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Her smalt det igjen
Side 18–19
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Farlig avfall
Side 16–29

…aktørene lever fortsatt i en kontinuerlig
fristelse til å mellomlagre litt ekstra…

Ingenting lært?
❖ Eksplosjonen ombord i kjemikalietankeren Mar Christina
og avsløringen av omfattende ulovlig lagring av farlig avfall fra
oljeindustrien har fått Bellona-leder Frederic Hauge til å fastslå at
ingenting er lært etter Vest Tank-ulykken. Vi håper og tror han tar
feil, vårt inntrykk er at Vest Tank-saken gjorde inntrykk på avfallsaktørene og ikke minst var en skikkelig vekker for myndighetene.
Og det er heldigvis himmelvid forskjell på den omfattende ulovlige
aktiviteten som foregikk hos Vest Tank til det som nå er avslørt
(se side 18–19). Og selve eksplosjonen i Sandefjord hadde antagelig
ikke noe med den ulovlige lagringen å gjøre. Like fullt illustrerer
saken det farlige avfallets iboende problem, nemlig den sterkt
negative verdien. Det er gode penger å tjene på å ta avfallet imot,
mens det er tilsvarerende dyrt å sende det videre til godkjent sluttbehandling.
Vi velger å tro at farlig avfall som først er levert til godkjente
mottak ikke lenger kan “forsvinne”. Men det er åpenbart at aktørene
fortsatt lever i en kontinuerlig fristelse til å mellomlagre litt ekstra,
spesielt om økonomien er anstrengt. Om dette skjer i tanker som ikke
er beregnet for det, eller ved anlegg som mangler godkjennelse er det
både farlig og ulovlig.
Det haster derfor med å få forskriftsfestet de varslede kravene til
mottaksanleggene om økonomisk garanti for sluttbehandling av
mottatt avfall og om tilstrekkelig kompetanse. Og så må selvfølgelig
landets mest lønnsomme næring forsikre seg om at de store avfallsmengdene den genererer blir tatt forsvarlig hånd om av seriøse
aktører. Vi snakker her gjerne om store selskaper som hvert år lager
tykke miljørapporter for å forklare hvor miljøvennlig oljevirksomheten
tross alt er. Da er det rett og slett underlig at de tar sjansen på å bli
diskreditert på grunn av useriøs avfallsbehandling.
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Omfattende rivejobb

og mye farlig avfall
Regjeringskvartalet har
hittil framstått som en
krigssone og sikringsarbeidet har vært
tidkrevende.
Nå begynner imidlertid
arbeidet med miljøkartlegging og planlegging av oppryddingsog rivearbeidene. Disse
blir uhyre omfattende
og innebærer blant
annet fjerning av store
mengder asbest, som
det allerede er klart
skal deponeres på
Lindum.
Høyblokka er sterkt skadet og har blitt forsynt med en sikringsduk.
Foto: Tor Heimdahl/Statsbygg.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Den temmelig raserte høyblokka i Regjeringskvartalet sto
ferdig i 1958, og på den tida var
asbest et vanlig byggemateriale.
I ytterveggene er det brukt
eternittplater som ble skadet i
eksplosjonen, noe som har ført
til spredning av asbestfiber, i
tillegg til at lufta inneholder
mye glasstøv. Dermed er det
innført strenge prosedyrer for
ferdsel og arbeid, i tråd med
asbestforskriften.
FIRE SELSKAPER ENGASJERT
Foreløpig foreligger ingen oversikt over hvilke avfallsmengder
som må ut fra Regjeringskvartalet, men miljøkoordinator
Truls Mørch i Statsbygg
konstaterer at de står foran et
omfattende og langvarig arbeid.
Statsbygg har funnet det
hensiktsmessig å inngå en
kontrakt for sikring og rydding
av hver bygning, slik at
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eventuelle problemer i et bygg
ikke skal få konsekvenser for
arbeidet i de øvrige. Dette er
fordelt slik:
– Høyblokka:
PeWe Entreprenør as
– Y-blokka: Betonmast
Miljøsanering as
– R4: Norsk Gjenvinning
Entreprenør as

– Her har Fylkesmannen
i Buskerud gitt dispensasjon fra
deponiforskriften fordi fraksjonen
vil inneholde mer enn ti prosent
TOC, forklarer Mørch.
LANGVARIG
Han vil ikke antyde noe om
hvilke avfallsmengder det totalt

kan dreie seg om eller hvor lang
tid arbeidet vil ta. Men så vidt
Kretsløpet forstår kan miljøsanering og innvendig rydding
alene være en årelang prosess,
i tillegg kommer omfattende
rehabiliteringsarbeid.

– S-blokka: Øst-Riv as
DISPENSASJONER
Miljøkartleggingen foretas av
konsulentselskapet Cowi, det skal
lages miljøsaneringsbeskrivelse
og avfallsplan for hvert av de fire
byggene. Norsk Gjenvinning skal
sørge for
transport og sluttbehandling av
alt avfallet. Hvor dette vil havne
er foreløpig ikke klart, bortsett
fra at den asbestholdige
fraksjonen skal deponeres på
Lindum ved Drammen.

Passasjen ved Høyblokka ble fullstendig rasert av eksplosjonen 22. juli.
Foto: Tor Heimdahl/Statsbygg.
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❖ MAX TRANDEM ❖ KONSERNSJEF I NORSK GJENVINNING ❖ PROFESJONELL PROAKTIV LAGSPILLER

Det handler om at gjenvinningsfraksjonene skal få den prisen
de fortjener i forhold
til jomfruelige råvarer.

Max vil vokse
Max Trandem er konsernsjef i “nye” Norsk Gjenvinning, det største selskapet innen avfall
og gjenvinning landet noengang har sett, med 1 450 ansatte og en omsetning på
3,8 milliarder kroner. Men det er ikke nok. – Målet er seks milliarder i omsetning i 2015,
sier han.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Det betyr altså en 40 prosent økning
på fire år, og selv ikke den galopperende
veksten i avfallsmengder er tilstrekkelig
til å oppfylle denne ambisjonen.
Trandem forklarer:
– Vi skal ha større tonnasje inn på de
anleggene vi har, men vi er også beredt til
nye oppkjøp. Vi skal være landsdekkende
og ha aktivitet innen alle fraksjoner, men
ikke nødvendigvis være landsdekkende
innen alle fraksjoner.
Som kjent kjøpte equityfondet Altor både
Veolia Miljø og Veidekke Gjenvinning i
mars, og etter en liten ekstrarunde
i Konkurransetilsynet ble oppkjøpene
godtatt og en såkalt integrering kunne
finne sted. Og denne har nettopp munnet
ut i en ny struktur der konsernet Norsk
Gjenvinning er inndelt i fire divisjoner:
– Divisjon Renovasjon, ledes av Bjørn
Kopstad (tidligere divisjonsdirektør i
Veolia Miljø).
– Divisjon Industri & Offshore, som altså
omfatter all aktivitet innen farlig avfall.
Denne skal ledes av Terje Wold (tidligere
divisjonsdirektør i Veolia Miljø ),
– Divisjon Metall, som også omfatter
entreprenørvirksomheten, ledes av
Egil Lorentzen (tidligere direktør
i Retura Wilhelmsen).
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– Divisjon Gjenvinning, skal ledes av Rune
Larsen som også er visekonsernsjef.
Max Trandem selv var altså tidligere
direktør i Veidekke Gjenvinning, en i denne
sammenheng forholdsvis beskjeden
virksomhet med 170 ansatte og en
omsetning på 410 millioner i 2010.
– De nye eierne har betalt rundt 2,5
milliarder for virksomhetene og gått ut
med at målet er 20 prosent avkastning.
Hvordan skal du få til det, ingen av disse
bedriftene har vært i nærheten av slike
resultater hittil?
– Det er riktig nok. Men for det første gir
denne fusjonen et strategisk godt utgangspunkt. Veolia Miljø hadde behandlingsanleggene, mens Veidekke Gjenvinning
primært satt på tonnasje. Vi har nå hånd
om 1,5 millioner tonn avfall og kan utnytte kapasiteten bedre enn hittil.
For det andre gir en slik fusjon synergier
og muligheter for effektivisering på
administrativt nivå. Og så har vi eiere
med stort engasjement, ambisjoner og
forandringsvillighet, som ikke minst bidrar
med kompetanse fra annen industrivirksomhet. Så må vi også huske at Norsk
Gjenvinning og Veidekke Gjenvinning har
kjøpt mer enn 60 selskaper, det er

krevende å kombinere en slik ekspansjon
med høy avkastning.
– Det blir iblant sagt at man aldri klarte
å skape en felles kultur i de oppkjøpte
bedriftene og at lokale cowboyer har
kunnet fortsette som før. Hvordan skal
du klare å etablere en felles bedriftskultur?
– Jeg tror det er en foreldet virkelighetsbeskrivelse du gir der, mitt inntrykk er at
det er ryddet bra opp i løpet av de siste
årene. Jeg kan bare si at vi har klare
forventninger om at alle opptrer seriøst
og utviser god forretningsskikk.
Her begynner Max Trandem å snakke om
Norsk Gjenvinnings nettopp utklekkede nye
verdier og visjoner. Verdigrunnlaget kunne
vært levert av Drillo, den er nemlig å være
“en profesjonell proaktiv lagspiller”.
Og visjonen: “En ledende servicebedrift
som leverer over forventning der vi gleder
oss til å gå på jobb”. (Her har jeg ikke helt
klart for meg hva som er verdigrunnlag
og visjon)

PORTRETTET
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– Da må man vel anta at konsernsjefen
selv gleder seg til å gå på jobb hver
morgen?
– Ja, det er fantastisk å få så mange
kolleger med erfaring og kunnskap, jeg har
knapt hatt et spørsmål jeg ikke har fått
svar på etter at jeg begynte her. Og så er
det jo en helt annen utfordring å lede
bransjens største bedrift til videre vekst
enn å gjøre det samme hos en mindre
aktør. Eiernes engasjement er også
stimulerende, ja, jeg gleder meg definitivt
til å gå på jobb hver dag.
– Hva med de utenlandske renovatørene
som vel må løpe beina av seg for at Norsk
Gjenvinning også skal begynne å tjene
penger på renovasjon. Tror du de også vil
glede seg til å gå på jobb hver dag?.
– Det er da ikke noe galt i å benytte utenlandsk arbeidskraft, slik bygg- og anleggsbransjen har gjort lenge. Men det må
foregå i ordentlige former med tariffavtaler
og like arbeidsforhold for alle. Vi skal
håndtere dette skikkelig.
– Vil effektiviseringen du snakker om
også føre til nedleggelser av anlegg og
oppsigelser?
– Vi har allerede lagt ned et mindre anlegg
i Stokke i Vestfold. Men vårt fokus er altså
å vokse, og få mer avfall inn på anleggene.
Men at man etter en slik sammenslåing
trenger færre mennesker på administrativt
nivå, sier vel seg selv.
– Hvorfor er det egentlig så viktig å vokse
når man er desidert størst fra før?
– Innenfor deler av virksomheten, for
eksempel avfallsinnsamling, går det fint an
å gjøre det godt som liten. Men vi driver
med gjenvinning som skal munne ut i et
salg av råvarer til industrien. Da møter vi
store aktører, og det er viktig å kunne tilby

et volum og en kvalitet som gjør at man
ikke står med lua i hånda. Slik jeg ser det
er det faktisk her det største potensialet
ligger. Det handler om at gjenvinningsfraksjonene skal få den prisen de fortjener i
forhold til jomfruelige råvarer. Dette gjelder
ikke minst innen avfallsenergi, der man
fortsatt må betale for å bli kvitt avfall som
erstatter dyr olje. Her fikk avfallsbransjen
litt “hjelp” av finanskrisen, knappheten på
avfall presset behandlingsprisen ned. Men
poenget er at man må være stor for å oppnå noe hos store industri- og
energiaktører.
– Men planer om å ta hånd om avfallsenergien i egne anlegg har dere ikke?
– Nei, vi har ingen planer om det. Vi vil
ikke bidra til løsninger som går på
bekostning av materialgjenvinningen, som
vi faktisk ser på som den riktige langsiktige
avfallsløsningen. Men vi produserer mye
avfallsbrensel.
– Da Haakon Jahr og det “forrige”
Norsk Gjenvinning drev sine oppkjøpsraid
på slutten av 90-tallet, var det stor
bekymring for monopoltendenser.
Vi hører ikke så mye om det nå?
– Nei, og det er fordi en slik bekymring
er ubegrunnet. En analyse av bransjen
viser at om man definerer avfall
og gjenvinning strengt, omsettes det
totalt for 12–13 milliarder årlig. Tar man
med rivningsaktiviteter, nærmer tallet
seg 20 milliarder. Vi har altså rundt
25 prosent av markedet om man ser på
avfall og gjenvinning isolert, klart mindre
om man tar med riving. Dersom vi oppfyller våre ambisjoner, vil vi kanskje nå
30 prosent. Vi vil fortsatt konkurrere mot
en mengde aktører, og innenfor mange
aktiviteter er terskelen for nyetableringer
ganske lav.

!!!"

Max Trandem er 55 år, sivilingeniør
fra NTH, og har det meste av sin yrkeskarriere jobbet for Esso på Slagentangen,
før han i 2005 overtok som leder
i Veidekke Gjenvinning etter
Ole Skytterholm.
– For tiden fokuserer jeg bare på jobben,
familien og fotballen, sier han.
Og familien består av kone samt en datter
og to sønner som har flyttet ut. Men førstnevnte er bosatt i Holmestrand og har
sørget for at Max Trandem er bestefar,
en oppgave han tar ytterst alvorlig.
Det samme gjelder fotballen, som består
i helhjertet deltakelse på Holmestrands
veteranlag. Laget topper fortsatt
Vestfoldtabellen, til tross for et svært
irriterende tap for Eik-Tønsberg
før ferien.
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– Norsk Industri og enkelte private
aktører har angrepet kommunesektoren
for tunge etableringer med abonnentenes
penger og jamret seg over konkurranse på
ulike vilkår. Hvordan ser du på det?
– I mitt hode er Norge et for lite land til at
vi som bor her bør krangle. Vi innser at det
vil finnes offentlige aktører i lang tid og at
demokratiet gir ulike lokale løsninger.
I Veidekke valgte vi som du vet å inngå et
samarbeid med offentlige aktører gjennom
Retura. Her har vi foreløpig valgt å beholde
vår 30 prosent eierandel i Retura Norge.
Hva som vil skje videre her, vil vi sammen
med de øvrige bruke litt tid på å bestemme.
Det vil altså ikke komme noe korstog mot
kommunene fra denne kanten. I stedet
håper vi å få i gang investeringene på
privat side, som har vært ytterst beskjedne
de siste årene. Det finnes teknologi der ute
som kan bringe gjenvinningen i Norge
framover og som vi håper å kunne ta til
landet.

,
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“LOOP Miljøskole er et gjennomarbeidet
undervisningsopplegg som er lett å ta i bruk”
Ingvild Bratland Holt, rektor ved Kjerkekretsen skole
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Trehørningen
Energisentral
åpnet

Eidsiva Bioenergi sitt avfallsforbrenningsanlegg på Hamar ble nylig offisielt åpnet
av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Her skal 70 000 tonn avfall fra
14 kommuner i Hedmark og Oppland bli til 200 GWh damp, fjernvarme og el.
Trehørningen Energisentral har drevet prøvebrenning siden mai
og ble offisielt åpnet 23. august.

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Det nye forbrenningsanlegget, som har
kostet rundt en milliard kroner, skal levere
rundt 50 GWh i form av damp til naboen Norsk
Protein, 100 GWh til fjernvarmenettet i Hamar
og de siste 50 GWh skal bli til el i en
dampturbin.
– FORNYBAR ENERGI MER ENN EL
Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i
sin åpningstale at Trehørningen Energisentral
er et anlegg for framtida og vil spille en viktig
rolle for miljøet, energisituasjonen og
regionen framover. Borten Moe sa også at
diskusjonen om fornybar energi til nå har vært
konsentrert om elektrisk kraft, men at vi vil
se en mangslungen fornybar energimiks
i framtida. Han ønsket energiutnyttelse
av restavfall velkommen.
– Vi ser nå ”slutten av begynnelsen” hva
angår fornybar energiproduksjon, og det
vil bli satt fart på utbygging av miljøvennlig energiforsyning i framtida,
la olje- og energiministeren til.
KAMP OM AVFALLET
Eidsiva Bioenergi har arbeidet med prosjektet
siden 2004, og det var lenge usikkerhet om
avfallstilgangen. Avfallsselskapet for Gjøvik,
Land og Toten (GLT-Avfall) ville i utgangspunktet ha forbrenningsanlegg på
Dalborgmarka sør for Gjøvik, bygd av selskapet
Daimyo Rindi Energi, som i 2009 ble tildelt
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fjernvarmekonsesjonen i byen. Eidsiva klaget
på denne tildelingen, og saken endte med
at Eidsiva kjøpte ut Daymio i fjor, og nå
gjennomfører sine planer om en biobasert
varmesentral på Gjøvik. Dermed finner GLTavfallet veien over Mjøsbrua og sikrer
kapasitetsutnyttelsen på Trehørningen.
MEST NÆRINGSAVFALL
Men husholdningsavfallet fra de
14 kommunene utgjør likevel ikke mer enn
30 000 tonn, resten av kapasiteten må fylles
opp av næringsavfall fra regionen. Direktør
John Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi sier

at man hadde kontrakter på hele kapasiteten
på plass før byggingen startet og derfor er
godt dekket den første tida.
– Men disse kontraktene varer jo ikke
evig, så vi må etter hvert skaffe oss avfall
i et marked der det fortsatt går mye til
Sverige, sier han.
Forbrenningsenheten og kjelen
i anlegget er levert av danske BW Wølund,
rensetrinnet er levert av Alstom mens
turbinen kommer fra italienske Fincantieri.
Prosjektet er støttet med 33 millioner
av Enova.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk en avfallsbeholder som talerstol da han åpnet anlegget.
Foto: Eidsiva

www.byran.se

Containere
du med glede setter
ditt navn på.
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Ny klagerunde om trondheimsavfallet
Geminor vant anbudet for
behandling av 40 000 tonn
husholdningsavfall fra
Trondheim kommune med
sluttbehandlingsløsning
i Uppsala. Men også denne
tildelingen er klagd inn for
Kofa, denne gang er det
Statkraft Varme som klager.

