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Total er Norges ledende leverandør 
av utstyr for avfallshåndtering og 
kildesortering 
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Risikoavfall - Restavfall - Organisk avfall - 
Hageavfall - Returpapir - Julepapir - Poser

Fordeler med papirsekker:
 Fuktigheten i avfallet absorberes av papiret og fordamper, noe som gir inntil 30% vektreduksjon for
    organisk avfall.
 Mye av den ubehagelige lukten i avfallet forsvinner sammen med fuktigheten.
 Papiret er biologisk nedbrytbart, og sekkene er derfor ideelle for organisk avfall som skal komposteres.
 Sekkene gir et godt hygienisk miljø.
 Sekkepapiret er sterkt og kraftig, også med vått avfall, og inneholder ingen farlige kjemikalier eller
    tungmetaller.
 Det er gode trykkmuligheter på papirsekker.
 Papirsekker for returpapir kan gå med i gjenvinningsprosessen.
 Papirsekker til hageavfall er enkle å arbeide med siden de "står av seg selv".

Vi har papirsekker for:

Sorter hjemme - den 
beste løsningen. 
Komplett henteordning. 
Enkelt for kunden. 
Effektivt for 
renovasjonen. 
QuatroSelect gir 
mulighet for sortering 
av fire fraksjoner pr. 
beholder. 

Quatro Select

Papirsekker er 

CO2 nøytrale



|                            | nr 2 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING
3

INNHOLD
Max Trandem forlater Norsk Gjenvinning 4
Frykter gjenvinningsspøkelset 
   Portrett Rolf Tore Ottesen 6
Når husholdningsavfall blir butikk 10
– Har du no´dritt å fjerne tar vi det gjerne 11
– Et ubetydelig miljøproblem 12
Ny holdbarhetsindikator kan redusere 
   matkastingen 14
Maten tilbake i restavfallet 16
Oslos nye biogassanlegg tar form 18
Nytt WEEE-direktiv vedtatt i EU-parlamentet 20
RENAS misfornøyd med Riksrevisjonen 21
Mulig med større gjenbruk av betong? 22
Asfaltgjenvinning  fungerer godt i det stille 23
Storskala gjenvinning 24
– Budskapet må være riktig 26
Klappet og klart – kjør kampanje! 26
PETMex 27
Matavfall – ikke til besvær 30
Norsk avfallseksport øker klimautslipp 32
Spente på elektronisk deklarering av farlig avfall 33
Kurs og seminarer 34
Avfall verden rundt 35
Smått og stort 36
Avfallsmarkedet 38

Den gyldne middelvei
Litt forenklet kan debatten om avfallsbehandlingen beskrives 
slik: På den ene siden finner vi de som mener at avfallet og 
miljøproblemene det måtte avstedkomme ikke skiller seg fra 
andre miljøproblemer. Tiltak for reduserte utslipp eller økt 
gjenvinning bør da bare iverksettes dersom de er direkte 
lønnsomme, eller mer kostnadseffektive enn andre miljøtiltak. 
Den samme argumentasjonen finner vi igjen i klimadebatten, 
CO2-utslippene kjenner ingen landegrenser, utslippskutt bør 
derfor tas der de er billigst.

På den andre siden finner vi dem som mener at gjenvinning 
– og da spesielt av ikke 
fornybare materialer – er en 
etisk forpliktelse som bør 
være hevet over smålige 
regnestykker og gjennomføres 
nær sagt for enhver pris. Det 
velkjente avfallshierarkiet er 
etablert ut fra en slik prinsipiell 
tilnærming.

Som så ofte ellers ligger 
vel den farbare veien et sted 
i mellom. Vi genererer stadig 
mer avfall og kommer ikke til å 
slutte med det. Avfallsberget er en realitet og vi bør derfor ha 
en politikk som ivaretar ressursene i dette avfallet godt og 
dermed bidrar til å begrense uttaket av jomfruelige ressurser. 
Samtidig må dette prinsippet praktiseres med fornuft, en 
altfor kompromissløs tilnærming vil kunne føre til kostbare 
symbolhandlinger som bringer hele gjenvinningen i vanry. Og 
tiltakene som monner mest bør gjennomføres først, det går 
eksempelvis mange tomme yoghurtbeger på en utrangert 
plastbåt. 

