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…det er vanskelig å skjønne at omfattende
temaer kan få noen grundig behandling
i løpet av få uker…

Betryggende prosess?
❖ Mye bra kan sies om Miljøverndepartementets opplegg for
utarbeidelse av en ny stortingsmelding om avfallspolitikken.
Fra første stund har departementet signalisert åpenhet og vilje til
samspill med aktørene. Men en stortingsmelding skal selvsagt ikke
være summen av aktørenes ønsker, departementet har behov for å
få utredet sentrale spørsmål på selvstendig grunnlag. Derfor sendte
departementet 20. september et brev til Klif, fagmyndigheten på
området, med en smørbrødliste med spørsmål man ønsket utredet
innenfor ulike korte tidsfrister, fra 1. desember i år til 1.april neste år.
Dette er omtalt i forrige utgave av Kretsløpet.
Lista inneholdt en del temaer og spørsmål som Klif allerede
arbeider med og kan besvare selv. Men Klif er et forvaltningsorgan,
ikke et utredningsinstitutt, og hadde med de fristene som er gitt ikke
annet å gjøre enn å sende en god del av Miljøverndepartementets
ønskedr videre til konsulenter (se side 11). Det er selvsagt ikke noe
galt i det, men slik reglene er krever ethvert oppdrag av noen
størrelse offentlig anbudsutlysning. Dermed forsvinner ytterligere
noen uker av den knapt tilmålte tida, det er vanskelig å skjønne at
de temmelig omfattende temaene kan få noen grundig behandling
i løpet av få uker, verken hos konsulentene eller hos Klif.
Kikker vi over til nabolandet – og det gjør jo denne bransjen
ofte – finner vi en helt annen modell for politikkutformingen.
Der settes det gjerne på en "utredare", en enkeltperson med tillit
og integritet, som gjerne får et år på seg før utredningen skal
presenteres, og som har anledning til å trekke veksler på aktuelle
kompetansemiljøer etter behov. Og som syr det hele sammen til
et produkt som overleveres departementet.
Dette systemet har sikkert også sine svakheter. Men det alle her
i landet etterlyser er altså "en helhetlig avfallspolitikk". Det virker
dessverre ikke sannsynlig at dagens heseblesende og fragmenterte
opplegg vil munne ut i det.
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Nøling fra Bærum forsinker Kretsløp Follo

AV JOHS. BJØRNDAL

UTÅLMODIGE
– Det er greit nok, men styret
i Follo Ren må i sitt møte
9. desember ta stilling til om
man skal vente på denne avklaringen eller gå i gang.
– Tomta har vært klar lenge.
Og vi har begynt å legge om
innsamlingsordningene i flere av
våre eierkommuner. Men vi må
vite om vi skal gå for et anlegg
på 25 000 eller 50 000 tonn før
vi setter i gang, sier Iveland,
som har holdt på med dette
prosjektet i nærmere syv år.
Hun får for øvrig ikke se
anlegget reise seg, i mars neste
år flytter hun tilbake til hjembyen Bodø for å bli landbruksdirektør hos Fylkesmannen i
Nordland.
– Jeg skulle gjerne ventet
et par år med å flytte nordover,
men måtte gripe denne sjansen
når den bød seg, sier hun.
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NYHETER

• RENT OG FINT I NÆROMRÅDET
• MODERNE DESIGN
• ÅPENT 24-TIMER I DØGNET
• NÆRINGSKUNDEN BETALER FOR
AKTUELL VEKT
• ADGANGKONTROLL
• REDUSERT TRANSPORTKOSTNADER
• KOMPRIMERER AVFALLET 5:1
• ADGANG MED KORT FOR BEBOERE

NAMDAL RESSURS • BARLIA, 7863 OVERHALLA • 74 28 17 65 • hardhaus@namdalressurs.no

Skisse av KretsløpFollo-løsningen. Den vil bli gjennomført i de fem
Follo-kommunene uansett om Bærum vil være med eller ikke.

FolloRen har søkt etter ny
prosjektleder, men ikke tilsatt
noen når Kretsløpet går
i trykken.
KREVER AT BÆRUM
TAR EIERANDEL
Monica Iveland sier det er
en forutsetning fra FolloRen
sin side at Bærum går inn
på eiersiden i anlegget,
en langsiktig driftsavtale er ikke
tilstrekkelig.
– Årsaken er at dersom vi
skulle stå for et dobbelt så stort
anlegg alene måtte gå en ny
runde med alle eierkommunene
for å øke vår låneramme.
Det ville forsinket prosjektet
med ytterligere et år, sier Iveland. Prosjektet har tidligere
hatt en lang og farefull vei
gjennom de politiske organene
i de fem eierkommunene, men
da Ski kommunestyre med
knepent flertall sa ja i mars var
prosjektet i boks.

HAR VENTET PÅ INFORMASJON
Rådmann Marit Langfelt Ege
i Bærum sier til Østlandets Blad
at det er nødvendig for
kommunen at investerings- og
risikobildet er mest mulig kjent.
– Det gjelder også driftsøkonomien for anlegget og først
nylig har siste del av nødvendig
informasjon om anlegget og
driftsøkonomien vært kjent.
Bærum gjennomgår dette nå.
Langfeldt Ege sier videre at
Follo Ren og Bærum har
samarbeidet siden august for å
få på plass et forslag om avtaleverk for etablering av et felles
aksjeselskap, som skal bygge
og drive anlegget i Vestby.
Hun vektlegger overfor
Østlandets Blad at Bærum
og Follo Ren nå arbeider for
å få på plass de siste
justeringene i avtaleverket.

MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

OLJJHUXQGHUEDNNHQ

www.skrythals.no

❖ Hun forteller at styret i Follo
Ren, som for lengst har vedtatt
prosjektet, har blitt lei av å
vente på Bærum og har bedt
om å få en dato for avklaring.
Og det har man nå fått, rådmannen tar sikte på å fremme
sak for Bærum kommunestyre
først 25. januar.

K O M P R I M AT O R M E D A D G A N G S K O N T R O L L

www.namdalressurs.no

Bærum kommune har
ennå ikke bestemt
om de vil være med på
Follo Ren sitt MBTanlegg i Vestby.
Og siden Bærum har
like mange innbyggere
som hele Follo vil dette
avgjøre hvor stort
anlegg som skal
bygges. – Men ikke om
det skal bygges, sier
prosjektleder Monica
Iveland.

POTTINGER ECO

– IKKE BARE FORMALITETER
Trygve Bjerke er advokat ved
Rådmannens kontor i Bærum.
Han sier til Kretsløpet at de vil
orientere om saken i et av
kommunens underutvalg
8. desember, og bekrefter at
den vil legges fram til endelig
behandling 25. januar. Han går
ikke god for artikkelen i Østlandets Blad, der det framstår
som om det kun er rene formaliteter som gjenstår.
– Vi arbeider mye med denne
saken, for å kunne legge fram et
best mulig beslutningsgrunnlag
for vårt kommunestyre, sier han.
Bjerke vil ikke kommentere
om Bærum vurderer parallelt
vurderer alternative avfallsløsninger.

• Plassbesparende sorteringsanlegg
gir rene og ryddige omgivelser
• Iøynefallende, moderne design
• Støysvak
• Mindre sjenerende lukt
• Problemløs tømming
• Kostnadsbesparende
• Finnes i tre ulike størrelser

Telefon: 74 28 17 65

E-post: firmapost@namdalressurs.no

www.namdalressurs.no
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❖ THORBJØRN BERNTSEN

❖ AVFALLSMINISTEREN

❖ ANGRER INGENTING

…hvis du ikke kan snakke
så folk skjønner'e er det bedre
å holde kjeft.

– Vi har vært jævla flinke!
Når den nye stortingsmeldingen om avfallspolitikk legges fram, forhåpentligvis neste år, vil
Thorbjørn Berntsens stortingsmelding 44, selve bibelen for den politikken som har blitt ført
siden, ha fylt 20 år. Og Berntsen legger ikke skjul på sin stolthet og glede når han ser på
effektene av den avfallspolitikken han var med på å utforme.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ I utgangspunktet var det lite som tydet
på at Berntsen skulle bli husket som
avfallsministeren. Da han i 1990, i en
alder av 55 år, ble utnevnt som
miljøvernminister var reaksjonen
forbauselse og hoderysting. Ingen hadde
til da forbundet den tidligere fagforeningskjempen og frittalende stortingspolitikeren
med miljøvern. Men da han gikk av syv
år senere hadde han blitt en av de mest
markante miljøvernministre landet har
hatt, og han ble invitert inn i styret
i Regnskogfondet og Fremtiden i våre
hender. – Det er utrolig så populær jeg ble
bare jeg gikk av som statsråd, sa han til
Kretsløpet i 1998.
Så da LOOP, sammenslutningen av
landets mange materialselskaper, ble
etablert i 2001 var det helt naturlig å
spørre den tidligere miljøvernministeren
om å påta seg styrevervet. Han svarte
ja, og da LOOP nylig markerte sitt tiårsjubileum (se side 26–27) var Berntsen
tilbake på podiet og mimret. Mannen
er nå blitt 76 år, det hindrer ham ikke
i å fortsatt levere klar tale. Men Berntsen
var ved denne anledningen opptatt av
løfte fram andre.
– Det var jo min forgjenger Sissel
Rønbeck som fikk arbeidet i gang. Hun
iverksatte den såkalte MIK-reformen.
(miljøvern i kommunene). Den gikk blant
annet ut på å øremerke midler til en
miljøvernkonsulent i hver kommune,
dermed kom det inn en i systemet som
hadde en annen tilnærming til avfallshåndtering enn ingeniørene i de tekniske
etatene. Dette la et viktig grunnlag for den
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jobben vi gikk i gang med – å få avfallsfraksjoner vekk fra deponiene, sa han.
– Og her spilte altså opprettelsen av
materialselskapene en viktig rolle.
– De ble omtalt i stortingsmeldinga. Men
jeg har jo en liten Stalin i magan, så jeg ville
helst styre alt samma sjæl. Jeg hadde tenkt
at Norsas skulle være et statlig konsern med
underliggende selskaper, vi skulle fastsette
miljøgebyrer og bruke penga til å utvide
ordningene. Men dette ville ikke de ulike
bransjene – og idag må jeg jo si at jeg
skjønner det godt. Resultatet ble produsentansvaret, og det har vært en suksess. Men
det ble etter hvert tydelig at informasjonsarbeidet burde samordnes, Apeland (eier av
kommunikasjonsbyrået Apeland Informasjon)
ble jo steinrik av alle oppdragene fra
returselskapene. Dermed ble LOOP etablert,
og da jeg ble spurt om å være styreleder
våkna Stalin igjen, jeg øyna en ny sjansen til
å få litt kontroll på detta systemet,
sa Berntsen med et lurt glimt i øyet.
– Men det var jo ikke så enkelt. Vi fikk et
par millioner fra MD, men det var mye
uenighet mellom returselskapene, spesielt
mellom emballasjeselskapene og de øvrige.
Så det er fint å se at det fungerer nå,
satsinga på skole og på internett er opplagt
riktig, sa Berntsen.

Gratulerer Berntsen! skrev Klif-direktøren
blant annet dette:
Da jeg leste gårsdagens avfallsstatistikk fra
SSB, måtte jeg sende noen varme tanker til
min gamle sjef Thorbjørn Berntsen. Han ble
kalt for søppelministeren...
Han var den første miljøvernminister som
satte avfallspolitikk på dagsorden – han ville
snu strømmen av søppel bort fra dynga og
over til gjenvinning. Jeg var ung og nyansatt
saksbehandler i Miljøverndepartementet,
og vi hadde spennende tider med stortingsmelding med ambisiøse mål på avfallsfeltet og
utvikling av virkemidler over en lav sko.
Berntsen var åpenbart stolt over denne
omtalen, og la ikke skjul på at beundringen
var gjensidig. – Det var jo hu som var
hjernen bak alt samma. Og tiltaka vi satte
i gang har virka. Vi har vært jævla flinke,
sa han fornøyd.
Stortingsmelding nr 44(1991-92) hadde det
fengende navnet “Om tiltak for reduserte
avfallsmengder, økt gjenvinning og forsvarlig
sluttbehandling”. Det må konstateres at det
bare er på de to siste områdene man har
lykkes, avfallsmengdene er nær doblet siden
medlingen kom. Og akkurat her har nok den
tidligere avfallsministeren tapt noen
illusjoner .

Så gikk han over til å lese høyt fra Klifdirektør Ellen Hambros blogg, skrevet for et
år siden, da avfallsstatistikken fra SSB viste
at 78 prosent av avfallet gikk til gjenvinning,
og at målet om 75 prosent gjenvinning
innen 2010 altså var nådd: Under tittelen
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– Det er jo dette evinnelige forbrukersamfunnet, med voldsomme
krefter i sving for å få folk til å
kjøpe mest mulig. Da må de
jo kaste noe også. Og det er
vanskelig å heve pekefingeren
akkurat nå, når hele Europa skriker
etter aktivitet og arbeidplasser.
Trøsten får være at vi er blitt
flinke til å ta hånd om dette
avfallet, det høres ikke så ille
ut at mengden sekundære
råvarer øker.
Thorbjørn Berntsen er fra Grorud i
Oslo, men vil ikke vite av tilnavnet
“leppa fra Grorud” til tross for at
dette stadig dukker opp.
– Det var den gode mellomdistanseløperen Arne Kvalheim
som var leppa fra Grorud. Jeg kan
ikke fatte hvordan noen kunne
plassere det på meg, gliser han.
Det finnes det nok andre som
skjønner, for eksempel den
engelske miljøvernministeren John
Gummer (the biggest shitbag I
ever met). Skipsrørleggeren fra
Akers mek. har aldri brent inne
med sine synspunkter.
– Jeg lærte veldig mye av tida
som tillitsvalgt på Aker. Blant
annet at hvis du ikke kan snakke
så folk skjønner'e er det bedre å
holde kjeft. Tåkeprat bare irriterer.
Etter mange år som heltids
tillitsvalgt i Aker ble Berntsen
valgt inn på Stortinget i 1977.
Men allerede i 1971 møtte han
som varamann, og fremmet da –
stikk i strid med regjeringen
Brattelis politikk – forslag om at
landet ikke burde søke medlemskap i EF, som det da het,

men søke en nordisk løsning. Slik
gikk det som kjent ikke, og da de
andre nordiske landene meldte
seg inn i EU skiftet Berntsen
standpunkt.
– Hvordan ser du på dette idag?
– Norsk medlemskap er jo ikke
aktuelt nå, EU har dessuten nok
annet å tenke på. Men det er ikke
EU som har skapt problemene, det
er de nasjonale regjeringene som
har brukt penger de ikke hadde.
Nå skal de være glad de har EU,
og før eller senere vil vi finne
veien inn dit vi også.
– Hvis du ser tilbake på din tid
som miljøvernminister, er det
noe gjerne skulle gjort
annerledes?
– Jeg vil ikke si at jeg angrer på
noe, men jeg skulle gjerne ha gjort
mer på enkelte områder.
Brundtlandkommisjonens
rapport, som kom i 1987, har
et stort kapittel om lavenergisamfunnet. Vi fikk riktig nok innført CO2-avgift i 1991, som første
land i verden, men i det store og
hele ble det gjort altfor lite for å
dempe energiforbruket. Slik er det
fortsatt, jeg mener at vi bør gjennomføre langt større klimakutt
innenlands, selv om det ikke
monner så mye. Satsinga på
Mongstad er utmerket, men vi må
også, som et av verdens rikeste
land, vise at vi tar et tak.
Og etter mitt syn må vi bruke
de tradisjonelle instrumentene,
skatter og avgifter i tillegg til
lover og regler. Systemet med
klimakvoter er det jo nesten ingen
som skjønner, bortsett fra noen

luringer som har tjent seg søkkrike
uten at utslippene har minka en
tøddel.
Thorbjørn Berntsen har trukket seg
tilbake fra aktiv politikk, men er
ikke redd for å si fra om han synes
noe er urettferdig. Han var en av
ytterst få som tok Gerd Liv Valla i
forsvar, og for ikke lenge siden
gikk han ut mot Christen Sveaas
og Stein Erik Hagen.
– Når disse gutta, som har tjent
seg steinrike på å drive business i
Norge, begynner å klage over
skatten de må betale, da blir jeg
forbanna. Det er jo den fornuftige
politikken ulike regjeringer har ført
som har sørget for at folk har fått
økt kjøpekraft. En del av disse
penga har havna i lommene på
Hagen, men det er jo ikke han som
har skapt verdiene. Disse gutta
burde holde kjeft og betale sin del
til fellesskapet med den største
ydmykhet. Alle er heldigvis ikke
slik, Kjell Inge Røkke og
Jens Ulltveit-Moe, synes ikke
skattenivået i Norge er noe
problem.
Thorbjørn Berntsen opplevde for
tre år siden også å "bli hengt ut
som kjeltring" som han selv sa,
da Riksrevisjonen navnga han
som en av syv som hadde mottatt
for mye stortingspensjon.
– Å få den mistanken retta mot
meg er det tyngste jeg har opplevd
i mitt liv. Hele mitt politiske
prosjekt har gått ut på å skape
større rettferdighet også blei jeg
beskyldt for å ha tuska til meg av
fellesskapets midler. Heldigvis
hadde jeg mitt på det tørre, det

ser det jo nå ut som de andre har
hatt også. Men det er jo bra at
det har blitt ordna opp slik at
politikere får pensjon som
andre folk.
Thorbjørn Berntsen har på sine
eldre dager flyttet til Blaker, der
han er nabo med sønnen Tom.
Mannen venter nå sitt syvende
barnebarn.

logis
i tikk

– Når du nå ser tilbake, ville
du valgt samme veien om du
var ung idag.
– Ja, absolutt. Jeg har hatt et
utrolig interessant yrkesliv, fra tida
som læreregutt på Aker til jeg var
miljøvernminister. Også perioden
som tillitsvalgt for 1 700 arbeidere
var veldig givende. Jeg har
blitt kjent med veldig mange
forskjellige folk. Det har vært
et privilegium.
– Nå produseres det en nye
stortingsmelding om avfall.
Har du noen synspunkter
på hva den bør inneholde?
– Hovedtrekkene i avfallspolitikken
og systemet bør ligge fast.
Produsentansvaret er riktig og bør
kanskje utvides til å omfatte flere
fraksjoner.
Når det gjelder forholdet
mellom energi- og materialgjenvinning er det klart at begge
deler har sin plass. Men når det
oppstår konflikt mellom disse
løsningene er det jo viktig
å ha klart for seg at materialgjenvinning kan gjentas mange
ganger mens forbrenning er
ugjenkallelig.

oppgjør

ansvar

rrå
ådgiiv
vning

itet
kval nom
gjenele
h sen
es
pros

Norges største avfallsmegler
Velgerr du No
err du
d garantert trygghet forr både miljø og økonomi

HANDSTRANSPORT OG AVFALLSHÅNDTERING
Komplett administrasjonssystem for avfallhåndtering

Rekom er størst på logistikk og bunnsolid på avfallshåndtering. Våre medarbeidere har høy
kompetanse og vi legger stor vekt på høy grad av kundeoppfølging i form av rådgivning og
service. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har den kunnskapen – blant annet om
regelverket – som du trenger. Hos oss er det ingen snarveier til målet, vi tar dine
utfordringer, lo
ovverket og miljøet på alvor!
Ta kontakt på 55 90 44 50 eller marked@rekom.no!