AV JOHS BJØRNDAL
❖ Forhistorien er denne: I mars 2010
tildelte Trondheim Renholdsverk behandling av 40 000 tonn husholdningsavfall til
Trondheim Energi Fjernvarme, eller Statkraft Varme som det heter nå. Rekom, som
da hadde det billigste tilbudet, klaget
tildelingen inn for Kofa. Selskapet mente
miljøulempene ved transport var vektet
urimelig sterkt. Kofa konkluderte med at
tildelingen var ulovlig, men det var på
grunn av formelle feil.

MINDRE VEKT PÅ MILJØ
Dermed måtte det foretas en ny anbudsrunde, og daværende renholdsverksjef Ole
Petter Krabberød, sa seg langt på vei enig
med Rekom. Han uttalte til Kretsløpet at
vektingen av miljøkriteriet skulle reduseres
fra 30 til 20 prosent i den nye runden. Den
ble gjennomført, også med Statkraft Varme
som vinner, men av en eller annen grunn
fikk man ikke somlet seg til å undertegne
kontrakten innen vedståelsesfristen og
dermed var det på’n igjen. Nok en runde
med de nye kriteriene ble vunnet av
meglerselskapet Geminor, som vil sende
avfallet de 70 milene til Uppsala for sluttbehandling. Men også denne avgjørelsen
er altså klagd inn for Kofa, denne gangen
av Statkraft Varme.
BEDRE ENERGIUTNYTTELSE
Knut-Eirik Ballestad er daglig leder i
Trondheim Renholdsverk. Han forteller
dette om den siste anbudsrunden:
– Det ble brukt en modell utviklet av
Cowi som vektet pris med 80 prosent og
miljø med 20 prosent. Miljøandelen var
igjen delt i tre, der 70 prosent gikk på
energiutnyttelse av avfallet/erstatnings-
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AVVENTER KOFA
Paradoksalt nok slår det også ut til
Geminor-tilbudets fordel at det alternative
brenselet i Uppsala er energimix med mer
fossilt enn i Trondheim, der det er mye
biobrensel.
– Det kan jo oppleves som et paradoks
å bli straffet for det, men det var ikke
avgjørende. Den høyere energiutnyttelsesgraden hadde blitt utslagsgivende selv om
alternativbrenselet hadde vært det samme,
sier Ballestad. Som i forrige runde vil det
ikke bli undertegnet noen kontrakt før
KOFA har sagt sitt.
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brensel, 20 prosent på transport og
10 prosent på askehåndtering. Prisene
var nesten identiske, så miljøkriteriet ble
utslagsgivende. Og det er bedre energiutnyttelse og lokal askehåndtering som
slår ut til fordel for behandling i Sverige.
Mens det på Heimdal kun produseres
fjernvarme har det svenske anlegget også
elproduksjon og røykgasskondensering,
og dette gir en betydelig høyere energiutnyttelsesgrad, sier Ballestad.
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VoluMix® is a registered trademark of Babcock & Wilcox Vølund A/S. Inconel® is a registered trademark of Inco Ltd.

ENKELT KONSEPT
VI GJØR DET EFFEKTIVT OGSÅ

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

Fa lkevej 2
D K- 6705 E sbjerg Ø

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

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

bw v@volund.dk
w w w.vo lund.dk
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Storstilt metallgjenvinning
fra forbrenningsslagget
Slaggsorteringsanlegget på Esval kostet rundt 25 millioner kroner.

Til Esval i Nes kommer daglig 8-10 vogntog med slagg fra forbrenningsanleggene i Oslo.
Her kjøres det gjennom Norsk Gjenvinnings askebehandlingsanlegg og ut kommer tusenvis
av tonn med jern og hundrevis av tonn med verdifulle ikke-magnetiske metaller.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Energigjenvinningsetaten i
Oslo gikk i 2009 ut med
forespørsel om behandling av
slagg, med sikte på å få metaller
av verdi til gjenvinning, og
redusere slaggmengden til
deponi, slik det allerede ble
gjort i Trondheim og Bergen
(omtalt i Kretsløpet nr 1-2009).
Prosessen endte med at
Veidekke Gjenvinning – som

altså nå har blitt en del av
Norsk Gjenvinning – fikk en
syvårskontrakt på behandlingen,
og dermed grunnlag for å
etablere anlegget på Esval, som
har kostet 25 millioner kroner.
Etter at den nye ovnslinja på
Klemetsrud ble tatt i bruk ved
påsketider, har slaggmengden
økt fra 40 000 til 65 000 tonn
per år. Men anleggets kapasitet

er omtrent det dobbelte, og for
tiden testes prøvelass med slagg
både fra Åmotsfors og flere forbrenningsanlegg på Østlandet.

BETYDELIGE VERDIER
Geir Allum Sørensen er ansvarlig
for slaggbehandlingen og legger
ikke skjul på at han er fornøyd
med anlegget, som nå har vært
i sving et drøyt år.
– Vi får ut 8-9 prosent jern og
rundt 2 prosent ikke-magnetiske
metaller, mest aluminium, men
også rustfritt stål, messing
og kobber. Andre anlegg har
operert med høyere tall, men vi
kjører flere fraksjoner to ganger
gjennom anlegget, så det er
omtrent ikke slagg igjen på
metallet vi får ut, forteller
Sørensen. Metallsalg og "gate
fee" for slagget bidrar omtrent
like mye til omsetningen, som
i 2011 forventes å bli på rundt
20 millioner kroner. Den best
betalte fraksjonen er en
blanding av aluminium, kobber
og messing som selges for rundt
Slagget lagres i ranker i rundt et halvt år før det går inn i anlegget. ti kroner per kg.
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– Vi har mottakere i Tyskland,
Nederland og Danmark, forteller
Sørensen.
LAGRES I MÅNEDSVIS
En av disse er det hollandske
gjenvinningskonsernet Recco,
som har levert alle de tre slaggbehandlingsanleggene i Norge.
Men hva slags behandling er det
egentlig slagget får? Når slagget
kommer til Esval, har det vært
gjennom et vannbad for å slukke
glør og få ned temperaturen.
Deretter lagres det i ranker
nærmere et halvt år før det går
inn i anlegget. I løpet av denne
perioden skjer det en oksidasjons- og hydrolyseprosess som
avgir varme, temperaturen i
rankene kommer opp i 90 grader
og holder seg høy lenge,
samtidig som pH i slagget
reduseres fra 11,5 til rundt 10.
– Varmeutviklingen gjør at
slagget tørker og blir håndterlig,
sier Sørensen. Både gravemaskin, dumper og hjullaster
er involvert før slagget finner
veien inn i anlegget, først

gjennom en rist som holder
igjen gjenstander og klumper
større enn 200 mm. Denne grovfraksjonen, som hovedsakelig
består av jern, leveres til Hellik
Teigens shredder i Drammen.
MANGE ENHETER
Resten av materialet passerer
en overbåndsmagnet som tar
ut en god del av det magnetiske
før slagget går videre til en
vibrasjonssikt. Her skilles
fraksjonen 60–200 mm ut,
denne går videre via en ny
magnet til en Titech-enhet,
som ved hjelp av luftdyser
skyter ut "alt av verdi" fra
denne størrelsesfraksjonen.
– Uten tvil den mest
avanserte komponenten
i anlegget, sier Sørensen.
Finfraksjonen 0–60 mm går forbi
en ny overbåndsmagnet og
siktes igjen, denne gangen i en
fingersikt, slik at finstoff mindre
enn seks mm skilles ut. 0–6 og
6–60 mm-fraksjonene går fra
fingersikten, som sprer og løfter
materialet direkte inn i to
såkalte virvelstrømseparatorer
(Eddi Current) som effektivt tar
ut ikke-magnetiske metaller.
Det gjenværende slagget i denne
fraksjonen går til en ny
vibrasjonssikt som skiller på
30 mm. Fraksjonen 6–30 mm går
ut som "ferdigbehandlet", mens
30–60 mm får en ny runde
i anlegget. Runde nummer to
starter med en mellomstor
knuser på 90 kW for å få tak i
metallene inne i slaggklumpene.

En stor "sentralstøvsuger" er
montert i anlegget, den har
avtrekk ved innmatingen og alle
andre steder der slagget er i fritt
fall.
TRE KILO PER TONN IGJEN
– Blir det så noe av verdi igjen i
slagget etter denne omfattende
runden behandlingen?
– Det er ca 0,3 prosent metall
igjen i det ferdige slagget,
hovedsakelig rustfritt stål
i fraksjonen under 60 mm, pluss
en og annen kompakt kobbereller stålgjenstand som er for
tung til at luftdysene i Titechenheten løfter den. Skulle vi
forbedret dette, måtte vi hatt
en slik enhet til, men den koster
halvannen million og mengden
vi kan få ut i tillegg, forsvarer
ikke en slik investering. En
metallrensegrad på 97 prosent
er vi godt fornøyd med, sier
Sørensen.
VIL GJENVINNE RESTEN
Men om det ikke er mye metall
igjen i det ferdigbehandlede
slagget, er det anseelige
mengder finknust glass, noe
som vanskeliggjør en videre
utnyttelse.
– Det fører blant annet til
at betong med slagg som
tilslagsmateriale ikke blir like
fast som annen betong. Men
akkurat nå foregår forsøk hos
SINTEF, med testing av betong
med 10–30 prosent slagg,
forteller Sørensen. I dag
deponeres slagget på Esval,

Anlegget, som i sin helhet er under tak, består av en mange transportbånd
og komponenter, seks magneter, to virvelstrømseparatorer, en infrarød
Titech-enhet, knuseverk og diverse størrelsessortering som må til for å få
slagget til å gi slipp på 97 prosent av metallene det inneholder.

men Sørensen jobber mye med
alternative løsninger.
– Tilslagsmateriale i asfalt er
aktuelt, men ikke i det øverste
laget, siden slagget inneholder
komponenter man ikke ønsker
i svevestøvet. Et annet
alternativ er bærelag på
parkeringsplasser og sykkelstier,
sier han. Anlegget på Esval tar
også imot aske fra biobrenselanlegg i regionen. Denne asken
ønsker Sørensen skal kunne
blandes sammen med biogjødselen, som om et par år

skal produseres vegg i vegg.
Byggegropa til Oslos nye
biogassanlegg ligger nemlig
ikke mer enn 100 meter unna.
– Slagget vil bedre
konsistensen og dessuten
tilføre mineralnæring, sier
Sørensen. Forbrenningsslagg
er ingen liten avfallsfraksjon,
avfallsmengden til forbrenning
nærmer seg to millioner tonn,
og dermed genereres rundt
350 000 tonn slagg. Av dette
havner i dag altså omtrent
1/6 på Esval.

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

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

RALF SCHOPWINKEL

Geir Allum Sørensen er ansvarlig for
Norsk Gjenvinnings slaggbehandling.
Han er svært fornøyd med metallgjenvinningen, men jobber hardt
for å få til en bedre utnyttelse
av restfraksjonen.

Den ferdigsorterte ikke-magnetiske
metallfraksjonen er ren og verdifull.

Avfallsmegler
Tel: 976 41 335

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

www.geminor.no
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Vest Tank-saken

trolig til Høyesterett
Gulating lagmannsrett var enig med tingretten i at halvannet
års fengsel var passende straff for daglig leder Jostein Berland.
Derimot fant lagmannsrettens flertall at rådgiver Karl-Jan Erstad
måtte frifinnes. Både Berland og Økokrim har anket dommen
og dermed venter etter alt å dømme en ny runde i Høyesterett.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Temmelig nøyaktig fire år etter at to
tanker ved Vest Tank i Gulen gikk i lufta,
falt dommen i Gulating lagmannsrett.
Den tidligere daglige lederen ved anlegget,
Jostein Berland (61), ble dømt til halvannet års fengsel, mens rådgiver Karl-Jan
Erstad ble frifunnet. Hans rådgiverrolle med
20 utfakturerte timer var ikke så sentral at
han bør dømmes, mente rettens flertall.
Den tredje tiltalte, eier og styreleder Trond
Emblem, ble syk under den syv uker lange
rettssaken. Som Berland ble han dømt til
halvannet års fengsel i mars i fjor. Hans
ankesak kommer opp for lagmannsretten
senere.
DØMT OGSÅ FOR PROBU EMU-AVFALLET
Som tidligere omtalt ble Berland og
Emblem i tingretten dømt for brudd på så
vel forurensningsloven, arbeidsmiljøloven
og brann- og eksplosjonsvernloven. Men de
ble frikjent for tiltalepunktet om ulovlig
mottak av avfall fra det mye omtalte skipet
Probu Emu i oktober 2006, og dette var et
av påtalemyndighetens ankepunkter.
Lagmannsretten fant at Berland måtte
dømmes også på dette punktet, selv om
Vest Tank hadde tillatelse til å ta imot
farlig avfall. Tillatelsen var imidlertid
begrenset til "oljeholdig spylevann" og
"oljeholdig sludgevann". Retten fant at
avfallsvæsken fra Probu Emu, som var avfall
etter rensing av bensin om bord på skipet
ved å tilsette lut og en katalysator med
kobolt, var "tvillaust utafor det løyvet gav
høve til".
ULOVLIG AVSVOVLING
Men verre ble det da Vest Tank kort etter
selv begynte å ta imot såkalt coker
gasoline – bensin med høyt svovelinnhold
og lavt oktantall – og begynte å “avsvovle”
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denne ved å tilsette natronlut. Lagmannsretten konstaterer som tingretten at denne
virksomheten lå klart utenfor det Vest Tank
hadde tillatelse til, til tross for at Berland
hadde en forutgående mailutveksling både
med SFT og DSB, der avsvovlingen blir
presentert som "et prøveprosjekt". Det
framgår av lagmannsrettsdommen at Vest
Tank tok imot minst 180 000 m3 med
gazoline fra seks ulike båter og at tankene
som ble brukt ikke var godkjent for denne
typen svært brann- og eksplosjonsfarlige
væsker (A-væsker), og at Berland var klar
over at dette var ulovlig:
Ut frå B sin kunnskap om løyvet frå Klif,
særmerka med bensinen, særleg opplysninga
om flammepunkt, bruk av T3 utan A-væske
godkjenning, bruk av tank C1 utan godkjenning og med ein arbeidsstokk som ikkje
hadde arbeidd med den slags prosessar
tidlegare, legg lagmannsretten utan tvil
til grunn at B med forsett gjennomførde
bensinreinsinga uløyves. Prosessen innebar
fare for forureining med fare for liv og helse
for folk på anlegget og i grannelaget.
EKSPLOSIV AVFALLSBEHANDLING
Men det var ikke denne ulovlige bensinrensingen i seg selv som gjorde at det
smalt. Problemet var at prosessen genererte
store mengder bunnfall, et giftig og
illeluktende avfall med pH mellom 12 og
13, og betydelig innhold av merkaptaner.
Dette avleiret seg i fast form i tankene.
Det hastet å bli kvitt dette avfallet, fordi
Vest Tank var i en salgsprosess. Planen var
at selskapet Alexela skulle overta anlegget
i august 2007. Da skulle tankene være
tomme fordi de skulle benyttes til oljelagring. Det gjaldt å få løst opp avfallet
og få ned pH, slik at mesteparten kunne
sendes gjennom Vest Tanks eget rense-

Mer enn fire år etter at denne tanken gikk i lufta,
verserer saken fortsatt i rettsapparatet.
Går det som aktørene vil, blir det
en ny runde i Høyesterett.

anlegg. I februar 2007 ble det etablert
en såkalt prosjektgruppe for å løse dette
problemet. Rådgiver Karl-Jan Erstad, som
fra før var engasjert av Vest Tank på
timebasis til et prosjekt for bearbeiding av
olje- og bioslam, ble spurt om å være med i
gruppa og takket ja. Det var Erstad som foreslo å løse opp avfallet med saltsyre, og
dette ble testet ut i et plastfat. Til tross for
at forsøket førte til utvikling av illeluktende gass, og at væsken skilte seg i tre
fraksjoner – hvorav det øverste sjiktet var
brennbart – ble 18 m3 saltsyre bestilt
og prosessen forberedt i full målestokk.
Tilsettingen av saltsyre startet i tanken T3
onsdag 23. mai på ettermiddagen. Dagen
etter klokka ti eksploderte tanken, da
hadde det blitt tilsatt totalt 14–15 m3
saltsyre. Et vitne har forklart at det forut
for eksplosjonen oppsto så høyt trykk i
tanken "at sjølve tankkroppen på eit vis
vreid seg".
Og mens tingretten fastslo at
eksplosjonen skyldtes at brennbar gass

ble antent av gløding i et kullfilter, vil
lagmannsretten ikke konkludere med det.
Retten mener det like gjerne kan være
snakk om en fysisk eksplosjon som følge av
trykkøkning i tanken, som at eksplosjonen
skyldtes tenning av eksplosiv atmosfære.

ressursar på oppdraget – berre 20 timar over
ein periode på om lag tre månader. Det vart
ikkje skrive noka oppdragsavtale og det er
uklårt kva oppdraget til A eigentleg gjekk ut
på. A kom med framlegget og skisserte ein
del detaljar ved tilsetjing av saltsyre, men
han hadde ikkje det avgjerande ordet om
at opplegget skulle gjennomførast. Han var
ikkje beslutningstakar i Vest Tank AS.
Prosjektgruppa han kom med i hadde ingen
fast struktur. Den hadde ikkje noko presist
mandat og vart oppfatta av A som eit
opplegg for “brainstorming”.
Et mindretall på to dommere mener
– i likhet med tingretten – at Erstad bør
domfelles og begrunner dette slik:
Etter mindretalet si vurdering bør ein
rådgjevar som føreslo og laga det nærare
opplegget for ein stor, samansett og farefull
prosess på eit fagområde vedkomande ikkje
hadde kompetanse, stellast strafferettsleg
ansvarleg for å ha vore med på, uløyves,
å setja i verk prosessen som leidde til fare
for forureining og fare for liv og helse for
fleire personar. Mindretalet er komen til at
A handla grovt aktlaust og skal dømast for
brot på forureiningslova § 78 første ledd
bokstav a.

KONSULENTEN FRIFUNNET
Retten delte seg i spørsmålet om hvorvidt
Karl-Jan Erstad er strafferettslig ansvarlig.
Et flertall på fem dommere mener han (A)
ikke kan dømmes og begrunner dette slik:
…han hadde ikkje noka formell rolle
i Vest Tank AS, men vart førespurd tilfeldig
fordi han var inne som konsulent i samband
med slamprosjekta. Han brukte ikkje mykje

BEGGE PARTER ANKET
Lagmannsretten konkluderer med at
Berlands brudd på forurensningsloven,
arbeidsmiljøloven og brann-og eksplosjonsvernloven, hver for seg er alvorlige nok til
å kvalifisere til fengselsstraff. Retten finner
imidlertid at det bør "telja til fordel ved
straffeutmålinga" at det er gått mer enn
fire år fra eksplosjonen til dom faller.

