves mye energi for å produsere.
Her er det mer å hente på å redusere
emballasjens miljøpåvirkning enn på redusert
matspill, sier Wikström.

Prosjektet ”Förpackningar för hållbar 
utveckling” drives av doktoranden Helén
Williams i samarbeid med Fredrik Wikström.
Kjernen i arbeidet er en regnemodell for
hvordan endret emballasjedesign kan gi
positive miljøeffekter. Modellen bygger på
tidligere studier der man har undersøkt fem
ulike matvarers påvirkning  på klimaet,
energitilgang, forsuringseffekt og over -
gjødsling. De fem matvarene – foruten 
ost og ketchup – er brød, melk og kjøtt. 

MYE Å HENTE
Flere undersøkelser viser at av all maten vi
kjøper, kaster vi mellom 20 og 30 prosent. 

– Det er et kjempepotensial for redusert
kasting. Emballasjens utforming er naturlig-

vis bare skyld i en del av spillet, andre
viktige faktorer er stress, manglende
planlegging og at konsumenten oftest 
er altfor opptatt av best før-datoen, 
forklarer Wikström.

Men ettersom produksjonen av mange
matvarer er så miljøbelastende, kan en
emballasje som bidrar til redusert kasting 
gi store miljøgevinster. 

– La oss for eksempel si at vi vil redusere
mengden brød som kastes og at brødet derfor
emballeres og selges  i mindre enheter. 
Selv om dette ville øke emballasjemengden
med 20 prosent, holder det at mengden brød
som kastes reduseres med bare en prosent for
at den totale klimapåvirkningen skal
reduseres. Om fem prosent mindre brød
kastes i EU-landene, vil det spare energi 
tilsvarende produksjonen i en kjerne-
kraftreaktor, sier Wikström.

Yoghurt i firkantede pappkartonger  med
skrukork er et stjerneeksempel på emballasje
som gir mye spill, og som Wikström mener
irriterer mange forbrukere. 

– Det er vanskelig å få yoghurten til å
slippe emballasjen, og en studie har vist at
cirka ti prosent av innholdet blir igjen i
emballasjen, sier han. Et annet eksempel på
miljøbelastende svinn forårsakes av for dårlig
transportemballasje. Næringsmidler av ulike
slag leveres ofte i esker av bølgepapp stablet
på pall. 

– Det hender at bølgepappen er for svak
og kollapser, og at masse mat dermed må
kastes. Bruk av kraftigere papp vil da
innebære en klar miljøgevinst.

Emballasje for redusert matavfall

Ønske om å redusere matavfallsmengdene utløser forskningsaktivitet også i nabolandet. 
Fredrik Wikström og Helén Williams ved Universitetet i Karlstad studerer emballasjens betydning.

GAMLINGENE SØLER
I England har man innført forbud mot tilbud
av typen ”kjøp tre, betal for to”, for å
redusere unødvendig matspill. Forbrukeren
gjør tilsynelatende et kupp, men i praksis blir
overskuddet ofte liggende i spisskammer eller
kjøleskap og må siden kastes. En australsk
studie viser at 30–40 prosent av eldre for-
brukere ofte søler når mat emballasje skal
åpnes. De kan også ha prob lemer med å få
åpnet emballasjen overhode, noe som kan
føre til at mat kastes. I enkelte tilfeller bør
det vurderes egen emballasje for eldre, som
utgjør en stor og økende konsumentgruppe.
Den som ofte har problem med emballasjen
blir lett negativt innstilt til produktet. Men
om emballasjen tilpasses eldre menneskers
ferdigheter, finnes det markedsandeler å
hente, påpeker Fredrik Wikström.

GJENVINNINGSGRADEN HAR BETYDNING
En annen viktig faktor ved emballasjedesign
er hvordan gjenvinningen fungerer. I de
nordiske landene, der gjenvinningen er godt
utbygd, kan det oppnås store miljøgevinster
ved å øke emballasjemengden dersom det gir
redusert matspill. Men i land som Romania
og Kypros, der gjenvinningen av emballasje
er liten, må man tenke annerledes. Der får
emballasjens miljøpåvirkning større betyd-
ning, og designen må tilpasses dette. 

– Nå håper vi å kunne utvide vårt prosjekt
til å omfatte studier i flere land. Vi kommer
da til å se på hele kjeden, fra foredling og
transport til gjenvinning av både matavfall
og emballasje, sier Fredrik Wikström.

Emballasjen får mye oppmerksomhet,
men langt viktigere for miljøet 
er det å redusere mengden mat 
som kastes. Nytenkning om 
emballasje design kan bidra til
dette, sier forskere ved Karlstad 
universitet i Sverige.

AV LARS EDLING
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Lønnsom avfallshandel dreier 
seg om optimale løsninger 
– og ren samvittighet
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I rammedirektivet for avfall (Directive
2008/98/EC) ble det åpnet opp for at visse
typer avfall på gitte betingelser kan opphøre å
være avfall. Effekten blir at avfallet går over til
å være et produkt. Det kan da håndteres uav-
hengig av avfallsregelverket. Det ble forutsatt at
det utarbeides spesifiserte kriterier i det minste
for følgende avfallsfraksjoner: Steinmaterialer,
papir, glass, metaller, dekk og tekstiler. 

AV EIRIK WORMSTRAND

� Det er nå etablert kriterier for når visse typer av skrapmetall opp-
hører å være avfall i henhold til rammedirektivet. Denne forordning
(EU Regulation No 333/2011) fastsetter kriterier som bestemmer 
når jern, stål og aluminiumsskrap, inkludert aluminiumslegeringer,
opphører å være avfall. En forordning vil bli implementert i norsk
regelverk identisk med den vedtatte teksten.

For at dette avfallet skal kunne opphøre å være avfall ved 
overføring til en annen besitter må:

(a) avfallet som brukes i en gjenvinningsoperasjon tilfredsstille
gitte kriterier.

(b) avfallet være forbehandlet i samsvar med gitte kriterier. 

(c) avfallet fra gjenvinningsoperasjonen oppfylle gitte kriterier. 

(d) avfallsprodusenten ha oppfylt krav til deklarasjoner og kvalitets-
sikringssystemer.

Produsenten eller importøren skal fylle ut en gitt deklarasjon for
hver forsendelse av skrapmetall. Denne skal følge leveransen.
Produsenten eller importøren skal beholde en kopi av deklarasjonen
i minst ett år.

Forordningen gir også detaljerte krav til kvalitetssystemer for
produsent av avfallet.

I to vedlegg til forordningen stilles separate detaljerte krav til
jern/stål og aluminium. 

For jern/stål stilles det krav til (vedlegg I):
(i) Kvaliteten til metallet som kommer ut fra en gjenvinnings -

operasjon. Det stilles krav om:
• spesifikasjoner, maksimalt innhold av fremmedelementer 
(maks. to vektprosent). Fremmedelementer er uønskede
metaller, brennbare materialer, større gjenstander. 
(mursteinsstørrelse) og rester fra metallsmelting.

• Maks. innhold av oksider.
• Intet synlig innhold av olje eller oljeemulsjoner.
• Maks. innhold av farlige stoffer.

(ii) Avfall brukt som input i en gjenvinningsoperasjon
• Det gis en liste over hva som kan brukes og hva som 
ikke kan brukes.

(iii) Behandlingsprosesser og teknikk
• Krav til kildesortering.
• Krav til mekanisk forbehandling.
• Spesielle krav til forbehandling for metall fra EE-avfall 
og bilvrak, utstyr som har inneholdt KFK, kabler, tomme fat
og beholdere, og avfall som inneholder rester av farlige 
stoffer.

Det er satt opp tilsvarende krav for aluminiumsskrap (vedlegg II)

En ny EU-forordning beskriver hva som skal til for at metallavfall 
kan omdefineres til produkt.
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� – Vi bruker store mengder energi på
slike spørsmål, sier prosjektleder Lena
Landerberg på Nordiska Museet i Stock-
holm. Sammen med formgiver Samir Alj
Fält og intendant Maria Peres, har hun
laget utstillingen med det lite flatterende
navnet ”Sopor”, altså søppel. Fra 1930 til
1980 var søppel tilsynelatende en enkel
sak. Søppel var søppel og den svenske
staten oppfordret husmødrene til å samle
alt avfall i en pose, knyte den pent
sammen, og dumpe den i en såkalt 
moderne søppelsjakt. ”Allting kan ned-
stoppas i sopnedkastet såsom matrester,
glas, plåtburkar, papper mm, men långa
pinnar och skrymmande föremål måste
givetvis först söndermalas.”
I dag er denne måten å håndtere

søppelet på utdatert. Regelen er nå at vi
skal sortere, resirkulere, skylle, tørke og
pakke. På denne måten blir vi gode
mennesker, vi føler oss flinke, vi tar vare
på naturen. Skyller vi yoghurtbegre,
vasker vi samtidig vår dårlige
samvittighet. 