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

O J Brochs gate 12, 5006 Bergen. Tlf 55 90 44 50. Fax 55 90 44 51. www.rekom.no
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Ulike forventninger
Arbeidet med ny stortingsmelding om avfallspolitikken var tema på
Avfall Norges høstmøte
i november.
Det avslørte i hvert fall
at forventningene blant
medlemmene og foreningens ulike arbeidsgrupper er ganske
forskjellige.
Toralf Igesund er engasjert som prosjektleder for å koordinerer Avfall
Norges arbeid med den nye stortingsmeldingen. Foto Johnny Syversen.

Av Johs. Bjørndal

❖ Toralf Igesund, som ellers er forvaltnings- og utviklingssjef i BIR,
er engasjert som prosjektleder i Avfall
Norge for å følge opp prosessen frem
mot en ny avfallsmelding. Han sa at Avfall
Norge forventer en visjonær melding som
gir styringssignaler for de kommende ti år.
– Meldingen bør også inneholde en
“nasjonal avfallsplan”, med konkrete mål
for alle avfallstyper og fagområder de neste
fem årene, sa han.
TILBAKE TIL FORBRUKSAVFALL?
På forhånd hadde alle arbeidsgruppene
blitt bedt om å se på hvilke forventninger
de hadde til meldingen, og hvor de mente
fagområdet burde være om 10–20 år.
Igesund svarte selv på vegne av den
såkalte jussgruppen, som han er leder av.
Den er naturlig nok ikke opptatt av å begrense kommunenes ansvar, og Igesund
viste til at kommunene i hele Europa har et
særlig ansvar for renovasjon.
– Men lovendringen i 2004, da
begrepene forbruksavfall og produksjonsavfall ble erstattet med husholdningsavfall
og næringsavfall, har skapt noen problemer.
Blant annet om hvem som skal betale for
forsøpling og om tilknytningsplikt til ny
infrastruktur. Det har også oppstått et
"tilsynshull" for det næringsavfallet som
tidligere var forbruksavfall. Vi vil gjerne
at MD vurderer konsekvensene av denne
lovendringen, sa han.
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NYTT PRODUSENTANSVAR
Avfall Norge er opptatt av produsentansvaret og Igesund la fram flere forslag
til hvordan "neste generasjons produsentansvar" bør se ut i framtida.
– Dagens frivillige avtaler bør erstattes
av forskriftsfesting, det vil definere
kommunenes ansvar tydeligere. Vi er også
opptatt av at kommunene skal kompenseres
for sine investeringer og den jobben de
gjør, sa han. Avfall Norge er også opptatt
av at produsentansvaret må praktiseres
ressurseffektivt.
– Vi ønsker for eksempel fokus på
materialer, ikke hvorvidt det er emballasje
eller ikke, sa Igesund. Som også støttet
KS Bedrift i at regelverket for offentlige
anskaffelser burde forenkles.
I tillegg tok han opp som problem at
ansvaret for BA-avfallet var flyttet til
planmyndigheter uten avfallskompetanse,
og at halv matmoms på take-away mat
fører til mye forsøpling.
INNSAMLINGEN ENDRES
Elisabeth Helle fra Arbeidsgruppen for
innsamling, sortering og gjenvinning var
innom mye av det samme. Hun så for seg
at skjerpede HMS-krav vil gi en utvikling
i retning av undergrunnssystemer for innsamling i bykjernene, som kanskje ender
i et sentralsorteringsanlegg. Dette vil kreve
endringer i regelverk og definisjoner.
– F-lovens § 30 sier at ingen kan samle inn

husholdningsavfall uten kommunalt
samtykke. Likevel dukker det stadig opp
nye innsamlingsordninger for alt fra
telysholdere til klær og mobiltelefoner.
Hva blir det neste? Helle tok også opp
at det burde komme fraksjonsvise krav
til materialgjenvinning også for næringsavfallet
– MATAVFALLET BØR GJENVINNES
Zeben Putnam fra Lindum Bioplan la fram
forventningene fra Arbeidsgruppa for
biologisk behandling. Han så flere
bekymringsfulle trekk ved dagens utvikling.
– Kvaliteten på det utsorterte bioavfallet
har stagnert og markedsutviklingen har
bragt biologisk behandling på defensiven.
Restproduktene har fortsatt lav status
i landbruket, noe som skyldes økt fokus
på risiko for spredning av sykdommer og
miljøgifter, sa han. Men alt er ikke like
dystert:
– Det er bred aksept, både hos
politikerne og blant folk flest, for at
gjenvinning av organisk avfall er bra.
Det skjer mye spennende teknologiutvikling
og vi er mange fagpersoner som er opptatt
av at bioavfallet kan bidra både med energi
og gjenvinning av næringsstoffer.
– Vi synes stortingsmeldingen bør
inneholde et mål om at 50 prosent av
matavfallet utsorteres og gjenvinnes innen
2020. Den bør ha fokus på langsiktig kretsløpstenkning og stimulere til utvikling av

Mye konsulentmat

kvalitet, miljøverdi og samarbeid mellom
berørte sektorer, sa Zeben Putnam.
ØKONOMISKE BEKYMRINGER
Rune Dirdal fra Forus Energigjenvinning
presenterte Arbeidsgruppa for energiutnyttelse sitt syn. Han startet med å konstatere
at to av landets 18 avfallsforbrenningsanlegg hadde stengt dørene det siste året,
på grunn av manglende energiavsetning.
Han ønsket at en ny stortingsmelding
skulle fokusere på avfallsforbrenningen som
del av energiforsyningen.
– Avfallsforbrenning har vært en forutsetning for alle de store fjernvarmeutbyggingene her i landet, sa han.
Men avfallsforbrenningsanlegg er dyre og
Dirdal uttrykte bekymring for økonomien
framover:
– Vi må øke virkningsgraden og inntektene fra energisalg, det må være "nok"
avfall i det nordiske markedet så vi får en
sunn gate fee. Vi må redusere driftskostnadene, ikke minst må vi få en
rimeligere håndtering av restproduktene,
sa han. Helt konkret ønsket han at
stortingsmeldingen skulle implementere
EU's såkalte energieffektivitetsfaktor R1.
Det vil senke kravene til når forbrenning
med energiutnyttelse defineres som
gjenvinning, og dermed gjøre det
enklere å importere avfall fra "deponilandene".

Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet har Miljøverndepartementet gitt Klif mange utredningsoppgaver i forbindelse med den nye stortingsmeldingen, flere av dem med svært korte frister. Siden Klif
hovedsakelig er et forvaltningsorgan og har beskjedne ressurser som kan disponeres til dette arbeidet,
er mange av disse oppgavene satt videre ut til konsulenter. Hege Rooth Olbergsveen koordinerer Klifs
arbeid med stortingsmeldingen. Hun kan fortelle om følgende tildelinger.

Oppdrag

Tildelt

MDs frist

Beskrivelse av dagens
situasjon på avfallsfeltet

Mepex Consult

1. februar 2012

Evaluering av fjerning av
sluttbehandlingsavgiften
på forbrenning

Mepex Consult

1.desember 2011

Økt utnyttelse av ressursene
i plastavfall og våtorganisk avfall

Mepex Consult

1. april 2012

Økt ombruk og gjenvinning
av tekstilavfall

Statens inst.
for forbruksforskning

1. april 2012

Økt materialgjenvinning
av byggavfall

Hjellnes Consult

1. mars 2012

Forsvarlig behandling av enkelte
typer farlig avfall

Hjellnes Consult

1. mars 2012

NOTATER TIL KLIF
Spørsmålet er hva som videre skjer. Toralf
Igesund sier til Kretsløpet at Avfall Norge,
til dels i samarbeid med KS Bedrift, har
sendt og skal sende notater til Klif om de
ulike temaene. – Vi tror vi har størst
påvirkningskraft ved å være tidlig ute og

vil derfor ikke vente til vi har ferdig et
samlet innspill, sier han. Innspill på farlig
avfall, forsøpling og produsentansvar
er allerede sendt. Vi har også møter med
konsulentene som Klif har engasjert til
ulike utredningsoppdrag i forbindelse
med stortingsmeldingen,

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
AVFALLSPOLITIKK
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Norsk Industri vil ha krav om forbehandling
– og vurdering av kommunenes monopol
I et nisiders innspill til
stortingsmeldingen uttrykker
Norsk Industri sin støtte til
avfallshierarkiet og mener
meldingen bør fokusere på
økt ressursutnyttelse. Men
det bør også vurderes å
"myke opp" kommunenes
monopol på innsamling og
håndtering av husholdningsavfall, heter det i brevet,
som er ført i pennen av
bransjesjef Anders Nygaard.
❖ Norsk Industri gir innledningsvis uttrykk
for at "norsk avfallspolitikk er i god gjenge
og at det ikke er vesentlige mangler som
utløser behov for dramatiske endringer".
Men det vises til at EU's avfallspolitikk
fokuserer stadig mer på "ressurseffektivitet
og kostnadseffektive løsninger" og at en ny
stortingsmelding også bør ha dette
fokuset. Innspillet fra Norsk Industri er
sammenfattet i følgende syv hovedpunkter:
• Økt ressurseffektiv og et gjenvinningssamfunn hvor avfall håndteres som
materialressurser bør stå sentralt
i meldingen. For å øke ressursutnyttelsen
bør det stilles krav om at avfall skal
sorteres før forbrenning med energiutnyttelse.

• Produsentansvarsordningene bør
videreføres, og det bør vurderes om det
er andre fraksjoner enn dagens som det
kan være aktuelt å innføre produsentansvar for.
• Virkemiddelapparatet må sikre
forutsigbarhet og likebehandling
og være harmonisert med internasjonale
bestemmelser.
• Regelverket for konsesjoner, krav til
anlegg, forurensningsloven generelt og
avfallsforskriften spesielt må praktiseres
likt fra fylke til fylke.
• Avfalls- og gjenvinningspolitikken har
sektorovergripende utfordringer som
krever involvering av flere departementer
enn Miljøverndepartementet.
Anders Nygaard i Norsk Industri er blant annet
opptatt av at regelverket som berører avfallshåndtering og gjenvinning bør praktiseres
likt i hele landet.

• Norsk Industri støtter avfallshierarkiet og
understreker at tilgangen på jomfruelige
råmaterialer, befolkningsveksten
og utslipp ved utvinning av ny råvare,
impliserer at materialgjenvinning
prioriteres foran energiutnyttelse
slik avfallshierarkiet legger opp til.
• Meldingen bør analysere og vurdere
forurensningslovens bestemmelser om
kommunenes håndtering av husholdningsavfall, blant annet med sikte på at
monopolet mykes opp. Vi oppfordrer
departementet til å vurdere kommunenes
rolle som forurensningsmyndighet og
utførende aktør opp mot gjenvinningspolitikken slik den i dag gjennomføres
for næringsavfall.

Vi ønsker alle våre kunder og
samarbeidspartnere en riktig God Jul
og et fremgangsrikt Nytt År!
Vi gleder oss til det nye året og ser frem til
å lansere en rekke innovative løsninger
for avfallsbransjen.
Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80
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Brevet avsluttes med at Norsk Industri
stiller sin og medlemmenes fagkunnskap
til disposisjon for departementet under
arbeidet med meldingen, og oppfordrer
til "regelmessige konsultasjoner".

Norges ledende lev
leverandør
erandør av
vvekter
ekter og vveiesystemer
eiesystemer

40 ÅRS
erfaring
er
faring

Landgraﬀ & Flintab Vekter AS
er Norges ledende leverandør
av vekter og veiesystemer.
Vi har over 40 års erfaring og
en referanseliste vi er meget
stolte av. Vi har en komplett
produktlinje for alle behov
innen Pukk, Grus, Bergverk og
annen bulkveiing. Vi leverer
bilvekter
er,, båndvekter og hjullastervekter med tilhørende
programvare og har et landsomfattende servicenett.

Landgraﬀ & Flintab Vekter AS
Vestvollveien 30B, Skedsmokorset
Tlf. 64 83 67 50

admin@lfvekter.no
www.lfvekter.no

KomTek Renovasjon
På lengre sikt kan den
kommunale innsamling
av husholdningsavfall
erstattes med løsninger
som drives av gjenvinningsbedrifter.

KomTek Renovasjon et fagverktøy for forvaltning og av
renovasjonstjenesten.
Gjør som HIAS, SIMAS, VØR og ÅRIM, velg KomTek Renovasjon.

WMS
Waste Management Solutions

Norkart Geoservice AS, boks 145, 1300 Sandvika,
tlf: 67 55 14 00 e-post: info@nkgs.no, www.nkgs.no
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ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale
Miljøselskap – er landets yngste interkommunale
renovasjonsselskap. Selskapet omfatter
12 kommuner med til sammen 97 000
innbyggere og så dagens lys høsten 2009,
etter et heller langt svangerskap.
Og daglig leder Øystein Solevåg og
hans hittil bare tre medarbeidere
er nå godt i gang med å viske
ut kommunegrensene og
harmonisere avfallsordningene
i regionen.
Av Johs. Bjørndal

❖ Det lille selskapet har nok av
oppgaver, men Solevåg mener
også det har sine klare fordeler
å begynne med blanke ark.
– Vi har ingen anlegg som det
skal skaffes avfall til, og det
fortoner seg ganske opplagt for oss
som begynner nå og kan dra lærdom
av naboselskapenes erfaringer at
vi ikke skal involvere oss i næringsvirksomhet. Vi forholder oss til
12 kommuner med hvert sitt
selvkostregnskap og skal ikke tjene
penger. Og vi er i hvert fall
foreløpig et rent bestillerselskap
uten ansatte med kjeledress.
Dermed kan vi fokusere på
kompetanse og informasjon
i stedet for maskiner, anlegg
og vaktlister, forklarer Solevåg,
som åpenbart er glad for å slippe
å ha på seg mer enn en hatt.
Han mener også det er positivt at
eierne har utstyrt det nye selskapet
med et styre med mye fagkompetanse, mens politikerne
ivaretar sin eierrolle gjennom
representantskapet.
NYE KONTRAKTER
Men den minimalistiske innstillingen betyr så ikke at det
nye selskapet mangler oppgaver.
ÅRIM overtok ansvaret for
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Daglig leder Øystein Solevåg, mr Boss og kommunikasjonsansvarlig Ingeborg Ukkelberg. Resten av
ÅRIM-administrasjonen utgjøres av økonomiansvarlig Tor Langlo-Johansen og nettopp ansatte
kundekonsulent Eva Ødegaard.

innsamlingen i regionen i sommer
og den forutgående anbudsrunden
endte med at 12 kontrakter med
fire forskjellige aktører ble erstattet
av en stor kontrakt med Norsk
Gjenvinning Renovasjon. Så nå
ruller 15 nye biler med ÅRIM på
siden rundt i regionen.
– Men vi har beholdt ganske
mange av de gamle sjåførene,
sier Solevåg. Han forteller at det
var tre tilbydere til dette oppdraget

og at det også var mulig å gi tilbud
på henting i halve distriktet. Sluttbehandling av restavfallet fra deler
av regionen har også vært ute på
anbud. Her var det fire tilbydere,
men det lokale forbrenningsanlegget til Tafjord kraft trakk det
lengste strået. Dermed slipper
Solevåg & co den krevende øvelsen
å forklare hvorfor det er fornuftig å
transportere avfallet hundre mil.
Sortering og avsetning av plast/

papir-fraksjonen har vært ute på
anbud. Norsk Gjenvinning trakk det
lengste strået også her.
– Men alle aktuelle anlegg
i regionen er inne som underleverandører, sier Solevåg.
TO DEPONIER
ÅRIM-regionen er utstyrt med to
deponier. Det er Ålesund kommunes
deponi Bingsa og det private
deponiet på Vestnes. Selv om det