ANKET. Jostein Berland, tidligere daglig leder i
Vest Tank, har ikke på noe tidspunkt erkjent skyld
og har anket dommen på halvannet års ubetinget
fengsel inn for Høyesterett.

ANKET. Hans Tore Høviskeland, leder for Økokrims
miljøteam, førte saken for påtalemyndigheten.
Han har anket straffeutmålingen for Jostein
Berland og frifinnelsen av Karl Jan Erstad.

Resultatet ble altså halvannet års
ubetinget fengsel, to år mindre enn
aktoratets påstand. Det er ikke Hans Tore
Høviskeland i Økokrim særlig fornøyd med.
Han forteller til Kretsløpet at påtalemyndigheten har anket både straffeutmålingen for Berland og frifinnelsen
av Erstad til Høyesterett. Jostein Berland
har også anket dommen, både på
lovanvendelsen og straffeutmålingen.
Høyesteretts ankeutvalg har når dette
skrives ennå ikke tatt stilling til om disse
ankene tas til følge.

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

Bilvekter !

Et komplett sortiment innenfor :
n Robuste og driftsikre vekter
n Effektive PC-baserte registreringssystem
n “Stand-alone” , nettverks- eller GPRS løsninger
n Unike sjåførterminaler med touchskjerm
n Betalingsterminaler med PIN-kode tastatur
n Trafikkbommer , Trafikklys og stordisplay
n Kamera og bildehåndteringssystem
n Ombygging av eldre vekter
n Service og serviceavtaler

Scanvaegt AS
Postboks 24 , 2021 Skedsmokorset

Telf. 966 46 700

post@scanvaegt.no

www.scanvaegt.no
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Så smalt det igjen

Drøyt fire år etter Vest Tankeksplosjonen smalt det igjen
hos en bedrift som lagret
farlig avfall ulovlig. Bellona
har anmeldt både avfallsbesitteren DVS Norge og
Oleon, som lagret avfallet.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Og i denne saken har Frederic
Hauge virkelig grunn til å komme
med et rungende ”hva sa jeg”. I juni
aksjonerte Bellona mot Oleons anlegg
i Sandefjord. Etterfølgende tilsyn fra
Klif viste at hele 32 500 oljeholdig
farlig avfall ble lagret i bedriftens
tankfarm, noe Oleon ikke har tillatelse
til. Også Øra Næring i Fredrikstad har
lagret 7 000 tonn avfall fra DVS Norge
uten tillatelse.

18

FARLIG AVFALL

MYE PENGER I OMLØP
Klif påla fjerning av det ulovlige
avfallet innen nyttår. DVS Norge eier
avfallet, dette selskapet ble etablert
i 2009 og tar imot oljeholdig vann og
oljeavfall fra Nordsjøen til behandling
ved et eget anlegg på Mongstad. Men
selskapet har tatt imot langt mer enn
det hadde kapasitet til å behandle, og
har altså mellomlagret hos aktører uten
tillatelse. Ifølge Bellona har DVS Norge
mottatt mellom 50 og 70 millioner
kroner for å ta imot avfall, i påvente
av at en utvidelse av eget anlegg på
Mongstad skulle stå ferdig. Men dette
er forsinket og nå må DVS Norge fjerne
avfallet raskt. Det er derfor søkt om
eksporttillatelse, til Kommunekemi
i Danmark.
LASTINGEN UTSATT
Til transporten fra Oleon ble skipet
Mar Christine hyret inn, en kjemikalietanker på 4400 tonn bygd i 2001,
eid av det spanske rederiet Marpetrol.
Lastingen skulle ifølge Teknisk Ukeblad starte 11. august, men ble avbrutt
fordi Oleon ikke følte seg trygge på at
sikkerheten var god nok. Skipet lå til

kai ved Oleon i tre uker mens DVS lagde
en ny plan. Denne innebar at avfallet
hos Oleon skulle tilsettes lut for
å høyne pH og for å redusere
konsentrasjonen av hydrogensulfid
(H2S). Dette ble akseptert både
av Oleon og Klif og lastingen skulle
gjenopptas 30.august.
Men samme dag smalt det altså om
bord på båten, en kraftig eksplosjon
bendte opp dekket og oversprøytet
småbåter i nærheten med slam. En av
mannskapet på Mar Christine ble lettere
skadet.
RENGJORDE MED TRYKKLUFT
Hendelsen etterforskes både av
politiet og DSB, men flere kilder
har opplyst at eksplosjonen ikke
skjedde under lasting. Ifølge
Teknisk Ukeblad smalt det mens
skipet ble klargjort for avfallsmottak,
under rengjøring av rør og tanker.
Det skal da ha blitt brukt trykkluft og
dette kan ha utløst eksplosjonen.
– Det kan ha oppstått en kjemisk
eksplosjon på grunn av for høyt trykk,
sier direktør Kees van Wingerden
i Gexcon til Teknisk Ukeblad.

– Oljebransjen må
ta større ansvar
Mens Bellonas Frederic
Hauge mener det
”er kaos innen oljeindustriens avfallshåndtering”, tar Norsk
forening for farlig
avfall (NFFA) nå
initiativ overfor denne
bransjen. Foreningen
ber om møte med Oljeindustriens Landsforening (OLF) for
å konfrontere avfallsprodusentene med det
ansvar og kompetansekrav som også påhviler
disse aktørene.

Kjemikalietankeren Mar Christine lå til kai
ved Oleon i tre uker før lastingen kunne starte.
Men det eksploderte før man rakk å komme i gang.
Foto: Scanpix

– INKOMPETANSE
– Frederic Hauge i Bellona var sterkt
kritisk allerede i juni:
– Eksplosjonen på Vest Tank viste
hva som kan skje når farlig avfall
håndteres av en useriøs aktør. Men vi
må stille spørsmålstegn ved troverdigheten også til andre, og DVS
Norge nå viser seg å være en slik
useriøs aktør. Bore- og oljeindustrien
tar ikke ansvar når de benytter seg av
aktører som dette, sa Hauge da.
Og etter eksplosjonen har han virkelig
tatt fram storslegga:
– Vi advarte Klif mot å la disse
menneskene få ansvar for noe som
helst. Lossinga av avfallet er en
spesielt risikofylt operasjon, og det kan
ikke overlates til inkompetente folk.
Myndighetene må sette inn et eget
team som overtar fra nå av, raser
Hauge på Bellonas nettsider.

Roar Hansen, styreleder i NFFA,
mener oljebransjen må ta innover seg at
den produserer store mengder farlig avfall.

Selv om årsaken til eksplosjonen i skipet som lå ved kai
hos Oleon i Sandefjord ennå
ikke er avklart, finner NFFA
grunn til å ansvarliggjøre
avfallsprodusentene mer enn
tidligere. De må i sterkere grad
finne seg i å bli stilt krav til av
avfallsbehandlerne framover,
varsler styreleder Roar Hansen
i NFFA.

men også unnlatelser, slik som
å overlate avfallet til aktør
som ikke har tillatelse eller
kompetanse til å håndtere det,
eller å unnlate å basiskarakterisere avfallet.
Produsentene må derfor
kjenne til den kjemiske
sammensetningen av avfallet
og deklarere det slik at mottaker
får riktig og utfyllende
informasjon som sikrer at
håndteringen og behandlingen
kan skje trygt og forskriftsmessig, sier Roar Hansen.

”KAOS” I OLJEINDUSTRIEN?
Hansen vil ikke som Hauge
karakterisere oljebransjens
avfallshåndtering som ”kaos”,
men registrerer at det er behov
for å oppdatere denne bransjens
kunnskap om de regelverk som
også produsentene av farlig avfall er underlagt.
– Produsenter av farlig avfall
har direkte ansvar etter loven
og avfallsforskriften. Dette er
det samme ansvaret de som
transporterer eller håndterer
farlig avfall har. Ansvaret
omfatter egne handlinger,

STØRRE YDMYKHET
– Vår invitasjon til oljebransjen
handler om samarbeid og
gjensidig respekt. Denne
bransjen må vise ydmykhet
for den viktige og utfordrende
rollen avfallsbransjen har,
og erkjenne behov for økt
kompetanse i egne rekker. Nytt
regelverk for radioaktivt avfall
og endringer i avfallsforskriften
berører spesielt oljebransjen,
og er i seg selv grunn til at
våre bransjer bør bedre samhandlingen vår, påpeker
styrelederen i NFFA.

FARLIG AVFALL
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Fortsatt mye å ta tak i
Klifs strategi for avfall
2008–2010 er nå historie.
Mengden farlig avfall
til godkjent behandling
har økt i perioden, mens
andelen til ukjent
disponering er redusert.
Seniorrådgiver Jon Fonnlid
Larsen, som skal snakke om
dette på Farlig Avfall 2011
i Tromsø, mener mye er
oppnådd. Men selvsagt
finnes det områder der
det må jobbes bedre.

gi verdifull informasjon. Samtidig
har vi jobbet med kvalitetssikring
av egenrapportene i databasen
Forurensning. Dette vil gi oss en stadig
bedre avfallsstatistikk for innsamlede
mengder. En annen sak er oversikten
over generert mengde, som fortsatt
delvis vil være basert på teoretiske
beregninger. Et nytt elektronisk
deklarasjonssystem vil forhåpentligvis
gi sikrere informasjon om levert
mengde og type farlig avfall.

Seniorrådgiver Jon Fonnlid Larsen i Klif mener
håndteringen av farlig avfall her i landet blir stadig
bedre, men at myndighetene fortsatt
har mye å jobbe med.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ – Jeg vil trekke fram arbeidet med
å tak i mer av de farlige stoffene fra
bygg- og anleggsavfallet som et
område der vi har fått til mye. Vi har
hatt et godt samarbeid med bransjen,
arrangert kurs i alle fylker og nådd
ut med mye informasjon. Jeg kan
foreløpig ikke gi noen tall for økt
innsamling, men antallet deklarasjoner
og lab-analyser fra byggaktørene har
økt kraftig. Nye fraksjoner, som avfall
med ftalater og isolasjon med ozonnedbrytende blåsemidler, har begynt
å komme inn. Jeg vil påstå at
bevissthetsnivået er høynet, her har
vi jo også hatt drahjelp av en ny
forskrift, sier Fonnlid Larsen.
MER INN, MINDRE UT
Et av delmålene har vært å øke innsamlingen av prioritert farlig avfall og
sikre en miljømessig riktig behandling.
SSB-tallene for 2010 foreligger ennå
ikke, men tallene fra Norbas, som altså
er basert på deklarasjonsskjemaene,
viser en økning fra 711 000 tonn
i 2009 til 840 000 tonn i 2010.
Det finnes mye avfall fra gamle kilder,
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så foreløpig er det bra at innsamlet
mengde øker. Men på lengre sikt er det
et klart mål å redusere mengden farlig
avfall som genereres, ved at farlige
stoffer fases ut av produktene. Fonnlid
Larsen innrømmer at dette er en tyngre
jobb.
– Det arbeides kontinuerlig med
å utvikle regelverk på dette området,
og Norge er pådriver for å få strengere,
internasjonale reguleringer. Men det
kommer stadig nye produkter med nye
stoffer på markedet, så dette er en
formidabel oppgave, sier han.
BEDRE OVERSIKT
Et annet delmål har vært å bedre
kunnskapen om mengden som oppstår
og identifisere nye typer farlig avfall.
Selv om alle som leverer farlig
avfall til behandling skal fylle ut
deklarasjonsskjema, innser Fonnlid
Larsen at statistikken har hatt sine
svakheter.
– Vi er nå i ferd med å få bedre tall
fra husholdningene, og etter hvert som
systemet med sluttrapporter fra byggeplassene blir innarbeidet, vil disse også

BEDRE KONTROLL
Selv om nyhetsbildet når intervjuet
foretas kan tyde på noe annet, er ikke
Fonnlid Larsen i tvil om at kontrollen
med anlegg som håndterer farlig avfall
og med eksporten av farlig avfall er
styrket. Og bedre skal det bli.
– Kompetansekrav og krav om
økonomiske garantier fra behandlingsanleggene innføres i tillatelsene.
I tillegg jobber Klif med å forskriftsfeste krav til mottaksanleggene.
Dette vil komme som en endring av
avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig
avfall, sier Fonnlid Larsen. Han har god
tro på at framtidige kontrollaksjoner vil
gi bedre resultater og færre avvik enn
fjorårets.

Jeg vil påstå at
bevissthetsnivået er høynet.

De prioriterte fraksjonene

Farlig avfall

Jon Fonnlid Larsen oppsummerer hvordan Klif
vurderer resultatene innen de syv prioriterte
fraksjonene i Strategi Farlig avfall 2008–2010.

GJENVINNING I NORGE
BETYR SIKKERHET
FOR MILJØET

SMÅELEKTRONIKK
– Her er vi ikke i mål. Det kommer antakelig inn for få mobiltelefoner,
og de kvikksølvholdige sparepærene er en ny utfordring. Operasjon
Duppeditt fikk tak i en del, men det viste seg vanskelig å få fram
gode tall. Forhandlernes mottakssystem for småelektronikk er fortsatt
for dårlig. Elektronikkbransjen skal gjennomføre plukkanalyser i restavfallet for å få fram bedre tall. Og vi har fått i oppgave å utrede en
panteordning.
ISOLASJON FRA BYGG OG ANLEGG
– Her handler det om å få tak i isolasjon med KFK og HKFK, som jo
er ozonødeleggende gasser med ekstremt høyt drivhusgasspotensial.
Vi tror nå at det er mer av disse gassene i isolasjon enn i gjenværende hvitevarer. Dette har begynt å komme inn, det ble deklarert
40 tonn i 2010, men det burde nok vært atskillig mer.

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 avfallsprodusenter 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.

BYGG- OG ANLEGGSAVFALL MED PCB
– Vi mener å ha bra kontroll på PCB-holdige isolerglassruter
og armaturer med kondensatorer, her går innsamlingen sin gang.
Utfordringen nå er PCB-holdige fuger og maling og murpuss, som kan
føre til at store mengder betong blir lett PCB-forurenset. Her må de
som skal rive og rehabilitere ta prøver, og eventuelt sanere. Og så har
vi mål om å komme med en veileder om nyttig bruk av lett forurenset
betong.
UTVALGTE ORGANISKE LØSEMIDLER
– Her er fokuset på tetrakloreten (PER), som så vidt vi vet brukes
av rundt 150 renserier. Dette er kreftframkallende og svært skadelig
for vannlevende organismer. Tall fra Norbas og resultatene fra en
konsulentrapport, tyder på at en vesentlig mengde renseriavfall ikke
deklareres. Klif har hatt dialog med bransjeforeningen, og vurderer
tilsynsaksjon. En slags trøst er det at nye renserimaskiner ikke bruker
stoffet, så tida arbeider litt for oss.
PFOS-HOLDIG BRANNSKUM
– Dette ble forbudt å bruke i 2007, og siden det er profesjonelle
aktører med skumleggingsanlegg som er brukere, mener vi å ha
god kontroll. Riktignok var det en episode med ulovlig bruk på
Gardermoen, denne endte med bøtelegging.
IMPREGNERT TREVIRKE
– Trevirke med CCA-impregnering og kreosot ble regulert i 2003, slik
at det bare er tillatt brukt til visse formål. Det dreier seg nå om å få
avfallet til godkjent behandling og forhindre ulovlig ombruk.
Det var en betydelig økning i deklarert mengde kreosotimpregnert
virke i 2010, og flere store aktører er nå mer restriktive med salg
av brukt virke. Likevel havner nok fremdeles noe kreosotvirke i private
hager, i strid med kravene i produktforskriften. Men det ser ut som
vi er på rett vei.
OLJEHOLDIG AVFALL
– Denne fraksjonen er jo i fokus nå, men det vi i hvert fall kan si,
er at deklarert mengde oljeholdig sloppvann i 2009 og 2010 økte til
over 100 000 tonn. Altså blir stadig mer korrekt deklarert og kommer
til godkjent behandling. Vi er også i gang med oppfølging av
egenrapporteringen fra offshore-virksomhetene. Det er fortsatt et
mål å samle inn alt oljeholdig avfall.
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FØRSTE TILTAK UNDER NFFAS BRANSJEORDNING:

Ny veileder for farlig avfall
tar elektronikken i bruk
Som et tiltak innenfor bransjeordningen Topp kompetent,
lanserer nå Norsk forening
for farlig avfall (NFFA) en ny,
omfattende veileder for
deklarasjon og transport av
farlig avfall på vei. Ambisjonen
er å bidra til å redusere avvik
og øke kompetansen i bransjen
ytterligere.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Det er første gang en bransjeveileder tar
i bruk elektroniske hjelpeverktøy. Brukerne
av NFFAs veileder får tilgang til en egen
nettside med utfyllende, løpende oppdatert
informasjon. I tillegg får de adgang til
NFFAs hjelpetelefon. Begge deler skjer
via såkalt QR-teknologi som er tilgjengelig
via vanlige smarttelefoner.
MER KOMPLEKST REGELVERK
– Tilbakemeldinger til NFFA indikerer at
regelverket, herunder avfalls- og ADRforskriften oppleves komplisert, og gjør det
mer krevende enn noensinne
å deklarere, emballere, merke og i det hele
tatt håndtere farlig avfall. Nytt regelverk
for avfall med radioaktivitet bidrar også til
at det er enda flere forhold å ta hensyn til,
kommenterer styreleder Roar Hansen i
NFFA. Han sier NFFA-veilederen er bransjens
mest komplette og oppdaterte hjelpemiddel. Den tar konsekvensen av revisjonen
av ADR/RID-regelverket, nytt regelverk
for radioaktivt avfall, nye avfallsfraksjoner,
nye avfallsstoffnummer og er i tråd med
Norsk Standard 9431:2011.
NØDVENDIG Å SETTE NED FOTEN
En egen ekspertgruppe med spesielt erfarne
bransjefolk har deltatt i arbeidet med
veilederen. Klima- og forurensnings-
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NFFAs prosjektleder Marit Lindstad (til høyre) og Anne-Mette Lillehagen fra AS Farlig Gods har arbeidet
med den nye veilederen for deklarasjon og transport av farlig avfall.

direktoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens
strålevern er blant de som også har gitt
innspill.
– Innholdet står likevel helt for NFFAs
regning. Dette er viktig å understreke fordi
vi på enkelte områder har måttet gjøre avklaringer der heller ikke myndighetene har
kunnet gi utvetydige svar. Det finnes en del
slike komplekse problemområder som farlig
avfalls-aktørene enkelte ganger konfronteres
med. I NFFA-veilederen prøver vi å gi klare
svar, og hittil har ingen myndighet sagt oss
i mot, sier Roar Hansen.
DEKKER FLERE REGELVERK
Utfordringene for de som håndterer farlig
avfall er at man må ta hensyn til flere ulike
regelverk. Dette tar den nye veilederen
høyde for, den representerer derfor et lite
stykke pionerarbeid. I en egen tabell blir et
stort antall farlig avfallsfraksjoner
omdefinert også til farlig gods. Dette er til

stor hjelp for de som skal forberede eller
gjennomføre transporten. Men Roar Hansen
understreker det selvstendige ansvaret
leverandørene til farlig avfalls-aktørene har.
Han mener spesielt offshoresektoren har
et stort potensial i å forbedre sin kunnskap
om deklarering og regelverk knyttet
til farlig avfall.
OMFATTENDE VEITRANSPORT
– Daglig transporteres store mengder farlig
gods på norske veier. Det er beregnet
at farlig gods tilbakelegger mer enn
100 millioner km hvert år på vei. Brann- og
eksplosjonsfarlige væsker og gasser utgjør
80–90 prosent, mens etsende, giftig eller
radioaktivt gods utgjør resten. Erfaringer
har vist at en del av denne transporten ikke
foregår innenfor gjeldende regelverk,
påpeker styreleder Roar Hansen i NFFA,
og mener foreningens bransjeordning som
suksessivt lanseres utover året, vil ha stor
betydning.