VILJEN ER TIL STEDE
Men søppelsorteringen byr også på
problemer, både praktiske og følelsesmes-
sige. I forbindelse med utstillingen
”Sopor” ble etnolog Erik Ottoson Trovalla
på museets oppdrag sendt ut i feltet for
å undersøke hvordan det svenske folket

håndterer søppelet sitt. En del av 
prosjektet var å titte inn i skapet under
kjøkkenvasken. Og hva fant han der?
Søppel. Men ikke bare søppel. Ordnet
søppel, systematisert søppel, personlige
og finurlig konstruerte sorterings-
sentraler. Problemet var bare at de
færreste hadde kjøkken som var tilpasset
fem, seks ulike søppelfraksjoner. Mye
tyder på at forbrukeren er opplyst og
både liker og ønsker å sortere søppelet,
men ofte stopper det der. 
– Det er lite kunnskap om dette, slår

Lena fast. Her i Sverige er det emballasje -
industrien som tar seg av resirku leringen,
men informasjonen om hva som skal
kastes hvor, er ikke god nok. Forbrukeren
blir forvirret, kanskje også sint. For hva
er vitsen med å være flink, hvis søppelet
bare hoper seg opp hjemme? 

SØPPELKONFLIKTER
Ofte fremkallet søppelet vårt små og
store konflikter. Du kan komme i konflikt
med deg selv. Er det greit å kaste den ut-
slitte lenestolen fra tante eller ikke? Du
kan også havne i heftige diskusjoner med
andre. Hva skal kastes og hva er egentlig
søppel? Stockholms største gjenvinnings-
sentral er en arena der ikke bare søppelet
hoper seg opp, men også konfliktene. Hit
frakter du skrotet ditt selv, i flere timer
har du ryddet på loft og i kjeller, du er
sliten og samtidig gruer du deg. Om kort
tid skal du kvitte deg med ting du en
gang har vært glad i. Kanskje er det arve-
gods fra dødsbo eller det er møbler til
overs etter et avsluttet samliv, eller 
begynnelsen på ett nytt. All endring gjør
som kjent vondt og du er svært sårbar.

Hvis betjeningen på stedet da poengterer
at du kaster tingen på feil sted, eller at
du må huske å betale, provoseres føl-
elsene fram. Konflikten er et faktum.  

SUBJEKTIVT SØPPEL
Også i perioden før søppelet når sin
endestasjon er det mange følelser koblet
til avfallet. Veien fra bruksgjenstand til
søppeldunken er ofte kronglete og lang.
Følelsene står i veien. Gulvteppet ditt er
både slitt og hullete, men det har en 
historie. Kanskje var det ditt første
teppe? Kanskje har du elsket med en
gammel kjæreste på nettopp dette
teppet? Det kan kanskje brukes en gang,
tenker du, og ruller det sammen for å
oppbevare det i et skap, en bod, en låve,
et uthus. Innerst inne vet du at matta
aldri vil komme til nytte igjen. Men det
gjør vondt å kaste.
– Menneskene behøver avlastnings -

stasjoner hvor søppelet blir oppbevart

inntil videre, sier Lena Landberg og 
bekrefter at de fleste ønsker å skaffe 
seg noe nytt, kjøper det, men er ikke 
følelsemessig i stand til å kvitte seg med
det gamle. Dessuten er søppel en 
subjektiv vare. Det som er søppel for deg,
kan være et funn for meg. Bruken av
nettstedene blokket.se og det norske
finn.no vitner nettopp om dette. I dag
annonseres ca. 200 000 varer til salgs
nettopp her. 

FLAUT AVFALL
Søppel eller ikke. Kontrasten er stor 
mellom dagens samfunn og et samfunn
der avfall knapt nok eksisterte. Det Nord-
iska Museet ønsker ikke å rette en
moralsk pekefinger mot den moderne 
forbrukeren, men poengterer og demon -
strerer utviklingens gang. For hundre år
siden fantes det knapt nok søppel. Avfall
var en del av det naturlige kretsløpet.
Nattmannen kom for å hente latrina og
fraktet innholdet ut på landet som
gjødsel, og på skolen lærte du å anvende
en rekke repareringsverktøy. Ved hjelp av
en smørkjerne kunne man gjenvinne
gamle filler til nye råvarer. De gamle
fillene ble klippet opp, vann ble helt i
kjerna, så ble det stampet og stampet til
fillene ble til tovede små klumper. Av
disse kunne det spinnes ny tråd og lages
nye plagg. Det var ikke flaut, det var
naturlig. 
I dag er syklusen annerledes. Vi har

flere ting og de har kortere levetid. Vi
kaster, men håper at avfallet så fort som
mulig kommer ut av syne. Dette er ting
som er til overs, det er rot, det er
negativt, dessuten røper søppelet lastene
dine: En krøllet sigarettpakke og et
sjokoladepapir – ikke rart at søppel gir
negative vibrasjoner. En positiv utvikling
er derimot at søppelmannen, nattmannen
eller rakkeren, han som tidligere måtte
operere i nattens mulm og mørke fordi
hans virksomhet var så tabubelagt, nå er
byttet ut med høyteknologisk søppel -
håndtering. Arbeider du innen renova-
sjon, er du en kjær hjelper 
og skaper orden av kaos.

Om smerten ved å kaste

Nordiska Museet 
Nordiska Museet samler på ting som
ellers kanskje hadde blitt søppel.
Tingene er minner som forteller om
hvordan man har levd og bodd i Sverige
fra 1500-tallet og fram til i dag.
Nordiske Museet er Sveriges største
kulturhistoriske museum. I samlingene
finnes over 1,5 millioner gjenstander 
– den minste er en knappenål og den
største er en brannbil. Utstillingen
“Sopor” vises fram til 25.09 2011. 

www.nordiskemuseet.se

FAKTA

Hvert år produserer du cirka et halvt tonn søppel. Skrotet 
forsøpler ikke bare naturen, den forurenser også tankene: 
– Hva skal du spare på? Hva skal du kaste? Når kan det kastes?
Neste spørsmål blir; hvor skal det kastes og hvordan føles det?
Nordiska Museet i Stockholm fokuserer i sin utstilling "Sopor"
på disse problemstillingene.

AV MARTE ØSTMOE

 – Vi bruker mye energi på søppelet vårt, sier Lena
Landerberg. Hun er prosjektleder ved utstillingen
”Sopor” på Nordiska Museet i Stockholm. 

Fra nitide reparasjoner som knapt var synlige, til 1970-tallets
ferdige lapper bare til å stryke på, til dagens jeans som er fillete
ved innkjøp. Før var det viktigste å være hel og ren, til nød
lappet, men ikke fillete. Foto: Mats Landin, ©Nordiska Museet.

Søppelsjakter ble i Sverige introdusert for 
ny innflyttede blokkbeboere fra slutten av 1920-

tallet. Det var viktig å pakke inn avfallet,
”sophinkar, skötta på det gamla sättet, måste

inte tömmas i den nya anordningen.” 
Foto: Karl Heinz Hernried © Nordiska Museet.

Fra 1700-tallet og fram til Karlsons lim kom rundt
1920 reparerte svenske håndverkere porselen med

kramper og animalsk lim. Det krevdes finger ferdighet
å reparere det skjøre materialet på denne måten.

Foto: Mats Landin, ©Nordiska Museet.
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PCB Sanering AS
tlf: 3279 2890  web: pcb-sanering.no  e-post: post@pcb.no
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Kiesel Skandinavia AS
Gamle Mossevei 29 1430 Ås

 

Avfalls sortering

Havna

Tømmer

 

  
    

    
     

     

 

 

Flishugger

Chipper

 

  
    

    
     

     

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

www.kiesel.no

Vi har maskin for demo - Ta kontakt!

Fire på museet
om skrot 
CAROLINA HIELMAR (16) 
9. KLASSE 
PÅ NARBY SKOLE
– Jeg er her fordi vi har om
bærekraftig utvikling på
skolen. Det er en kobling 
mellom fagene NO, natur -
orientering og SO, samfunns-
orientering. Der lærer vi å ta
vare på miljøet. Det som har
gjort sterkest inntrykk på meg
er utsagnet: Søppel er
ingenting man blir kvitt, vi må
leve med det. 

ANN-MARIE LINDSTRÖM (75)
FRA KARLSKRONA
Jeg kom hit fordi jeg besøker
venner i Stockholm. Når jeg
kommer hjem til Karlskrona, kan
jeg fortelle at jo, i Stockholm
studerte jeg søppel! Nei, dette
er noe alle burde vite om! Snart
er verden full av søppel. Jeg
kan ikke forstå hvorfor det for
eksempel må være platstkork
på melkekartongene. Hvor lenge
skal vi holde på slik? Hvis vi
sammenligner oss med resten
av verden, er det helt fryktelig! 