FOKUS PÅ KILDESORTERING
Harmonisering av medlemskommunenes innsamlingssystem
er en viktig oppgave for ÅRIM.
– Vi startet med å gjennomføre
en stor spørreundersøkelse som
omfattet 2 700 abonnenter fordelt
på alle de 12 kommunene. Folk var
mest misfornøyd med at det ikke
var mer kildesortering, men svarene
avslørte også at det er liten
kunnskap om hvor avfallsfraksjonene havner. I Sykkylven,
som har hatt henteordning for plast
i to år, var det bare åtte prosent
som var negative til ordningen,
mens skepsisen var noe større
i kommuner der dette er nytt,
forteller Solevåg.
– Det er positivt at folk har gjort
gode erfaringer. Nå har vi innført
henteordning for plast i hele
regionen og vi installerer dunker for
henting av papir og plast, det har
hittil vært sekker. Vi har god
tro på at dette vil øke sorteringen,
forbedre kvaliteten på de utsorterte
fraksjonene og redusere andelen
farlig avfall i restavfallet, sier
Solevåg.
Folk vil gjerne gjøre noe for
miljøet, men det "sunnmørske"
argumentet om at dette er de
billigste råvarene fungerer kanskje
enda bedre. Bringeordninger for
plast har generert rundt tre kg per
innbygger årlig. For at henteordningen skal ha berettigelse bør
den bringe dette tallet opp i 10 kg
per år, mener Solevåg.
STOR INFORMASJONSJOBB
Utsortering av matavfallet er ikke
aktuelt for ÅRIM de nærmeste
årene.
– Men i Vestnes kommune, som
tidligere har hatt henteordning for
mat, er folk mer positive til dette
enn i resten av regionen. Vi får se,
sier Solevåg. I likhet med andre
selskaper som gjør endringer
i avfallsordningen har ÅRIM fått
erfare at det er krevende å nå fram
med informasjon.
– Selv om avfallshåndteringen
angår alle må vi innse at den utgjør

en ganske liten del av folks liv.
Informasjonen må være spisset
og målrettet – og den må gjentas,
sier Solevåg. Og på dette området
har ÅRIM fått et klart mandat fra
eierkommunene.
– Vi skal øke informasjonsinnsatsen, bygge opp en profil
og drive holdningsskapende arbeid
i barnehager og skoler, sier
kommunikasjonsansvarlig Ingeborg
Ukkelberg og finner fram selskapets
frontfigur, mr Boss.
MÅ VOKSE
Det nye selskapet skal øke sitt
ansvarsområde gradvis.
– I løpet av 2012 skal vi overta
ansvaret for 70 ubemannede miljøstasjoner og håndtering av septikslam, fra 2013 overtar vi
sannsynligvis ansvaret for ti
bemannede gjenvinningsstasjoner.
I løpet av 2012 skal det også
vurderes om vi skal overta
faktureringen, forklarer Solevåg,
som uansett blir nødt til å ansette
flere medarbeidere. Han må også,
til tross for sin kostnadsbevissthet,
øke regningen til kommunene.
– Transportindeksen og dermed
innsamlingskostnadene øker,
folketallet vokser og avfallsmengdene øker ganske mye.
Til sammen utgjør dette mer enn
rimeligere sluttbehandling,
forklarer han.

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

Vi har demomaskin
for salg/utleie

Flishugger

Havna

Chipper

Tømmer

…avfallshåndteringen
utgjør en ganske liten
del av folks liv.
AT01610

Slank nykommer

ikke lenger er noe av avfallet fra
ÅRIM som kan deponeres mener
Solevåg det er positivt at disse
tilbudene finnes.
– Deponiforbudet er bra og burde
ha kommet tidligere. Likevel er det
fortsatt viktig for næringslivet, ikke
minst byggebransjen, at det finnes
deponiløsninger i regionen,
sier Øystein Solevåg. Før han kom
til ÅRIM var Solevåg miljørådgiver
i selskapet Bergfald Miljørådgivere,
han har også arbeidet mye med
miljørettet helsevern.

www.kiesel.no
INNSAMLING
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Bossnettet gir miljøgevinst

At avfallsnettet som er under bygging i Bergen vil gi positive
effekter på arbeidsmiljøet og på bybildet, i tillegg til
reduserte innsamlingskostnader, er forholdsvis opplagt.
Nå viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI)
at et rørbasert innsamlingssystem også gir
en betydelig miljøgevinst.

Bossnettet, som er under utbygging
i Bergen, vil i tillegg til en rekke andre
fordeler også gi klimagevinst, viser en
rapport fra Transportøkonomisk
Institutt. Illustrasjon Envac.

årsverk, så netto innsparing av arbeidskraft er fire årsverk. Miljøgevinsten fordeler seg på reduserte utslipp av CO2,
NOX, partikkelforurensning (PM10) og
vegstøv. CO2-utslippene er verdsatt til
210 kr per tonn i 2015, økende til 320 kr
per tonn i 2020. Utslippet fra bossnettets
elforbruk er beregnet utfra den såkalte
norsk elektrisitetsmiks, noe som ikke gir
mer enn 7 gram CO2 per kWh. Den såkalte
skadekostnaden ved partikkelforurensning
er satt til kr 2 900 per kg, tilsvarende for
NOX er 200 kr per kg.
HØYT SYKEFRAVÆR
En miljøgevinst på 150 til 300.000 kr
i året for samfunnet er kanskje ikke så
imponerende, men utgjør som figuren på
forrige side viser likevel en stor prosentvis utslippsreduksjon. Rapporten beskriver også de øvrige gevinstene av
prosjektet, ikke minst for arbeidsmiljøet.
Avfallshentingen i Bergen sentrum er
med dagens system tungvinn og belastende. Sykefraværet i de to selskapene
som driver med dette er høyt. BiR Bedrift, som
henter næringsavfall i store kontainere
har et sykefravær på 12–15 prosent i
årene 2007–10, mens BiR Transport, som
henter husholdningsavfall i stort sett
mindre beholdere, har mellom 17 og 21
prosent sykefravær i samme periode.

MINDRE FORSØPLING
Andre forhold som vektlegges er redusert
rotteplage, mindre forsøpling og redusert
brannfare. I dag er det 423 avfallskurver,
såkalte publikumsbeholdere, i Bergen
som stort sett tømmes daglig. Rundt 80
prosent av disse vil bli erstattet med
nedkast til bossnettet. Dette vil også gi
byen estetisk løft. Det blir rent og
ryddig rundt de nye nedkastene. Verken
rotter eller måker vil da kunne dra avfall
ut fra beholdere som ikke er godt nok
lukket, heter det i rapporten.

BiR Bedrift henter næringsavfall i Bergen
sentrum, noe som medfører trilling av fulle
660 liters beholdere på brostein. Foto: BIR.

BiR Transport har
mellom 17 og 21 prosent
sykefravær i 2007–2010.

Av Johs. Bjørndal

❖ Avfallsvekst og fortetning legger press
på infrastrukturen i sentrumsområdene,
flere norske byer ser derfor med interesse
på Bergens arbeid med å etablere bossnettet, som det heter på de kanter. Og en
av temaene som utredes i arbeidet med
den varslede stortingsmeldingen om avfallspolitikk er om det skal bli adgang til
å innføre tilknytningsplikt til avfallsnett
også for næringsaktører. KS Bedrift mener
det bør bli anledning til det og har derfor
tatt initiativ til TØI-rapporten.
FRA FOSSILT DRIVSTOFF TIL EL
Rapporten viser at etableringen av bossnett vil gjøre tre tomannsbetjente avfallsbiler, med et samlet forbruk av
drivstoff på rundt 40 000 liter diesel,
overflødige i Bergen sentrum. I stedet vil
avfallet transporteres med en luftstrøm
produsert av elektriske vifter, disse vil ha
et strømforbruk beregnet til 23 500 kWh
årlig. Driften av bossnettet vil kreve to
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Fortsatt stort matsvinn
Lite tyder på at det økte
fokuset på kasting av mat har
redusert omfanget. Men folk
skjemmes i hvert fall. Bare
en av fem svarer i spørreundersøkelser ja på spørsmålet
om de har kastet mat siste
uke. Gjennomgang av avfallet
viser at fire av fem faktisk
har gjort det.

Obuvsfot!!
fncbmmbtkf!fs!!
jllf!bmmuje!opl
I e c  c [ Z b [ c  _  = h ´ d j  F k d a j  D e h ] [  j W h  Z k  W d i l W h  \ e h  W j
[cXWbbWi`[dXb_hiWcb[j_dde]]]``[dlkdd[jj_bX[ij[\eh
c_b`´[j$7bb[c[Zb[cc[h^Whh[jjj_bc[ha[[cXWbbWi`[d
c [ Z  = h ´ d j  F k d a j $  C [ h a [ j  [ h  [ d  a l _ j j [ h _ d ]  f   W j  Z [ j  [ h
X[jWbjl[Z[hbW]\eh_ddiWcb_d]e]]]``[dl_dd_d]WlZ[d
Xhkaj[[cXWbbWi`[d$

AV JOHS. BJØRNDAL

ForMat-prosjektet har som mål
å redusere mengden nyttbart matavfall
med 25 prosent innen 2015. Da må man
først vite hvor mye slikt avfall det faktisk
er. Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning
la fram ferske resultater på ForMatkonferansen i slutten av oktober.
Den positive nyheten var at grossistleddet
har klart å redusere matsvinnet med hele
30 prosent fra 2009 til 2010.
STABILT I BUTIKKENE
Men det kastes langt mer i butikkene og
hos forbrukerne- Og her viser sammenlignende undersøkelser i 30 butikker og
plukkanalyser hos 210 husholdninger i
Fredrikstad og Hallingdal ingen reduksjon.
Butikkene har et stabilt svinn på rundt to
prosent av omsatt volum om man ser hele
varesortimentet under ett. Det er imidlertid
registrert en klar reduksjon for varegruppen
grønnsaker (fra syv til fire prosent),
men en nesten like klar økning for ferske
bakervarer, her er svinnet på åtte prosent,
uten at Hanssen kunne gi noen forklaring
på dette.
MYE SPISELIG
Men rundt 80% av matkastingen er det
husholdningene som står for, ifølge
Hanssen. SSB-tallene viser at mengden
våtorganisk avfall pr innbygger har økt fra
70 til 120 kg per år i løpet av de siste
15 årene, og mye tyder på at det vesentlige
av denne økningen består av mat.
Som figuren viser fant man under plukkanalysene mer enn 50 kg spiselig mat per
innbygger, hvorav 14 kg er bakervarer og
12,5 kg grønnsaker.
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Med "matkastebordet" i Fredrikstad illustrerte ForMat-prosjektet hvor mye hver
enkelt av oss kaster av ulike typer spiselig mat hvert år.

INNRØMMER DET IKKE
Men kanskje gir det et håp om forbedring
at folk kaster med dårlig samvittighet
og helst ikke vil innrømme det. I gallupundersøkelser oppgir rundt 20 prosent å ha
kastet mat siste uka. Spørreskjema til de
som visste at de var med i plukkundersøkelsen bragte denne andelen opp
i 40 prosent, men selve plukkanalysen
viste at man fant bakervarer og grønnsaker
fra siste uke i 80 prosent av restavfallsbeholderne.

DATOMERKINGEN AVGJØR
Også årsakene til folks matkasting er undersøkt. Her er "produktet har gått ut på dato"
årsaken flest oppgir, særlig gjelder dette
forbrukere under 40 år. Gamlingene
(over 60 år) kaster mindre mat og i denne
gruppen oppgis "for dårlig kvalitet på
produktet ved kjøp" like ofte som årsak til
matkastingen. Resultatene tyder altså på at
det kan være noe å hente dersom næringsmiddelindustrien kan bedre kvaliteten og
operere med lenger holdbarhet.
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Fosfor – knapphetsressurs
eller forurensningsproblem?
På 70-tallet ble den
storstilte Mjøsaksjonen satt i verk
for å redusere utslipp og avrenning
av fosfor til Mjøsa
og i 1990 ble fosfat
forbudt i norske
vaskemidler.
I dag snakkes det
om at fosformangel
kan begrense verdens
matproduksjon om
få tiår, og tilbakeføring av dette
grunnstoffet til
jorda er et viktig
argument for separat
innsamling og
behandling av
matavfall.
AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Fosfor er et grunnstoff,
men fordi det er svært reaktivt forekommer det ikke
i ren form i naturen. Stoffet
opptrer naturlig i ulike fosfatforbindelser, salter som finnes
i forskjellige mineraler, for
eksempel apatitt. Man kan
godt si at det var gjenvinningsindustrien som oppdaget
fosfor. Det skjedde da tyskeren Hennig Brand i 1669
forsøkte å utvinne salter ved
å destillere urin, og fant et
hvitt stoff som brant med lys
flamme og glødet i mørket.
Fosfor ble på 1800-tallet
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Vest-Europas eneste fosfatgruve ligger i Siilinjärvi i Finland. Her utvinner
Yara fosfatstein som inneholder 2 prosent fosfor.

fremstilt kommersielt til
fyrstikkproduksjon ved å
destillere en blanding av oppmalte knokler, men denne
prosessen ble i 1890-årene
erstattet av mineralbasert
produksjon i elektrisk
smelteovn. Fortsatt brukes
fosfor til produksjon av fyrstikker og fyrverkeri, i tillegg
er det en viktig komponent
i produksjon av stål. Men
hovedforbrukeren av verdens
fosforressurser er kunstgjødselindustrien.
AVGJØRENDE
FOR PLANTEVEKST
Fosfor er nemlig en avgjørende komponent i
adenosintri-fosfat, som står
for energiforsyningen til
mange av prosessene i
planter. Fosfor er viktig for

overføring av kjemisk energi,
for rotdanning og vekst av
ungt plantevev. Fosformangel
gir nedsatt skuddvekst, svak
bladutvikling med bronseaktig
farge, dårlig fruktsetting og
redusert bærstørrelse. Derfor
er fosfor en viktig komponent
i kunstgjødsel, den såkalte
fullgjødsla som brukes mest
på det norske jordbruksarealet
inneholder 3–5 prosent fosfor.
Det betyr at det norske jordbruksarealet tilføres rundt
8 000 tonn fosfor årlig på
denne måten.
FORURENSNINGSFARE
Men tar man med tilførselen
fra husdyrgjødsel og kloakkslam er det beregnet at det
norske jordbruksarealet totalt
tilføres 25 000 tonn fosfor
årlig. Uttaket gjennom av-

linger er beregnet til rundt
14 000 tonn, og særlig i husdyrtette områder tilføres jorda
for mye fosfor. Dette er ikke
gunstig, fordi fosfor er
minimumsfaktoren for
plantevekst i ferskvann.
Tilførsel av fosfor vil derfor
over tid gi økt algevekst og
redusert oksygeninnhold i
vannet. Det var dette som
skjedde i Mjøsa på 70-tallet,
da innsjøen på det meste ble
tilført rundt 450 tonn fosfor
årlig. Mjøsaksjonen ble iverksatt, og i dag er fosfortilførselen til vår største
innsjø mer enn halvert, noe
som har gitt vesentlig bedre
vannkvalitet.
MEST FRA MAROKKO
Verdens uttak av mineralt
fosfor nådde en foreløpig topp

i 2008, da det ble tatt ut
170 millioner tonn fosfatstein, av denne ble det
produsert 22,5 millioner tonn
fosfor. Mer enn 80 prosent
av dette ble brukt til gjødselproduksjon. De største fosforreservene ligger i nord-Afrika
og Kina, men også Sør-Afrika
og Russland har betydelige
forekomster. Tilgangen av
fosfor på verdensmarkedet
har de siste årene blitt noe
dårligere. Dette skyldes at
tidligere overproduksjon har
holdt prisen så lav at det ikke
har vært lønnsomt å åpne nye
utvinningsområder, og at Kina
i stadig større grad har brukt
sin produksjon innenlands.
Omtrent halvparten av all
fosfatstein på verdensmarkedet kommer nå fra
Marokko. Men i løpet av
rekordåret 2008 steg prisen
på fosfatstein fra et langvarig
stabilt nivå på rundt 50 $ per
tonn til over 400, for så å
falle tilbake til rundt 110 $
per tonn.
MER PÅ LAGER ENN ANTATT
Det store spørsmålet er naturligvis hvor mye av dette livsviktige plantenæringsstoffet
som er tilgjengelig for
framtidige generasjoner.
Basert på estimater foretatt
av US Geological Survey har
det lenge vært hevdet at uttaket av fosfor vil nå sin topp
rundt 2030 og at ressursene
vil være så godt som uttømt
rundt 2100. Men nå foreligger
nye analyser foretatt av IFDC
(International Fertilizer
Development Center), som
konkluderer med at det finnes
tilgjengelige fosforreserver på
60 000 millioner tonn,
tilsvarende 400 års forbruk,
som kan utvinnes uten store
grunnlagsinvesteringer. De
samlede ressursene, som det
altså vil kreve noe mer å få
tak i, anslås til å være minst
syv ganger så store.
Etableringen av en ny
fosforgruve koster milliarder,
men om prisen stabiliserer
seg på dagens nivå vil det
utløse slike investeringer,
skriver Anders Rognlien fra
Yara i en kronikk i Bondebladet. Den konkluderer med
at påstander om at verden går
tom for fosfor i nær framtid
på alle måter er en myte.