For deg som bygger for
en bærekraftig fremtid
Nå kan norske bygg- og anleggsfirmaer spare både arbeid
og penger – og samtidig oppfylle kravene til avfallshåndtering i henhold til Teknisk forskrift.
SAKAB er en komplett partner som tilbyr fleksible helhetsløsninger for håndtering av farlig avfall.
Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan
hjelpe deg med å forenkle sorteringen og dermed redusere 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.

www.sakab.no
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Helhetlige
avfallsløsninger
med miljøet
i fokus
Vi tar imot alt av avfall og skreddersyr
HWDYIDOOVV\VWHPVRPJM¡UGHWHQNHOWn
VRUWHUH9LJDUDQWHUHUWU\JJHDYIDOOV
O¡VQLQJHUVRPWDUYDUHSnPLOM¡HWRJVRP
RSSI\OOHUP\QGLJKHWHQHVNUDY

'REEHO-UHNODPHE\UnZZZMMQR

Sammen spiller vi på lag med miljøet.
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KILDESORTERING

Stena Metall kjøper Norsk Metallretur

Stena Metall AB har kjøpt det
norske gjenvinningsselskapet
Norsk Metallretur AS (NMR)
med 140 ansatte på tolv
anlegg. Selskapet håndterer
rundt 290 000 tonn jern
og metaller årlig og omsetter
for rundt 650 millioner.

AV JOHS. BJØRNDAL

Men det blir likevel småtteri mot
oppkjøperen, Stena Metall har 250 anlegg
i fjorten land.
– Norsk Metallretur er et meget veldrevet
og solid selskap med dyktige ansatte.
Med Stena Metall-konsernets internasjonale
nettverk og størrelse kan vi utvikle dette

Blant det Stena har kjøpt er dette forholdsvis
nye shredder-anlegget på Kjeøya ved Skien.

videre til beste for våre kunder og
leverandører, sier Fredrik Eide Aass,
adm. dir i Stena Recycling AS i en
pressemelding.

INGEN OVERLAPPING
Men selv fortsetter han som før.
– Eierskiftet vil ikke medføre markante
endringer i driften av NMR eller de ni
datterselskapene. Organisasjonen,
kontaktpersonene og avtaleforhold vil
videreføres som før, sier Lyngstad.
Nedleggelse av anlegg er heller ikke
aktuelt.
– Stena og NMR har ingen overlappende
anlegg, men utfyller hverandre på en meget
god måte, sier Lyngstad.

LANGE TRADISJONER
Norsk Metallretur har lenge vært blant de
ledende innen gjenvinning av jern og
metall i Norge, med anlegg plassert langs
kysten fra Tønsberg til Trondheim, blant
annet et shredderanlegg ved Skien som ble
satt i drift i 2007. Selskapet ble etablert
i 1997 gjennom fusjon av to av Norges
største og eldste returmetallbedrifter;
Brødrene Anda AS i Stavanger og Johan
Johnsen AS i Skien, som har røtter tilbake
til 1890. Norsk Metallretur er dermed et
heleid norsk familieselskap.
– Men eierne, som har vært aktivt
involvert i driften, nærmer seg
pensjonsalder og neste generasjon
er ikke interessert i å drive videre,
sier Osvald Lyngstad, adm. dir.
i Norsk Metallretur.

– Skulle vært moro å vite hva det koster å
kjøpe en slik bedrift?
– Ja, det synes du vel. Men det får du ikke
vite selv om du torturerer meg.
Oppkjøpet er godkjent av Konkurransetilsynet, og overtakelsen skjedde
1. september.

Isovator Sertifisering
Norges nye sertifiseringsorgan iht. F-gass forordningen
Isovator Sertifisering er det nye sertifiserings- og
evalueringsorganet i Norge for lovpålagt

Stiftelsen ReturGass / Isovator AS
Horgenveien 227 · 3300 Hokksund
Tlf.: 32 25 09 60 · E-post: post@returgass.no
www.returgass.no

sertifisering av personer og bedrifter. For mer
informasjon, se våre hjemmesider.

Sertiisering
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Nytt returselskap for PCB-vinduer
Rett før ferien godkjente
Klif et nytt returselskap for
vinduer. Det nye selskapet
heter Vindusretur as, og er
etablert av PCB Sanering as,
som ikke lenger har noen
avtale med Ruteretur om
behandling av PCB-holdige
vinduer.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Dermed skulle Rutereturs monopol på
innsamling og behandling av PCB-vinduer
i teorien være brutt, men styreleder Kim
Borgen i Vindusretur sier til Kretsløpet at
det nye returselskapet foreløpig ikke har
fått noen medlemmer, og dermed heller
ikke har noen innsamlingsforpliktelser.
– En vesentlig årsak er at aktørene i
glassbransjen er bundet av lange kontrakter
med Ruteretur. De som ikke sa opp sitt
medlemskap før 1. juli er bundet ut 2012,
mens de som sa opp er bundet ut 2011.

Og siden vi ikke fikk vår godkjennelse før
i slutten av juni, fordi Klif brukte et halvt
år på å behandle søknaden, kunne vi ikke
tilby noe alternativ tidligere, sier Borgen,
som karakteriserer dette som en
overraskende etableringshindring.
Vindusretur er altså et returselskap,
som bare vil ta imot PCB-holdige vinduer
som det er betalt vederlag for.

PCB Sanering as har etablert og fått godkjent sitt
eget returselskap for mottak og behandling
av PCB-holdige vinduer.

– Men eierselskapet PCB-Sanering tar
imot og sørger for miljøriktig behandling
av vinduer med klorparafiner, men da må
avfallsbesitter betale kostnaden, presiserer
Borgen.

Norges ledende avfallsmegler
gir deg en lettere hverdag
Rekom AS er en erfaren bedrift med ansvar for material- og energigjenvinning av rundt 500.000 tonn avfall årlig. Vi jobber langsiktig og
målrettet, med fokus på optimal energigjenvinning og fremtidsrettet
avfallshåndtering.
Våre høyt kvalifiserte medarbeidere kan ta hånd om alt fra behandling
og logistikk til oppgjør – med vekt på å finne fleksible løsninger
tilpasset dine behov. Det letter din hverdag og gir sikkerhet
for effektivitet, kostnader, inntekter og leveranser.
Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.
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Avfall Norge hilser ny
stortingsmelding velkommen
Avfall Norge er glad for at
arbeidet med en ny stortingsmelding om avfall er kommet
i gang. Vi forventer at en
melding til Stortinget er
visjonær og gir tydelige
styringssignaler for avfallsbransjen i den neste
tiårsperioden.

Avfall Norge har lenge ønsket seg en ny stortingsmelding om avfall, og har nå fått sitt ønske
oppfylt. Direktør Håkon Jentoft lister i denne
artikkelen opp hva en slik melding bør inneholde.

AV HÅKON JENTOFT, DIREKTØR AVFALL NORGE

❖ En stortingsmelding må oppsummere
dagens virkelighet og vurdere hvilke
utviklingstrender som vil påvirke avfallsmengder og avfallets sammensetning
i årene framover. Hvordan vil dette påvirke
avfallshåndteringen og hvilke virkemidler
bør myndighetene nytte for å påvirke
utviklingen i tråd med de politiske mål en
har satt? Stortingsmeldingen må først
og fremst fokusere på avfall som ressurs
framfor som en kilde til miljø- og helseskade.

og praktiseres. I tillegg må begrepene
“recovery” og “disposal” defineres. Det må
lages en oppdatert ordliste til bruk både i
avfallslovverket og for bransjen.

NASJONAL AVFALLSPLAN
EUs rammedirektiv stiller krav til at
medlemslandene skal utarbeide en avfallsplan. En stortingsmelding kan også
inneholde en “nasjonal avfallsplan” i tråd
med kravet i rammedirektivet. Denne bør
inneholde en statusbeskrivelse og målsettinger innen alle fagområder og for
mange avfallstyper. Avfallsplanen bør være
konkret og kan ha en kortere planhorisont,
for eksempel fem år.
Avfall Norge ber staten ta et større
ansvar for avfallsforebygging.

• Utnyttelse av energien i restavfall, biobrensel og matavfall griper inn i energipolitikken og kan gi store positive bidrag
til klima- og miljøpolitikken.

DEFINISJONER OG TERMINOLOGI
Avfall Norge forventer at meldingen avklarer en rekke viktig begreper og
prinsipper for norsk avfallspolitikk. Viktig
her er hvordan avfallshierarkiet skal forstås

INTEGRERT AVFALLSPOLITIKK
En ny stortingsmelding må se avfallspolitikken i sammenheng med andre
politikkområder, for det er gjennom
samspill med andre sektorer at avfallshåndteringen har størst samfunnsmessig
nytte. Noen eksempler:

• Utvikling av drivstoff fra matavfall som
biogass eller fra trevirke vil kreve
samspill med landbruks- og samferdselspolitikken.
• Skal gjenvinningsnæringen fortsette
å vokse og skape nye arbeidsplasser
og verdiskaping ved å utnytte ressursene
i avfallet, må næringspolitikken legge
forholdene til rette for dette.
MENGDER OG SAMMENSETNING
Foreløpig ser avfallsmengden ut til å fortsette sin økning. Avfallet blir stadig mer
sammensatt og inneholder nye kjemikalier

som tilsettes i produkter for å gi dem nye
egenskaper. Utviklingen innen nanoteknologi kan gi hittil ukjente virkninger.
Samtidig inneholder avfall verdifulle ressurser; metaller, fiber, polymerer, sjeldne
jordmetaller og fosfor som kan gjenvinnes.
Riktig håndtering av disse materialene som
avfall vil kreve ny kompetanse.
Vi vil også påpeke at dagens statistikk er
mangelfull. Vi ber derfor om at meldingen
foreslår tiltak for å forbedre innsamling
og bearbeiding av avfallsdata.
RESSURSER I AVFALL
Avfall inneholder verdifulle ressurser som
kan nyttiggjøres ved å gjenvinne materialer
og energi. Dette gjør avfallshåndtering til
en raskt voksende næring med stort
potensial for verdiskaping. Avfallsbransjen
trenger forutsigbare rammebetingelser for
å vokse og utvikle gode, miljøvennlige
løsninger. Hvordan Norge skal forholde seg
til EUs ressursstrategi og “End of waste”–
det vil si hvilke kriterier som skal tilfredsstilles før gjenvunnet avfall kan defineres
som råvarer for ny produksjon, bør være
sentrale tema.
Riktig avfallshåndtering er god energiog klimapolitikk. Energien i biobrensel,
matavfall og restavfall kan utnyttes til
produksjon av el-, varme og drivstoff.
Utbygging av fjernvarmeanlegg er avhengig
av avfallsenergi, men i framtida vil
fjernvarmenettet transportere en mer
allsidig energimiks.
Drivstoff produsert av avfallsbasert
råstoff er klimavennlig og kan bidra til
en nødvendig utvikling av ny teknologi
og omlegging av infrastruktur for
produksjon og distribusjon.
AVFALL OG KLIMA
I arbeidet med Norges klimapolitikk har
avfallets betydning ikke kommet tydelig
fram. Materialgjenvinning gir store
indirekte besparelser gjennom lavere
forbruk av energi og andre ressurser.
Størst effekt for erstatning av fossil energi
har bruk av avfallsenergi som grunnlag for
utbygging av fjernvarmenett og dermed
omlegging av framtidas energibruk.

AVFALLSPOLITIKK
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En stortingsmelding må få fram potensialet for reduksjon i klimautslipp gjennom riktig bruk av ressursene i avfall.
MILJØGIFTER I AVFALL
Den nylig fremlagte NOU:2010:9 påpeker at miljøgifter i Norge
er spredt i produkter. Disse blir før eller senere avfall og vil legge
føringer for hvordan framtidas avfallshåndtering skal utføres.
Oppfølging av NOUen må derfor bli et sentralt tema i stortingsmeldingen.
Håndtering av smittefarlig avfall bør bedres gjennom et samarbeid
mellom kommunal renovasjon og helse- og dyrehelsetjenesten.
ORGANISERING
Kommunalt ansvar for håndtering av husholdningsavfallet har sikret
lokalt engasjement for kildesortering ved kjøkkenbenken og at
målene satt i tidligere meldinger for en stor del har blitt nådd.
Avfall Norge mener kommunalt ansvar er en viktig forutsetning for
at nye mål vil kunne nås. Svært mange kommuner har organisert
sine avfallstjenester gjennom interkommunalt samarbeid, noe som
har ført til større enheter, som leverer enhetlige tjenester til lavere
kostnader. I noen fylker har en utarbeidet fylkesvise (rådgivende)
avfallsplaner, noe som har ført til samordning av tjenester
og etablering av nye felles behandlingsanlegg. Vi ber om at
meldingen gjør en evaluering av forurensningslovens § 30 for å sikre
at kommunenes engasjement fortsatt er lovfestet og kan utvikles på
en best mulig måte.
Avfall Norge mener det er viktig å tydeliggjøre det kommunale
ansvaret og ikke dele husholdningenes avfall opp i flere separate
håndteringssystemer. Avfall Norge vil derfor ikke uten videre støtte
innføring av nye pantesystemer. Avfall Norge mener det er viktig å
utvikle tilgjengeligheten for levering av avfall. Forhandlerne kan
være et viktig punkt for levering av avfall. Det kan imidlertid være
riktig å la forhandlerne være en del av det kommunale systemet,
for eksempel for EE-avfall. Vi ber om at stortingsmeldingen vurderer
en slik endring.
Avfall Norge mener at kommunene må kunne benytte seg av
interkommunale samarbeidsløsninger til å utføre tilsyn med besitter
av næringsavfall, og at regelverket må legge til rette for dette. Etter
Forurensningsloven § 83 kan kommunen når ”...særlige hensyn taler
for det...” delegere sin myndighet til å treffe enkeltvedtak til
interkommunale selskaper. Vi ber derfor om at departementet
vurderer en slik delegering som en del av meldingen.
Stortingsmeldingen må gjennomføre en grundig evaluering av
produsentansvaret slik det er innført i Norge og andre land.
Avfall Norge mener at produsentansvaret vil være den andre viktige
bærebjelken ved siden av det kommunale ansvaret for å nå nye mål
i avfallspolitikken.

Miljøverndepartementet legger opp til at arbeidet med stortingsmeldingen
skal være en åpen prosess, og startet arbeidet med å innkalle til et møte rett
før sommerferien. Hele avfallsbransjen var invitert og miljøvernminister
Erik Solheim er her i ferd med å åpne seansen.

Vi ber departementet om å vurdere å innføre produsentansvar for
• farlig avfall
• tekstiler
• gipsprodukter
Avfall Norge ønsker diskusjon om hvorvidt produsentansvaret i større
grad kan knyttes til materialer som plast eller metall, til kilde som
for eksempel bygg- og anleggsavfall, se på forskjeller i produktene
knyttet til om de er forbruksvarer som emballasje eller kapitalvarer
som bygninger og maskiner.
VIRKEMIDLER
En gjennomgang og evaluering av lov, forskrifter og avgifter må
gjennomføres. Fungerer eksisterende virkemidler i tråd med
intensjonene da de ble innført? Meldingen må sikre at en helhetlig
avfallspolitikk utvikler virkemidler som virker sammen for å nå
de oppsatte mål. Folk flytter mot tettstedene og det skjer en
kontinuerlig fortetting. Dagens standardløsning for avfallsoppsamling
er tilpasset en villa, mens framtidas standardbolig er en leilighet.
Utviklingen går raskt i retning av nedgravde containere og rør.
AVFALLSLOGISTIKK
Ny teknologi for sortering av avfall utvikles i raskt tempo. Om få år
vil det trolig være kostnadseffektivt å sortere ut materialer fra

-----------------------------
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Vi er en ledende leverandør av
løsninger for teknisk forvaltning
og administrasjon av eiendomsgebyrer i kommuner, interkommunale- og private selskaper.
Kontakt oss for mer informasjon
Telefon: 934 19 159 - e-post:
tor.kjetil.lisle@norconsult.com

Informasjonssystemer
Informasjonssystemer

sammensatte avfallsblandinger. Dette vil føre til en kombinasjon
av kildesortering og ettersortering i avanserte, sentrale anlegg.
Dagens avfallsinnsamling er arbeidsintensiv, og bransjen har svært
høyt langtidssykefravær, noe som skyldes slitasjeskader. Framtidas
avfallsinnsamling er automatisert, effektiv og har godt arbeidsmiljø.
PROSESS
Det er gledelig at MD startet prosessen fram mot en ny stortingsmelding med et åpent møte. Avfall Norge vil være aktiv deltaker
i prosessen fram mot en ny melding.
Avfall Norge har god erfaring med å utveksle erfaringer på tvers av
bransjer (og landegrenser) gjennom åpne workshops, for det er når
ulike meninger utveksles at nye, gode løsninger finnes. Vi kan tenke
oss arrangementer innen følgende områder:
a. Produsentansvar – nordiske erfaringer. Vi er allerede i ferd med
å planlegge et seminar i samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner, og det vil finne sted i Oslo (foreløpig dato:
11.–12. oktober). Vi samarbeider gjerne med MD om dette
arrangementet, dersom det er ønskelig.