Vi har når dette skrives nettopp fått en ny 
miljøvernminister, som blant annet har fått arbeidet med den 
nye stortingsmeldingen om avfallspolitikk i fanget. Vi håper 
han har en ambisiøs, men samtidig udogmatisk tilnærming til 
området. Det er 20 år siden Thorbjørn Berntsen la fram sin 
stortingsmelding om avfall, som har hatt stor betydning for 
det som siden har skjedd. Vi vil anbefale Bård Vegar Solhjell å 
ta seg den tiden som trengs til å utforme en politikk som står 
seg en stund.
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“
En kompromissløs 
tilnærming vil kunne 
føre til kostbare 
symbolhandlinger som 
bringer hele gjen -
vinningen i vanry.

Forsida:
Gjenvinningen av utrangerte oljeinstallasjoner i Nordsjøen byr på 
spennende og spektakulære oppdrag. Noen av de store stålkon-
struksjonene må skjæres av høyt oppe før de løftes av med såkalte 
tungløftbåter, en operasjon som krever spesialkompetanse. 
Foto AF Decom Offshore.
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Max Trandems tid som konsernsjef i det 
”gjenoppståtte”  Norsk Gjenvinning ble dermed 
ikke mer enn ni måneder, men han har ledet 
virksomheten gjennom en periode med store 
endringer, gjennom integreringen av Veidekke 
Gjenvinning og tidligere Veolia Miljø. Trandem 
var konsernsjef i Veidekke Gjenvinning i seks 
år før oppkjøpet.

I pressemeldingen heter det blant annet: 
– Styret takker Max Trandem for jobben 
som er gjort i denne krevende perioden. 
Konsernet har en god posisjon for fremtiden. 
Kravet til ytterligere vekst, styrket margin og 
lønnsomhet medfører at endringsprosessene 
skal fortsette med full styrke, noe som vil 
være hovedfokus for styret fremover.

– Max har vært en god støttespiller i den 
krevende jobben med alle endringsprosessene 

og integreringen mellom Veidekke Gjenvinning 
og Veolia Miljø som har dannet grunnlaget for 
nye Norsk Gjenvinning, og han har bygd opp 
en sterk organisasjon. Han var instrumental 
for Altor under evalueringen av oppkjøpene av 
begge selskapene, og vi er således takknemlig 
for hans innsats, og selv om det ikke er ideelt 
at et bytte av konsernsjef skjer nå, så tar 
vi Max sin beslutning til etterretning, sier 
Reynir Indahl, styreleder i Norsk Gjenvinning 
i pressemeldingen. Han har ingen ytterligere 
kommentar til Kretsløpet, utover at arbeidet 
med å rekruttere en ny permanent konsernsjef 
er i gang, og at det søkes etter eksterne 
kandidater.

– Det har vært spennende og 
utfordrende å få delta i strukturering av 
gjenvinningsbransjen i Norge sammen med 

mange dyktige mennesker. Økt fokus på 
utnyttelsen av avfall som ressurs vil påvirke 
bransjen i industriell retning. Dette gir mange 
interessante muligheter framover for den 
enkelte i Norsk Gjenvinning, er Max Trandems 
kommentar i pressemeldingen. Han vil ikke 
begrunne avgangen ytterligere overfor 
Kretsløpet, heller ikke si noe om sine planer 
framover.

Erik Osmundsen er konstituert i stillingen 
frem til ny konsernsjef er på plass. Osmundsen 
er i dag styremedlem i Norsk Gjenvinning, 
samt såkalt managing partner i Creo 
Advisors, som har vært rådgivere for Norsk 
Gjenvinning i gjennomføringen av det såkalte 
akselerasjonsprogrammet. Osmundsen kjenner 
således Norsk Gjenvinnings virksomhet godt.
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NYHETER

Styreleder Reynir Indahl sier at en 
ny konsernsjef skal rekrutteres 
eksternt. 

Max Trandem har sluttet i      
                 Norsk GjenvinningKonsernsjef Max Trandem har 
besluttet å forlate sin still-
ing som konsernsjef i Norsk 
Gjenvinning med umiddelbar 
virkning, heter det i en presse-
melding lagt ut på konsernets 
hjemmeside 2. mars. Ingen 
av de involverte har villet 
kommentere saken utover de 
offisielle ytringene i presse-
meldingen.