– BØR GJENVINNE LIKEVEL
Men seniorforsker Arne
Grønlund ved Bioforsk på Ås
synes ikke disse nye tallene er
noe argument for å la være å
gjenvinne fosfor: – Om vi forutsetter en 2 prosent forbruksøkning per år – og det
bør vi egentlig ha for å øke
matproduksjonen i u-land –
vil de kjente reservene være
uttømt på 150–200 år. Det er
ikke noe langt tidsperspektiv,
sier han. Grønlund er opptatt
av at mer fosfor må inn i et
kretsløp.
– Husdyrgjødsla i Norge
utnyttes dårlig, det overgjødsles i husdyrtette områder mens andre områder
utelukkende tilføres fosfor
gjennom kunstgjødsel. Et
annet forhold er at kloakken
her i landet gjerne renses
ved hjelp av kjemisk felling.
Dermed reagerer fosforet med
jern og aluminium og danner
forbindelser som er utilgjengelige for plantene. Ved å
gå over til biologisk rensing
kunne vi utnytte de 2000
tonnene med fosfor som årlig
havner i kloakken langt bedre,
sier Grønlund.
Den årlige fosformengden
i matavfall har Grønlund
beregnet til 500 tonn årlig.
– Det er kanskje ikke så
mye, men fosforet i en biorest
etter biogassproduksjon er
like tilgjengelig for plantene
som fosforet i kunstgjødsel.
Og bioresten fra matavfall
inneholder ikke annet enn
maten vi spiser, så det er
ingen grunn til at bøndene
ikke skal nyttiggjøre seg den,
sier han.
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Plastemballasjen fordeles på tre anlegg
Den felles anbudskonkurransen om
behandling av plastemballasjen fra Sverige
og Norge er nå avgjort.
De rundt 45 000
tonnene skal fordeles
på de to tyske aktørene
Alba og Dela, og
svenske Swerec.

På en ekstraordinær generalforsamling
21. november
vedtok eierne
i Ecopro å tilføre
17,5 millioner for
å redde bedriften,
som etter drøye
tre års drift har
opparbeidet et
underskudd på
43 millioner
kroner.

AV JOHS. BJØRNDAL

Ecopro-anlegget har blitt kostbart for kommunene i Midt-Norge.

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Oppstartproblemer, driftsstans og utskifting av utstyr
for 15 millioner kroner har
skapt problemer for biogassanlegget i Verdal, som eies
av 51 kommuner mellom
Dovre og Saltfjellet pluss
Statkraft. En beliggenhet
langt til skogs har også gjort
det vanskelig å utnytte
biogassen, i dag er det bare
strømproduksjon som gir
inntekter.
ETTERFAKTURERING
Styret ba om ni millioner
i ny aksjekapital, men eierne
mente at fem fikk holde.
Resten av de 17,5 millionene
skal komme i form av etterbetaling for tidligere levert
avfall, noe som vil bety en
etterfakturering på rundt
250 kroner per tonn på alt
matavfall som er levert fra
oppstarten i 2008. Fra nyttår
vil prisen for å levere matavfall øke til 1 900 kroner per
tonn, da mener styreleder Per
Jarle Eriksen, tidligere daglig
leder i Innherred Renovasjon,
at man tar godt i.
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– PROBLEMENE LØST
Han sier nemlig til Kretsløpet
at mange av problemene nå er
løst, og at utsiktene til videre
drift i balanse er gode.
– Det nye renseutstyret
fungerer godt og andelen
utsortert materiale som må
leveres til forbrenning er
redusert fra 25 til 10 prosent.
Volumet er også økt, i 2011
vil anlegget totalt motta
rundt 40 000 tonn utsortert
matavfall, slam og næringsavfall, forteller han. Det har
vært spekulert om anleggets
videre framtid, men Eriksen
sier det ikke var noen
på den ekstraordinære
generalforsamlingen som
argumenterte for å slå Ecopro
konkurs.

Fra nyttår vil prisen
for å levere matavfall øke til 1 900
kroner per tonn…

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

❖ Svein Erik Rødvik i Grønt
Punkt Norge forteller at Swerec
skal ha den største mengden,
om lag 20 000 tonn, mens de to
tyske fabrikkene har fått avtale
på rundt 12 000 tonn hver.
Rundt 54 prosent av kontraktsvolumet består av norsk
materiale, Grønt Punkt Norge

samler altså inn mer enn
Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI) gjør i et
dobbelt så stort land.
Et av anbudskriteriene har
vært at behandlingsanleggene
må garantere at minst 80 prosent
av plasten materialgjenvinnes.
Tidligere har det vært et tema
at en betydelig andel av den
innsamlede plasten utsorteres på
behandlingsanleggene og går til
forbrenning.
Jaana Røine i Grønt Punkt
Norge og Kent Carlsson i FTI er
skjønt enige om at det var en
god ide å gå ut med et felles
anbud.
– Vi har fått flere seriøse
aktører på banen enn om vi
hadde gått ut hver for oss,
sier Carlsson.
– Hvis vi ikke hadde slått våre
avfallsmengder sammen med
svenskene ville vi måttet
konkurrere med dem om

Plastemballasjen fra husholdningene
i Norge skal fra nyttår av behandles
i Tyskland og Sverige.

fabrikkenes kapasitet, sier Røine.
Hun mener det gir mindre
sårbarhet å fordele kvantumet på
flere aktører.
– Det er særlig hyggelig at vår
tidligere samarbeidspartner

Swerec med ny, moderne fabrikk
igjen er blant våre samarbeidspartnere, sier hun.
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- Er opptil 700 kg lettere!
- Tåler mye mer juling!
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Q9L[\YÅPZQNæringsavfall QHusholdningsavfall
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- Har glatte sider for profilering...
...og lavere drifstofforbruk!

KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335
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steco@steco.no
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Se www.steco.no eller scan strekkoden
til høyre for mer informasjon!
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Vi ønsker våre kunder,
forbindelser og resten av
avfall- og gjenvinningsbransjen
en God Jul og et Godt Nyttår!

Løkketangen 20a
Boks 145, N-1300 Sandvika
Tlf. sentralbord: +47 67 55 14 00
www.nkgs.no

FORUS
ENERGIGJENVINNING
Forusbeen 202, 4313 Sandnes
Telefon: (24 timer) 51 67 84 00
www.forusenergi.no

Landsdekkende salg og service
Kakkelovnskroken 1, Oslo
Tlf.: 06130
Epost: info@enviropac.no
www.enviropac.no

Klemetsrudv. 1, 1215 Oslo
Telefon: 02 180
Telefaks: 23 48 39 01
postmottak@ege.oslo.kommune.no
www.ege.oslo.kommune.no

firmapost@mef.no
www.mef.no

Rich.Steen AS
Postboks 6281 Etterstad
0603 OSLO
Tlf.: 67 900 900
www.richsteen.no
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Postboks 1210 Vika, 0110 Oslo
Telefon 21 50 20 00
post@kommunalbanken.no
www.kommunalbanken.no

c/o Norsas AS
Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 40 61 82 00
Telefaks: 21 06 27 27
www.ruteretur.no
Næringslivets Hus,
PB 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Norsk Industri: 23 08 88 00 – sentralbordet
NR: Anders Nygaard, 908 61 564
www.norskreturmetall.no
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Tiåring med sans for drama
Stiftelsen LOOP ble
etablert av 11 returselskaper rett før jul
i 2000, for å samkjøre
disses informasjon
om kildesortering og
gjenvinning. Stifterne
har ikke akkurat latt
LOOP overta hele banen,
men etter ti år, eller
egentlig 11, har stiftelsen
med LOOP Miljøskole og
nettstedet sortere.no
funnet en rolle alle ser
ut til å innfinne seg med.

Eventyret om LOOP framføres av dagens ansatte. Fra venstre Linda Bay, daglig leder Nancy Sand,
Bente H. Gundelsby, Emily Robertson og Hildegunn Bull Iversen.

emballasjeselskapene og "de andre"
returselskapene.
– Og Batteriretur ville ikke være
med på grunn av min kroppslukt,
sa han.
– LYSTBETONT KILDESORTERING
Dagens politiske ledelse var
representert med statssekretær Heidi
Sørensen. Hun spøkte med at LOOP
skulle få en ny stortingsmelding som
jubileumsgave. Den var ikke klar til
overrekkelse, men Sørensen vartet
i hvert fall opp med gode ord.
– LOOP har vært veldig flinke til
å få det til å føles godt og lystbetont
å kildesortere. Jeg har en femåring
og blir stadig konfrontert med alt hun
har lært om miljø og kildesortering
i barnehagen. Det er rett og slett
imponerende og dere har bidratt
sterkt, sa Sørensen, før hun delte
ut "enda en miljøpris" til Trondheim
kommune, denne gangen for å ha
landets beste miljøundervisning i
skoler og barnehager.
FLOTT MILJØTEATER
Men LOOP har altså sans for drama.
Og dagens høydepunkt var det
4-klassinger fra Cicignon skole

Miljøverminister Siri Bjerke lyste bra opp blant de ærverdige stifterne av LOOP i desember 2000.
Til venstre for henne står dagens styreleder, Bjørn Sørensen fra Norsk Resy.

i Fredrikstad som sto for. De framførte
utdrag av LOOPs miljøteater
“Garbagiamysteriet” med en slik
kvalitet og innlevelse at det var en
fryd. Det selvsagt svært korrekte
budskapet var vevd inn i en morsom
historie og forsynt med fengende

musikk av den kjente populærkomponisten Svein Gundersen.
– Interesserte lærere kan få dette
opplegget som en pakke med tekst,
musikk og regi, fortalte regiansvarlig
Ole Herman Lundberg fra Fredrikstad
kulturværste. Anbefales!

Av Johs. Bjørndal

❖ Tiårsjubileet ble markert med et
arrangement på standup-scenen Latter
i slutten av november. Og stemningen
var god. – LOOP er som tiåringer flest;
lekne, rampete og med sans for drama,
sa daglig leder Nancy Sand, før hun
rullet i gang eventyret om LOOP.
Som blant annet skulle lære
kongerikets barn å kildesortere.
Og som kan vise til distribusjon av
800 000 undervisningshefter og at
"nærmere en million" barn og unge har
gjennomgått stiftelsens hovedsatsing
LOOP Miljøskole.
MOTSETNINGER
Enkelte eldre mennesker med god
hukommelse vil huske at det også på
stiftelsesmøtet ble oppført et eventyr,
da med Thorbjørn Berntsen i rollen
som Askeladden, og daværende
miljøvernminister Siri Bjerke i rollen
som prinsessen. Berntsen ble LOOPs
første styreleder og viste på jubileumsseminaret at slagferdigheten og hukommelsen er intakt (se portrett side
6-8). Han la ikke skjul på at det hadde
vært motsetninger, blant annet mellom
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Nancy Sand og Heidi Sørensen kåret Trondheim kommune til landets beste på miljøopplæring.
Fra venstre Marte Løvik (Sp), leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre, Berit Nordseth,
Trondheim renholdsverk og Anne Grethe Nesje Glørstad, leder for prosjektet Grønn Barneby.

Ordfører Usemoor tar noen friske dansetrinn etter å ha kåret familien Konsum til byens beste
forbrukere. Men så begynner ting å skje… Elevene fra Cicignon skole i Fredrikstad imponerte
i sin oppføring av Garbagia-mysteriet.
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INSPIRIA:

Kunnskap blir en lek
Delikat i høstsola blinker det
rare bygget ved siden av E6 ved
Sarpsborg. En vindmølle surrer
dovent i sterk kontrast til
energinivået inne. Der løper begeistrede unger fra den ene
fasiliteten til den andre i et
toetasjes landskap med åpen
løsning. I august åpnet det nye
vitenskapssenteret for barn
og unge, her skal man leke seg
til naturvitenskaplig kunnskap
og økologisk innsikt.

AV LINE VENN
❖ Seksåringen kaster seg over et bord der
en luftstrøm holder en jordklode-badeball
i lufta. Skjermen opplyser om Bernouliss`
prinsipp og hvordan fly kan holde seg
oppe med luftstrømmer i ulik hastighet over
og under vingen.

Bernouliss' prinsipp – at trykket i et medium minker
når gjennomstrømmingen øker – blir nøye utforsket
av Pernille (6.)
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STATSMETEOROLOG FOR EN DAG
10-åringen stimer inn i TV-studioet. Her kan
han være værmelder for Østfold og siden
kringkaste det over fellesskjermen synlig
for alle besøkende som gidder å se.
Det er i hvert fall moro å se seg selv på TV.
Samtidig strever 13-åringen og faren med en
gjenstridig koffert. Vi får forklart gyroens
fysiske egenskaper av en ung kar i hvit frakk
med Inspiria-logoen på. Han lar også de som
er mer enn 140 cm høye kjenne på gyroens
krefter i en tivoliliknende karusell i andre
enden av rommet.
ÅTTE SKOLEKLASSER OM DAGEN
Han sier det er litt sirkus over senteret
i dag, på en søndag. – Det er ikke alltid
så lett å sette i gang pedagogisk lærerike
seanser på familiedagene, påpeker han.
Men så er ikke det ikke vi som er hovedmålgruppen heller.
– Nei, skoleklasser er hovedgreia, får vi
vite av en annen ansatt, som vandrer rundt
blant publikum og gleder seg over ungenes

entusiasme og som gjerne assisterer oss
med registrering på datamaskinen. Det viser
seg å være arbeidende styreleder Osmund
Ueland, tidligere konsernsjef i NSB.
– Åtte skoleklasser om dagen, fire dager
i uka har vi inn her, forteller han og viser
oss gjerne de seks laboratoriene som utgjør
grunnpilarene i arbeidet med skolene.
Matterommet ville enhver realfagslærer gitt
Pytagoras´ formel for å ha på egen skole.
Bordene er forskjellige geometriske figurer
og fra taket henger andre tredimensjonale
elementer. I hyllene ligger remedier til å
eksperimentere med og vise matte i praksis.
I nabolaboratoriet står kjemi i fokus.
– I forrige uke hadde vi Fredrikstad
Industriforening her og alle fikk lage sitt
eget DNA, forteller Ueland, som i tillegg til
skoleklassene også tar imot bedriftsbesøk.
PASSIVHUS
I energilabben vises husets energiegenskaper tydelig fram. Bygningen er et
passivhus med 55 cm tykke vegger og det er

Arbeidende styreleder Osmund Ueland vandret rundt blant glade gjester og viser gjerne fram hvordan
registreringssystemet virker. Datakortet åpner muligheter på senteret og vel hjemme igjen kan vi gå
inn på nettet og se oss selv som meteorologer eller miljøeksperter på egen side.

brukt to millioner kroner ekstra for spesielt
isolerte vinduer, noe vi blant annet merker
på den ikke-eksisterende støyen fra
motorveien. Solfangere varmer alt vann
og solcelleveggen genererer to kilowatt
elektrisitet til eget bruk. I tillegg kommer
vindmølla ute som gir seks kilowatt.
– Ungene får se på ute- og innetemperatur og på husets energibruk.
Eksempelets makt er viktig, påpeker Ueland
entusiastisk.
SPONS KUNNSKAP!
Inspiria-senteret har kostet ca. 200 millioner
kroner, og ulike sponsorer har bidratt, blant
annet har ENOVA støttet med tre millioner til
passivhusløsningen. Nå er Ueland ute etter
driftstilskudd og frister bedrifter til å være
med å sponse barn og unges kunnskapstørst.
– Dette vil komme bedrifter i Norge til
gode i fremtiden. Det satses jo friskt på
sport og andre fritidsaktiviteter i Norge med
midler fra ulike hold. Å tilby kunnskap på en
morsom og inspirerende måte er minst like
viktig, understreker han og viser oss slagordet på en kjemifrakk; “Kunnskap endrer
alt!”
– Vi har råd til kunnskap for barn og
unge, sier Ueland, som opprinnelig er utdannet maskiningeniør.
HELSE, ENERGI OG MILJØ
Det er energi, miljø og helse som er hovedtemaene for senteret. To helselaboratorier
skal hjelpe barn og unge til å forstå
sammenhengen mellom hva man putter i seg
og kroppens tilstand, og evt. forebyggende
tiltak. Å ferdes i trafikken er også en del av
helsefokuset. Planetariet er Europas hittil
mest moderne, teknisk sett. Der sendes opptil 40 minutter lange naturvitenskapelige
filmer.
Slik skal Østfolds 43.000 skoleelever få en
vitenskapelig tilnærming til energi, miljø og
helse gjennom klassebesøk en gang i året.

«Jorden i balanse» er en pedagogisk karusell som lærer en å velge rett i hverdagen.
Søppelsortering og energivalg er blant temaene. En lek Snorre (10) og Marit (13) skåret
åtte av ti på med pappa Tor. Pernille (6) syntes den var vel så interessant å turne i.
Helse er jo tross alt senterets tredje hovedfokus sammen med miljø og energi...