JOAKIM HELSÉN (16) 
MÖRBY SKOLE
– Jeg er her fordi det er et
skoleprosjekt. Jeg har aldri
tenkt over hvor mye vi egentlig
kaster. Tenk, 60–80 000 tonn
mat. Det gjorde inntrykk. Det
er synd at vi må kaste så mye,
men jeg vet ikke om jeg
kommer til å kaste mindre etter
å ha vært her. Hvis noen av
tingene mine går i stykker, må
jeg jo kaste dem, jeg har ikke
lært å reparere.  

DOMENIC WATSON (25)
LONDON 
– Jeg er her fordi jeg skulle 
besøke Det nordiske museet 
og oppdaget denne lille
sjarmerende utstillingen. 
Tenk at det fantes egne 
oppheng til å tørke plastposer!
Det visste jeg virkelig ikke!
Søppel er ellers et komplekst
problem.  
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For deg som bygger for
en bærekraftig fremtid

www.sakab.no

Nå kan norske bygg- og anleggsfirmaer spare både arbeid 
og penger – og samtidig oppfylle kravene til avfallshånd-
tering i henhold til Teknisk forskrift.

SAKAB er en komplett partner som tilbyr fleksible hel-
hetsløsninger for håndtering av farlig avfall.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan 
hjelpe deg med å forenkle sorteringen og dermed reduse-
re dine kostnader for håndtering av byggavfall. Eller klikk 
inn på www.sakab.no hvis du vil vite hva din bedrift kan 
gjøre for å bygge en bærekraftig fremtid også for miljøet 
og kommende generasjoner.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

� Det uttaler styreleder Roar Hansen i
Norsk forening for farlig avfall (NFFA). 
Foreningens bransjeordning blir lansert 
i løpet av året, og introduserer en helt 
ny måte for kontinuerlig å tilføre farlig 
avfallsaktørene kompetanse. 

HAR TVUNGET SEG FRAM
Bakgrunnen for ”Topp kompetent” er blant
annet en bredside fra Klif-direktør Ellen
Hambro på Farlig avfallsskonferansen i fjor
høst. Her kritiserte Hambro bransjen for
gjentatte og for mange avvik. Hun etter-
lyste økt og oppdatert kompetanse.

– Klif sin kritikk må nyanseres, men vi
tar den uansett alvorlig. Det er blant annet
viktig å spore hvor i kjeden avvikene 
oppstår, slik at tiltakene kan settes inn der
hvor behovet er størst. Avvik og mangler
hos en avfallsprodusent gir økt risiko for 
uønskede hendelser og risikosituasjoner hos
neste ledd i kjeden. Det er viktig å arbeide
forebyggende og ivareta et godt samspill
og dialog mellom myndighetene og 
bransjen. Uavhengig av kritikken har en
bransjeordning, som den NFFA nå arbeider
med, naturlig presset seg fram. Jo mer man
arbeider med farlig avfall, jo mer ydmyk blir
man for hvor komplekst området er. For
enkelte aktører representerer farlig avfall
dessuten bare en nisje, men ansvar og
kompetansekrav er like omfattende uansett,
sier Hansen.  

STØRSTE SATSNING NOENSINNE
For NFFA er arbeidet med ”Topp kompetent”
- ordningen den største satsingen noen -
sinne. I arbeidet har foreningen hatt 
diskusjoner både med ledelsen i Klif,
Miljøverndepartementet og Bellona. 
Foreningen har også en tett og god dialog
med DSB og Strålevernet. Dialogen NFFA
har med de ulike myndighetsorganene

Likevel kan ”Topp kompetent” være med på
å innføre nye standarder for farlig avfalls-
bransjen. Alle våre medlemmer blir 
automatisk og uten kostnad underlagt 
ordningen, og får utstedt et tidsbegrenset
bransjebevis fra NFFA. Bransjebeviset kan
brukes på brevark, visittkort, kjøretøyer og
i andre sammenhenger hvor man ønsker å
kommunisere faglig kompetanse. Ved hjelp
av funksjonene i bransjeordningen skal
NFFA tilse at medlemsbedriftene forblir
topp kompetente, poengterer Roar Hansen.

– Kan medlemmer ekskluderes fra denne
bransjeordningen?
– Ja, men jeg anser det som lite 
sannsynlig. NFFA har medlemmer 
som ønsker å framstå som seriøse og 
kompetente, og som er innstilt på å 
oppdatere sine kunnskaper i tråd med nye
behov, krav og erfaringer. At det ligger en
gjensidig forpliktelse for medlemmene og
foreningen i dette, vil virke motiverende 
og gi ordningen den påkrevde seriøsitet, 
avslutter Roar Hansen.   

bidrar til å forenkle/tolke, tilgjengeliggjøre
og formidle et til dels komplisert og i noen
sammenhenger utydelig regelverk. 

NFFAs bransjeordning framstår som et 
konkret verktøy med fire hovedfunksjoner:

• Database med spesifikk informasjon om
det enkelte NFFA-medlemmet

• Overvåkings funksjon bestående av en
rekke organiserte ”lytteposter”, som 
kontinuerlig skal fange opp informasjon
enkeltmedlemmet trenger for å fungere 
i tråd med myndighetspålagte krav, ny
kunnskap og praktisk erfaring.

• Bearbeidings- og analysefunksjon 
som tilser at det enkelte medlem får
”skreddersydd” informasjon og blir 
behandlet på sine egne premisser.

• Kommunikasjons- og tiltaksfunksjon som
skal iverksette kompetansehevende til-
tak, tilby hjelpetelefon innenfor
spesifikke fagområder og i særskilte
situasjoner, utarbeide elektroniske kurs
som hurtig oppgraderer medlemmene ved
behov m.v.

VIL INNFØRE NYE STANDARDER
– Vi skal på ingen måte konkurrere med
sertifiseringsordninger som ISO og EMAS.

”Topp kompetent” for farlig avfallsaktørene
NFFA INNFØRER BRANSJEORDNING: 

Styreleder i NFFA, Roar Hansen til venstre – her sammen med styreleder i Bellona, Olaf Brastad. 
Bellona har sammen med Miljøverndepartementet og KLIF  blitt presentert for 

NFFAs arbeid med bransjeordningen ”Topp kompetent”.  

– Når vi lykkes, blir NFFAs bran-
sjeordning ”Topp kompetent”
det vesentligste bidraget noen -
sinne til økt kompetanse og
ajourføring av kunnskap hos
aktørene innen farlig avfall. 
At Miljøverndepartementet har
bevilget 200 000 kroner til
etableringen, er et signal om 
at også myndighetene har tro
på dette prosjektet.
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� Metanoksidasjon kan også være
aktuelt når gassutslippene fra et
deponi har blitt så lave at drift

I praksis vil en også måtte ta
stilling til tilgangen og
kvaliteten på de materialene
biofilteret skal bygges opp av,
om det skal legges opp til 
kontrollmåling av restutslippet
av metan, samt økonomiske 
betraktninger knyttet til dette. 

Når en skal bestemme størrelsen
på biofilteret, må det gjøres valg
i forhold til særlig tre faktorer:

• Etter at deponiet er nedlagt
går metanproduksjonen gradvis
nedover og det må tas stilling til

hvilken prognose en skal bruke
for framtidige metanutslipp. 
Fra denne prognosen må det så
velges et produksjonsnivå/
produksjonsår som biofilteret
skaleres i forhold til. 

• En må ta stilling til hvor mye
av den forventede metanproduk-
sjonen som når fram til bio -
filteret (noe vil sannsynligvis
lekke ut gjennom toppdekket
utenfor biofilteret). 
• Hvor mye av metanen som
kommer fram til biofilteret, blir
faktisk oksidert av meta n o -
trofene? 

EKSEMPEL PÅ DIMENSJONERING 
Eksemplet vårt er hentet fra
Mårvik avfallsdeponi som ligger 
i Tinn kommune i Telemark.
Deponiet har form som en
avkortet pyramide med et
totalvolum inklusive dekkmasser
på rundt 80 000 m3. 

tetter porerommet og hindrer
metanoksidasjonen på grunn av
redusert oksygentilgang og
mindre tilgjengelig næring for
metanotrofene. 