Av Johs. Bjørndal

Ville kjøpe Follum 
Etter det Kretsløpet kjenner til har Norsk 
Gjenvinning lagt inn bud på Follum fabrikker 
og arealet rundt. Norske Skogindustrier vedtok 
å legge ned papirproduksjonen på fabrikken 
utenfor Hønefoss  fra 1. april, og har senere 
lagt fabrikken og industriområdet ut for salg. 
Det er kjent at det har kommet inn fire bud, 
og at skogeiernes andelslag Viken Skog, i 
samarbeid med det offentlig eide investerings-
selskapet Vardar, er en av budgiverne. Viken 
Skog tilbød 280 millioner kroner for fabrikken 
mens den var i drift, men Norske Skog sa nei til 
dette budet. Nå skal altså Norsk Gjenvinning 
være interessert i området, men det vil ingen 
verken i Norske Skog eller Norsk Gjenvinning 
bekrefte.  

Siste tømmerlass kjøres snart inn på Follum Fabrikker. 
Vil det bli avfallstransport i framtida? 

Foto Per Fossheim.

Max Trandems tid som 
 konsernsjef i Norsk Gjenvinning 
ble kort.

Erik Osmundsen, partner i 
rådgivnings selskapet Creo Advisors,  
har overtatt sjefs jobben midlertidig.
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ligger under bakken
MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

• Plassbesparende sorteringsanlegg  
gir rene og ryddige omgivelser

• Iøynefallende, moderne design

• Støysvak

• Mindre sjenerende lukt

• Problemløs tømming

• Kostnadsbesparende
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w
w

w
.s

kr
yt

h
a

ls
.n

o
 



6 |                            | nr 2 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

PORTRETTET

            FRYKTER 
gjenvinnings-
              spøkelset

– Det er dessverre typisk for norsk miljøpolitikk at det fattes ved-
tak og settes i gang velmenende tiltak uten kunnskap om kon-
sekvensene. Avfallsfraksjoner som inneholder miljøgifter bør ikke 
gjenvinnes, men destrueres – aller helst i sementovner. Av Johs. Bjørndal

Mannen som sier dette er Rolf Tore Ottesen, 
seniorforsker ved NGU i Trondheim. Han 
leder institusjonens arbeid innenfor det 
som har fått betegnelsen miljøgeokjemi, 
og har i hele sin yrkesaktive karriere vært 
opptatt av miljøgiftene som omgir oss – og 
hva vi kan gjøre for å begrense de negative 
virkningene av disse. Noen vil kanskje si at 
dette engasjementet har skapt mye bryderi, 
Ottesen var en pådriver for å få undersøkt 
jordforurensning i barnehager i Norge. 
Han har også vært en av initiativtakerne 
til aksjonen for å få bort piggekk og har 
også sin solide del av «skylda» for at 
disse i stor grad er byttet ut med piggfrie 
dekk, et  tiltak han mener har hatt stor 
betydning for  luftkvaliteten i byene våre. 
Og nå har han altså begynt å snakke om 
«gjenvinningsspøkelset». 

– Jeg er selvsagt ikke imot alle former for 
gjenvinning. Men jeg synes det bør være 
et selvfølgelig krav at det gjøres grundige 
kjemiske analyser av avfallsfraksjoner som 
skal gå til materialgjenvinning. Å sende 
miljøgifter ut på en ny runde er galt, det 
er for eksempel helt meningsløst å la 
granulerte bildekk bli en del av barnas 
lekemiljø. På hver av landets etter hvert 
tallrike kunstgressbaner etterfylles 
rundt tre tonn slikt granulat årlig. Og i 
barnehagene, der vi omsider har blitt kvitt 
trykkimpregnert trevirke, har vi i stedet fått 

støtdempende matter med høyt innhold 
av blant annet PAH-oljer. De utrangerte 
bildekkene inneholder en lang rekke farlige 
og kreftfremkallende stoffer og bør i 
stedet destrueres, ved forbrenning i høy 
temperatur. 