– Når du går ut av Østfoldskolen som russ,
skal du ha vært her 13 ganger, smiler Ueland. Selv barnehager skal få et tilbud her,
men dette blir ikke systematisert på samme
måten. Senteret vil etter hvert også ta imot
elever fra tilgrensende fylker. Det vil
avhenge av kapasiteten, i dag legges det
ned 25 årsverk. Og den offentlige støtten
gjør at det blir omtrent gratis for en skoleklasse å besøke Inspiria.
EN EVIGHETSMASKIN
– Mamma, kom så skal jeg vise deg noe.
Tiåringen har funnet seks tannhjul som står
innfiltret i hverandre. Det siste vil tippe et
glass vann, – når du har dreid lenge nok på

Marit leser om hvordan jordas økosystem fungerer.
Bak illustrerer en ”magisk” krystallkule et lukket
økosystem som skal klare seg selv i seks år her
på senteret – ved siden av Jordmodellen,
økosystemet vi alle er en del av.

det første hjulet. Far kommer til og begynner å dreie. Det skjer nesten ingenting
utover i systemet. Etter en rask titt på
informasjonskjermen blir vi smertelig klare
over hvor mange dreininger som må til.
Ti-åringen mister tålmodigheten;
– Fortsett sånn pappa, sier han oppmuntrende og fyker videre til neste «holdeplass». Men en million runder er litt i meste
laget, selv for en tålmodig og oppofrende
pappa.
“JORDEN I BALANSE”
“Gjør det rette valget” står det idet vi
registrerer oss elektronisk med vårt
personlige kort på skjermen for denne leken.
Slik kan vi se oss selv på skjermen her eller
på en egen side på nettet.
– Jeg har søppel til resirkulering,
sier 13-åringen.
– Jeg har ting til gjenbruk.
Jeg trykker, svarer 10-åringen.
– Jeg har en sykkel.
– Jeg har en bil. Trykk du.
– Jeg har vanlige lyspærer.
– Jeg har sparepærer. Jeg trykker.
– Gå til venstre. Oi, den tipper.
– “Åtte av ti riktige, – du er veldig miljøbevisst”. 13 åringen leser konklusjonen og
trår ned fra den tippende karusellen under
trekronene. «Jorden i balanse» åpner
bevisstheten, – ... men kan også turnes i,
finner seksåringen ut.
Etter tre timer er ungene fornøyde og vi
unner oss en liten tur i Inspiria-butikken
ved utgangen og handler kuriøse gaver,
med tanke på kommende bursdager for
forhåpentligvis vitebegjærlige barn.
En vel anvendt søndag...
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Bærekraftige kretsløp
med biogassanlegg
I siste nummer av Kretsløpet
(nr. 5) ble det vist til at
miljøgevinsten ved biogassbehandling av matavfall var
tvilsom. Både i leder og
i artikkelen ”Matavfall til
besvær” ble forbrenning av
matavfall forsvart som en
bedre løsning økonomisk,
mens det ble stilt spørsmål ved
miljønytten av kildesortering
og biogassanlegg.
Vi bidrar mer enn gjerne
til den diskusjonen.

KARBONGEVINSTEN
Men det er også andre grunner til at dagens
industrielle landbruk sliter med bærekraftigheten. Det er tapet av karbon, eller
organisk materiale, i jorda. Dette skyldes
ensidig produksjon, tunge kjøretøyer og
utstrakt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Slik forsvinner også den mikro-

BIOGEVINSTEN
I likhet med avfallsbransjen sliter landbruket med miljø- og klimautfordringene.
Mye av produksjonen er ikke kretsløpsbasert, og næringsstoffene forbrukes.
Dermed pøser vi stadig mer plantetilgjengelig nitrogen ut i omliggende
økosystemer og fosforlagrene forbrukes
i stort tempo. Dette kan ikke fortsette;
vi må gjenvinne næringsstoffer på samme
måte som vi gjenvinner andre verdifulle
ressurser.
Matavfall er et rent og næringsrikt råstoff med lite tungmetaller. Matavfallskompost fra Lindum holder klasse 0 og
benyttes i økologisk landbruk. Om man
i stedet velger å brenne dette avfallet

Avfallsdagene

Leverandørtorget

DEBATT

Biogassanleggenes miljønytte strekker seg
altså lenger enn klimagevinst. Bioresten gir
både en biogevinst (næringsstoffer) og en
karbongevist i tillegg.

….det betyr ikke
nødvendigvis at det på
lengre sikt er best
å brenne våt mat.

Torsdag 8. mars
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MILJØGEVINST = KLIMAGEVINST?
Biogassproduksjon fra matavfall har en stor
klimagevinst, noe som tydelig vises i Avfall
Norges/Østfoldforsknings ”Klimaregnskap
for avfallshåndtering” fra 2009. Dette
gjelder særlig når biogass erstatter fossilt
drivstoff. Men det har blitt en utbredt kortslutning at miljøgevinst er lik klimagevinst.
Da har man glemt den totale miljønytten
av bioresten fra biogassanleggene, som gir
store biologiske fordeler for jordkvalitet,
og det på flere måter enn mange tror.
Bioresten påvirker riktignok klimaregnskapet. I forrige nummer kunne vi også lese
om hvordan lagring av biorest har en
negativ effekt på totalregnskapet. Her må
det jobbes både mot bedre utråtning og
kontroll med utslippene ved lagring.
Samtidig er det en tydelig klimagevinst
i å bruke bioresten som erstatning for
kunstgjødsel og som positivt bidrag til
jordas karbonkjemi.

Å SAMMENLIGNE TEKNOLOGIER
Som forskere på Lindum er det spennende
å følge med på og ta del i den rivende
utviklingen innen bioteknologi knyttet til

biogass. Dette er igjen en del av det som
Forskningsrådet kaller et nytt satsningsområde: bioøkonomi. Her viser enzymene
og mikrobene oss stadig nye muligheter.
Men det er et umodent felt og vi er midt
i en tidlig vekstfase. Da er det viktig ikke
å sammenligne umoden teknologi med
moden teknologi på ellers like vilkår.
På kort sikt er forbrenningsteknologien
absolutt mer moden enn biogassteknologien, noe som ofte fører til
konklusjonen at miljøgevinsten og lønnsomheten ved biogass er tvilsom. Men det
betyr ikke nødvendigvis at det på lengre
sikt er best å brenne våt mat.
Et viktig spørsmål blir: Hvem kan ta seg
råd til å tenke langsiktig – og riktig?
Kommuneøkonomien tåler det ofte ikke.
Og med dårlig lønnsomhet er det få private
aktører også. Derfor er rammevilkårene så
viktige i disse tider!
Biogass og biorest passer som hånd
i hanske i fremtidens kretsløpsamfunn.
Kanskje skal vi tenke at vi bygger biorestanlegg like mye som vi bygger
biogassanlegg?

Onsdag 7.
7. mars

På Lindum er et nytt biogassanlegg
under bygging.

biologiske diversiteten og dermed motstandsdyktigheten mot plantesykdommer.
En god del av de organiske forbindelsene
som ikke brytes ned til metan og CO2
i biogassanlegget er stabile fiber- og
ligninforbindelser som gjennom bioresten
kan bygge opp jordas langtids karbonlager.
Karbonmengden i jord er i utgangspunktet
mange ganger så stor som i atmosfæren.
Bruken av stabilt organisk karbon fra
biokull, kompost og biorest, for bevisst
overføring av karbon fra atmosfære til jord,
blir ansett som et av de beste klimatiltakene. Dette bedrer samtidig jordas
struktur, ionebyttekapasitet og
mikroøkosystem, som på lengre sikt
gir mindre plantesykdommer og lystgassutslipp.
I siste nummers leder sies det at
”bøndene fortsatt ikke vil ha bioresten”.
Dette er ikke lenger tilfelle i våre naboland,
hvor bøndene har blitt kjent med
produktet. Også i Norge er dette i ferd
med å snu. Ved GLØR er det satset på
oppsamling og utnyttelse av rejektvannet
fra biogassanlegget. Dette produktet har nå
blitt så etterspurt at det meldes at de vil
begynne å ta betalt for det.

Priser og praktisk informasjon

AV KETIL STOKNES OG JANNE BUHAUG

❖ Man kan godt spørre seg om det er
miljøet som skal lide for at forbrenningsanleggene designer sine anlegg for en viss
andel vått avfall, og slik kan ta seg betalt
for å fordampe vann. Og mange har ment
noe om energiutbyttet for behandling av
matavfall ved de to teknologiene. Den debatten skal vi imidlertid la ligge denne
gang. Vi vil diskutere en bredere miljønytte
ved biogassanleggene.
Når man vurderer å bygge biogassanlegg
må man vurdere praktisk gjennomførbarhet,
økonomi og miljønytte, og hvordan disse
virker inn på hverandre. Vi har stor forståelse for at det lokalt kan være vanskelig
å velge den miljømessig beste løsningen –
fordi rammebetingelser, økonomi eller
lokale forhold tilsier det. Men det er svært
viktig at beslutningstakere vet hva man
velger bort når matavfall skal sendes til
nærmeste forbrenningsanlegg. Det ble ikke
belyst i forrige nummer.

blandes det med andre ”skitnere” fraksjoner. Asken er ubrukelig for landbruksformål, og næringsressursene har gått tapt.
Biogassalternativet utnytter derimot
både energi og næringsstoffer. Ved avvanning av bioresten utnyttes fosforet i en
form som er godt tilgjengelig for plantene.
I Sverige og Danmark, hvor bioresten oftest
benyttes uavvannet, har en også god utnyttelse av nitrogen og kalium. På kort sikt
gir biorest da like gode avlinger som
kunstgjødsel basert på samme nitrogendosering. I områder med fosforoverskudd
(for eksempel dyretette områder på Vestlandet) kan man avvanne og transportere
bioresten til kornarealer andre steder.
For at avvannet biorest fullt ut skal kunne
erstatte kunstgjødsel, må man få
nitrogenet over i den faste fraksjonen.
Slike løsninger finnes, men vi er i en tidlig
fase når det gjelder å identifisere hvilke
som er de beste. Et biogassanlegg på
Vestlandet blir da et godt miljøtiltak som
hindrer overgjødsling i nedslagsområdet.

7. –8. mars

Påmelding og mer informasjon:
www.avfallsdagene.com
DEBATT
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Er det vits i å sortere
ut matavfallet?

Tall til besvær
og rovdrift på arbeidere
HR-direktør i Ragn-Sells,
Torbjørn Eia, synes å ha
problemer med å finne
argumenter når han
velger å debattere
i forhold til en forvridd
versjon av innlegget vårt
i siste utgave av
Kretsløpet.

I forrige nummer av Kretsløpet vies biogass og utsortering
av matavfall stor plass med fokus på anleggsproblemer
og skepsis til utsortering av matavfall i regioner med
egen forbrenningskapasitet. Redaktøren av Kretsløpet
uttrykker i sin leder at det er bedre å fylle opp ledig
kapasitet i forbrenningsanlegg enn å ta avfall
”bort fra” disse for å produsere biogass.
Dette mener Avfall Norge er feil fokus.
AV HENRIK LYSTAD,
FUNGERENDE DIREKTØR

AVFALL NORGE
AV STEIN GULDBRANDSEN, FAGFORBUNDET

Henrik Lystad, fungerende direktør i Avfall Norge, mener det er
feil fokus å sette etablerte og planlagte kildesorteringsordninger
opp mot ledig forbrenningskapasitet.

❖ EUs rammedirektiv har vedtatt
prinsippet avfallshierarkiet og at dette
skal følges med mindre livløpsbetraktninger viser noe annet. Avfall Norge
har sammen med norske kommuner
tatt ansvar for å utvikle et verktøy
for å vurdere klimaeffekten av ulike
alternativer for behandling av husholdningsavfall. Metodene er senere
blitt brukt i regionale studier og er
videreutviklet og oppdatert for flere
avfallstyper.

TILLIT TIL KILDESORTERING
Avfall Norge og medlemmer med eget
forbrenningsanlegg jobber for at norske
avfallsforbrenningsanlegg skal få
utnyttet ledig kapasitet i anleggene
for miljøvennlig behandling av avfall
og produksjon av fjernvarme og strøm.
Hovedutfordringen er imidlertid
å begrense eksporten av restavfall fra
husholdning og næring, ikke å gå etter
etablerte og planlagte kildesorteringsordninger.

BETYDELIG KLIMAGEVINST
Disse analysene viser på nasjonalt nivå
at utsortering av matavfall og biologisk
behandling gir en klimagevinst. Også
Klif har i sitt arbeid med Klimakur
TA-2704: Kostnader og reduksjon av
klimagass-utslipp gjennom verdikjeden
kommet fram til en betydelig reduksjon
i klimautslipp når våtorganisk avfall
behandles sammen med husdyrgjødsel.

EN AV LØSNINGENE
Avfallsbransjen skal sikte høyt i avfallshierarkiet og tilpasse seg et samfunn
som kommer til å stille stadig økte
krav til ressurseffektivitet, klimautslipp
og fornybar energi. Produksjon av
biogass fra avfall og andre organiske
ressurser er en løsning på mange
av disse utfordringene.
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FORDOMSFRI DEBATT
Kildesorteringsordninger er langsiktige
prosjekter som bygger på tillit i brede
lag av befolkningen. Det betyr også at
fordomsfrie debatter er viktige bidrag
i arbeidet med å stadig forbedre norsk
avfallshåndtering. Kretsløpet bør stå
som leverandør av en fordomsfri debatt
også innenfor utsortering av matavfall
og biologisk behandling.

...en betydelig reduksjon
i klimautslipp når våtorganisk
avfall behandles sammen
med husdyrgjødsel.

❖ I motsetning til hva Eia hevder har
ikke Fagforbundet snudd noen tall på
hodet. Vi har ikke skrevet at ni av
14 polske renovatører hadde sluttet
i Ragn-Sells i Asker etter tre måneder.
Derimot skrev vi at ni av 14 ikke lenger
var i arbeid etter tre måneder: Tre var
usaklig oppsagt, to hadde gitt opp
råkjøret og sagt opp selv. Fire var
sykmeldt med legens klare beskjed om
at de var overarbeidet. Ni av de 14 var
ikke lenger i arbeid. Flere av de
sykmeldte kom ikke tilbake. Dette er
muligens ikke uvanlig i bransjen. Det er
derimot uvanlig at en HR-direktør midt
i en slik situasjon, der kun fem av
14 opprinnelige er i arbeid etter tre
måneder med 60 til 70 timers arbeidsuke, går offentlig ut og erklærer at han
er stolt av det.
Fagforbundet kritiserte heller ikke
overtidsbetalingen, men at det benyttes
for mye overtid. Vi har reagert på
stemplingskort som viser ulovlig lange
arbeidsdager, med gjennomsnittsberegning og overtidsordninger som
både vi, renovatører og Arbeidstilsynet
har reagert på.

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet er fortsatt ikke
imponert over Ragn-Sells behandling av de polske
renovatørene i Asker.

Eia prøver også å omdefinere
betydningen av prøvetid. Prøvetid
medfører ansettelse og at en gitt første
periode av ansettelsesforholdet er
ansett som prøvetid. Midlertidige
kontrakter med eventuell påfølgende
fast ansettelse er ikke å definere som
prøvetid. Fagforbundet er selvfølgelig
positive til fast ansettelse, men dette
burde ha vært gjennomført umiddelbart
ved ansettelse, ikke etter tre
måneder. Rettigheter og plikter ved
prøvetid er godt forankret i arbeidsmiljøloven.
Eia skryter av boforholdene.
Fagforbundet har aldri kritisert
boforholdene ved Ragn-Sells, og har
heller ikke tenkt å gjøre det. Vi er
kjent med at Ragn-Sells noen uker
etter oppstart ferdigstilte en splitter
ny brakkerigg på parkeringsplassen til
renovasjonsbilene. Det er sikkert en
moderne brakke, men vi tror Eia er
ganske alene om å definere åtte
kvadratmeter brakkerom på en
parkeringsplass, med akkurat plass
til ei seng og et skrivebord, som
moderne leiligheter.

Eia skryter av norskkurs og utdanning.
Renovatørene vi snakker om kom ikke
nærmere kurs enn at dette ble nevnt
under rekrutteringsdagene i Polen.
I slutten av mai måned erklærte
Ragn-Sells at Arbeidstilsynet hadde
inspisert driften og funnet at alt var
i orden, med kun et fåtall mindre
forhold som måtte justeres. Dagbladet
tok selskapet i blank løgn. Avisa
presenterte selve rapporten, og i den
ble det påpekt en rekke lovbrudd og
varsel om pålegg. Torbjørn Eia svarte
med å reagere på at Dagbladet hadde
fått rapporten. Ragn-Sells er åpenbart
ikke klar over at dette er offentlige
dokumenter, som også lesere av
Kretsløpet kan innhente – skulle noen
tvile på hva som er fakta.
I høst hadde Ragn-Sells ryddet
opp i forholdene, skal vi tro deres
tilbakemelding til Arbeidstilsynet av
1. september. Det kom i siste liten,
da varsel om pålegg var blitt til vedtak
om pålegg samme uke. Vi vil gjerne
gratulere Ragn-Sells med at de endelig
føyer seg etter lover og regler, nesten
ett år etter oppstarten, og håper vi
slipper å se lignende oppslag
i Dagbladet igjen.