SLAM OG SAND
En gjennomgang av relevant
internasjonal faglitteratur viser
at det er funnet svært varierende
resultater i ulike forsøk med
metanoksidasjon i passive
biofilter. Fra Norge er det lite
relevant materiale, men vi velger
å bruke resultater fra en studie
ved Lindum Ressurs og Gjenvinn-
ing AS, (Amundsen m.fl. 2006). 
I denne studien sammenlignes
ulike biofilter-materialer og deres
metanoksiderende kapasitet
under feltbetingelser over en 
periode på et år. En av konklu-
sjonene er at stabilisert/
hygienisert slam har høy
kapasitet for metanoksidasjon.
Erfaring med metanoksiderende
dekke under nordiske forhold
viser at en blanding av
stabilisert/hygienisert slam og
sand, der mellom 40 og 50 vekt-
prosent er sand, fungerer best i
områder med forholdsvis kjølig
klima.

På den delen av et nedlagt
deponi som ikke skal dekkes med
et biofilter må det tettes godt
med et tettesjikt bestående av
naturlig leire, eller en gasstett
syntetisk (HDPE) membran. Det
er naturlig å plassere biofilteret
over deponiets “masse -
tyngdepunkt” da transporten av
gass blir kortest. Dette kommer
imidlertid helt an på utformingen
av det enkelte deponi. Toppen 
av biofilteret vil da fungere 
som en “skorstein” der 
“forbrent” metangass slippes 
ut til atmosfæren som 
karbondioksid.

nivå, temperatur, pH og kon-
sentrasjonen av veksthemmende
stoffer. I et biofilter blandes 
organisk rikt materiale (energi
og næring) med forholdsvis
grovkornede mineralske masser
(sand). Denne blandingen gir
bakteriene tilgang på oksygen,
næring, fuktighet og et
strukturert livsmiljø, alt livs-
betingelser som fremmer metan-
oksidasjonen. 

PASSE VOLUM
Når et deponi skal avsluttes, er
det ønskelig at biofilteret skal ha
kapasitet til å omdanne mest
mulig av metanet fra deponi-
gassen til karbondioksid. Dersom
biofilteret har for stort volum vil
prosessen bli ineffektiv, siden
bakteriene må ha en viss
minimumstilførsel av metan for 
å etablere effektive “kolonier”.
Dersom volumet av biofilteret
derimot er for lite, vil tilførselen
av metan være større enn
bakterienes evne til å nyttiggjøre
seg den, og prosessen er ikke op-
timal. For stor metantilførsel kan
også føre til dannelse av EPS
(“extra polymeric substances”).
Dette er en slimaktig masse som

oksidere deponigass på mindre
og nedlagte deponier, siden den
også der kan være effektiv og
kreve lite vedlikehold.

Det finnes lite veilednings-
materiell og erfaringsmateriale
fra norske forhold. I Sverige har
man kommet noe lengre på dette
området, men også her er 
erfaringsmaterialet begrenset.
Formålet med denne artikkelen er
å beskrive noen viktige spørsmål
som planleggere må ta stilling til
under dimensjoneringsarbeidet.
Slike beregninger er i beste fall
kvalifisert gjetning, fordi mange
av forutsetningene er lite kjente,
men tenkemåten vi demonstrerer
i denne artikkelen kan være til
hjelp som en enkel måte å re-
flektere rundt utfordringene på. 

LUFT OG NÆRING
Metanoksidasjonen oppnås 
ved hjelp av bakterier som 
forekommer naturlig i jord
(metanotrofer). Et filter som er
en del av deponiets toppdekke
inneholder slike metanoksider-
ende bakterier. Aktiviteten til
disse bakteriene er først og
fremst styrt av tilgangen på
oksygen, metan og av nærings-

av gassoppsamlingssystemer ikke
lenger er teknisk eller økonomisk
mulig. Det er en metode som kan

Dimensjonering av passive 
biofilter for metanoksidasjon
Metanoksidasjon er en mulig metode for å
redusere klimapåvirkningen fra avfallsdeponier.
Formålet er å omdanne metan til karbondioksid,
som er en langt mindre bekymringsfull drivhus-
gass. Metoden kan brukes på deponier som er
avsluttet, eller som et supplement på deponier
som har gassoppsamlingssystem installert. Men
det finnes lite erfaring med hvordan slike filter
for metanoksidasjon bør anlegges.

AV GUNNAR SANDVIK, TOWE IREBLAD OG MATHIAS KLEPPEN, SWECO

Figur 2. Prinsippskisse for Mårvik avfallsdeponi i Tinn.

VIKTIG Å KOMME RASKT I GANG
Modellberegninger utført med
prognoseverktøyet (LandGem
2005) anslår årlig totalt utslipp
av metan til 96 tonn fra Mårvik 
i 2012. Denne estimerte metan-
produksjonen er valgt som ut-
gangspunkt for dimensjoneringen
av biofilteret. Grovt regnet går
total metanmengde etter denne
modellen ned med fire prosent
årlig. Det betyr at det går 17 år
før produksjonsnivået i 2012 er
halvert. De største utslippene
kommer altså de første årene
etter avsluttet deponering.
Dermed kommer også den største
miljøgevinsten de første årene
og det blir viktig å få biofilteret
på plass raskt (på større deponi
kan det være snakk om flere
biofilter). Også god og sikker
tetting blir viktig, da en må være
helt sikker på at metangassen
går gjennom biofilteret og ikke

siger ut gjennom sidene på
deponiet.

VANSKELIG VALG
Siden det ikke er optimalt å ha
biofilter over hele deponi -
overflaten, (for lite metan per
arealenhet og dermed en 
ineffektiv oksidasjonsprosess)
hadde det vært ønskelig å finne
det arealet som gir best mulig
renseeffekt. Dilemmaet er at
tilførselen av CH4 reduseres 
kontinuerlig mens det må velges 
et konstant areal til biofilteret.
Dermed vil vi ha en optimal 
løsning bare i et kort tidsrom
uavhengig av hvor stort biofilter
vi velger. Hvert påfølgende år
etter 2012 vil altså ha et
maksimalt utslipp av CH4 som er
omtrent fire prosent lavere enn
året før. Dette betyr at det må
gjøres et valg i forhold til når
biofilteret skal fungere best.
Dette bør selvsagt være i den 
perioden da utslippene er relativt
store. Men også over året varierer
metanproduksjonen mye. I tillegg
vil det ta noe tid, kanskje flere år, 
før metanotrofene har oppnådd
likevekt med sitt livsmiljø og
stabilisert seg. Også dette vil
variere innenfor filterets volum,
slik at noen områder kommer
raskt i likevekt, mens det tar lang
tid andre steder. Ikke minst ujevn
CH4-tilførsel over filterarealet vil
forårsake dette. Dersom vi for-
deler et årlig gjennomsnitts-
utslipp over året, vil dette
representere våren og høsten
ganske bra. Om sommeren vil ut-
slippet ligge over gjennomsnittet,
mens det vil ligge under 
gjennomsnittet om vinteren.

Forutsetning 1: Metanproduk-
sjonen i 2012 er anslått til 
96 tonn (med LandGem-
modellen).
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Etablering av biofilter ved Klintholm deponi i Danmark. Foto: DTU Environment.

Figur 3. Prognose for årlige utslipp av metan fra Mårvik avfallsdeponi med
modellen LandGem 2005.

Ca. 1m

Geoduk

>0,15

Figur 1. Prinsippskisse for biofilter på avfallsdeponi.
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9,6   107 g
365   24 h

= 10948
g
h

I litteraturen er det vanlig å måle metan-
oksidasjonen som g CH4/m2/h. Gjennom-
snittlig metanproduksjon per time over 
året blir: 

Dette er den teoretiske mengden metan
som biofilteret skal tilføres per time når en
ser bort fra årstidsvariasjonene. 

Uten toppdekke med tettesjikt for gass,
vil det bare være mulig å samle opp rundt 
25 prosent av deponigassen, selv med gass-
brønner (SFT 2004). Med god topptetting
kan denne prosenten økes betraktelig. Men
selv med best mulig tetting, vil noe av den
lette metangassen ta veien ut gjennom
andre deler av deponioverflaten. På Mårvik
ligger deponiet høyt og fritt i forhold til
landskapet rundt. Dette betyr at deponiet
har stor kontaktflate mot atmosfæren og
faren for utlekking utenom biofilteret er
stor selv med god tetting. Samtidig
planlegges det å bruke gasstett HDPE mem-
bran som er sveiset i skjøtene slik at lekka-
sjene bør bli minimale.

Forutsetning 2: 90 prosent av produsert
metan når frem til biofilteret:

 
Det nye anlegget skal behandle det våtorganiske 
avfallet  i Oslo (50 000 tonn), og produsere bio-
gass til å drive 135 busser.  I tillegg vil anlegget 
produsere 27 000 tonn verdifull biogjødsel til 
landbruket, tilsvarende behovet til 100 gårds-
bruk. Anlegget skal plasseres i Nes kommune på 
Romerike.