Ottesen er særlig opptatt av at barna 
bør gis mulighet til å vokse opp i så 
rene omgivelser som mulig. I det såkalte 
barnehageprosjektet ble det tatt prøver 
av jorda i hele 1800 barnehager – noe 
som medførte utskifting av overflatejorda 
i en tredel av dem. Dette reiste igjen nye 
problemer:

– Jeg husker spesielt at det i en barnehage 
på Nordnes i Bergen ble fjernet 30 cm med 
svært forurenset jord. Men erstatningsjorda 
viste seg å være enda verre. Prosjektet 
skapte dermed også fokus på jord som 
produkt – i dag må de som selger jord sende 
inn 40 prøver pr år, sier han fornøyd. 

Rolf Tore Ottesen tar opp en vannflaske 
fra bordet, av typen engangsflaske med 
pant. – Denne flaska inneholder faktisk 
hormonhermeren bisfenol A og dessuten 
det giftige grunnstoffet antimon. Det hadde 
ikke vært vanskelig å lage en flaske uten 
disse stoffene. Men bevissthetsnivået er for 
lavt.

– Så den bør ikke gjenvinnes? 

– Nei. Men poenget er vel at den burde vært 
laget kun av ren polyetylen eller polystyren, 
som er helt uproblematisk å gjenvinne.

– Vi lever jo i en tid der det meste er 
skadelig og farlig. Kan du egentlig være 
sikker på at du fokuserer på de tingene som 
virkelig betyr noe for folks helse og klodens 
framtid?

– Det er jo få som blir akutt syke av 
miljøgiftpåvirkning. Vi har hatt noen 
episoder, som Bhopal-katastrofen i India 
med tusenvis av døde på grunn av utslipp 
av isocyanat.  I Japan førte utslipp av 
metylkvikksølv i Minamatabukten til flere 
tusen døde og et stort antall invalidiserte 
mennesker. Men det er liten tvil om at 
langvarig påvirkning av mange ulike 
miljøgifter i lavere konsentrasjoner har 
helseeffekt. Vi vet for eksempel at menns 
sædkvalitet er vesentlig redusert i løpet 
av de siste 30 årene, noe som selvsagt 
er svært alvorlig. Sammenhengen mellom 
miljøgiftpåvirkning og noen kreftformer 
blir diskuert i det medisinske fagmiljøet. Jeg 
arbeidet i sin tid med et såkalt kreftatlas 
for Norge. Dette arbeider har det finske 
kreftregisteret fulgt opp med en fantastisk  
dynamisk kreftatlas på sine nettsider. Her 
viser de endringer av kreftforekomst i tid 
og rom. Noen  kreftyper er hyppigere i 
bybefolkningen mens andre rammer mer 
tilfeldig. ››



            FRYKTER 
gjenvinnings-
              spøkelset

ROLF TORE OTTESEN
SENIORFORSKER VED NGU
VIL HA MILJØGIFTENE UT AV KRETSLØPET
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– Hvilke er egentlig de skumleste 
av alle de giftige stoffene som omgir 
oss?

– Jeg vil si at de organiske miljøgiftene som 
inneholder klor, fluor  eller brom, med PCB, 
bromerte flammehemmere og PFOS som de 
mest kjente eksemplene, er de verste. Det 
er også de som er vanskeligst å bli kvitt. Og 
her vil det dessverre fortsatt kunne ramle 
mange lik ut av skapet, etter hvert som vi 
blir klar over langtidsvirkningene av stadig 
nye stoffer. Og så har vi jo tungmetallene. 
Bly er for eksempel like giftig som før 
og forbruket i verden er høyere enn 
noensinne. Og blyforurensning er farlig, 
amerikanerne, som har 
lov til å ta blodprøver av 
barn, har funnet svært 
god sammenheng mellom 
blyinnholdet i jorda og i 
blod. Bly kan gi lærevansker og irreversible 
hjerneskader, jeg mener faregrensen som 
Verdens helseorganisasjon har satt  på 
100 µg/ bly pr liter blod, er altfor høy. 
Nyere amerikansk forskning dokumenterer 
helseeffekter helt ned i 20µg/liter blod.