Fagforbundet kritiserte ikke
overtidsbetalingen, men at
det benyttes for mye overtid.
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Materialgjenvinning av bildekk
gir spredning av miljøgifter
Produkter laget av
gummigranulater fra
resirkulerte bildekk
er fulle av miljøgifter. Det er
merkelig at disse
ukritisk spres i stort
omfang på fotballbaner og lekeplasser.

AV ROLF TORE OTTESEN, NGU
OG LISE STØVER, RAMBØLL

❖ Bildekk inneholder over 60 ulike
kjemiske stoffer, gummi utgjør bare
40 prosent av innholdet.
Høyaromatiske oljer tilsettes som
mykgjører i dekkene, og utgjør
15–20 prosent av dekkgummi.
Oljene inneholder PAH, alkylfenoler
og PCB. Ftalater blir brukt som mykgjører. Sink og kadmium benyttes
under vulkaniseringsprosessen. Når
gamle bildekk materialgjenvinnes
følger miljøgiftene med.

UTSKIFTING AV MILJØGIFTER
Produkter laget av gummigranulater
fra resirkulerte bildekker er i hovedsak tre typer; fallunderlag i
barnehager og på lekeplasser, kunstgressbaner og gummiasfalt.
I den nasjonale handlingsplanen
for kartlegging og opprydding av
jordforurensning i barnehager og
lekeplasser, ble det brukt mange
millioner på fjerning av forurenset
jord og CCA-impregnert trevirke

Norske dekk har hittil ikke blitt materialgjenvunnet som granulat,
men nå bygger Ragn-Sells granulatfabrikk i Sverige. Bruk av dette
granulatet sørger for effektiv spredning av miljøgifter til barnas lekemiljø
og treningsarealer, mener Rolf Tore Ottesen og Lise Støver.

rundt sandbasseng. Mens vi fjerner
en forurensningskilde i barns
lekemiljø, setter vi inn en ny som
kanskje er verre. Ingen har hittil
vurdert helsekonsekvensene ved den
omfattende bruken av gummigranulater i fallunderlag i små barns
lekemiljø.
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STORE MENGDER
Gummigranulater fra resirkulerte
bildekk brukes også på kunstgressbaner. Til hver 11-er bane går det
med ca. 100 tonn gummigranulat.
Det er estimert at det er lagt ut
84 000 tonn gummigranulat på
norske kunstgressbaner. Dette

representerer en betydelig kilde
for miljøgifter. Klima- og forurensningsdirektoratet anbefalte i 2006 at
en slutter å bruke oppmalte bildekk i
kunstgressbaner, ut fra målet om å
redusere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer. Oppfordringen er
ikke fulgt opp. Alle fotballforeldre
kjenner igjen gummigranulatene som
følger med hjem etter trening eller
kamp. Folkehelseinstituttet har
gjennomført en helserisikovurdering
ved bruk av gummigranulater på
innendørs kunstgressbaner, og konkluderer med at bruk av hallene ikke
medfører økt helserisiko for større
barn og voksne. De tar forbehold
om mulige lateksallergier.
FARLIGERE VEISTØV
Gummigranulat i asfalt, såkalt
gummiasfalt, er vanlig i USA og
Canada og et begynnende fenomen i
Europa. I følge driftsdirektør Pål
Hansen i Ragn-Sells er gummiasfalt
dyrere enn tradisjonell asfalt, men
det oppveies først og fremst med
lengre vedlikeholdsfrekvens, 7–8 år
mot 3–4 år for tradisjonell asfalt. I
tillegg har gummiasfalt flere miljøog trafikksikkerhetsmessige fordeler.
Trafikkstøyen blir ca. 2 desibel
lavere. Gummiasfalt gir en liten
svikt, som når tyngre biler passerer,
resulterer i at isen på islagt veibane
sprekker opp tidligere enn ellers, og
gir raskere bar vei. Statens Vegvesen
har også lagt prøvestrekninger med
gummiasfalt i Norge. Innholdet av
miljøgifter i gummigranulatene
nevnes ikke. Veistøvet fra slik
asfalt får en annen og farligere
karakter enn støv fra tradisjonell
asfalt.
NY FABRIKK
Hvert år blir det samlet inn rundt
fem millioner bildekk i Norge. Returgraden på dekk ligger på rundt 100
prosent. Det produseres ikke gummigranulater av kasserte dekk i Norge i
dag, men vi importerer store
mengder til kunstgressbanene og
fallunderlag. I Norge blir dekkene
brukt som energikilde i sementindustrien, sprengningsmatter og
fendere, samt eksportert som toppdekke på avfallsfyllinger i Finland.
Det er skissert planer om
granulatproduksjon Sverige, og et
ønske om å benytte granulater
i asfalt. Miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells har nettopp
fått jobben med å samle inn og
gjenvinne brukte bildekk i Norge de
neste fem årene. Kontrakten er verdt
450 millioner kroner. Oppdraget er
tildelt av Norsk Dekkretur, som eies

av landets dekk- og bilimportører.
Gjennom den nye avtalen får RagnSells også økte muligheter til å ta
del i den raske utviklingen på gjenvinningsområdet, og prøve ut ny
teknologi. Snart vil en ny fabrikk
i Trollhättan produsere granulat
og pulver av gamle bildekk. Gummigranulat ønskes benyttet som tilslag
i asfalt. Innenfor gjenvinning skjer
det mye nytt på forsknings- og
utviklingssiden. Det ser vi frem til å
ta fortsatt del i, sier Bjørn Hoel.
GIFT I ALLE PRODUKTER
Norges geologiske undersøkelse
og Miljøenheten i Trondheim
kommune har gjennomført en
omfattende undersøkelse av
helse- og miljøskadelige stoffer
i produkter laget av gummigranulater fra resirkulerte bildekk.
Alle de undersøkte produktene
inneholdt oljeforbindelser, sink,
nonylfenol, PAH og PCB. Noen
inneholdt krom og jern som sannsynligvis er tilsatt som pigmenter
i produksjon av fallunderlagene.
Ftalater og bromerte flammehemmere er sannsynligvis tilsatt
i produksjon av enkelte fallunderlag.
Konsentrasjoner av miljøgifter
i jordprøver under fallunderlag
indikerer at produktet lekker olje,
PAH, PCB og bromerte flammehemmere til jorda. Norsk institutt
for vannforskning har konkludert
med at det lekker sink, fenoler
og PAH fra granulater laget av
resirkulerte bildekk på kunstgressbaner.
– BRUK SEMENTOVNEN!
Det virker litt underlig at man
ikke vurderer de miljømessige
konsekvensene av at vi legger ut
store mengder miljøgifter i arealer
brukt til barn og unges lek- og
fritidsaktiviteter. All materialgjenvinning er ikke god miljøpolitikk. Hvis vi ønsker å redusere
mengden miljøgifter i omløp, må
materialgjenvinning vurderes kritisk.
Sannsynligvis er det en god løsning
å bruke dekkene som energikilde
i sementindustrien. Her vil de
organiske miljøgiftene bli
destruert og metallene kan leveres
til et dertil egnet deponi.
Vi må vite hva vi gjør, ellers vil
gjenvinningsspøkelset forfølge oss
og miljøgiftene dukke opp igjen
i stadig nye produkter. Det må
stilles krav om kjemiske analyser
av produkter vi ønsker å materialgjenvinne.
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Avfallssystemet består av et nedkastpunkt over bakken
som er tilknyttet en nedgravd avfallsbrønn på 1300, 3000
eller 5000 liter.
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Utearealer frigjøres, sikrere og triveligere
Systemet er selvkomprimerende, bedre hygiene
ƦÞ
ơ
Brann og tyverisikker
Ivaretar kommunens krav til kildesortering
ǡǡǡƪǡ
matavfall, engangsgriller/metall med mer
Tømming av avfallet utføres av komprimatorbil med kran

Vi tilpasser etter kundenes behov;
Flere modeller
modeller,, størrelser og løsninger
for innkastluker og plattformer. Kan
leveres med elektronikk og adgangskontroll/ vekt. Se video på våre
hjemmesider.
Tlf.: 06130 / info@enviropac.no
www.enviropac.no
Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr
til kildesortering. Landsdekkende
Landsdekkende salg og service.

- maskiner og utstyr til kildesortering
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NFFAS BRANSJEORDNING:

Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Etablerer hjelpeapparat
for farlig avfallsbransjen

Elisabeth A. Helle,
avdelingssjef utvikling,
kommunikasjon og
miljø, Avfall Sør AS.

– Hva er det beste med jobben din?
– Jeg har jobbet med mye forskjellig opp gjennom årene i et
bredt fagfelt, men det å jobbe med avfall på fulltid er helt
topp! Jeg synes det er et spennende område hvor det skjer
mye, og hvor det er store utviklingsmuligheter.
– Hva slags forhold har du til gjenvinning?
– Jeg gjør så mye jeg kan privat og er nok den som løper
med ”gjenvinningspisken” hjemme, men det er fordi jeg
føler jeg har et spesielt forhold til gjenvinning. I tillegg er
jeg opptatt av å kjøpe ting med lengre varighet.
– Om du ble bedt om å introdusere et nytt tilbud,
en ny tjeneste eller ny teknikk innen bransjen,
hva ville du da foreslått?
– Jeg tror fremdeles det ligger en del arbeid foran oss
når det gjelder å kommunisere viktigheten av å sortere
ut elektronisk avfall, og skulle gjerne hatt løsningen
på hvordan vi får det til.
– Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
– Jeg jobbet tidligere i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, men nå er renovasjonsoppgavene flyttet over til det
interkommunale renovasjonsselskapet. Her jobber jeg mest
med utvikling og planlegging innen avfallsområdet. Dette
innebærer blant annet utarbeidelser av anbud, avfallsplanlegging, nye forskrifter og retningslinjer. I tillegg har
avdelingen vår hovedansvaret for miljø og kommunikasjon i
Avfall Sør.
– Utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring
– Sivilingeniør VAR-teknikk, det vil si vann, avløp og
renovasjon. Jeg har tidligere jobbet privat som rådgivende
ingeniør innen VAR-teknikk, og jeg har jobbet med holdningsskapende arbeid i kommunens Miljøvernenhet.
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Farlig avfallsområdet i Norge har en rekke
styrker, men sannelig også noen skremmende
svakheter. Det registrerer Norsk forening for
farlig avfall (NFFA) under arbeidet med bransjeordningen ”Topp kompetent” som lanseres over
nyttår.

– Hvordan føler du at jobben din er til nytte
for samfunnet?
– Jeg synes absolutt at vi gjør en viktig jobb for samfunnet.
Vi sørger for at avfallet vi skaper blir tatt hånd om på en
riktig måte, samtidig som vi tar ut ressurser vi vet kan
brukes på nytt. Selv om jeg lever av det, synes jeg vi
produserer altfor mye avfall i Norge.
– Er det mange i bransjen som har tilsvarende jobb?
– Det er ikke så veldig mange av oss, men det finnes folk
med lignende jobber i de fleste større kommuner og avfallsselskaper. De får jeg anledning til å treffe i faglig
sammenheng.
– Er du ofte ute på anlegg, eller jobber du inne
ved PC-en...?
– Jeg er for det meste på kontoret, men får også vært ute i
feltet og på befaringer. Jeg trives godt med denne
variasjonen.
– Er det mange jenter på arbeidsplassen?
– Her i administrasjonen er det like mange kvinner som
menn. Ute på anleggene er det derimot flest menn. Samtidig
opplever jeg at yrker som handler om miljøarbeid virker
tiltrekkende på oss kvinner.
– Fremtidsmuligheter, muligheter for utvikling
og avansement?
– Mulighetene er til stede, og det er helt opp til eget ønske
og engasjement. Selv har jeg jo flyttet på meg og med dette
fått større ansvar og muligheter.

❖ – Både myndigheter og
bransje må gjøre noen
smertefulle erkjennelser, kommenterer styreleder Roar Hansen
i NFFA: – Vi må innrømme at det
er svært utfordrende for den
enkelte aktør å holde kunnskapsnivået løpende oppdatert.
I tillegg må myndighetene ta
inn over seg at farlig avfallssystemet i enkelte sammenhenger
er dysfunksjonelt. Eksempler på
dette er fylkesmennenes ulike
behandling, retursystemer som
ikke er tilstrekkelig markedsorientert og tilpasset nye behov,
myndigheter som tilsynelatende
gir amnesti til aktører som har
sviktende økonomi, og et
deklarasjonssystem som trenger
modernisering og evne til
raskere å tilpasse seg endringer
i avfallstyper og regelverk. Vi
merker oss mange bekymringsmeldinger om forhold som har
med farlig avfallssystemet
å gjøre. Disse forholdene gjør
hverdagen til våre medlemmer
unødvendig vanskelig, sier
Hansen.
FLERE HENVENDELSER
FRA EGEN BRANSJE
– NFFAs sekretariat har i år registrert et sterkt økende antall
henvendelser om hjelp til å avklare spørsmål bl.a. knyttet til
deklarasjonssystemet, lovverket

samt praktiske problemstillinger
i medlemmenes daglige
håndtering av farlig avfall.
Det er et sunnhetstegn at vi
behandlingskjeden erkjenner
usikkerhet i endel sammenhenger og føler behov for økt
visshet rundt egne vurderinger
og etablert praksis, mener
styrelederen.
BREDT SAMMENSATT
HJELPEAPPARAT
Som ledd i NFFAs bransjeordning
Topp kompetent er foreningen
nå i ferd med å gjøre et bredt
sammensatt hjelpeapparat tilgjengelig for sine medlemmer.
Hjelpeapparatet består av en
kompetansepool bestående av
spisskompetanse innen områder
som bl.a. avfallsjuss, avfallskjemi, deklarering- og transportproblematikk, radioaktivt avfall
og HMS.
– Allerede før den er lansert,
er henvendelsene til denne
kompetansepoolen så mange
at vi har måttet etablere faste
rutiner for behandling av innmeldte saker. Flere av dem
krever en viss utredning, og ikke
minst dialog med myndighetene, forteller Roar Hansen,
som også konstaterer at det ikke
alltid er fasitsvar på praktiske
spørsmål innen farlig avfallsområdet.

Styreleder i Norsk forening for farlig avfall (NFFA), Roar Hansen
konstaterer at bransjen har betydelige utfordringer.

ØKT SAMHANDLING
På NFFAs agenda for 2012 står
initiativ til økt samhandling
mellom produsentene av farlig
avfall og behandlingskjeden.
Samarbeidet mellom bransjeorganisasjonene må også
styrkes, mener NFFA. – Etter
hendelsen ved Oleon i Sandefjord har vi etablert en god
dialog med Oljeindustriens
landsforening (OLF). Norsk
Industri og NFFA har også felles
ambisjon om tettere faglig
samarbeid og vi har utarbeidet
et eget avtaledokument om
dette, forteller Hansen. Han
poengterer at farlig avfall for de
andre bransjeforeningene – og
også for mange avfallsaktører –
er et smalt, men også
svært komplekst og
kompetansekrevende område.
– Det er i et slikt bilde NFFA
framstår som et felles
referansepunkt for mange
miljøer i Norge, mener
Roar Hansen, og håper at
aktivitetene i bransjeordningen

”Topp kompetent” fører til økt,
og ikke minst løpende ajourført
kompetanse i alle ledd –
inkludert hos myndighetene.
– AVFALLSPRODUSENTENE
MÅ SKJERPE SEG
NFFA registrerer at mange
produsenter av farlig avfall har
en spesiell utfordring i forhold
til kompetanse og holdninger.
Sist ut blant dem som
dokumentert ikke viser
tilstrekkelig kunnskap, er asfaltverkene. En Klif-aksjon nylig
viste at hele syv av ti anlegg
hadde mangelfull håndtering
av farlig avfall. Før dette viste
tilsyn hos biloppsamlerne like
graverende resultater. NFFAs
styreleder mener det er nedslående å konstatere den ”skitt
lå gå”-holdningen enkelte avfallsprodusenter har:
– De kan umulig være klar
over sitt betydelige juridiske
ansvar både på selskaps- og
personnivå, mener Roar
Hansen.
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Hva med klorparafiner?
Klif slo i sommer
fast at klorparafiner
er farlig avfall. Disse
stoffene er brukt
som flammehemmere
og mykgjørere i en
rekke bygningsartikler, og “overtok” en del bruksområder etter utfasingen av PCB.
Dessverre har det
senere vist seg at
disse stoffene også
har en del av de
samme miljøulempene.

AV JOHS. BJØRNDAL

❖ Det såkalte NHP-nettverket, der
bokstavene står for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, har som mål at alt farlig
avfall i bygninger skal bli tatt
hånd om på forsvarlig måte.
For å belyse spørsmålet om
hvordan denne ambisjonen skal
kunne ivaretas for klorparafiner
inviterte nettverket nylig til en
frokost i MEF-huset.