Cambi har 16 års erfaring med THP-teknologien, 
som er brukt i 25 anlegg over hele verden, 
hovedsakelig til behandling av slam fra avløps-
renseanlegg.  Dette er Cambi’s 3. anlegg for 
behandling av våtorganisk avfall.
 

CAMBI takker 
OSLO EGE for 
oppdraget !

- recycling energy

Besøk oss på Avfallskonferansen, modul nr. 78.
07.-09. juni, Oslo�ord Convention Center,  www.cambi.com,
o�ce@cambi.no, tlf.nr. 66779800 

Vi i Cambi AS er stolte over å ha vunnet kon-
trakten på å bygge det nye biogassanlegget til 
Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune

90% = 986210948
g
h

g
h*

*
*

tettemateriale og teknisk løsning ellers er
selvsagt helt avgjørende for hvor mye av den
produserte gassen som når biofilteret. Sann-
synligvis er 90 prosent et optimistisk anslag
uavhengig av tettemetode.  

Forutsetning 3: Lindum Ressurs og Gjenvinn-
ing AS demonstrerte et forsøk med eks-
perimentelle biofilter (800 m3 kontainere) at
slamholdige biofilter om sommeren kan ok-
sidere 100 prosent av tilført CH4, selv når
tilførselen er så høy som 100 g/m2/h. Men
de eksperimentelle biofiltrene har blant
annet en helt annen geometri enn et deponi,
slik at vi må anta at denne effektiviteten er
høy i forhold til hva vi kan oppnå i et
deponi. Vi kan likevel anta at dette er den
maksimale metanoksidasjonskapasiteten som
kan oppnås under “feltbetingelser” i lav-
landet i Norge. 

9862
100

= 99 m2

g
h

g
h m2

Dette biofilteret vil altså ha en teoretisk
kapasitet til å oksidere så mye som 100 gram
metan per time. Her er det antatt konstante
utslipp gjennom året, slik at den første
sommeren (årstiden når metanproduksjonen
er høyest), må det antas at biofilterets
kapasitet kan bli overskredet. Vår, høst og
vinter derimot bør kapasiteten passe bedre
med metantilførselen. 

Hvert år etter at biofilteret er etablert vil
sommertilførselen matche biofilterets

kapasitet bedre, inntil tilførselen av metan er
så liten at oksidasjonsprosessen blir in-
effektiv hele året. Sannsynligvis vil ikke
verken mengde metan som når fram til filteret
eller oksidasjonskapasiteten bli så høy som
anslått her, men forholdet mellom dem vil
kunne forbli nokså likt. Dermed blir heller
ikke det anslåtte biofiltervolumet så galt. Det
kan selvsagt stilles spørsmål ved alle trinn i
dette resonnementet og de forutsetningene
som brukes. I mangel av tydeligere retnings-
linjer på dette området må slike grove anslag
og vurderinger legges til grunn. Med bak-
grunn i denne beregningen anbefales et
biofilter som er 10m*10m*1m i utstrekning
og som da har et volum på 100 m3 for
deponiet på Mårvik.

KONKLUSJON
Denne gjennomgangen viser at det ikke
finnes noen løsning på utfordringen med å
dimensjonere et biofilter som er optimalt i
hele biofilterets levetid eller utstrekning. 
I mangel av retningslinjer på dette området,
har vi valgt å dimensjonere biofilteret etter
maksimal demonstrert oksidasjonskapasitet
under norske forhold og gjennomsnitts-
utslippet av metan det første året biofilteret
forventes å være operativt. Den viktigste kon-
klusjonen fra dette arbeidet er at det trengs
flere studier som kan danne et bedre grunnlag
for å finne den beste løsningen for hvordan
man legger til rette for metanoksidasjon
under norske forhold. 

Dette er den ”realistiske” mengden metan som
tilføres biofilteret per time. Valg av

For 85 år siden startet Adolf Jahr en liten skraphandel i Oslo. Det var 
vår begynnelse. For tjue år siden tok vi navnet Norsk Gjenvinning AS 
som var et helt naturlig navn fordi vi var norske, nasjonale og vi kan 
gjenvinning. Siden 2006 har vi vært franske Veolia Miljø. Men nå er vi 
tilbake. Nå er vi der vi skal være. Nå er vi Norsk Gjenvinning. Dette er 
vår fortsettelse. www.norskgjenvinning.no



54 GJENVINNING GJENVINNING 55

� Slik oppsummerer en typisk
kildesorterer kort og presist
holdningen til svært mange
nordmenn. På oppdrag fra Avfall
Norge har analysebyrået Opinion
undersøkt holdninger, myter og
atferd som preger folks forhold
til avfallssortering og gjen -
vinning. Resultatene foreligger
nå i rapports form. Her får vi
svært nyttig kunnskap om hva
som er viktig å prioritere for å
styrke tilliten til bransjen vår, 
og motivere til økt (sorterings)-
innsats.  

Rapporten gir et solid grunn-
lag for å meisle ut Kommunika-
sjonskampanjen 2012. I tillegg
har funnene stor verdi som
støtte for lokalt og nasjonalt
kommunikasjonsarbeid. Og den
har strategisk verdi for
medlemmenes beslutnings -
prosesser.

avfallstyper, og hvor mye, som
går til materialgjenvinning
kontra energiutnyttelse. Målet
med undersøkelsen har vært å
finne sentrale årsaker til tro eller
tvil på miljøgevinsten av
sortering og gjenvinning. 
I fokusgruppene (seks grupper 
á seks deltakere) fikk vi 
emosjonell kunnskap gjennom
refleksjon og samtale.  Den sier
noe om følelsesmessige motiver
og reaksjoner for handling eller
mangel på handling. De mest
sentrale funnene ble tatt videre 
i den brede spørreundersøkelsen,
hvor folk (1 900 respondenter)
svarer alene foran pc-en, og 
refleksjonen har en annen
kvalitet. 

Enkelt sagt kan vi si at den
kvalitative metoden (fokus-
grupper) henvender seg mer til
hjertet enn den kvantitative
metoden (web-panel, spørre-
undersøkelse), som henvender
seg mer til hodet. De to
metodene supplerer hverandre,
og gir til sammen verdifull 
kunnskap i bredden og dybden.

På spørsmål om å oppgi én
grunn for hvorfor man
kildesorterer, fordeler svarene
seg likt mellom "fordi 
kommunene har innført
kildesortering" og "det er bra 
for jordkloden/viktig med 
gjenvinning". Motiverende 
kommunikasjon vil derfor ikke
alene kunne løfte ut hele
potensialet for økt sortering.
Når det er sagt, så bekrefter
undersøkelsen at kampanjen
absolutt har sin berettigelse.
Folk savner bevis på at sortering
nytter. Fire av ti sier at konkrete
eksempler på hva gjenvunnet av-
fall blir til, eller brukes til, vil
øke motivasjonen. Og de ønsker
å vite hvor mye av det sorterte
avfallet som blir resirkulert. 

STØRRE LIKHETER ENN 
FORSKJELLER 
Fokusgruppene viste at det 
ikke er så store forskjeller 
i holdninger enten man hører til
de som tror på miljøgevinst, eller
de som tviler. De fleste har
grader av tro og grader av tvil,
både til miljøgevinst og tillit til
om gjenvinning skjer. 

Alle etterspør flere konkrete
eksempler på gjenvunne
produkter, og de lurer på hvilke

SORTERER, MEN IKKE FANATISK
To av tre sier at de sorterer det
meste eller alt avfall. Likevel vet
vi i bransjen at dette neppe er
tilfelle. Gjennom samtalene i
fokusgruppene kommer det fram
at tidsklemme, latskap, dårlig 
tilrettelegging og skepsis til
miljøgevinsten, undergraver
motivasjonen og fører til
sporadisk "slurv".’ 

Undersøkelsen viser at i for-
hold til praksis, altså hva folk
faktisk motiveres til handling av,
er opplevelsen av systemet like
viktig som holdningene man har.
Det er en klar sammenheng 
mellom folks tilfredshet med 
tilretteleggingen for kilde -
sortering, deres atferd og tilliten
til at gjenvinning skjer. Blant de
som kildesorterer lite, oppgis
mangelfull tilrettelegging som 
en viktig årsak.

journalister og uventede 
oppslag i mediene. Dette er
bakgrunnen for at Avfall Norge
har besluttet å tilby kurset
"Medietrening for avfalls -
bransjen”. Kurset er spesielt
rettet mot ledere og 
kommunikasjonsmedarbeidere 
i avfallsbransjen. Kurset holdes
på Gardermoen i november i år.
Mer informasjon finnes på
www.avfallnorge.no.