Kiesel Skandinavia AS
Gamle Mossevei 29 1430 Ås
Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite + 47 909 76 311
Erik Gulsvik + 47 900 92 544
Avfalls sortering

b. Bedre avfallshåndtering krever motivasjon og engasjement hos
“hvermansen”, lokal forankring gjennom kommunale ordninger,
Framtidens byer og nasjonal informasjonskampanje. Vi foreslår
en workshop som kan samle pågående prosesser og utveksle
erfaringer mellom aktørene.
c. Økt innsamling av små-EE-avfall – panteordninger utredes,
men en løsning vil kreve et samspill mellom kommunale ordninger,
forhandlerleddet og et godt kommunikasjonsarbeid. Avfall Norge
vil sammen med Elektronikkbransjen starte et arbeid med å utrede
økt innsamling av småelektronikk.

Flishugger

d. Rammebetingelser for biogass – matavfall, sambehandling med
gjødsel, slam og næringsmidler. Her er det viktig å se hele
verdikjeden i sammenheng.
e. Innsamling av plast – fra plastemballasje til plastprodukter?
Klimakur 2020 og Avfall Norges posisjonsnotat foreslår høyere
ambisjoner for plast. Vi ber MD ta et initiativ knyttet til
målsettingene for plastavfall.

Chipper

Tømmer

AT01610

Avfall Norge ønsker en åpen prosess fram mot en ny stortingsmelding, og vi kan være bidragsytere både med meninger og som medarrangører.
Avfall Norge har i sommer vedtatt en ny versjon av Posisjonsnotatet: Dette mener Avfall Norge, som finnes på vår hjemmeside.
Her er flere av punktene over begrunnet, og det er mye informasjon
som vi mener MD vil ha nytte av i sitt arbeid med ny stortingsmelding.

Havna

Rådgiver Therese Aasen
i Miljøverndepartementet
skal lede det praktiske
arbeidet med den nye
avfallsmeldingen.

www.kiesel.no
AVFALLSPOLITIKK
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Effektiv gjenvinning av problemavfall

Kassert gips er et avfall uten gode sluttbehandlingsløsninger. Desto større grunn til å kildesortere gipsen
som da effektivt kan gjenvinnes til nye gipsplater.

Denne patenterte maskinen skiller gipsavfallet
i en forbløffende ren gipsfraksjon og en like
ren papirfraksjon. Men noe støv i produksjonshallen er ikke til å unngå.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Verken forbrenningsanlegg eller
deponier er særlig interessert i gipsavfall.
Brennverdien er nær null og innholdet av
svovel gir økt forbruk av kalk i røykgassrensingen om utslippsgrensen på 50 mg
SO2 per m3 luft skal overholdes. Og på
deponi har gipsavfallet en lei tendens til
å utvikle illeluktende svovelgass. Derfor
krever deponiforskriften at gipsavfall skal
deponeres tørt i egne celler, atskilt fra
organisk avfall. Det er for øvrig heller ikke
mye som kan deponeres, da gipsavfall fra
riving som regel inneholder for mye
organisk materiale, grensen for deponering
er som kjent fem prosent TOC. Tre av fem
nye platetyper i dag har mer enn fem
prosent TOC når de kommer ut fra
fabrikken. Samtidig hjelper kildesortering
av gips entreprenørene med å nå sine
sorteringsmål, det er altså gode grunner
til å sortere ut gipsen og få den til
gjenvinning.
MYE Å TA AV
Gips Recycling Norge har eksistert siden
2004, og begynner nå å få hånd om en
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betydelig del av gipsavfallet. Ingen vet
sikkert hvor mye gipsavfall som oppstår
her i landet, men det sendes årlig rundt
160 000 tonn nye gipsplater ut på
markedet. Det er anslått at ti prosent av
dette ender som spill og kapp, i tillegg
snakkes det om 50 000 tonn fra riving og
rehabilitering. Det er altså en del å ta av,
og daglig leder Frode Tangsveen i Gips
Recycling Norge mener nå at rundt
30–40 prosent finner veien til
gjenvinning.
BLIR KJAPT TIL NYE PLATER
I Svelvik blir gipsavfallet lagret under tak
før det blir puttet inn i det mobile
behandlingsanlegget, som nå tilbringer
mer enn halve tida i Norge. Dette danske
utstyret skiller gipsavfallet til 90 prosent
rent gipspulver og ca. ti prosent papir.
Kapasiteten er best ved kjøring av tørr
gips. Om det kommer fuktige partier må
disse blandes med tørt avfall og da går
kapasiteten ned. Gipspulveret går rett inn
i produksjonen av nye plater. Gipsavfallet
må være relativt rent, om det inneholder

mer enn to prosent andre materialer,
som isolasjon, treverk, stålskinner, eller
plast, blir avsenderen belastet med et
sorteringsgebyr på kr 800 per tonn, heter
det i brosjyren fra Gips Recycling Norge.
– Men kildesorteringen av gipsen er
gjennomgående god, forteller Tangsveen.
Men iblant kommer det inn våte partier,
det er viktig at avfallet kildesorteres
i lukkede kontainere eller lagres under
tak, sier han.

Fornøyde gipsgjenvinnere foran hallen med gipsavfall i Svelvik. Fra venstre Dennis E. Werenskiold,
driftssjef for Gypsum Recycling, Frode Tangsveen,
daglig leder i Gips Recycling Norge og Henrik
Lund-Nielsen, direktør for Gypsum Recycling.

KAN ØKE BRUKEN
Her forteller fabrikksjef Dagfinn Mundal
at den gjenvunne gipsen blandes med
øvrig råvare før produksjonen av nye
plater. Han ønsker ikke å være for konkret
når det gjelder andelen, men sier de er
i ferd med å nå en grense med den
produksjonsprosessen Norgips har i dag.
– Men vi arbeider med prosessendringer
som kan øke andelen gjenvunnet materiale
vesentlig. Vi føler jo et ansvar for at
produktene vi sender på markedet kan
gjenvinnes, sier han. Mundal forteller
også at det i prinsippet ikke er noe i veien
for å produsere gipsplater basert på
100 prosent gjenvunnet materiale, men at
dette vil kreve investeringer og i tilfelle
ligger noe fram i tid.
Norgips bruker for øvrig ikke noe
jomfruelig materiale i sin produksjon i dag
heller. Det som ikke kommer fra gjenvunnet gipsavfall, er såkalt industrigips.
Dette er et biprodukt fra røykgassrensingen i kullkraftverk, der det tilsettes
store mengder kalk.
SPESIALISERT VIRKSOMHET
– Avsetningen har altså gått smertefritt så
langt ut fra de avtaler vi har med mottakere i dag, sier Tangsveen og ønsker seg
mer gipsavfall.
Gips Recycling Norge er et heleid
datterselskap av danske Gypsum Recycling

International, som ble etablert og fortsatt
eies av tre danske gründere. Selskapet
driver utelukkende med gipsgjenvinning
basert på den patenterte teknologien.
Hver mobil enhet koster mer enn
ti millioner kroner, så de tre maskinene
driver gjenvinning i ti land. Enheten som
for tida tygger gips i Svelvik, betjener
også et mottak i Stockholm, forteller
Henrik Lund-Nielsen, som er direktør
for det hele og en av eierne.
GATE FEE SØRGER FOR INNTEKTENE
For avfallsbesitterne er det naturligvis
mest interessant hvor mye det koster å bli
kvitt gipsavfallet. Svaret er kr 550 per
tonn levert mottaket i Svelvik, eller
kr 790 per tonn ved henting på Østlandet.

Det ferdige gipspulveret går umiddelbart
inn i produksjonen her ved Norgips syd for
Drammen.

Det er her inntektene kommer, salget av
det ferdige gipspulveret betyr lite. Frode
Tangsveen kan fortelle at det til tross for
transporten, kommer mye gips til Svelvik
også fra Vestlandet og Nord Norge.
– Det er prisene i spotmarkedet for
returtransport, pluss litt idealisme, som
gjør dette mulig, sier han. Han forteller
videre at det norske selskapet, etter en
noe trang fødsel, har hatt overskudd
de siste to årene.

Fredheim Maskin AS

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

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

Over 300 solgte
maskiner siden 2006
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Plastic fantastic… eller
Bukken og avfallssekken?
Hvor fantastisk er egentlig returordningen for plast i Norge?
Hvor mye gjenvinnes? Det er god grunn til å stille spørsmål
ved, viser en rekke avfallsanalyser som er utført
i Kommune-Norge. Mengden plastemballasje vi forbruker
er sannsynligvis høyere enn de 15 kg per innbygger som
Grønn Punkt Norge innrapporterer og får godkjent av Klif.
De kommunale avfallsanalysene viser plastmengder som
langt overgår dette. Grønt Punkt Norge får i dag godkjent en
materialgjenvinningsgrad på 25 prosent. Men hvis generert
mengde plast i virkeligheten er 25 kg per innbygger, ja da
blir gjenvinningsgraden ikke mer enn 15 prosent.

AV TORD TJELFLAAT
OVERINGENIØR I IVAR

❖ Returordningen for plastemballasje
baserer seg på det såkalte produsentansvaret, som innebærer at næringslivet
selv skal ta ansvar for avfall fra egne
produkter. Det er Plastretur via Grønt Punkt
Norge som administrerer returordningen for
plastemballasje. Hvert år må Grønt Punkt
Norge innrapportere til Klif og få godkjent
hvor mye de klarer å gjenvinne av plasten
de fører ut i markedet. Mengde plast som
forbrukes er en viktig parameter i dette
regnestykket, da det danner grunnlaget
for den gjenvinningsgrad som plastbransjen
får godkjent.
STADIG MER PLASTEMBALLASJE
Grønt Punkt Norge anvendte i 2000 og 2001
ca. 11,4 kg per innbygger som sjablongregel
for mengde plastemballasje forbrukt i husholdningene. Denne mengden har sakte men
sikkert økt med årene. I 2002 til 2006 lå
forbruket på rundt 13,3 kg og fra 2007 til
2011 har forbruket vært rundt 15 kg per
innbygger, ifølge Grønt Punkt Norge.
I 2010 var forbruket på landsbasis 72 936
tonn. Av dette kildesorterte husholdningene
22 575 tonn, som så blir sendt til Tyskland
for ettersortering og materialgjenvinning.
Etter sortering i Tyskland sitter vi igjen med
en materialgjenvinningsgrad på 25 prosent
for all husholdningsplast i Norge.
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Dersom den genererte mengde plastemballasje i markedet i virkeligheten er
større enn 15 kg per innbygger, vil materialgjenvinningsgraden som Grønn Punkt Norge
rapporterer til myndighetene være lavere
enn antatt.
BETYDELIG STØRRE MENGDER
Undertegnede har samlet inn 16 avfallsanalyser fra ulike interkommunale
selskaper og kommuner i Norge. Disse viser
at mengden plast varierer mellom de ulike
kommunene, men at de fleste ligger langt
høyere enn den genererte mengden på 15 kg
per innbygger som Grønt Punkt Norge legger
til grunn for beregning av materialgjenvinningsgraden.
OSLO
Renovasjonsetaten i Oslo kommune har
gjennomført fem sorteringsanalyser siden år
2000. I 2000 fant man 23 kg per innbygger,
i 2005 og 2009 lå mengden på 28 kg, mens
de to siste målingene i 2010 og 2011 viser
at den gjennomsnittlige forbruker i hovedstaden bruker en plastmengde på rundt
25 kg per innbygger. Metodikken som er
brukt i analysene for 2009, 2010 og 2011,
følger Avfall Norges ”Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall” som ble
utarbeidet av Asplan Viak i 2005.

Som for øvrige fraksjoner er gjenvinningsgraden for
plastemballasje avhengig av hvor mye som faktisk
genereres av dette avfallet. Foto: Grønt Punkt Norge.

TRONDHEIM
I 2007 gjennomførte Norsas og Cowi en
avfallsanalyse for Trondheim kommune.
Mengden plastemballasje per innbygger
lå på 28 kg for trønderne. Altså på nivå
med det man har funnet i Oslo.
SØRLANDET
I flere kommuner på Sørlandet er det gjort
avfallsanalyser via RKR siden 1994. Den
siste ble gjort i 2006. Grønt Punkt Norge
anvendte den gang 13,5 kg som generert
mengde per innbygger. Den største mengden
plastemballasje hadde Kristiansand på 35 kg
per innbygger.
I Sogndal og Søgne fant man 26 kg,
i Vennesla 29 kg og i Birkenes 23 kg,
Maren-regionen lå på nivå med Kristiansand
på 36 kg, men utvalget av prøver ble kun
foretatt i Mandal og overført til resten av
Maren-regionen, og mengden kan derfor
være noe usikker.
ROGALAND
Asplan Viak har utført to sorteringsanalyser
for Ivar. Den siste ble gjennomført i 2011.
Begge undersøkelsene er gjort i henhold til
veilederen for plukkanalyser til Avfall Norge.
I Stavanger og Sandnes lå mengden
plastemballasje på 23 kg per innbygger.
I landbrukskommunene Hå, Time, Klepp
og Randaberg var mengden 24 kg. I Sola
og Rennesøy lå mengden på 28 kg, mens
Gjesdal hadde 33 kg per innbygger.
Ryfylket, som består av utkantkommunene
Strand, Hjelmeland, Forsand, Finnøy og

Tord Tjelflaat er opptatt av at tallene for
gjenvinning skal være korrekte. I denne artikkelen
tar han for seg tallene for plastemballasje.

Suldal, var også med i sorteringsanalysen
som Asplan Viak utførte for Ivar i 2011.
Her fant man i snitt for de fem kommunene
22 kg per innbygger.
SØR-ØSTLANDET
Noen av de laveste mengdene var å finne på
Sør-Østlandet. Mepex har utført sorteringsanalyser for Asker og Bærum i 2005 og for
Rfd (9 kommuner i Drammensregionen) og
Vesar (11 kommuner i Vestfold) i 2009, og
fant følgende plastmengde per innbygger:
Asker 16 kg, Bærum 18 kg, Rfd-kommunene
19 kg og Vesar-kommunene 20 kg.

FORURENSNINGER I PLASTEN
Selv om man fjerner de verste matrestene
fra plastemballasjen når man foretar
sorteringsanalyser, vil det likevel kunne
være noe mat- og andre forurensninger
igjen som utgjør en viss vektprosent,
fordi egenvekten til plast er lav.
Vanlige sorteringsanalyser tar vanligvis
ikke høyde for dette, da det er en kostbar
og omstendelig prosess å vaske og tørke
plasten. Hvor stor vektprosent dette utgjør,
finnes det svært lite dokumentasjon på.
Etter det undertegnede har kjennskap til,
er det kun utført en slik analyse her
i landet. Denne er utført av Mepex for Grønt
Punkt Norge og Asker og Bærum kommuner
i 2005. I denne analysen fant man 20–30
prosent med mat- og andre forurensninger
i plastemballasjen etter at de verste
forurensningene var fjernet. Uansett er
en slik analyse et altfor dårlig grunnlag til
å kunne si noe sikkert om hvor mye disse
forurensningene utgjør av vekten.
Skulle man likevel ta høyde for
25 prosenrt forurensninger i plastemballasjen i de kommunale avfallsanalysene og trekke dette fra plastemballasjen
som finnes i restavfallet, vil fremdeles den
genererte mengde plastemballasje per
innbygger være høyere enn de tall som
Grønt Punkt Norge anvender, med unntak
av Asker og Bærum kommuner som ville
havnet rundt Grønt Punkt Norge sitt nivå
i 2005, som den gang var 13,3 kg per
innbygger. Alle de andre kommunene
har høyere verdier.
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HVOR MYE MATERIALGJENVINNES EGENTLIG?
Omtrent 80 prosent av Norges
husholdninger har i dag et tilbud
for kildesortering av plastemballasje, enten i form av
bringesystem eller hentesystem.
Men til tross for den gode
dekningsgraden, materialgjenvinnes likevel kun 25 prosent
av husholdningsplasten som
oppstår, ifølge Grønt Punkt
Norge sine beregninger.
Sorteringsanalysene viser at
mengde plastemballasje som
Grønt Punkt Norges medlemmer
sender ut i markedet, sannsynligvis er mye høyere enn det som
Grønt Punkt Norge anvender i
sine sjablonregler for å beregne
materialgjenvinningsgraden for
husholdningsplasten. Dette tyder
på at den faktiske materialgjenvinningsgraden er enda
lavere. Hvis forbruket av plastemballasje for eksempel er 25 kg
per innbygger, øker den totale
mengde plastemballasje i Norge
til 125 000 tonn, og materialgjenvinningsgraden ville kun
vært 15 prosent.

Det er en nitid jobb å sortere og analysere hva avfallet består av.
Bildet viser hvordan dette ble gjort ved analyse av restavfallet i Oslo.

HVOR ER KLIF?
Alle sjablonberegninger har
usikkerhetsmomenter i seg. Derfor
er det ekstra nyttig å analysere
hva man faktisk kaster i restavfallet som en kvalitetssikring.
Dette kan gjøres ved å gjennomføre sorteringsanalyser av
restavfallet.