STOR ANDEL VINDUER
Så langt er det deklarert inn 150
tonn klorparafinholdige vinduer
som farlig avfall. Den erfarne
miljøkartleggeren Steinar Amlo fra
Norconsult konstaterte at de hadde
funnet klorparafiner i limet i 37
prosent av undersøkte isolerglassvinduer produsert fra 1976 til 1990
(7 av 19 prøver). Han karakteriserte for øvrig prøvetakingen som
kostbar, tidkrevende og destruktiv.
Amlo hadde også funnet
klorparafiner i fugemasse og
tetningslister fra samme periode,
men i en mindre andel. Også i
vinylbelegg, polyestertanker og
spesialmaling for fuktig miljø er
det funnet klorparafiner. Amlo
beskrev situasjonen som “lite
tilfredsstillende” når det gjelder
håndteringen av vinduer, men grei
nok for de øvrige fraksjonene, med
det forbehold at denne konklusjonen bygger på et lite materiale,
og at det bør tas flere prøver.
– SOM PCB FOR TI ÅR SIDEN
PCB Sanering as, som fram til
i sommer hadde kontrakt på
behandling av PCB-vinduer, mente
at situasjonen for klorparafiner nå
var svært lik situasjonen for PCBhåndtering i 2001.
– SFT ba da om unnskyldning
for at de ikke hadde tatt PCBproblemet mer seriøst, selv om
kunnskapen om miljøeffektene
hadde foreligget lenge, sa Helge
Haugen.
– Nå har Klif gått ut med informasjon om at klorparafiner er
farlig avfall, men innleveringen
viser at fraksjoner med disse
stoffene fortsatt stort sett følger
avfallsstrømmen. Det er merkelig
at det igjen er et lite, privat aksjeselskap som skal måtte ta tak
i dette, sa han.

VINDUSTELLING PÅ ROMERIKE
PCB Sanering har nemlig fått
støtte fra det regionale
Oslofjordfondet til å undersøke
innholdet i og håndteringen av
isolerglassruter nærmere. Fondet
er finansiert av de fire fylkeskommunene rundt Oslofjorden
Helge Haugen vil ha et bedre system for og “skal bringe fram ny kunnskap
håndtering av vinduer som inneholder
som bedrifter og offentlige
farlig avfall – raskt.
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Om det innføres produsentansvar for alle isolerglassruter produsert før 1990
vil dette omfatte mellom 20 og 30 millioner vinduer.

institusjoner i de fire fylkene vil ha
glede og nytte av”.
PCB Sanering har brukt
midlene til å undersøke
1 535 isolerglassruter innlevert
ved åtte gjenvinningsstasjoner
hos ROAF. Resultatene ble
presentert av prosjektleder
Kim Borgen, og de viste at
36 prosent av de innleverte
rutene ble omfattet av
Rutereturs produsentansvarsordning som PCB-holdige, eller
potensielt PCB-holdige på grunn
av manglende årstallsmerking.
I rapporten, som kan lastes ned
fra www.pcb-sanering.no, framgår
det at det ble tatt 140 prøver fra
84 vinduer, og resultatene viste at
31 prosent er farlig avfall på grunn
av klorparafiner. I ruter fra
perioden 1976–80, altså de første
årene etter PCB-perioden, er
andelen hele 59 prosent, mens
det ble funnet klorparafiner
i 19 prosent av rutene fra
perioden 1981 til 1990. Andelen
som er farlig avfall er imidlertid
større, siden klorparafinene i noen
grad ble erstattet med ftalater.
Det kreves imidlertid ytterligere
undersøkelser for å fastslå
omfanget av disse.
Og som godt voksne mennesker
vil huske var 80-tallet et tiår med
stor byggeaktivitet, så mengden
installerte isolerglassruter var
langt større enn tiåret før.
Og disse er nå i ferd med
å oppnå pensjonsalder.
– Isolerglassruter fra denne tida
er en multiforurenset fraksjon,
sa Borgen.

TUSENVIS AV TONN
Kort fortalt konkluderer rapporten
med at det vil bli kassert mellom
10 og 20.000 tonn isolerglassvinduer årlig fram til 2020. Om
halvparten av disse er farlig avfall
vil fraksjonen yte et solid bidrag til
posten "farlig avfall med ukjent
disponering" i avfallsstatistikken.
Og utsortering etter årstall eller
andre kriterier er enda vanskeligere
enn for PCB-vinduer. Den naturlige
konklusjonen, som PCB Sanering
ikke ville trekke selv, blir da at alle
kasserte isolerglassvinduer
produsert før 1990 bør omfattes av
en produsentansvarsordning og behandles på samme måte som
dagens PCB-vinduer. Situasjonen
nå er nemlig at en avfallsbesitter
med vinduer som er farlig avfall på
grunn av klorparafiner må betale
7–8000 kr per tonn for å bli kvitt
dem, mens det for PCB-holdige
vinduer som omfattes av
produsentansvaret ikke kan kreves

mer enn 1 250 kr per tonn.
At det deklareres beskjedne
mengder klorparafinvinduer
er derfor forståelig.
– UHÅNDTERLIG
Sverre Valde, daglig leder av
Ruteretur as, gjorde det helt klart
at produsentansvaret dette
selskapet skal ivareta omfatter
PCB-holdige isolerglassruter og
ingenting annet. Fra 2006 og til
nå har innsamlingen stabilisert seg
på rundt 70 000 ruter, og det er
forventet en fallende tendens
siden de fleste vinduene fra før
1975 etter hvert er skiftet ut.
Valde advarte sterkt mot en
utvidelse av produsentansvaret for
isolerglass:
– Vi har nå et vederlag på 15
kroner for hver ny isolerglassrute
som sendes på markedet. Dersom
alle ruter produsert før 1990 skulle
omfattes av systemet ville det øke
antallet fra 2 til rundt 30 millioner
ruter. Vederlaget ville måtte økes
tilsvarende og nærme seg rutenes
produktverdi. Importen av isolerglass er mangedoblet de siste
årene og et vederlag i en slik
størrelse ville gjøre problemet med
gratispassasjerer helt uhåndterlig,
sa Valde.
VIKTIG NOK?
Han stilte også spørsmål ved
prioriteringen. – Vi må bestemme
oss for hvilket problem som er
størst. Skal vi etablere nye særordninger for enkeltfraksjoner eller
bruke ressurser på å forbedre den
generelle håndteringen av BA-

avfall? Vinduene inneholder lite
klorparafiner i forhold til det som
er funnet i fugemasse. Det er vel
også en grunn til at tillates 50
ganger høyere konsentrasjon av
klorparafiner enn av PCB før den
forurensede fraksjonen defineres
som farlig avfall, sa Valde.
Håkon Grepstad, daglig leder i
Sunnfjord Miljøverk, representerte
avfallsmottakene. Han gjorde det
klinkende klart at alle isolerglassruter måtte inn i det samme
systemet, om det var slik at de
krevde samme behandling.
– Hvem som betaler spiller
egentlig ingen rolle, kostnadene
kommer uansett, sa han.
INN I AVFALLSMELDINGEN
Men Jon Fonnlid Larsen fra Klif
gjorde det klart at det ikke ligger
an til noen kjapp innføring av
produsentansvar for alle isolerglassruter.
– Vi forstår at vi ikke kan ha et
system som er basert på kostbar
og tidkrevende prøvetaking. Men
det er heller ikke slik at vi bare
kan innføre nye ordninger som ikke
er utredet. Vi utreder nå hva som
er en forsvarlig behandling av
klorparafiner og ftalater, dette er
en del av forarbeidet Miljøverndepartementet har bedt oss om
å utføre til den nye stortingsmeldingen og vi har frist til
1. mars, sa han. Og etter som
avfallsmeldingen neppe blir lagt
fram før neste høst vil nok vinduer
med kloparafiner og ftalater fortsatt være avfallsbesitters ansvar.

Farlig avfall
GJENVINNING I NORGE
BETYR SIKKERHET
FOR MILJØET
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.

FAKTA

Klorparafiner
På miljostatus.no, Klifs nettsted for miljøinformasjon, er
klorparafiner beskrevet på denne måten:
Kortkjedete klorparafiner (SCCP, 10-13 karbonatomer i kjeden)
Kortkjedete klorparafiner er svært bioakkumulerende og tungt
nedbrytbare, og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger
i miljøet. Stoffene er klassifisert som miljøskadelige og meget
giftige for vannlevende organismer. Kortkjedete klorparafiner
er også klassifisert som kreftfremkallende i kategori 3,
"mulig fare for kreft".

Men seniorrådgiver Jon Fonnlid Larsen
i Klif gjør det klart at det ikke
er aktuelt å innføre nye ordninger
uten forutgående utredning.

Mellomkjedete klorparafiner (MCCP, 14-17 karbonatomer
i kjeden). Mellomkjedete klorparafiner er tungt nedbrytbare
og bioakkumulerende. De er klassifisert som meget giftige for
vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidseffekter i miljøet. De er også klassifisert med risikosetningen
"Kan skade barn som får morsmelk."
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Nisjebedrift som vil vokse
Helt siden etableringen i 1990
har Reknes as arbeidet med
dataløsninger for farlig avfall og
selskapet er her nærmest enerådende. Men de siste årene har
sunnmøringene også satset mot
resten av avfallsbransjen, og nå
trengs flere hoder til programutvikling.

PEN VEKST
Reknes as merket ingen negativ effekt av
finanskrisen. – Det er vel nesten motsatt, det
er i trange tider at aktørene begynner å se
etter rasjonaliseringsmuligheter og enklere
løsninger, sier markedssjef Bjørn Inge Molvær.
– Og så får vi nye kunder når Klif har hatt tilsynsaksjon og folk forstår at de må ha orden
i sysakene, supplerer Karl-Inge Reknes.
Selskapet opplever nå en pen vekst og er
i markedet for nye systemutviklere. – Men de
vokser ikke på trær i en landsdel helt uten
arbeidsledighet, sier Karl Inge Reknes.
Selskapet holder til i den gamle Devoldfabrikken i Langevåg rett ved Ålesund.
Denne er pusset opp og ominnredet
for 100 millioner kroner, og huser
i dag en rekke næringsog kulturaktiviteter.

AV JOHS. BJØRNDAL
❖ Det hele begynte med at selskapet Data
Management gikk konkurs i romjula 1989. Der
arbeidet nemlig Karl-Inge Reknes med å etablere den første utgaven av Norbas, den nasjonale basen over alt innlevert farlig avfall,
på oppdrag av myndighetene. – Jeg fikk
kjøpt Norbas-prosjektet fra bostyret og
dermed var jeg i gang, forteller gründeren.
NETTLØSNING FOR DEKLARERING
Etter hvert utviklet det lille selskapet også
Norbit, et system for elektronisk rapportering til Norbas, og Norkom, et redskap for
kommunene for kontroll og overvåking av
leveringsplikten for farlig avfall.
Og i 2007 sjøsatte Reknes nettstedet
www.deklarasjon.no, der alle som har behov
for å deklarere farlig avfall kan få tilgang til
en elektronisk løsning for 500 kroner pr år.
I 2009 ble Norbit erstattet med Waste
Management Solutions, en programpakke
som tar mål av seg til å inneholde alt en
avfallsaktør trenger, med unntak av hovedbok og personal/lønn, saker som uansett
er hyllevare.

på bunnlinja. I enkelte tilfeller, som med
deklarasjon.no, har vi brukt ressurser på
løsninger før bransjen var moden. Nå er imidlertid tida inne, spesielt ser avfallsmottakene
nytten og får kundene sine til å bruke
systemet. Poenget er å fange dataene en
gang, og så bruke dem mange ganger. Da må
teknologien flyttes helt ned på gulvet, slik at
man får vekk det kjedelige og tidkrevende
punchearbeidet, sier Reknes. Han er også
opptatt av å inkludere kunden i å
utvikle skreddersydde løsninger.
– Vi tilstreber å dele opp prosjekter
i mindre deler, med hyppige leveringer til
kunde slik at programmene kan prøvekjøres
underveis. Dette kalles på godt norsk for Test
Driven Developing, og er etter vårt syn den
riktige måten å jobbe på. Motstykket er de
store, statlige prosjektene der man jobber seg
ferdig etter en svær spesifikasjon, og så viser
det seg til slutt at systemet ikke virker, sier
Karl-Inge Reknes.

– UNNGÅ DOBBELTARBEID
– Vår filosofi er å levere innovative og solide
løsninger som skal gi målbart positiv effekt

DINGSER FOR REDUSERT BILKJØRING
I utgangspunktet er Reknes as leverandør av
programvare basert på Microsofts plattform,

Daglig leder Karl Inge Reknes, kontormedarbeider Anne-Kristin Søreng Reknes,
markedssjef Bjørn Inge Molvær og systemarkitekt
Hans Olav Sunde i Reknes as viser fram utstyr
for elektronisk registrering av farlig avfall.

maskinvaren må man kjøpe andre steder.
Men selskapet tilbyr noen "dingser", spesielt
spesialutstyr for trådløs datafangst og
terminaler for montering i bil. Men med sin
inntreden på det "vanlige" avfallsmarkedet
tilbyr Reknes nå også nivåmålere beregnet
for kontainere, et svensk produkt basert på
ultralydregistrering. – Det ligger mye å hente
på å gå over fra faste ruter til behovsstyrt
tømming, mener Karl-Inge Reknes, og tenker
særlig på hytterenovasjon og ulike fraksjoner
på landets mange ubetjente miljøstasjoner.
På en del av disse miljøstasjonene er forsøpling et problem. Reknes tilbyr derfor kameraovervåking med såkalt integritetsbeskyttelse,
det vil si at bare objekter som står i ro blir
filmet. Forsøplingen blir dermed registrert,
men ikke de som forsøpler. Dermed kan disse
kameraene monteres på offentlige steder –
som et ubetjent avfallsmottak er – uten
tillatelse fra Datatilsynet.

– Denne dingsen, som har et batteri som skal vare
i fem år, kan sende deg en SMS når kontaineren
er full og bør hentes, forklarer Karl-Inge Reknes.

Elektronisk deklarering – rett rundt hjørnet?
Avfallsforskriften krever at den som
leverer inn farlig avfall skal fylle ut et
deklarasjonsskjema. Originalen skal
følge avfallet gjennom systemet og til
slutt ende opp hos Norsas, som legger
opplysningene inn i Norbas. I fjor ble
rundt 150 000 skjemaer punchet inn
manuelt. Tiden har lenge vært moden
for en elektronisk løsning, og avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif varslet
på Farlig avfall 2011 at kravspesifikasjonene til en slik skulle være
klar før jul.
Dette holder nok ikke helt, men nå er
det i hvert fall satt trykk på prosessen.
Utvikling av løsning for elektronisk
deklarering av farlig avfall og radioaktivt
avfall har blitt et eget prosjekt, med
Trude Syversen som prosjektleder. Hun
forteller dette om hvordan arbeidet
ligger an:
– Styringsgruppa har bestemt at
sporbarheten av det farlige avfallet
fortsatt skal være som i dag, altså
mellom avfallsbesitter og første
mottaker.

– Det er også bestemt at det
offentlige nettstedet Altinn skal brukes
som påloggingsplattform og
autensieringsløsning. Det skal gode
grunner til for ikke å velge den
løsningen som omfatter annen
rapportering til det offentlige.
I tillegg har vi lyst ut anbud om
konsulentbistand til selve kravspesifikasjonen. Her satser vi på å
skrive kontrakt og starte arbeide i
januar, med en frist for levering til
påske.
Så blir det en ny konkurranse om
programmering av selve løsningen.
Det er ikke tatt stilling til om det skal
benyttes intern infrastruktur i Klif til
driftingen, eller om dette skal settes ut.
Vi vil også vurdere om vi kan nyttiggjøre
oss eksisterende løsninger, men det er
viktig å ha klart for seg at det primære
for oss er å dekke myndighetenes behov.
Sier Trude Syversen.

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 350 solgte Keestrack
siden 2006

Avfallshandel dreier seg om
optimale løsninger – og ren samvittighet
Vi gratulerer:
Høyt servicenivå
God rapportering
Miljøvennlig avfallsbehandling
Fleksible transportløsninger
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Moderne anlegg
Effektiv logistikk
Høy kompetanse

• Busengdal Transport AS med Keestrack nr. 5 i år
• Erling Rolstad AS med Keestrack nr. 2
• Feiring Bruk AS med Keestrack nr. 6, 7 og 8
• Gunnar Holth Grusforretning AS med Keestrack nr. 9
• Kåre Ringseth AS med Keestrack nr. 4
• T Stangeland maskin AS med Keestrack nr. 3 og 4
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DATO

KURSNAVN

STED

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

10. jan.

Hold Norge rent-konferansen

Oslo Kongressenter

Hold Norge Rent

Emily Robertson tlf. 412 20 896

17.-18. jan.

Grunnkurs Avfall og gjenvinning

Quality Oslo Airport
Gardermoen

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

18. jan.

Miljøgiftkonferansen 2012

Klif, Helsfyr

Klif og Forskningsrådet

www.klif.no

26. jan.

Asbesthåndtering

Tromsø

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

26.–27. jan.

Avfall Innlandet 2011

Quality Hotel Strand,
Gjøvik

Tekna m.fl

www.tekna.no

2.–3. feb.

Gjenvinningsseminar

Olavsgaard

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

16. feb.

Hageavfallshåndtering

Drammen

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

28. feb.

Asbesthåndtering

Stavanger

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

7.–8. mars

Drift av gjenvinningsstasjon

Gardermoen

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

7.–8. mars

MEF Avfallsdagene

Holmenkollen

MEF

Tore Veløy tlf. 22 40 29 29

9. mars

Byggavfallskonferansen 2012

Oslo Kongressenter

Norsas m.fl.