Arbeidet med en nasjonal 
kommunikasjonskampanje som
skal omhandle kildesortering er
under utarbeidelse. Samarbeid
med medlemmene i Avfall
Norge i form av flere workshop
og involvering av Avfall Norges
faggruppe for kommunikasjon,
er sentralt i arbeidet. Det er
allerede utført en holdnings-
analyse (se egen sak). 
Mange kommunale og 

interkommunale avfalls -
selskaper er frivillig
eller ufrivillig i 
medienes søkelys fra tid
til annen. Ikke alle har
like store ressurser til-
gjengelig for å lære opp
sine ansatte i å takle
henvendelser fra 

Verdifull dokumentasjon om holdninger
– Jeg tenker selv at jeg kanskje er litt dum som
står der og gjør dette. Det er fordi jeg ikke vet om
det er noen vits i. Jeg velger å tro at det er det.

AV KJERSTI KILDAHL

Prosjektleder for Avfall Norges kommunikasjons-
kampanje er Kjersti Kildahl, som tidligere har

jobbet en årrekke som kommunikasjonssjef i BIR.

UTVALGTE HOVEDFUNN
• På spørsmål om den (ene) viktigste årsaken til man

kildesorterer, sier: 
• 20 prosent at de gjør det fordi kommunen har 
innført kildesortering. 

• 18 prosent at de gjør det for å spare globale 
ressurser.

• 17 prosent at de gjør det fordi gjenvinning av 
materialer er viktig.

• 79 prosent mener at kildesortering av avfall gir stor
miljøgevinst. 

• 56 prosent har tillit til at avfallet de sorterer faktisk 
blir gjenvunnet. Her er kampanjens største potensial;
nemlig å øke denne gruppen ved å møte behovene 
til de 19 prosentene som har ‘verken eller’ tillit.

FELLES SYMBOLER OG
ORDLISTE FOR AVFALL
Holdningsanalysen bekrefter at renovasjonssystemet 
lokalt betyr mye for motivasjon og kildesorterings-
praksis. Verdien av kildesortering settes under press
fordi nordmenn opplever store forskjeller i hvordan
sortering skjer når de reiser rundt i landet. De stiller
spørsmål ved miljømålet når tilretteleggingen kan 
være så ulik.

Avfall Norge følger opp disse funnene med et 
prosjekt for 2011/2012, der målet er å samle
medlemmene om felles bruk av avfallssymboler 
og -begreper. Det er viktig at bransjen framstår 
helhetlig i kommunikasjonen, selv om systemene lokalt
er forskjellige. Vi kan og bør rendyrke bruken av
fargekoder, symboler og begreper. Ved å bruke samme
avfallssymboler og felles begreper for å beskrive 
bransjens tjenester, vil vi framstå mer tydelig, omforent
og profesjonelt. Vi kan da bidra til økt tillit gjennom
gjenkjennelse av systemet nasjonalt. Målet er 
å ferdigstille prosjektet i februar 2012, slik at 
Avfall Norges medlemmer kan bruke felles symboler 
og begreper allerede ved inngangen til 
Kommunikasjonskampanjen 2012.

Kommunikasjons -
kampanje og 
medietreningskurs
De siste årene har bevisstheten blant 
ledere og ansatte i avfallsbransjen om 
at kommunikasjon og PR er viktige 
virkemidler i det daglige arbeidet økt 
betraktelig. Avfall Norge gjør sitt for å
bidra til denne utviklingen. 
En nasjonal kommunikasjonskampanje 
i samarbeid med medlemmene og et nytt 
kurs i medietrening for medlemmene, er nå 
på trappene.

AV LISBETH ÅSGÅRD, AVFALL NORGE

Kursleder er Øyvin Tjore, en
av landets mest erfarne

medietrenere.

 – TILRETTELEGGING 
OG INFORMASJON
– For oss i Opinion har
dette vore ei morosam, 
inspirerande og utfordrande
oppgåve. Saksfeltet er kom-
plekst, og vi har fått bryne
oss både metodisk 
og analytisk. Ei rekke for-
hold påverkar haldningar 
og handling knytta til
kjeldesortering, og det kan
vere lett å gå seg vill både i
detaljar og samanhengar,
seier Sunneva Kilsti, pro-
sjektansvarleg direktør i
Opinion.

– Tema som tilrettelegging for sortering og 
innsamling, økonomiske insentiv, generelle haldningar,
personlegdom, tru, tvil og myter om avfall påverkar 
på ulike vis, og  kommunikasjonsarbeid på feltet står
overfor ei rekke utfordringar  og mulegheiter. 

"Slaget"  er ikkje vunne med éin kampanje eller ein
bodskap. Etter Opinion si oppfatning er det særleg to
forhold bransjen bør jobbe vidare med: Stadig betre 
tilrettelegging for sortering og levering av avfall 
og informasjon om kva som gjer avfall til 
ein ressurs.  
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Mens stadig flere av de 
som jobber “på gølvet” 
i avfallsbransjen tar fagbrev,
har det hittil vært lite relevant
opplæring for mellomlederne.
Flere avfallsselskaper har
ønsket å gjøre noe med dette,
og nå gjennomføres det første
kursopplegget. Det retter seg
mot selskaper i Nord-Norge og
de 20 deltakerne har sine 
samlinger i Tromsø.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Det er kompetansebedriften VINN fra
Narvik som står for gjennomføringen. 
Dette selskapet har lang erfaring med 
mellomlederopplæring. De har imidlertid
erfart at det er viktig å skreddersy opplegg
for den enkelte bransje, og erfarne aktører
som Per Lenborg fra ROAF, Bård Jørgensen
fra Remiks og Berit Pettersen fra Reno-Vest
har deltatt i utformingen av opplegget 
og bidratt som forelesere. 

MELLOM BARKEN OG VEDEN
– Mellomlederne har en utsatt posisjon, 
de er gjerne utsatt for press både ovenfra
og nedenfra, samtidig som de ofte har
direkte kundekontakt. Det er uhyre viktig
for bedriftene å ha folk som mestrer dette 
i denne rollen, sier Knut Marskar, 
prosjektleder hos VINN. 

– Mange mellomledere opplever også at
de nå kan mindre enn folka de skal lede,
supplerer Per Lenborg.

Opplegget som nå er i full gang, består 
av seks todagerssamlinger med en drøy 
måneds mellomrom. De tre første er
allerede gjennomført, de gjenværende går
til høsten. En av disse er en tur til Oslo-
området, der ROAF tar imot og sørger for
omvisning både på sitt eget anlegg og hos
flere av avfallsaktørene i Groruddalen. 
De tre foregående har fokusert på service,
økonomi, risikohåndtering, ledelse og 
konflikthåndtering. Også de mange regler
og forskrifter avfallsbransjen må forholde
seg til, har vært gjennomgått. 

håndtering, viser at man i denne bransjen 
er flinke til å ta opp og løse konflikter 
tidlig, før de eskalerer og låser seg, 
sier Bjørn Bremer, daglig leder for VINN.

FØLGES OPP
Det arbeides nå med nye tilbud av samme
type for resten av landet. Også MEF, som 
i mange år har kjørt sin egen mellomleder-
skole for maskinentreprenører, er trukket
inn. 

– Vi har hatt en del fra gjenvinnings-
bransjen der, men ser at det er bedre 
å ha helt bransjespesifikke kurs, sier 
Tore Veløy, avdelingsleder med ansvar 
for gjenvinningsbedriftene i MEF. 

– Vi vil gjerne være med på et opplegg
som er tilpasset både offentlige og private
avfallsbedrifter, sier han. 

"APEKATTER PÅ SKULDRENE"
Deltakernes dom så langt er overveiende
positiv. – Kursarrangørene har satt seg
veldig godt inn i avfallsbransjen og det er
første gang jeg har vært med på noe som
er så skreddersydd, sier Johanne Sollid fra
Perpetuum as, den eneste private avfall-
saktøren som er representert. 

– Vi kommer fra små selskaper, og det
faller veldig mange forskjellige arbeids -
oppgaver på hver enkelt, vi har "for mange
apekatter på skuldrene", som de sier her.
Kurset fokuserer på betydningen av å
delegere og gi ansvar videre, det er veldig
nyttig, sier Stig Tore Benjaminsen fra
Lofoten Avfallsselskap. 

En annen utfordring i små selskaper er 
at det er lett å komme inn i en rolle som
kompis og sjef samtidig.  

– Det gir spesielle utfordringer. Men 
samlingen vi nå har hatt om konflikt -

Mellomledere på skolebenken

Kursdeltakerne i Tromsø  fotografert tidlig om morgenen: 
Bakre rekke fra venstre:  Per Lenborg ROAF, Knut Alfred Olaussen, Finnmark Ressursselskap, Knut Marskar, VINN,
Frode Lorentsen, Remiks Husholdning, Kent Wallstad, Reno-Vest.