Tyske og svenske
anlegg kjemper
om 40 000 tonn
husholdningsplast
Grønt Punkt Norge og det svenske returselskapet Förpacknings- og
tidningsinsamlingen (FTI) har sammen gått ut og bedt om tilbud
på behandling av 40 000 tonn plastemballasje fra husholdningene
i de to landene. Kravet er at 80 prosent skal gå til materialgjenvinning og det forhandles nå med fem tyske og svenske
aktører.
Svenskene samler inn dobbelt så mye plast som oss og endret
opplegget sitt for et par år siden, slik at de nå samler inn alle
typer plastemballasje.
– Dette gjør at det som samles inn er likt og åpner for en felles
behandlingsløsning, sier Per Gjester i Grønt Punkt Norge, som er
ansvarlig for prosessen på norsk side. Han forteller at de gikk
direkte ut til 20 aktører og ba om tilbud. Dette resulterte i 12
tilbud innen anbudsfristen som var 4. juli. Det videreforhandles
nå med fem anlegg, deriblant tyske Alba som mottar den norske
plasten nå. De aktørene som nå gjenstår er svenske og tyske, også
svenske Swerec AB, som tok imot den norske husholdningsplasten
fram til 2009 skal være blant de fem. Dagens avtale gjelder fram
til nyttår og Per Gjester regner med at en ny avtale vil være klar
tidlig i oktober.
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Mange kommuner har gjennomført sorteringsanalyser i en
årrekke, og sitter på verdifull
informasjon. Disse rapportene
er tilgjengelige også for materialselskapene, og ikke minst er de
tilgjengelige for Klif som har
ansvar for å kvalitetssikre og
kontrollere den statistikk som
materialselskapene årlig sender
inn for godkjenning. Mange avfallsfora i bransjen har lenge
signalisert at emballasjemengdene er høyere enn de
offisielle tallene, og mange
undres over hvorfor Klif viser en
så slapp holdning og interesse
i å kvalitetssjekke dette nærmere.
Hvis Klif selv ikke er i stand til å
kvalitetskontrollere emballasjebransjen, burde det være et
prinsipp at det anvendes en
uavhengig tredjepart som kan
verifisere rapporteringen, slik at
det ikke blir ”Bukken som passer
avfallssekken”.
MYE ER IKKE INKLUDERT
Plastemballasje som havner
i restavfallet eller som blir kildesortert på de kommunale betjente
gjenvinningsstasjonene, er ikke
inkludert i sorteringsanalysene
som er samlet inn, da Grønt
Punkt Norge definerer denne type
plastemballasje som næringsplast, til tross for at avfallsbesitterne i stor grad er husholdninger.
Plastemballasje som havner
i restavfall ved hytterenovasjon
er heller ikke inkludert i de
kommunale tallene, da det finnes
få sorteringsanalyser av dette
avfallet. Dersom denne plasten
hadde vært tatt med i mengde-

beregningene, ville den genererte
mengden blitt enda noe høyere.
Mange av analysene inkluderer
også tall på plastprodukter, men
da denne type plast ikke er Grønt
Punkt Norge sitt ansvar, er disse
trukket fra statistikken som er
presentert her.
USIKKERHETER
Til slutt må nevnes at denne
artikkelen ikke må oppfattes som
om sorteringsanalysene gir hele
fasiten. Resultatene i en
sorteringsanalyse vil variere,
avhengig av hvilke områder som
velges i en kommune. Det vil
også være variasjoner mellom
kommuner, avhengig av for
eksempel boligtype, familiestørrelser, alderssammensetning,
kjøpekraft, by og land etc. Det
kan også forekomme usikkerhetsfaktorer med tanke metodikken
som er anvendt ved utvalg av
prøver og representativiteten.
Men en ting er sikkert, og det er
at når så mange avfallsanalyser
peker i samme retning, burde det
ringe en bjelle både i emballasjebransjen og hos ansvarlige
kontrollmyndigheter.

… det burde ringe en bjelle
både i emballasjebransjen
og hos ansvarlige
kontrollmyndigheter.

Over 80 prosent av innsamlet
husholdningsplast går
til materialgjenvinning
Grønt Punkt har i forkant av dette nummeret av Kretsløpet hatt en dialog med Tord Tjelflaat, siden vi
har ønsket å kommentere hans påstander om beregning av plastemballasjeforbruk, samt innsamlingsog gjenvinningstall.
AV EIRIK OLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF GRØNT PUNKT NORGE

❖ Først og fremst er det viktig med fakta, det
er både Tjelflaat og Grønt Punkt enige om.
I den forbindelse er det verdt å nevne at det
som godkjennes som materialgjenvunnet
plastemballasje, er summen av plastemballasje
som er samlet inn og gjenvunnet fra
henholdsvis næringsliv og husholdninger.
Det korrekte tallet for materialgjenvinning av
plastemballasje i 2010 er 39,2 prosent.
Hovedmengden som gjenvinnes stammer fra
næringslivet, der så mye som 55,6 prosent
ble gjenvunnet i 2010. Målet i bransjeavtalen
er 30 prosent, så uansett beregningsmåte for
forbruk, kan vi konkludere med at dette
måltallet er oppfylt.
For de av leserne som ikke er helt inne
i terminologien, så benyttes begrepet
”nevner” om den mengden plastemballasje
som sendes ut i markedet i løpet av et år,
mens “teller” er den mengden som materialgjenvinnes eller energiutnyttes. Nevner
beregnes av Grønt Punkt Norge basert på en
analyse av varetilførselen til det norske
markedet. Kort oppsummert er metodikken
slik:
– Emballasjen som er innrapportert fra
medlemmene i Grønt Punkt Norge er
gruppert etter medlemmenes bransjetilknytning.
– Total mengde innrapportert emballasje
i hver bransje er regnet ut.
– Innen hver bransje er omsetningen til
medlemmene i Grønt Punkt Norge, og omsetningen totalt (inklusive bedrifter som
ennå ikke er med i returordningene for
brukt emballasje) beregnet. Forholdet
mellom disse tallene, dekningsgraden
på omsetning, inngår i beregningene.
– Bedrifter som ikke bruker emballasje
er sett bort fra.

– Bedrifter som fra emballasjeståsted
er plassert i feil bransje, er flyttet.
– Beregningsmetoder for å finne total
emballasjebruk er satt etter individuell
vurdering av bransjene.
– På dette grunnlaget er total emballasjetilførsel beregnet.
Det er beregnet en total nevner på 72 936
tonn til husholdningene i 2010. Med 4,9
millioner innbyggere i Norge, blir det da
ca. 15 kg/innbygger pr år. Beregnet mengde
er ren plastemballasje som tilføres det norske
markedet. Det vil si ren og tørr emballasje
som ikke er tilgriset, er uten etiketter eller
har tatt opp i seg vann. Dette er en metodikk
som myndighetene ved Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) har akseptert,
og metodikken forbedres stadig.
Det Tjelflaat i hovedsak stiller spørsmålstegn ved, er hvor mye plastemballasje som
forbrukes i norske husholdninger. Han tar
utgangspunkt i plukkanalyser av restavfall,
som er gjennomført forskjellige steder
i landet gjennom flere år. En del av disse
tallene avviker relativt mye fra Grønt Punkt
sine tall.
I Oslo ble det funnet 23 kg i restavfallet
i 2000, i 2005 og 2009 ble det funnet 28 kg,
mens det i 2010 og 2011 hevdes at mengden
er 25 kilo. Disse tallene avviker fra våre tall
både når det gjelder kvantitet og trend. Våre
tall tilsier at mengden plastemballasje har økt
i tidsrommet 2005–2011, noe som er i tråd
med internasjonale trender. Så vidt vi kan
se er det bare plukkanalysene selv som kan
forklare nedgangen i Oslo. I Trondheim fant
man 28 kg i 2007. I Kristiansand fant man
35 kg per innbygger i 2006, mens en av
nabokommunene hadde et resultat på 23 kg.
Avviket her må da forklares med forskjellig

handlemønster, men det kan vel også hende
at disse undersøkelsene er gjennomført noe
forskjellig. Tjelflaat nevner også den
sorteringsanalysen Grønt Punkt forholder
seg til, der man etter å ha vasket og tørket
plastemballasjen kom fram til et resultat på
henholdsvis 16 og 18 kilo per innbygger. Der
fant man at plasten inneholdt ca. 25 prosent
produktrester. Tallene i sorteringsanalyser
varierer dermed mellom 16 og 35 kg, dette er
et relativt stort avvik.
Vi er uansett enige i at det er et stort sprik
mellom hva Grønt Punkt har beregnet som
mengde og resultatet fra plukkanalysene.
I 2010 startet Grønt Punkt Norge en
revidering av beregningsmodellen for om
mulig å finne endringer. Arbeidet er imidlertid
svært komplisert og tidkrevende, så det vil ta
noe tid før resultatene er klare. For å sikre at
tallene blir så korrekte som mulig, vil Grønt
Punkt Norge derfor hvert tredje år gjennomføre en stor analyse av nevneren.
For vår del er det ingen prestisje i dette,
og heller ingen økonomisk vinning.
Det vi ønsker er full oppslutning om
emballasjedugnaden. Så hvor fantastisk
returordningen for plastemballasje er, kommer
an på et hvert ledd i kjeden. Alle kan gjøre
litt og alle må gjøre sitt. Kommunene har en
viktig jobb å gjøre når det gjelder å få samlet
inn emballasjen fra husholdningene, mens
Grønt Punkt og materialselskapene sørger for
gjenvinningen.
Så hvis Tjelflaat og IVAR får samlet inn
plastemballasjen, skal vi sørge for å få den
gjenvunnet. Og hvis det er mer der ute enn
vi har beregnet, blir også det tatt i mot.
Og i fjor ble altså over 80 prosent av
plastemballasjen som ble samlet inn materialgjenvunnet.
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Bruk og kast av arbeidskraft
Fagforbundet organiserer
ansatte innen innsamling
og behandling av avfall,
og har de siste årene sett på
utviklingen innenfor bransjen
med gru. Det er slående
hvordan en bransje som er
så framtidsrettet i forhold
til bærekraftig utnyttelse
av ressursene og miljøansvar
har et så utdatert syn på
rekruttering og organisering
av arbeidet.

SELSKAPENE HAR ANSVARET
Spørsmålet er hvem som har satt i gang
spiralen som fører til stadig forverrede lønnsog arbeidsvilkår for renovatørene. En ser at
kommunenes fokus kun på pris og manglende
kontrollrutiner legger til rette for en slik
praksis. Men det fratar ikke de norske
renovasjonsselskapene ansvaret for brudd på
lovverket i forsøkene på å vinne anbudene.
I konkurransen for stadig økende fortjeneste
og tilslag på anbudene, presser selskapene
hverandre til å finne stadig mer kreative
løsninger som reduserer prisen. Vinnerne
er eierne av selskapene, taperne er de som
utfører arbeidet.
Stein Gulbrandsen i Fagforbundet er rystet over hvilke
arbeidsforhold konkurranseutsettingen av avfallsinnsamlingen har ført til.

AV STEIN GULDBRANDSEN, LEDER SEKSJON SAMFERDSEL
OG TEKNISK I FAGFORBUNDET

❖ Ragn-Sells vant anbudet om innhenting av
husholdningsavfall i Asker kommune i 2010.
De valgte å basere oppdraget på midlertidige
kontrakter gjennom Adecco, ulovlig lange
arbeidsdager med høyt tempo og dårlige
boforhold. Etter at fire vikarer klaget til
Adecco, fikk de beskjed om å si opp frivillig.
Alternativet var å få sparken. Både Adecco
og Ragn-Sells har fraskrevet seg ethvert
ansvar, til tross for at Fagforbundet sitter
med stemplingskort som viser gjentatte
arbeidsuker på mellom 60 og 70 timer i uken.
Ragn-Sells velger også å omgå bruk av den
vanlige praksisen med prøvetid for fast
ansatte, og tar heller i bruk selskapets egen
strategi med midlertidige ansettelser, som
er i strid med lovverket. Innhenting av husholdningsavfall i Asker er en permanent
oppgave, som ikke rettferdiggjør bruken av
midlertidige ansettelser. Det var først etter
mye mediepress at Ragn-Sells valgte fast
ansettelse for vikarene.
BRUDD PÅ ARBEIDSMILJØLOVEN
Arbeidstilsynet fant tidligere i år flere
lovbrudd ved Ragn-Sells virksomhet i Asker,
til tross for at selskapet tidligere hadde avvist at lovbrudd hadde forekommet. RagnSells har snarere valgt å belære Arbeidstilsynet i lovverket, og synes ikke påvirket
av at kun fem av 14 polske arbeidere fortsatt
var i arbeid etter tre måneder.
Samfunnet fikk innblikk i enkelte
renovasjonsselskapers utnyttelse av arbeidskraft allerede i fjor sommer, da RenoNorden
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fikk beskjed av Arbeidstilsynet om å rydde
opp i bruken av mangelfulle arbeidskontrakter. RenoNorden var raske med
å tilbakevise anklagene, og forsikret at de
ikke hadde begått sosial dumping. I år har
det vært nye tilsyn ved renovasjonsgiganten.
Selskapet har igjen fått påpakning for brudd
på arbeidsmiljøloven, med mange av de
samme bruddene som ble påvist i fjor.
MÅ HA UTLENDINGER
Anstendige lønns- og arbeidsforhold er
prinsipper som står sterkt i det norske
samfunnet. Det bidrar til å motvirke skjev
fordeling av goder og økende deling mellom
A- og B-lag i det norske arbeidslivet. Det er
derfor sjokkerende å lese Ragn-Sells
kommentere forholdene som ble avdekket
i Asker.
– Ville gjort det samme igjen, er HRdirektøren i Ragn-Sells kommentar, gjennom
fete typer i en tidligere utgave av Kretsløpet.
Både RenoNorden og Ragn-Sells viser til at
de lønner ansatte etter gjeldende tariff,
men glemmer at både overtidsbetaling og en
anstendig pensjon også er en viktig del av
lønns- og arbeidsvilkårene. Torgeir Eian
i Ragn-Sells forsvarer også selskapets
rekrutteringsstrategi, og viser til
nødvendigheten av å bruke utenlandsk
personell i konkurranse med andre selskaper
som gjør det samme. Uten bruk av
utenlandsk personell som er mer vant til og
mer innstilt på hardt arbeid, taper Ragn-Sells
konkurransen.

UMULIG Å STÅ LØPET UT
Med færre ansatte enn det som ble brukt
tidligere, sier det seg selv at de ansatte som
skal utføre jobben, må jobbe raskere og
hardere. I en fysisk krevende jobb vitner
dette om en bruk- og kast-mentalitet
i forhold til arbeidskraften. Dette strider
mot målsetningen om at folk skal kunne stå
i jobb fram til pensjonsalder. Resultatet av
denne praksisen er man stadig må hente inn
nytt personell som overtar stafettpinnen
etter de som ikke klarer å stå løpet ut.
Eian forsvarer praksisen med utstrakt bruk
av overtid ved å vise til at polakkene som
jobbet i Asker ønsket mest mulig overtid.
Polakkene på sin side viser til at overtida
var mer utstrakt enn disse hadde blitt
forespeilet. Det er uansett ikke slike hensyn
som skal definere norsk arbeidsliv. Norsk
arbeidsliv skal ha et helhetlig og framtidsrettet perspektiv på ansettelser og legge til
rette for at ansatte, også i fysisk krevende
jobber, kan stå løpet ut i en jobb de trives i.
PRIVATISERINGSHYSTERI
Fagforbundet mener at innhenting av avfall
som et kommunalt ansvar, skal drives
i offentlig regi. De som gjør jobben, skal
være offentlig ansatte med anstendig lønn
og pensjonsvilkår, og ikke være utsatt for
belastningen med stadige anbudsrunder
og press om et umenneskelig tempo. Den
økende graden av konkurranseutsetting av
tjenesten er et resultat av et privatiseringshysteri og et press fra de private aktørene om
stadig større markedsandel og økt inntjening.
Tilhengerne av konkurranseutsetting
argumenterer med modernisering og
effektivisering av bransjen. Det samme gjør
Fagforbundet. Men modernisering og
effektivisering skal ikke fullbyrdes gjennom
at de ansatte skal løfte mer, løpe fortere og
ha lengre arbeidsdager. Det er ikke rå muskelkraft som skal føre Norge inn i framtida, men
kompetanse, utdanning og tilrettelegging

for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig
jobb. Effektivisering skal snarere baseres på
nyvinninger som er gode både for bransjen
og de ansatte, som gir en rasjonell
tilrettelegging av arbeidet og som ivaretar
helse, miljø og sikkerhet. Besparelser ved en
mer effektiv utførelse av de kommunale
tjenestene, skal gå tilbake til kommunene
for ytterligere forbedringer i tjenestetilbudet,
ikke til privates lommer.
KOMPETANSEHEVING
Innhenting av avfall er ikke en arbeidsoppgave som skal betraktes som annerledes
enn andre offentlige oppgaver som utføres
i Norge. Et moderne arbeidsliv vektlegger de
ansattes medbestemmelse og kompetanse
som en fordel både for arbeidsgivere og
arbeidstakere. Et slikt arbeidsliv medfører
trivsel og ansatte som ønsker å fortsette
i jobben sin. Kompetanseheving er en
forutsetning for en sunn effektivisering av
arbeidet. Fagforbundet jobber aktivt for at
også ansatte i renovasjonsbransjen skal få
muligheten til å ta fagbrev og for annen type
kompetanseheving. Å basere tjenesten kun
på ufaglært personell i denne bransjen,
undergraver dette prinsippet. De norske
selskapene bør heller satse på ansatte som

ønsker å bli værende i arbeidet over lengre
tid og som ønsker å tilføre selskapet økt
kompetanse. Fagforbundet ønsker ansatte
i alle farger fra alle nasjoner velkomne til
å jobbe i bransjen. Men disse skal tilbys
lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende nivået
i Norge. Dette hindrer utkonkurrering
av de seriøse selskapene og bidrar til
et menneskelig arbeidsliv.
FAGFORBUNDET VIL BIDRA
Fagforbundet undrer seg over bransjens
omfavnelse av et system som er basert
på lønns- og arbeidsvilkår ingen vil være
bekjent av, og som erstatter et system med
offentlig tjenesteyting med gode lønns- og
arbeidsvilkår med et privat monopol.
Et monopol basert på få og store selskaper
som får stadig større markedsandeler og som
baserer sin bedrift på utnyttelse av både
norsk og utenlandsk personell. Vi ønsker også
at bransjen ikke lenger idealiserer selskapene
som tjener gode penger basert på lovbrudd,
men heller de som tar ansvaret som en seriøs
bedrift alvorlig.
Fagforbundet ønsker derfor å utfordre
bransjen og foreslår at følgende blir en
hovedprioritet for de selskapene som ønsker
å framstå som seriøse:

• Fokus på å ansette faglært personell og
kompetanseheving for de ansatte.
• Effektivisering gjennom rasjonell tilrettelegging av arbeidet basert på en god
HMS-plan for de ansatte.
• Ordnede lønns– og arbeidsvilkår basert på
norske standarder.
Fagforbundet skal gjøre det vi kan for å
motvirke organisert kriminalitet, sørge for
gode lønns- og arbeidsvilkår og en god
tjeneste for innbyggerne. Vi håper bransjen
blir med oss i dette viktige arbeidet.

Vinnerne er eierne av
selskapene, taperne er de
som utfører arbeidet.