Lisa Erlandsen tlf. 40 61 82 00

14.–15. mars Driftsforum kompostering

Øvre Romerike

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

21. mars

Oslo

Norsas

Guro Kristine Milli tlf. 970 71 013

21.–22. mars Kommunikasjonsseminar

Gardermoen

Avfall Norge

Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

22. mars

Oslo

Norsas

Guro Kristine Milli tlf. 970 71 013

Oslo

Norsas

Tom Bäcker tlf: 40 61 82 00

Kurs om byggavfall
Miljøkartlegging av bygg

28.–29. mars Farlig avfall og farlig gods

Nytt asbestkurs lukket avvik på Movar
Asbestkurs i regi av Avfall Norge ble løsningen
etter at Arbeidstilsynet gjorde Movar oppmerksom på manglende kunnskap om asbest
blant de ansatte. I dag er avviket lukket.
AV LISBETH ÅSGÅRD, AVFALL NORGE
❖ Freddy Tangen på Movar i Rygge kommune kan bekrefte at
Arbeidstilsynet var innom for inspeksjon på avfallsmottaket i april
2011. Tilsynet konkluderte med et avvik på kompetanse innen
mottak og håndtering av asbest blant de ansatte.

Movars ledelse tok Arbeidstilsynet på alvor og kontaktet umiddelbart
Per Lenborg, som jobber med å utvikle kurs i bransjeorganisasjonen
Avfall Norge. Henvendelsen endte med et 4-timers spesialkurs i
håndtering av asbest i september. Kurset ble holdt i Movars lokaler
en ettermiddag, slik at alle de ansatte fikk anledning til å delta.
Til både Movar og Avfall Norges tilfredsstillelse konkluderte
Arbeidstilsynet med at det rapporterte avviket var lukket etter at alle
ansatte på Movar hadde fullført asbestkurset. Avfall Norge har derfor
besluttet å holde to spesialkurs om asbest våren 2012. Kursene er
åpne for alle, enten de er medlemmer eller ikke i foreningen.
Det er også mulig å bestille bedriftsinterne kurs, slik Movar gjorde.
Ta kontakt gjerne kontakt med Per Lenborg for mer informasjon
på epost: per.lenborg@avfallnorge.no og se vårens kursoversikt
på www.avfallnorge.no.

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

ISY
IS
Y ProAktiv
ProAktiv Reno
Renovasjon
vasjon
- Alt du trenger for merkantil
drift av rreno
enovasjonsavtaler
Les mer på isy
isy.no
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KURS OG KONFERANSER

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
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KURS OG SEMINARER

Rottene på Nordpolen

❖ Det er kanskje ikke så uvanlig med rotter på
sorteringsanlegg i større byer, men på Nordpolen?
North Pole er et lite tettsted utenfor Fairbanks i Alaska.
En familie som kom for å levere søppel til det lokale
anlegget for noen uker siden ble overrasket over å se
rotter svinse rundt avfallskontainerne.
Rottene var ikke de skumle, brune Rattus Norvegicus,
men heller av den mindre hvite, kjæledyraktige
varianten. Den 12-årige sønnen, som sikkert har
vokst opp med Ratatouille og Stuart Little på dvd, fikk
foreldrene med på en redningsaksjon. De kom tilbake
med rottemat noen ganger før de bestemte seg for å
fange rottene og ta de med hjem. Det stundet jo mot
vinter, nordpolvinter.
De klarte å fange to av de tre små krekene. Flyktningene ble skilt straks det kom for en dag at det var
en hunn og en hann, men akk, det var for sent. Fjorten
dager senere har den barmhjertlige familien ikke to, men
seksten rotter i hus. Og går ut i lokalavisen på jakt etter
nye adoptivforeldre. Men hvor kom rottene fra i utgangspunktet? De var for sky til å være kjæledyr på rømmen.
Antagelig hadde noen vært i dyrebutikken i Fairbanks
og handlet levende slangemat (ja, i Amerika er det lov).
Om ikke rottene var pakket godt nok inn, gnog de seg
kanskje ut til midlertidig frihet under kjøreturen til
Nordpolen. Og ble dumpet av en panisk sjåfør. Det er
i alle fall dyrebutikksjefens teori. Rottene, derimot,
bryr seg katten om teorier. De har fått eget bur, løpehjul
og ny livsstil.

PCB fra vinduer
kan skade arvestoffet
hos dyr
PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra vinduer
kan skade arvestoffet hos dyr.
Isolerglassvinduer fra perioden
1965-75 kan inneholde miljøgiften

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

PCB og skal behandles som farlig
avfall når de kasseres.
Se ruteretur.no

UTLANDET
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Strengere krav
til tanklagring

Avfallskunst en gang i uka

Klif vil skjerpe miljøkravene til tanklagring av oljeprodukter,
I Stavanger har man gjennomført en relativt sprø ide om
farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette vil forebygge uhellsutslipp.
kunstnerisk utsmykning av tre av de nedgravde avfallsHøringsfristen for den nye forskriften er 25. februar 2012.
kontainerne i ABC-kvartalet i sentrum av byen. Til sammen
Hvert år er det mer enn 100 akutte utslipp og lekkasjer av olje og andre
12 store digitale tegninger er overført til kontainernes
kjemikalier fra tankanlegg. – Alle som eier og driver lagringstanker, har i dag
sider. Og det er i hvert fall ingen fare for at Stavangeret generelt ansvar for å unngå forurensning, men dette følges ikke
beboerne skal gå lei av disse kunstverkene. Rudolf
godt nok opp. Derfor foreslår vi en egen forskrift med spesifikke
Meissner, fagsjef for Renovasjonen i Stavanger, sier at
krav til lagring av farlige stoffer, sier Ellen Hambro.
kontainerne tømmes når de er fulle, i snitt en gang i uka,
Klif har fått utført en kartlegging som viser at det finnes rundt
men ikke til noen fast tid. Og da kan altså kunsten be34 000 tanker med farlige kjemikalier eller avfall. Kartleggingen viser at det er
skues i omtrent et minutt.
svært mange små tanker og at de fleste ikke er sikret mot utslipp.
– Kanskje vi vil annonsere tømmingen på våre nettsider
– I den nye forskriften stiller vi krav som både vil forebygge og redusere
eller få turistinformasjonen til å formidle tidspunktene, sier
sjansen for at utslipp skjer, og krav om tiltak som vil begrense
Meissner. Han synes ikke det er vanskelig å forsvare ressursskadevirkningene hvis et uhell likevel skulle skje. Selv med strengere
bruken.
miljøkrav kan vi jo ikke gardere oss mot alle ulovlige uhellsutslipp.
– Vi har nå 500 nedgravde kontainere til en verdi av
Men forskriften vil bidra til å begrense hyppigheten
30 millioner kroner her i byen. Da synes jeg vi kan bruke
og virkningen av slike, mener Klif-direktøren.
160 000 kroner på kunst, alle statlige nybygg skal jo bruke
Klif 29.11

1,5 prosent av byggesummen på utsmykning, sier han til Stavanger
Aftenblad. Kunstneren bak utsmykningen heter Liv Eiene
og er fra Stavanger.

Mange miljølovbrudd
blant biloppsamlere
Hver fjerde biloppsamler behandler farlig avfall uforsvarlig og i strid med
miljøregelverket. Klif er ikke fornøyd med bransjen etter årets kontroller.
– Biloppsamlerne har skjerpet seg, men ikke nok. Alt for mange håndterer farlig
avfall for dårlig. Bransjen må sørge for at alle følger miljøregelverket. De må
forvente flere kontroller fra forurensningsmyndighetene i tida som kommer,
sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Aksjonen avdekket 290 brudd på regelverket. Dette er de mest alvorlige
lovbruddene:
• Kravene til å sortere ut miljøgifter før vrakpressing brytes av hver femte
biloppsamler.
• Tre av ti biloppsamlere mellomlagrer farlig avfall ulovlig.
• Hver femte biloppsamler kan ikke dokumentere at farlig avfall er levert
godkjent mottak.
• Hver fjerde biloppsamler mangler tilstrekkelig fast dekke. Uten fast og tett
dekke vil miljøgifter fra oljer og annet avfall kunne forurense grunn og
grunnvann.
• Tre av ti biloppsamlere mangler rutiner for drift av oljeutskiller som skal
hindre at olje går ut med avløpsvannet.
– I tillegg til oppfølging overfor den enkelte biloppsamler, sender vi et brev
til Norges Biloppsamleres Forening der vi redegjører for hvordan vi vurderer
tilstanden og ber dem bidra til at bransjen skjerper seg. Aktørene må heve
kompetansen og bedre rutinene, sier Ellen Hambro.
Byggeindustrien 13.10

Elendige miljørutiner
ved asfaltverk
Asfaltverk over hele landet har for dårlig kontroll på kjemikalier og
farlig avfall. Det viser en landsomfattende kontrollaksjon gjennomført av Klif og fylkesmennene. Flere anlegg hadde ulovlige utslipp til miljøet. Aksjonen avdekket også uforsvarlig lagring av
kjemikalier og farlig avfall og dårlige interne kontrollrutiner ved flere
av anleggene. Det gir risiko for forurensning av vann og grunn.
– Aksjonen viser
gjennomgående dårlig
etterlevelse av
miljøregelverket.
Asfaltbransjen ser
ut til å ligge langt
etter de fleste
andre bransjer vi
kontrollerer, sier Ellen
Hambro, direktør
for Klima- og forurensningsdirektoratet
(Klif).
Mye farlig avfall og kjemikalier var dårlig merket og
Bare fem av 65
uforsvarlig lagret, og en rekke anlegg manglet
anlegg drev helt i tråd
dokumentasjon på at farlig avfall var levert til formed regelverket. Fire
svarlig behandling ved godkjent mottak. Foto:
anlegg er registrert
Fylkesmannen i Østfold.
med alvorlige avvik
og særskilt oppfølging,
og Fylkesmannen vil vurdere anmeldelse i disse sakene.
Asfaltverkene har fått korte frister på å rette opp lovbruddene,
og flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom fristen overskrides.
Klif 23.11

Coca Cola finansierer
engelsk gjenvinningsanlegg
Tømming av den utsmykkede kontaineren på Nytorget i
Stavanger. Rudolf Meissner (med hatt) overvåker det hele.

FREVAR vinner
svensk avfallsanbud
FREVAR KF ble foretrukket som tjenesteyter i konkurranse
med syv svenske anbudsgivere. Dals-Eds kommun, sammen
med FREVAR KF, snur nå avfallstrømmen. Svenske energigjenvinningsanlegg mottar årlig ca. 850 000 tonn med
søppel fra Norge.
– Jeg er stolt av å lede en organisasjon som har kunnskap
og kompetanse, samt viser seg konkurransedyktig,
sier Fredrik Hellström, direktør i FREVAR KF.

En ny plastgjenvinningsfabrikk i Storbriannia vil mer enn
fordoble landets kapasitet for gjenvinning av drikkevareemballasje. Kapasiteten på gjenvinning av PET-flasker vil øke
fra rundt 35 000 til 75 000 tonn per år når UK Eco Plastics tar
i bruk sitt nye anlegg til 15 millioner pund i Lincolnshire øst
i England.
Coca-Cola bidrar med 5 millioner pund og garanterer gjennom
en tiårsavtale tilførsel av brukte flasker og uttaler at den nye
fabrikken skal hjelpe dem å nå målet om 25 prosent resirkulert
PET i all emballasje selskapet
sender ut på det
engelske markedet.
Den nye fabrikken
skal være i drift
i løpet av 2012 og
vil gi 30 arbeidsplasser, heter det.

Krav til sertifisering for
fluorholdige klimagasser
Fluorholdige klimagasser som HFK (Hydro Fluor
Karboner) benyttes primært i kulde, klima og
varmepumpeanlegg. Vi finner dem i alt fra kjøleskap,
AC-anlegg i kjøretøy, kjøle- og frysedisker i butikker til
store industrielle kjøleanlegg. Ikke alle er klar over at
disse gassene er sterke klimagasser som er underlagt
Kyotoprotokollen.
I 2003 innførte norske myndigheter avgift på
import av HFK/PFK-holdige gasser for å redusere bruk
og utslipp av gassene. I 2010 ble den såkalte F-gass
forordningen innført som enda et virkemiddel for
å redusere utslippene. F-gass forordningen er
implementert i norsk lovverk gjennom Produktforskriftens kap. 6a; "Regulering av fluorholdige
stoffer".
De viktigste konsekvensene av forordningen er at det
stilles krav til lekkasjekontroll og sertifisering av
personell og bedrifter som har befatning med gassene.
Dette betyr at nærmere 20 000 personer i Norge må
skaffe seg et sertifikat eller opplæringsbevis dersom
de skal fortsette å utføre arbeid på maskiner og utstyr
som inneholder F-gasser.
I april 2011 ble Hokksund bedriften Isovator AS
utpekt som det nye sertifiseringsorganet for F-gass
forordningen i Norge for 4 av 5 sektorer/ bransjer.
Den nye sertifiseringsordningen ble igangsatt fra
1. september 2011. Kravene til opplæring og
sertifisering av personer og foretak som jobber med
F-gasser omfatter følgende type anlegg:
• Stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg
• Klimaanlegg i kjøretøy
• Brannslukkingsutstyr og systemer som inneholder
F-gasser
• Utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel
• Høyspentbrytere annen kraftelektronikk som
benytter SF6
Kravene vil dermed også ramme en del av medlemmene
til NFFA. I hovedsak dreier det seg om personer som
gjenvinner F-gasser fra utstyr/anlegg for gjenbruk eller
destruksjon. F.eks må personer på biloppsamlingsplasser som skal tappe av HFK gassen R134a fra ACanlegg i kjøretøy skaffe seg et såkalt opplæringsbevis.
Hittil er det etablert rundt 20 opplærings/eksamenssentre som skal undervise iht. F-gass forordningens
krav. De fleste av disse er aktører innenfor bilbransjen,
se www.returgass.no

Frevar.com 21.10

Din totalleverandør av avfallsteknisk utstyr
www.euroteknikk.no
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PAPIRET VIDERE NED
Prisen på returpapir falt kraftig de to siste månedene og brunt papir er nå nede i under 400 kroner
per tonn. Etter at prisen på skrapjern har sunket fra august og ut november, gikk den litt opp fra
1. desember. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.
PAPIR OG PAPP
Prisene på returpapir i Europa
har fortsatt å falle i novembe på
grunn av redusert etterspørsel
fra Kina. Størst er nedgangen
på brunt papir som nå har vært
omsatt for under 400 kr per, det
er minsteprisen garantert av
Norsk Resy. Prisene er blitt mer
differensiert og avhenger mye av
hvor lang transportvei returpapiret har. Det forventes en
videre nedgang i oktober.

Alle
batterier
materialgjenvinnes
ved ledende
europeiske
anlegg

GLASS

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 kvalitets-

Brunt papir har i løpet av den siste måneden falt til rundt 400 kroner per tonn.

krav 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
den 30.11.2011 (omregnet til
NOK) på kr 11,70 per kg for bly,
kr 43,10 per kg for kobber,
kr 11,50 per kg for aluminium
og kr 10,20 per kg for sink.
Prisen på skrapjern sank relativt
jevnt fra begynnelsen av august,

hvor den var oppe på kr 1 700,
og ut november hvor den var
nede på kr 1 300 per tonn.
Per 1. desember har prisen
imidlertid steget noe igjen,
og er nå på kr 1 350 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.
Kompost basert på våtorganisk avfall og hage- og
parkavfall, brukes som vekstjord
og jordforbedringsmiddel. Mye
blir levert til private hageeiere,
men det er også en økt bruk av
kompost i forbindelse med større
park- og grøntanlegg. Flere
leverandører kan også skreddersy
gjødselsprodukter og jordblandinger som er tilpasset
spesielle formål eller etter den
enkelte kundes spesifikasjoner.
Prisene varierer etter kvalitet og
volum, men for kompost av god
kvalitet kan prisene ligge på

opptil kr 350 per m3. Kompost
i småemballasje kan oppnå enda
høyere priser, og selges opp til
kr. 1,- per liter.

TREVERK
Vi er nå inne i fyringssesongen,
og 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.

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no

Nygren Design as

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.

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

Baksiden
Baksiden
Rekordår for glass- og metallgjenvinning

Noen få uker før nyttår er
det klart at innsamlingen
av glass- og metallemballasje i år vil slå alle
rekorder. Mengden glassemballasje til anlegget i
Fredrikstad ser ut til å øke
med over 5% i år og
mengden metallemballasje
med over 8%. Dermed
finner mer enn 70.000
tonn emballasje veien til
anlegget og blir til nye
råvarer i 2011. – Dette er
resultatet av et utmerket

samarbeid med renovasjonsselskapene i året vi
snart har bak oss, og ikke
minst av at folks engasjement for miljøet og
vilje til å kildesortere fortsatt er stor, sier direktør
Kjell Håkon Helgesen i
Norsk Glassgjenvinning.
– Neste år blir et spennende år med store utfordringer. I Fredrikstad vil et
nytt produksjonsanlegg
for Glasopor skumglass
står ferdig tidlig på nyåret

og være i full drift før
sommeren. Dette vil gi økt
produksjonskapasitet og
mindre transport av det
prosesserte glasset. Derfor trenger vi også det
glasset som fortsatt
havner i restavfallet, sier
Håkonsen og benytter
anledningen til å ønske
alle samarbeidspartnere
og kildesorterere en riktig
god jul og et godt nytt år!

Nytt anlegg for produksjon av Glasopor
er under bygging i Fredrikstad.
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