Rekke 3: Ørjan Hansen, Finnmark Miljøtjeneste, Espen Lydersen Reno-Vest IKS, Jan-Erik Nilsen, Eilif Sjursen 
og Per Øystein Utstrand, alle Finnmark Ressursselskap, Rune Olsen, Remiks Produksjon.

Rekke 2: Magne Beddari, VINN, Gun Ratama, Finnmark Miljøtjeneste, Benn Larsen ØFAS, Stig Tore
Benjaminsen, Lofoten Avfallsselskap, Tom Amundsen Remiks Produksjon, Kurt Arild Ugelstad, Perpetuum
Tromsø.

Fremste rekke: Bent Enoksen Reno-Vest, Anne Bakken, Remiks Næring, Johanne Sollid, Perpetuum Balsfjord,
Carl Arne Suhr, VEFAS, Raymond Kames, VEFAS Retur AS, Sture Helander, ØFAS Husholdning.

Ikke til stede:
Georg Johansen, Narvik VAR og Geir M Jensen, Remiks Husholdning AS.



7.–9. juni        Avfallskonferansen 2011                Tønsberg                      Avfall Norge                   Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00

22.-23. juni     Håndtering av byggavfall               Oslo                            Norsas                          Guro Kristine Milli tlf. 97 07 10 13

7.–8. sep.       Avfallsforbrenning                        Hamar, Scandic Hotel     Avfall Norge                   Roy Ulvang, tlf. 24 14 66 00
                    med energiutnyttelse

20.-21. sept.   Farlig avfall 2011                          Tromsø                         Norsas og NFFA              Nina Jetmundsen, tlf. 930 84 327

28.–29. sep.    Biologisk avfallsbehandling            Lillehammer                  Avfall Norge                   Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00

26.–27. okt.    Avfallsdeponering                         Skedsmo – Olavsgaard    Avfall Norge                   Stein Lorentzen, tlf. 24 14 66 00

27.–28. okt.    Avfall og juss                               Skedsmo –Olavsgaard     Avfall Norge                   Henrik Lystad, tlf.24 14 66 00

27. okt.          ForMat-konferansen                       Næringslivets hus, Oslo  NHO Mat og drikke          www.matavfall.no

7.-8. nov.        Bioenergidagene                           Quality Hotel                NoBio                           www.nobio.no
                                                                      Sarpsborg

22. nov.          Medietrening for renovatører          Rica Hotel Gardermoen   Avfall Norge                   Lisbeth Åsgård, Tlf. 24 14 66 00

KURS  OG SEMINARER
DATO              KURSNAVN                                  STED                           ARRANGØR                   KONTAKTPERSON

AVFALL 

verden rundt 

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

Humanitær forsøpling

� Det er ingen andre steder i verden hvor det er så stor 
økonomisk forskjell mellom to naboland, som mellom USA og
Mexico. Velstand og utvikling smitter gjerne over nære lande-
grenser, men ikke der. En konsekvens av dette er at innvandrere
fra Mexico gjør hva de kan for å jobbe i USA. Underbetalte
jobber i USA er svimlende mer verdt enn fattigdommen de
kommer fra. Inntekten fra en enkelt sesong som appelsinplukker
i California kan forbedre en meksikansk families livsløp. Det er
ikke til å undres over at noen lar seg lokke nordover, manglende
papirer til tross. De gjør jobbene amerikanerne selv ikke vil ha.
De høster frukt og grønnsaker, klipper plener, vasker hus og
passer barn. Men arbeidsreisen er lang og farefull. Lykkes de 
i å komme levende over grensen, ofte ved hjelp fra kyniske
menneskesmuglere, får de straks status som illegale, som
kriminelle. Grensestatene sør i USA, blant annet Arizona, gjør
hva de kan for å demme opp for strømmen av desperate, arbeids-
søkende latinamerikanere. De bygger murer i beste Berlin-stil 
og vedtar halvrasistiske passlover, til store protester fra 
menneskerettsorganisasjoner på hver side av grensen. Samtidig
er forsøpling langs rutene de illegale immigrantene bruker et
hett tema i Arizona. Immigrantene som sniker seg gjennom
ørkenen har nok med å holde seg i live, det siste de tenker på 
er å bære avfallet sitt til Tucson for resirkulering. Innvandrings-
motstanderne har fått spektakulære bilder og billige poenger.  
I fjor ble Daniel Millis, en humanitær aktivist fra gruppen 
”No More Deaths”, domfelt i Arizona for forsøpling. Millis ledet
en gruppe som plasserte ut vannflasker (og samlet inn tomgods)
i Arizonas ørken, for å bistå de som forsøkte å ta seg inn i USA
bakveien. Humanitær hjelp kan aldri betegnes som forsøpling,
argumenterte Millis da han anket dommen. Ankesaken tok et
halvt år, og i løpet av den tiden døde 126 immigranter i ørkenen
langs grensen mellom Arizona og Mexico. Men Millis vant
ankesaken, og forsetter å plassere ut vannflasker, av 
humanitære grunner.

Kurs innen avfall 
og miljøledelse 
Avfallsbehandling 
Kurs i mottak, håndtering og behandling av avfall. Gir deg en grundig innføring i avfall og gjenvinning, 
og er spesielt nyttig for nyansatte på avfallsanlegg. Oslo | 2 dager | 12.-13. oktober

Miljøstyring etter ISO 14001 – grunnkurs
Du får kunnskap i hvordan du innfører et styringssystem for å ivareta ytre miljø, og hva som skal til for 
å bli sertifi sert etter ISO 14001:2004. Grunnkurset må gjennomføres for å kunne gå videre på kurset 
«Miljøstyring etter ISO 14001 – systemoppbygging og miljøfag (MS2)» 
Oslo | 2+2 dager | 5.-6. september + 4.-5. oktober

Se www.teknologisk.no eller 
ring oss på tlf: 934 48 987 
for mer informasjon
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I forbindelse med et besøk i Lofoten 23. mai, tok miljøvern -
minister Erik Solheim seg tid til en stopp ved stranda i
Svolvær. LAS' daglige leder Einar Solvang og informasjons-
og kvalitetsleder Monica Kleffelgård fikk en prat om marint
avfall. Pilotprosjektet
Strandryddeuka som
pågår i Lofoten, tar
sikte på avdekke hva
som kommer inn på
strender og kystlinje.
Hittil er det meldt om

svært mye plast, både
hardplast og mykplast,

samt tau i ulike lengder og
typer. Marint avfall tilhører
kategorien herreløst avfall, og
det store spørsmålet er hvem
som skal betale for dette. 
LAS fortalte miljø- og utviklingsministeren hvilken fantastisk

dugnadsinnsats som er gjort i forbindelse med det marine avfallet, 
og etterlyste initiativ og ansvar fra produsenter og bransjer. 
Det er flere som må jobbe sammen for å få en løsning. Resultatet fra
ryddingen blir registrert på skjema, noe som gir en god statistikk for
hva man finner langs kysten. Dette resultet kan forhåpentligvis være
med på å finne opprinnelsen til avfallet.

www.las-lofoten.no 24.05

Solheim hos 
Lofoten Avfallsselskap 

Lindum as har overtatt
aksje majoriteten i
BioPlan Norge, med 
51 prosent av aksjene.
De reste rende beholdes
av ansatte i BioPlan,
som etter overtakelsen
får navnet Lindum
BioPlan as. BioPlan 
har hovedsete i Odda
og omsatte for 44 mill. 
kr i 2010. Virksomheten
omfatter drift av tre
komposteringsanlegg 
på Vestlandet, egen
transport - avdeling pluss
en avdeling med mobile enheter som driver med flishugging 
og solding. Datterselskapet Hardanger Gjenvinning, som BioPlan
kjøpte i 2006 og som driver kontainerutleie og metall -
gjenvinning, inngår også i oppkjøpet. Lindum as er et aksje -
selskap heleid av Drammen kommune, med avfalls virksomhet
flere steder på Østlandet. Selskapet bygger i disse dager et stort 
biogassanlegg.

Lindum overtar 
BioPlan Norge

Oslos prestisjetunge og dyre kildesortering møter nye problemer. Nå
håper Renovasjonsetaten at en hullete pose skal bedre forholdene. Det
meste av både matavfall og plast havner nemlig i den hvite posen, viser
stikkprøver fra Renovasjonsetaten. Og i de blå posene putter vi mye rart.
Opptil 25 prosent av avfallet i blåposene er annet enn plast. Løsningen?
Å stikke hull på posene. Det er i hvert fall hva Renovasjonsetaten har
klekket ut. – Nå tester vi ut perforerte blå poser blant 20 000 husstander,
i håp om at det vil gjøre plastavfallet renere, sier Kristin Bergersen, 
kommunikasjonssjef i Renovasjonsetaten. Det skal rett og slett bli for
grisete å putte vanlig søppel i poser med hull. Tanken er at dersom det
renner søppelfukt og annen møkk ned i bøttene, vil forbrukerne la være 
å kaste annen søppel enn plast i de blå posene. 