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

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

“Fordi vi er best!”

www.ibulk.no
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Ragn-Sells beholder dekkgjenvinningen

Etter at Norsk Dekkretur har
gjennomført anbudsrunde for
behandling av dekk de neste fem
årene er det nå klart at RagnSells, som har hatt dette oppdraget de siste ti årene, får
fornyet kontrakt. De siste årene
har en vesentlig andel av
dekkene havnet som toppdekke
på deponier i Finland og Estland.
Dette har vakt reaksjoner, men
nå bygger Ragn-Sells granulatfabrikk i Trollhättan.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Det har vakt reaksjoner at en stadig større
andel av de rundt 50 000 tonnene med dekk
som årlig samles inn i Norge, har blitt eksportert til Finland og Estland, der de i hovedsak brukes som toppdekke ved avslutning av
avfallsdeponier, en disponering som etter
Avfallsforskriftens § 5 ikke er tillatt i Norge.
I 2010 gikk ca. 70 prosent av dekkene til
dette formålet, drøyt 20 prosent gikk til
energigjenvinning i norske og svenske
sementfabrikker, mens resten ble gjenvunnet
som fendere, skytematter eller lignende.
Enkelte, ikke minst det danske selskapet
Genan som er verdens største dekkgjenvinner,
har ment at denne formen for "material-
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gjenvinning" ikke er miljøvennlig nok, og har
arbeidet for å få endret det norske regelverket.

Dekkene vil havne her på Ragn-Sells' mottaksanlegg
på Skjerkøya i nye fem år. Men en større del vil gå
til materialgjenvinning når selskapets ye granulatfabrikk i Trollhättan står klar.

IKKE VESENTLIG FORSKJELL
For et år siden fikk Klif derfor i oppdrag av
Miljøverndepartementet å vurdere de miljømessige konsekvensene av ulike behandlingsmåter. Klif fikk Norconsult til å utarbeide en
rapport om saken, og svaret, som forelå i
slutten av mai, er dette: Det er ikke grunnlag
for å endre regelverket eller foreslå nye virkemidler, fordi det ikke kan konkluderes med at
en disponeringsmåte er mer miljøvennlig enn
de øvrige. Dermed kan dagens praksis fortsette og Ragn-Sells vant anbudet på pris.
Genans tilbud, som ifølge selskapet ville utløst etablering av en fabrikk for produksjon
av granulat dersom det ble antatt, skal etter
det Kretsløpet forstår ha ligget himmelhøyt
over de øvrige. I dag brukes rundt 10 000
tonn slikt granulat årlig i Norge, hovedsakelig
til kunstgressbaner, men dette importeres.

Gjenvinning, Fredrik Gaustad til Teknisk
Ukeblad. Også Avfall Norge har reagert, i juni
skrev organisasjonen brev til
Miljøverndepartementet:
– Vi mener dagens praksis med at store
mengder dekk eksporteres til andre land for
å benyttes til toppdekke på avfallsfyllinger
klart bryter med prinsippene i avfallshierarkiet og ønsker en mer ambisiøs
holdning til gjenvinning av kasserte dekk,
heter det her. Og dersom den lite ambisiøse
holdningen likevel skulle bestå, ønsker Avfall
Norge sekundært at samme disponering av
bildekk må tillates også på norske avfallsdeponi.

REAKSJONER
Genan og partneren Veidekke Gjenvinning AS
har stilt seg uforstående til miljømyndighetenes håndtering. I et brev til miljøvernminister Erik Solheim skriver Veidekke
Gjenvinning at de er svært overrasket over
Klifs miljøvurderinger og konklusjon.
– Vi synes det er underlig at vi sender
vanlig utsortert husholdningsplast til
Tyskland for materialgjenvinning, mens det
fortsatt skal være ok å bruke dekk som toppdekke på søppeldeponier. Det er lite
ambisiøst og veldig spesielt at vi bare skal
brenne eller sluttdisponere, og ikke materialgjenvinne dekk, sier teknisk sjef i Veidekke

I DRIFT FRA NYTTÅR
Men nå bygger altså Ragn-Sells en granulatfabrikk i Trollhättan i Sverige, der det skal
produseres granulat basert på 30 000 tonn
svenske og norske dekk. Om halvparten
kommer fra Norge vil det si at 30 prosent av
dekkene som samles inn her i landet, vil
materialgjenvinnes i den nye fabrikken.
Granulatet kan i tillegg til kunstgressbaner
også brukes som tilslag i asfalt.
– Fabrikken skal etter planen settes i drift
fra nyttår, sier Pål Hansen driftsdirektør i
Ragn-Sells. Dekk innsamlet i Nord-Norge vil
fortsatt gå til energigjenvinning ved Norcems
sementfabrikk i Kjøpsvik.

Velsmakende
avfallslunsj
K
Kompostering
ompostering
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Alt innen avfallsbehandling

UHVWDYIDOORUJDQLVNDYIDOOWUDQVSRUW
UHVWDYIDOORUJDQLVNDYIDOOWUDQVSRUW
Miljøvernminister Erik Solheim og Sofiepris-vinner Tristram Stuart
kunne sammen med 2 000 andre innta lunsj av "mat som ellers
ville bli kastet" foran Stortinget 16. juni. Det var naturligvis ikke
avfall som ble servert, men en gryterett produsert av varer fra
grossistleddet med kort gjenværende holdbarhet. Det kan uansett
underskrives på at det smakte godt.
– Og en mer reell holdbarhetsdato er jo av det vi jobber med
for å redusere matavfallsmengdene, sier Halvdan Olafssøn.
Han er direktør i NHO mat og drikke og prosjektkoordinator
for ForMat-prosjektet, som arrangerte avfallslunsjen.

Flishugging
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Ønsker forurensningskvoter
Administrerende direktør
Leif-Magne Hjelseng i Iris
Salten mener myndighetenes
krav til rensing av for eksempel
sigevannet fra avfallsdeponiene, ikke står i forhold
til graden av forurensning.

AV ARNT E. PEDERSEN, IRIS

❖ − Forstå meg rett. Det er et riktig
prinsipp at forurenser skal betale. Vi slipper
ut rundt 100 000 kubikkmeter med sigevann i året fra deponiet. Det inneholder
mye næringsstoffer som trengs i naturen,
men også miljøgifter. Vi skal selvfølgelig
betale og etterkomme de krav til rensing
som Fylkesmannen har bestemt. Men i et
nasjonalt bilde rimer ikke dette. For sett
i forhold til industrien forurenser avfallsbransjen lite. Vi vil samlet bruke en plass
mellom 100 og 200 millioner kroner på
rensing i året fra blant annet deponiene.
Disse pengene kunne vært brukt langt
bedre hvis de hadde blitt kanalisert til
rensing av store forurensningskilder,
sier Hjelseng.
FEM MILLIONER.
For å rense sigevannet fra deponiet til Iris
på Vikan, regner Hjelseng med at selskapet
må foreta investeringer på rundt fem
millioner kroner.
− I tillegg vil vi få årlige driftskostnader
på mellom 500 000 kroner og en million.
Ut fra den teknologien som finnes, kan vi

Direktør Leif-Magne Hjelseng i Iris Salten i Bodø synes kostnadene til rensing
og overvåking av sigevannet er urimelig høye og ønsker seg forurensningskvoter i stedet.

forvente at vi klarer å rense 80 prosent.
Men det vet vi ikke sikkert. Forurensningsmyndighetene har lagt opp til at vi som
driver deponiene selv, skal foreslå hvor mye
som skal renses og hva som skal renses,
uten at det tas hensyn til de samlede
utslipp i Norge og hvilke tiltak som har
størst effekt. Det beste for miljøet vil
være at alle forurensere bidrar gjennom
for eksempel forurensningskvoter og at
pengene kanaliseres dit de gir størst effekt,
og ikke slik som nå, at mange små
forurensere samlet sett bruker mye
penger på å gjøre miljøet litt bedre.
Men det monner veldig lite i den store
sammenhengen.

Waste Management Solutions
Nyheter fra Reknes AS
Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging
WMS Exchange (ny bransjeløsning)
Ny versjon av Deklarasjon.no
Ta kontak med oss for å fa informasjon om de siste nyheten
Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80
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LOJALT
Leif-Magne Hjelseng mener at et slikt
kvotesystem må styres av Miljøverndepartementet.
– Med full oversikt over all forurensing
i landet, og et kvotesystem der alle bidrar,
vil man komme et langt skritt videre for
å få redusert utslippene. Men vi skal som
nevnt følge lojalt de vedtak som er gjort
og innfri de krav som stilles til oss når det
gjelder rensing av sigevannet fra Iris sitt
deponi på Vikan ved Bodø. Men det blir et
paradoks når vi vet at mange ulike miljøgifter fra andre kilder renner ut i havet i
store konsentrasjoner, og er en trussel for
livet der.
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Avfallskonferansen 2011

Vellykket i Vestfold
Med 835 deltakere og 70 utstillere var
Avfallskonferansen 2011 den største
noensinne. Og om vi ikke helt har
forutsetninger for å bruke uttrykket
"best game ever", må det konstateres at
arrangementet var vellykket på alle måter.

TEKST JOHS. BJØRNDAL
FOTO MERETHE OPSTAD

Økonomiprofessor Erik Reinert gjorde lykke med kritiske ytringer
om sin egen stand.

Forholdsvis gemyttlig under debatten mellom, fra venstre: Nikolai Astrup (H),
Tord Lien Aasland (Ap), Svein Flaatten (H) og Geir Pollestad (Sp).

Miljøsjef Reija Santala i Frevar kunne ta imot prisen for beste stand fra juryleder
Reidar Hansen, leder av Avfall Norges kommunikasjonsgruppe.
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❖ Til tross for rekorddeltakelsen var det rikelig plass på Smiths
venners usannsynlig store konferansesenter i Stokke, det skal kunne
ta imot og huse inntil 6 000 deltakere.
Konferansen markerte også Avfall Norges 25-årsjubileum.
Dette ble det imidlertid ikke gjort særlig stort nummer av, muligens
fordi man hadde et heidundrende 20-årsjubileum med innlagt
navneskifte i Oslo i 2006. Men direktør Håkon Jentoft trakk likevel
noen linjer tilbake, blant annet til den første konferansen i 1990,
da temaet var "Avfallssortering og avsetningsmuligheter for
utsorterte avfallsfraksjoner".
– Og det var det følgende tiåret at revolusjonen innen
avfallsbehandling skjedde, konstaterte han.
PENGER ER IKKE ALT
Økonomiprofessor Erik S. Reinert brukte mye av sitt foredrag på
å kritisere sine økonomkolleger. Som et eksempel på at man ikke bør
regne på alt, siterte han Clintons finansminister Larry Summers:
"Inntektstapet fra folk som dør for tidlig eller blir syke er mye lavere i
fattigere land (de dør tidlig uansett). Menneskelig velferd vil dermed
maksimaliseres dersom forurensende industri blir eksportert fra rike til
fattige land".
Reinert innrømmet dog at dette menneskesynet var på vikende
front også blant økonomer, men mente det var et stort problem at
disse ikke hadde greie på teknologi.
– Derfor tror økonomene at klimaet kan reddes gjennom kvotesalg,
at regnskogen kan reddes ved å kjøpe den og at man kan hjelpe
fattige land bare ved å gi dem penger, sa han. Disse ytringene
slo bra an i den ingeniørtette forsamlingen.
– IKKE BARE MILJØ
Neste ut var næringsminister Trond Giske, riktig nok på
storskjerm forhåndsintervjuet av Håkon Jentoft. Statsråden hadde
tydeligvis gjort litt lekser, og var villig med på at avfallshåndtering
og gjenvinning ikke bare handler om miljø, men også er en
betydelig næringsvirksomhet.
– Det må være positivt at kapitalkreftene nå ser potensialet
i bransjen, sa han, med adresse til Altors kjøp av Veolia Miljø
og Veidekke Gjenvinning. Giske var også med på at regelverket
for offentlige anskaffelser ikke må praktiseres så rigid at små og
mellomstore bedrifter i praksis er utelukket. Men noen appetitt på

Lunsjen ble også i år inntatt som stående buffet i utstillingsområdet.

Styreleder Pål Sommernes i Avfall Norge kunne ønske velkommen
til en rekordstor forsamling.

å overta det politiske ansvaret
for sektoren hadde han ikke.
– Det bør ikke være viktig
hvilket departement som har
ansvaret. Men vi skal være
med på utarbeidelsen av den
nye stortingsmeldingen og
samarbeide så sømløst som
mulig, sa nærings- og handelsministeren.
Dette ble tema også i den
påfølgende politikerdebatten.
Rovdyrforhandlinger i Stortinget
til langt på natt førte til
omkalfatringer i panelet. Men
den energiske Nikolai Astrup fra
Høyre var på plass og uttrykte
sterk bekymring for om næringsperspektivet ville bli ivaretatt.
– Min erfaring er at stortingsmeldingene blir sterkt farget av
det departementet som har
ansvaret for utarbeidelsen,
sa han.
Den neste som slapp til
i plenum var Thomas Becker
fra det danske dekkgjenvinningskonsernet Genan. Han ga en
rekke historiske eksempler på
hvordan politiske beslutninger
hadde endret historien, men
dette resonnementet munnet
som ventet ut i en sterk oppfordring til norske politikere om
å endre regelverket for gjenvinningen av norske dekk
(se også side 31). Dagen ble
avsluttet av professor Frank
Aarebrot, som dro forsamlingen
gjennom landets nyere
historie langt morsommere enn
forventet. Han raljerte også
kraftig med miljøbevegelsen,
noe som utløste nesten
urovekkende sterk applaus.

HVOR VAR DAMENE?
Middagsunderholdningen var
som ventet overdådig, 84 år
gamle Odd Børretzen fikk vist at
han fortsatt har underfundigheter å komme med, før
Kjetil Rolness i rollen som Jens
Pikenes overstrømmet den stadig
mer tallrike kvinnelige delen av
forsamlingen med overdådige
komplimenter og smektende
sang. For så vidt på sin plass,
men enda bedre hadde det
kanskje vært om noen av de
23 som til sammen adresserte
konferansen i plenum hadde
vært kvinner. Vi er absolutt ikke
tilhengere av kvotering for
foredragsholdere, men i 2011
må det være lov å undre seg litt
over denne konsekvente linjen.
FOLKEOPPLYSNING
Dag 2 sto mer i folkeopplysningens tegn, med innlegg fra
Finnfjord smelteverk og Boliden
AB. Engelske Mike Jefferson ga
et interessant innblikk i Kinas
rolle og forventede utvikling,
han mente økende lønnskostnader og bedre tilgang på
innenlandske råvarer etter hvert
vil dempe suget etter gjenvinningsfraksjoner fra giganten
i øst. Det hele ble avsluttet med
at NRKs Arnt Stefansen vartet
opp med en skikkelig skoletime
om Brasil, men kjedelig var
den ikke. Alt i alt et godt
arrangement, det skal bli en
utfordring for IVAR og resten av
neste års programkomite å løfte
dette videre, når de innbyr
til konferanse i Stavanger
5.–7. juni neste år.

Kristin Saga fra NHO i Vestfold var
konferansier på middagen
– og den eneste kvinnen som
fikk snakke til hele forsamlingen.

Legenden Odd Børretzen
foretrakk å sitte, men hadde
fortsatt spenstige
formuleringer å by på.

Jens Pikenes la ikke skjul på sin begeistring for Berit Øren fra RiR.

Under den første kveldens "bli kjent"-arrangement var det faktisk
oppholdsvær og mulig å innta mat og drikke ute. Om det resulterte
i så mange nye bekjentskaper er mer usikkert.
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Nasjonale- og internasjonale
avfallstjenester
SAR er en kvalitetsleverandør av avfallstjenester til norsk offshore- og
landbasert industri. Vårt mål er å gjøre avfall om til ressurs gjennom
å utvikle integrerte miljøvennlige løsninger. Selskapet som ble etablert
i 1967 har utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør av avfallstjenester i Norge.
SAR har alle tillatelser knyttet til håndtering, mellomlagring og behandling av alle typer nærings-, farligVN IVYLH]MHSS VN LY ZLY[PÄZLY[ P OLUOVSK [PS 0:6  :(9 ZL[[LY KL O¥`LZ[L RYH] [PS /4: VN R]HSP[L[
P HSSL ]rYL HYILPKZVWLYHZQVULY MVY r ZPRYL H[ HYILPKL[ ISPY \[M¥Y[ P OLUOVSK [PS )(; VN ),7 =rYL [QLULZ[LY
LY \[]PRSL[ MVY r T¥[L RYH]LUL P KL[ PU[LYUHZQVUHSL THYRLKL[ VN ZrSLKLZ SLNNL NY\UUSHN MVY PU[LYUHZQVUHS
]LRZ[ :(9 LY Z[YH[LNPZR ]PR[PN WSHZZLY[ SHUNZ OLSL UVYZRLR`Z[LU .QLUUVT ]rYL  H]KLSPUNZRVU[VYLY VN
ILOHUKSPUNZHUSLNNRHU]P[PSI`[QLULZ[LYMYH:[H]HUNLY[PS/HTTLYMLZ[:(9OHYVNZrRVU[VYLYP0UKPHVN2\^HP[
Borekaks og mudslop::(9OHYNQVY[Z[VYLPU]LZ[LYPUNLYPr¥RLRHWHZP[L[LUWrILOHUKSPUNH]IVYLRHRZVN
T\KZSVW:(9OHYUr;**;OLYTVTLJOHUPJHS*\[[PUNZ*SLHULYPVWLYHZQVUWr(]LY¥`\[LUMVY2YPZ[PHUZ\UK
VNP:HUKULZZQ¥LUNQLUUVT]rY[OLSLPKLKH[[LYZLSZRHW5VYKTPSQ¥,UOL[LULOHYLUZHTSL[ILOHUKSPUNZRHWHZP[L[
WrJH[VUURHRZWYrY4\KZSVWISPYVNZrILOHUKSL[Wr(]LY¥`.QLUUVTTVKPÄZLYPUNVNPUZ[HSSLYPUN
H]LUU`WYVZLZZSPUQLOHYRHWHZP[L[LUISP[[KVISL[PVNOHYUrLUZHTSL[ILOHUKSPUNZRHWHZP[L[Wr[VUU
rYSPN)LOHUKSPUNZTL[VKLUZVTLY\[]PRSL[H]:(9NQLUUVTÅLYLrYLY]LSKPNTPSQ¥]LUUSPNVNSP[LLULYNPRYL]LUKL
Forurenset vann:.QLUUVT]rY[KH[[LYZLSZRHW:(9;YLH[TLU[OrUK[LYLZVNILOHUKSLZMVY\YLUZL[]HUUMYH
IrKLSHUKIHZLY[VNVMMZOVYLPUK\Z[YP:(9;YLH[TLU[LYSVRHSPZLY[Wr5VYZLHIHZLUP;HUHUNLYVNRHUTV[[H
LURLS[MVYZLUKLSZLYWrVWW[PSTMYHZQ¥LSSLYSHUK(USLNNL[OHYRHWHZP[L[VN[PSSH[LSZLMYH230-[PSrILOHUKSL
TMVY\YLUZL[]HUUrYSPN
Båttransport: :(9NY\WWLU VTMH[[LY VNZr YLKLYPL[ :VS[PU (: :VS[PU (: VWLYLYLY  MHY[¥`" [V [HURZRPW MVY
transport av borevæsker, slop og forurenset vann, og en mindre tankbåt med integrert spyleenhet for ulike
YLUNQ¥YPUNZVWWKYHN:VS[PU(:OHYP[PSLNNL[Tö[HURHUSLNNWr2HYT¥`

www.sargruppen.no
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Kunstige rev

❖ Den amerikanske destroyeren USS Arthur W. Radford bombet
Beirut på 80-tallet og deltok i Gulfkrigen på 90-tallet.
Krigsskipet ble tatt ut av drift i 2003, og generalene grublet
lenge over den utrangerte stolthetens videre skjebne. Hvilken
skipskirkegård skulle det sendes til? Hva med havet, hele
verdens felles deponi? USA er ett av mange land som har
lang tradisjon i å dumpe alt fra skip og oljeplattformer til
t-banevogner i kystnære områder for å skape kunstige rev.
De kunstige revene blir gode gjemmesteder for små fisk som
over tid tiltrekker seg større fisk. Dette gleder sportsfiskere
og dykkere, mens havforskere, marinbiologer og miljøvernere
fortviler.
10. august 2011 ble USS Radford, med EPAs velsignelse
(EPA er USAs Klif) dumpet 30 nautiske mil utenfor badebyen
Ocean City i staten Maryland. Det kostet fem millioner kroner
å forberede senkingen av den 536 fot store destroyeren fra
1975. Kanoner og torpedoer ble fjernet, ledninger og rør
strippet, kobber og messing auksjonert vekk. Deler av kjølen
ble fylt med betong for stabilitet på havets bunn, og som
avslutning ble tankene malt hvite, forteller sjefen for
demonteringsfirmaet stolt. “Ingen blymaling, ingen asbest –
ingen forurensning. Vi vet vi leverer fra oss et godt produkt”.
Miljøorganisasjonen Basel Action Network har motsatt
oppfatning. De ga i juli 2011 ut rapporten "Dishonorable
Disposal" hvor de fraråder fortsatt dumping av skip for å lage
kunstige rev. Begrunnelsen er langtidvirkningene av slike
kunstige habitater som beviselig lekker ut bromerte
flammehemmere, PCB, asbest, bunnstoff med TBT og maling
med bly. Og burde ikke strukturene, som stort sett består
av metall, heller vært resirkulert, både av miljøhensyn
og for å skape arbeidsplasser?