Packnews.no 17.03
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Måler du levetid 
blir valget lett.

Mye av det du betaler ekstra for hos andre, er standard på 
våre containere. Rent konkret betyr det færre reparasjoner, 
lengre levetid og høyere utnyttelsesgrad. 

ILAB CONTAINER AB . TLF +46 140 200 00 . WWW.ILABCONTAINER.SE
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Arbeidstilsynet fastslår at miljøselskapet Ragn-Sells ikke driver sosial
dumping. Konklusjonen kommer etter at Arbeidstilsynet har gjennomført
uanmeldte inspeksjoner hos selskapet, som et ledd i tilsynets satsing
overfor renovasjonsbransjen. Etter vurderingen av Ragn-Sells skriver
Arbeidstilsynet i sin rapport at det ikke er grunnlag for å konkludere med
at lønns- og arbeidsforholdene i virksomheten kan karakteriseres som
sosial dumping. Tilsynet slår fast at Ragn-Sells ikke forskjellsbehandler
norske og utenlandske arbeidstakere  når det gjelder lønns- og arbeids-
vilkår. – Vi er tilfreds med at Arbeidstilsynet trekker en så tydelig 
konklusjon. For Ragn-Sells er det viktig at alle som arbeider hos oss 
og våre underleverandører skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
Som en ledende aktør i renovasjonsbransjen skal vi gå foran i etter -
levelse av regelverk og tariffavtaler, sier adm. direktør Bjørn Hoel.

Packnews.no 17.03

Ragn-Sells driver ikke 
sosial dumping

Renovatørene 
snart mer populære 

enn legene
Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen 

BI har intervjuet 914 brukere av ni utvalgte offentlige tjenester for å finne 
ut hvor tilfredse de er med tjenestene som leveres. Renovasjonstjenester kan 
vise til en bemerkelsesverdig utvikling siden disse målingene begynte i 2007. 
Da ble renovasjon målt til høyst middelmådige 65,1 brukertilfredshetspoeng 

av maksimalt 100. Søppeltømmerne kan vise til økt brukertilfredshet 
hvert eneste år siden 2007, og puster nå fastlegene i nakken med 
76 av 100 oppnåelige poeng. Fastlegene har falt fra 82,3 til 77 

i samme periode. – Det er oppsiktsvekkende at renovasjon ligger på 
høyde med fastlegen. Renovasjon er en usynlig tjeneste, 

mens fastlegen fjerner bekymringer, sier Tor W. Andreassen, 
som er professor ved Institutt for markedsføring 

ved Handelshøyskolen BI.

forskning.no 10.05

Lanserer hullete poser 

De daglige lederne Pål Smits i Lindum as
(t.v.) og Arnfinn Førsund i BioPlan Norge
undertegnet avtalen om overtagelse av 

aksjemajoriteten i slutten av april. 

Monica Kleffelgård og Einar Solvang i
LAS sammen med landets utviklings-

og miljøvernminister.



PAPIR OG PAPP

GLASS

PLAST

JERN OG METALL

TREVERK

TEKSTILER

VÅTORGANISK AVFALL

Det har i den senere tid vært en
noe uventet prisstigning i det
norske returpapirmarkedet. Det
er god etterspørsel i markedet.
Pris på brunt papir ligger fra 
6-700 kr/t til over 1 000 kr
tonnet. Prisen for avsvertnings-
kvaliteter er generelt noe lavere
enn for brunt papir, og prisene
har blitt mer differensiert,
avhengig av hvor lang 
transportvei returpapiret har.

Salgsprisen på trebriketter som
selges til flisfyringsanlegg, kan
ligge mellom kr 1 000–1 500 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 små -
emballasje varierer ganske mye,
med priser fra ca. kr 1,50 opp til
kr 3,50 per kg.

Det har vært en prisstigning på returpapir i det norske markedet, og det har vært en større pris-
differensiering knyttet til transportavstander enn det man har sett tidligere. Skrapjernsprisen har
holdt seg relativt stabil utover våren. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.  

For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddel-
industri betaler miljøfôr -
anleggene 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 er nå høysesong for 

kompostprodukter. Kompost
basert på våtorganisk avfall og
hage- og parkavfall, brukes som
vekstjord og jordforbedrings-
middel. Mye blir levert til private
hageeiere, men det er også økt
bruk av kompost i for bindelse
med større park- og grønt-
anlegg. Flere leverandører 
kan også skreddersy gjødsels-
produkter og jordblandinger som

Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass i bygnings-
materialer, 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 eksister-
ende lettklinkerprodukter. 
En stor del av det innsamlede
glasset benyttes også til 
produksjon av glassvatt. 

Omsetning av jern- og metall-
skrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil til
dels påvirkes av prisene på

Det blir stadig mer plast -
emballasje, noe som gjør det
enda viktigere at denne
kildesorteres og gjenvinnes.
Mengden er beregnet til 122 400
tonn, og da er ikke 5 035 tonn
EPS og 4 500 tonn plast -
emballasje som har inneholdt
farlig avfall tatt, med. Frak -
sjonene som inngår i Grønt

Punkts system for plast -
emballasje fra næringsliv, er
plastfolie, hardplast, PP-sekker,
EPS og emballasje som har
inneholdt farlig avfall.
Bedrifter kan levere ferdig

sortert plastemballasje kostnads-
fritt til mottaksanlegg som Grønt
Punkt Norge har avtale med, 
forutsatt at plastemballasjen er
egnet for materialgjenvinning.
Hvis man ønsker at mottaks-
anlegg skal hente plasten, er
dette en sak mellom avfalls-
besitter og mottaksanlegg. 
For øvrig vises det til retur -

ordningens 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 mottaks-
anlegg som samler inn og kom-
primerer 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.

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. 

RETURPAPIR VIDERE OPP

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

- vi gjenvinner batterier

Veien
videre
er et
felles

ansvar

www.batteriretur.no
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Omsetning av avfall
Bergen Avfall er en kompetansepartner for bedrifter og andre virksomheter.  

Uavhengig aktør og spesialist innen sluttbrukermarkedet.

Strandkaien 16, 5013 Bergen, Tel: +47 55 23 20 00, email@bergenavfall.no, www.bergenavfall.no

Waste management

London Metal Exchange (LME),
bortsett fra for jern som ikke er
børsnotert. Prisene på LME var
26.5.2011 (omregnet til NOK) på
kr 13,90 per kg for bly, kr 49,85
per kg for kobber, kr 13,95 per
kg for aluminium og kr 12,90 per
kg for sink.
Prisen på skrapjern har holdt

seg relativt stabilt utover våren,
etter at den lå på et veldig høyt
nivå i begynnelsen av året. 
I mars, april og mai har prisen
variert litt opp og ned, og har
ligget mellom kr 1 550 og 
1 700 per tonn. Siden midten av
mai har prisen vært kr 1 650
(fritt levert Mo eller Oslo). 



®

Tlf.: 23 17 39 80 
Fax : 23 17 39 99

www.glassgjenvinning.no

RETURADRESSE:
Kretsløpet as
c/o Maximi, 
Strøket 8
1383 Asker

     
     

Baksiden

Metallgjenvinning består
som egne aksjeselskaper,
men i kommunikasjon skal
den nye logoen brukes for
begge selskap. 
– Vi trengte dessuten å

rydde opp i det som var en
uoversiktlig bruk av vår
logo. Det har iblant ført til
uklarhet om hvem som har
vært avsenderen av våre
budskap, sier Helgesen. 

På avfallskonferansen i
Tønsberg lanserer Norsk
Glassgjenvinning og Norsk
Metallgjenvinning sin nye
logo. Direktør Kjell Håkon
Helgesen forklarer bak-
grunnen for at den velkjente
igloen nå fases ut: 
– Vi ønsker å fokusere mer

på vår rolle som råvare -
leverandør og en tydeligere
merkeidentitet. Vi har gjort
flere kvantitative og
kvalitative undersøkelser

Direktør Kjell Håkon Helgesen
rydder i glass- og metall -
gjenvinningens logohylle.

Glass- og metall -
gjenvinning med ny profil

hos avfallsbesittere, som
tydelig viser at gamle 
begreper som kilde -
sortering, gjenvinning, rest-
avfall osv. representerer det
vi kaller en feil fortellings-
verden. Råstoff fra avfall
derimot, gir avfallsbesitter
en annen og mer positiv for-
tellingsverden. Det er dette
vi ønsker å oppnå ved å
bruke begrepet "syklus",
sier han. Norsk Glass -
gjenvinning og Norsk

Tlf.: 23 17 39 80 
Fax : 23 17 39 99
www.syklus.no