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

BA-AVFALL 49

KURS OG SEMINARER
STED

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

20.-21. sept. Farlig avfall 2011

DATO

KURSNAVN

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

4.–5- okt.

Drift av gjenvinningsstasjon

Quality Airport
Gardermoen

Avfall Norge

Per Lenborg, tlf. 24 14 66 00

11.–12. okt.

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Quality Airport
Gardermoen

Avfall Norge

Per Lenborg, 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
Sarpsborg

NoBio

www.nobio.no

14. nov.

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Rica Nidelven
Trondheim

Avfall Norge

Per Lenborg, tlf. 24 14 66 00

22. nov.

Medietrening for renovatører

Rica Hotel Gardermoen Avfall Norge

Lisbeth Åsgård, Tlf. 24 14 66 00

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
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Krafttak for mer formell
kompetanse i avfallsbransjen
AV LISBETH ÅSGÅRD, AVFALL NORGE
❖– Mange av våre medlemsbedrifter har gitt
tydelig uttrykk for et ønske om å kunne tilby
mer formell kompetanse til sine ansatte, sier
Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge. Tore
Veløy, avdelingsleder i MEF, legger til at
avfallsbransjen har et stort behov for fagarbeidere med relevant utdanning. Mange har
tilegnet seg mye kunnskap gjennom flere år
i jobb, men har ønske om og behov for å få

strukturert og oppdatert kompetansen. Dette
er bakgrunnen for at Avfall Norge samarbeider
med MEF og Norsk Industri for å kunne tilby
opplæring som leder til fagbrevet i gjenvinningsfaget. Disse organisasjonene har
dannet et felles forum, kalt Bransjenettverk
for gjenvinningsfaget, som blant annet har
tatt initiativ til utvikling av yrkesteorien i
faget. Industriskolen i regi av Norsk Industri
har i dag et opplæringstilbud som gir et
svært godt grunnlag for videre faglig
utvikling. MEF-skolen sitter også på verdifull
erfaring fra egen fagopplæring og kan bidra
til et enda bedre kompetansetilbud.
Samarbeidet vil sikre et godt faglig nivå,
tilgang til gode forelesere og aktuelle befaringer når dette skoletilbudet blir iverksatt
regionalt.
For å bidra til videreutviklingen av kurstilbudet rettet mot avfallsbransjen, har Avfall
Norge nå ansatt Per Lenborg som
prosjektleder. Han skal jobbe med dette
samarbeidsprosjektet og er spesielt opptatt

av å utvikle kompetansehevende tiltak for driftsoperatørene i avfallsbransjen.
– Hittil har Avfall
Norges kurs stort sett
vært rettet mot ledere
og mellomledere
i bransjen. Nå er
det på tide å tilby
flere gode kurs for
“grasrota”, sier
Per Lenborg er nå tilknyttet
Lenborg. Han
Avfall Norge som prosjektleder
er en ringrev
og skal bidra til kompetansei bransjen og
heving i bransjen.
har blant annet
mangeårig erfaring som driftsleder i ROAF. Lenborg har
også lang fartstid som kursholder innen avfall
og gjenvinning.
Du finner mer informasjon om Avfall Norges
kurstilbud på foreningens nettsider:
www.avfallnorge.no

xxx
x
xx
x
x/djsdvt/op

Avfall Norge ønsker sammen
med MEF og Norsk Industri
å revidere og videreutvikle en
opplæringspakke for fagbrev
i gjenvinningsfaget. Avfallsbransjen har gitt tydelige
signaler på at det er behov
for mer formell kompetanse.
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Innovasjonspris til Lindum
Pål Smits, administrerende
direktør i Lindum AS, mottok
innovasjonsprisen på vegne av
selskapet under årets Avfallskonferanse.
– Lindum har utmerket seg
spesielt ved å leve opp til sin
visjon om å være "Fremst
innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for
miljøets skyld". En enstemmig
jury kom til beslutningen om
at Lindum har gjort seg vel
fortjent til innovasjonsprisen,
sier Håkon Jentoft, direktør
i Avfall Norge og leder av
juryen.
Der satt for øvrig Bjørn Erik Rui, Vesar og Rudolf Meissner, Stavanger
kommune. Det er i år andre gang Avfall Norge deler ut innovasjonsprisen.
I fjor gikk den til Norsk Biogass AS for produktet BioSep. Formålet med
prisen er å belønne innsats som fremmer utviklingen innen
avfallsbransjen.

Søppelgigant må svare for
nye varsler

Juryen ga følgende begrunnelse for tildelingen:
• Lindum er nytenkende og nyskapende
• Lindum har vært aktiv i å utvikle forskningsprosjekter
• Lindum utvikler nye produkter fra avfallsråstoff
• Lindum har vektlagt nytenkning i hele organisasjonen
• Lindum har deltatt aktivt i å etablere Avfallsforsk

Renovasjonsselskapet RenoNorden har vokst seg til å bli
Skandinavias ledende i løpet 2011, men må nå svare Arbeidstilsynet på flere varsler om pålegg de også fikk i fjor.
– Arbeidstilsynet ga i fjor RenoNorden syv pålegg etter tilsyn
ved selskapets avdelinger i Oslo, Akershus og Vestfold. Nå har
Arbeidstilsynet gjennomført ny kontroll i selskapet, ved avdelingene i Drammen, Ålesund og Oslo. Lite har endret seg siden
ifjor, ifølge tilsynets konklusjon, og RenoNorden har nå fått
varsel på nytt om de samme punktene som for et år siden,
skriver Frifagbevegelse. Som i fjor påpeker Arbeidstilsynet blant
annet mangelfulle arbeidskontrakter og mangelfull kontroll av
arbeidstid. Arbeidstagere Arbeidstilsynet har vært i kontakt med,
hevder at det ikke utbetales overtidstillegg selv om det skulle
være utbetalt.
Etter tilsynet i fjor svarte RenoNorden med å vise frem en ny
standard arbeidsavtale i tråd med loven. Men denne var ukjent
ute i avdelingene Arbeidstilsynet nå besøkte.
“Verken arbeidstagere eller lederne vi møtte under tilsynet
i april 2011 hadde kjennskap til innholdet i Arbeidstilsynets
rapport fra 2010, eller at arbeidsgiver har gjort endringer
i arbeidsavtalene”, skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.
Selskapet får også varsel om pålegg for å regne pausene
som en del av arbeidstiden når de ikke kan tilby renovatørene
tilfredsstillende pauserom. Dette fikk de pålegg om i fjor.
Konsernsjef i RenoNorden Svein Tore Aurland sier til
Aftenposten at Arbeidstilsynets konklusjon må bero på flere
misforståelser.

Avfall Norge 15.06

Aftenposten 16.08

Ni arbeidsplasser er gått tapt i Hurum
I slutten av mai fikk de ni ansatte ved gjenvinningsanlegget
oppsigelsesbrev hjem i posten, men verneombud Lasse Thorbjørnsen
hadde liten tro på at driften måtte legges ned. Men onsdag kveld var
det slutt, og ifølge Thorbjørnsen har samtlige ansatte funnet seg nye
jobber.
– Vi avsluttet det siste skiftet klokken 22 i går kveld. Det er heldigvis
mange ledige jobber bare man er villig til å flytte på seg. Flere har fått
jobb på Dyno, så det har heldigvis løst seg for de ansatte,
sier Thorbjørnsen som selv har fått jobb på VEAS i Slemmestad.

Thorbjørnsen mener det er de lave søppelprisene som må ta hovedskylden
for at driften legges ned. Anlegget har hatt en årskapasitet på rundt
40 000 tonn med blandet husholdnings- og næringsavfall. Men anlegget
har slitt voldsomt etter at papirfabrikken Hurum Papermill AS ble lagt
ned desember 2008.

Avfallshandel dreier seg om
optimale løsninger – og ren samvittighet

Høyt servicenivå
God rapportering
Miljøvennlig avfallsbehandling
Fleksible transportløsninger
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Moderne anlegg
Effektiv logistikk
Høy kompetanse

Røyken og Hurums avis 01.09

Nasjonal strandryddedag

Restprodukter blir dyrefor

For første gang arrangeres en nasjonal strandryddedag og datoen er
17. september. Dette er et pilotprosjekt fra Hold Norge rent i samarbeid
med Ocean Conservancy og 108 land verden rundt. Marin forsøpling er et
alvorlig miljøproblem, men noe vi kan gjøre noe med.
Norge ligger
langt etter når det
gjelder å kartlegge
marin forsøpling.
Strandryddedagen
vil bidra til å redde
livet til utallige
fisk, fugler og
andre dyr i strandkanten, men ved
å registrere
Nok å ta av for strandrydderne 17. september.
funnene, bidrar du også til
Dette bildet er fra Rekvika i Tromsø.
internasjonal forskning og
Foto Bo Eide.
åpner muligheten for å gå
direkte til kildene.
Miljøvernministeren støtter strandryddedagen og viser like stort
engasjement som han gjorde på vår workshop i vår. Erik Solheim sier:
“Det er utrolig hva folk kaster på sjøen! Vi er en sjønasjon, er avhengig av
turisme og elsker strendene våre. Det må vi vise ved å ta med oss søppelet
hjem og ved å hjelpe til på den internasjonale strandryddedagen
17. september.”
Avfall Norge 22.07

På en gård i Trøndelag står noen heldige kyr og tygger i seg rester
av sjokolade og annet godteri. Det lyder som en spøk, men er i
virkeligheten en søt historie om resirkulering.
– Nidar har avtale med en lokal bonde som henter alt sjokoladeog godteriavfallet til
dyrefor. Det er en del
av vårt arbeid for å
kaste minst mulig av
råstoffet vi bruker når
vi lager sjokolade og
godteri, bekrefter
produksjonssjef
Anders Greiff i Nidar.
Det betyr at avkapp
og rester av Stratos,
Crispo og Troika går
ned på høykant
i fjøset.
– Kuene tygger nok ikke sjokoladen direkte, sier Greiff. Den blandes
inn i foret slik at dyrene får et bra sammensatt kosthold. Sjokoladen
inneholder jo en del karbohydrater som kuene skal ha.
– Matbedriftene i Norge har i mange år jobbet metodisk for
å redusere svinn og avfall. Matindustrien er den nest største bransjen
i Norge, men står likevel for bare fem prosent av den totale mengden
matsvinn, sier Halfdan K. Olafssøn i NHO Mat og Drikke.

Anders Nygaard til Norsk Industri
Anders Nygaard overtok 8.august som bransjesjef for gjenvinning
i Norsk Industri. Han etterfølger Thoralf Thorsen som nå skal arbeide
med klimaspørsmålfor organisasjonen. Nygaard har lang fartstid fra
gjenvinningsindustrien og kommer fra stillingen som konsernsjef
i Veolia Miljø (Norsk Gjenvinning). Han har i tillegg hatt en rekke
verv både i NHO og Norsk Industri.
Gjenvinningsbransjen er knyttet til arbeidet i Norsk Industri
gjennom Utvalg for Gjenvinning og Norsk Returmetallforening.
For ytterligere å forsterke samarbeidet ble det i mai etablert et
arbeidsutvalg som, foruten Norsk Industris deltakere består av
Jon Lille-Schulstad fra Ragn-Sells, Runa Kerr fra Norsk Gjenvinning
og Astrid Drake fra Franzefoss.
norskindustri.no 15.08
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STABILT FOR ALLE FRAKSJONER
Prisene på både returpapir og skrapjern har holdt seg relativt stabile gjennom sommeren, dog med
noen mindre fluktuasjoner. De dårligste returpapirkvalitetene har imidlertid hatt en viss prisnedgang.
For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.

PAPIR OG PAPP
Returpapirmarkedet har holdt
seg stabilt og godt gjennom
sommeren, med god etterspørsel
i markedet. Prisen for avsvertningskvaliteter er nå
generelt noe lavere enn for
brunt papir, og for de aller dårligste kvalitetene har man sett
en viss nedgang i prisen. Pris på
brunt papir ligger fra 6–700 kr/t
til over 1 000 kr tonnet, og
prisene er blitt mer differensiert
og avhenger mye av hvor lang
transportvei returpapiret har.

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

PLAST
Det blir stadig mer plastemballasje, noe som gjør det
enda viktigere at denne kildesorteres og gjenvinnes. Mengden
er beregnet til 122 401 tonn,
og da er ikke 5 035 tonn EPS
og 4 500 tonn plastemballasje
som har inneholdt farlig avfall
tatt med. Fraksjonene som inngår i Grønt Punkts system for

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

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metallskrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil til
dels påvirkes av prisene på
London Metal Exchange (LME),
bortsett fra for jern som ikke er
børsnotert. Prisene på LME var

2.9.2011 (omregnet til NOK)
kr 13,70 per kg for bly, kr 49,45
per kg for kobber, kr 13,10 per
kg for aluminium og kr 12,05
per kg for sink.
Prisen på skrapjern har holdt
seg relativt stabil utover våren
og sommeren, etter at den lå på
et veldig høyt nivå i begynnelsen
av året. Helt siden mars har
prisen variert litt opp og litt ned
i området mellom kr 1 550
og 1 700 per tonn. Siden
begynnelsen av september har
prisen vært kr 1 600 per tonn
(fritt levert Mo eller Oslo).

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og
bakervarer fra næringsmiddelindustri betaler miljøfôranleggene rundt 3–400 kroner
per tonn. Prisen på miljøfôr
ligger på 65–75 prosent av
kraftfôrprisen. Det er svært
stabile priser innenfor dette
området.
Det er nå høysesong for
kompostprodukter. Kompost
basert på våtorganisk avfall og
hage- og parkavfall, brukes som
vekstjord og jordforbedringsmiddel. Mye blir levert til private
hageeiere, men det er også økt
bruk av kompost i forbindelse
med større park- og grøntanlegg. Flere leverandører kan
også skreddersy gjødselsprodukter og jordblandinger som
er tilpasset spesielle formål eller
etter den enkelte kundes
spesifikasjoner. Prisene varierer
etter kvalitet og volum, men for
kompost av god kvalitet kan
prisene ligge på opptil kr 350

per m3. Kompost i småemballasje
kan oppnå enda høyere priser,
og selges opp til kr 1 per liter.

TREVERK
Salgsprisen på trebriketter som
selges til flisfyringsanlegg kan
ligge mellom 1 000–1 500 kr per
tonn. Prisen på pellets ligger
noe høyere. Prisen på flis
varierer mye etter kvalitet og
fuktighetsinnhold, og ligger
i området fra ca. kr 650 til
kr 1 200 per tonn. Utsalgsprisen
for briketter og pellets i
småemballasje varierer ganske
mye, med priser fra ca. kr 1,50
opp til kr 3,50 per kg.

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

Resirkulering? Gjenvinning?
www.euroteknikk.no

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no

Nygren Design as

Ren
luft er
et felles
ansvar

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

Baksiden
Økt etterspørsel
gir ny fabrikk

Etterspørselen etter skumglass øker stadig og Norsk
Glassgjenvinning er nå i
gang med å bygge en ny
fabrikk for produksjon av
skumglass i Fredrikstad.
Den får en kapasitet på
150 000 m3 pr år og skal
stå ferdig i 1. kvartal 2012.
– Vi bygger fabrikken
fordi etterspørselen er høy
og vi får en større nærhet
til vårt største marked som
er Østlandet.

Sammen med fabrikken
i Skjåk skal vi i løpet av
2012 produsere ca
250 000 m3 med Glasopor
skumglass, basert på
resirkulert glass, sier
direktør Kjell Håkon
Helgesen. Hver m3
resirkulert glass blir til
ca. ni m3 av dette lette
og godt isolerende
konstruksjonsmateriale.
– Skumglassproduksjon
er en god utnyttelse av

Storstilt bruk av glasopor ved Sørenga i Oslo. Statens Vegvesen har
for alvor fått øynene opp for dette materialet og det er nå marked
for å bygge en ny fabrikk i Fredrikstad.

den innsamlede glassemballasjen.
– Til produksjonen
brukes finfraksjoner, og
det gjenvinningsbedrifter
av glassemballasje ellers
i Europa vil definere som
produksjonsavfall, sier
Helgesen.

®
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www.syklus.no
www.glassgjenvinning.no