Men mannen som snakker om 
gjenvinningsspøkelset er også involvert i 
nye, spennende gjenvinningsmuligheter. 
Ifjor fikk Ottesen en pris av Elretur for 
sitt arbeid med såkalt Urban Mining. Her 
handler det om å gjenvinne såkalt sjeldne 
jordartsmetaller fra EE-avfall. Det dreier seg 
hovedsakelig om de såkalte lantanoidene, 
grunnstoffene med nummer fra 57 til 71 i 
det periodiske system, som bare kjemikere 
kan navnet på. Vi har for eksempel 
scandium, yttrium, praseodym og neodym.

– Men dette er helt nødvendige 

komponenter i for eksempel i lasere, 
solcellepaneler, røntgenmaskiner, 
flatskjermer og batterier. Og disse metallene 
er knapphetsressurser der Kina står for 97% 
av utvinningen og også har de fleste kjente 
ressursene. Det foregår en desperat leting 
etter nye forekomster over hele verden, 
også i Norge. Men det vil være enklere og 
billigere å gjenvinne dem fra EE-avfallet. Vi 
har undersøkt shredderavfallet fra WEEE 
Recycling på Øysand og funnet interessante 
konsentrasjoner av flere av disse sjeldne 
metallene. Slike jordartsmetaller gjenvinnes 
ikke i Norge i dag, men man er i gang i blant 
annet Japan og Belgia. Det bør etableres 

et prøveprosjekt med 
deltakelse av eksperter på 
EE-avfall, kjemi, metallurgi 
og gjenvinningsteknologi, 
mener Ottesen. 

Rolf Tore Ottesen er umiskjennelig 
bergenser, men forlot byen som 19-åring. 
Han studerte geokjemi i Finland, noe som 
skyldtes en finsk jente som etter hvert 
ble hans kone. I 1976 var utdannelsen 
unnagjort og det bar til Trondheim og 
Norges geologiske undersøkelse, der 
Ottesen altså fortsatt arbeider. – Der 
fikk jeg en energisk og inspirerende sjef i 
Bjørn Bølviken. Han var svært opptatt av 
sammenhengen mellom miljøgifter og helse 
og hadde stor innflytelse på hva jeg senere 
har holdt på med, forteller Ottesen. 

I 1992 forlot Ottesen NGU og ble 
miljødirektør i Trondheim kommune. I 
denne jobben kjempet han hardt for bedre 
luftkvalitet i byen, ikke minst mindre veistøv. 
Dette var ikke bare populært.

– Nei, steinindustrien ønsket meg nok dit 

pepperen gror. Men selv om det iblant var 
ubehagelig er dette arbeidet, som blant 
annet resulterte i en holdningsendring hos 
vanlige mennesker til valg av dekk, noe av 
det jeg ser tilbake på med størst glede. Nå 
kjører 80 prosent av trønderne med piggfrie 
dekk. Luftkvaliteten i norske byer er i dag 
langt bedre enn på 90-tallet til tross for 
flere folk og større trafikk, sier han fornøyd.

Men for Ottesen fikk tiden som 
miljødirektør en brå slutt i 1998, da han ble 
rammet av et hjerneslag. Han ble lam på 
venstre side og måtte trene seg gradvis opp 
igjen. Dette lot seg ikke kombinere med en 
hektisk jobb med mange baller i lufta. – Det 
var en tøff periode, min kone døde også 
samme året, sier han.

Da Rolf Tore Ottesen vendte tilbake 
til arbeidslivet var det igjen som forsker 
ved NGU. Og i dag har 64-åringen et 
imponerende energinivå og atter en masse 
baller i lufta. – Jeg er så heldig å ha en 
professor II-stilling ved NTNU. Dermed  har 
jeg stor tilgang på engasjerte og dyktige 
studenter som jeg kan sette i gang med 
ulike prosjekter, gliser han. Og de har i hvert 
fall en veileder som ikke ser noe poeng i å 
skille arbeid og fritid. Med et unntak: 
– Til hytta på Aure tar jeg ikke med meg noe. 
Der er det fisking, padling og avkobling som 
gjelder, sier han. 

Som leserene muligens har forstått har 
ikke Ottesen planer om å trappe ned eller 
pensjonere seg. – Eg ska jobbe til eg dauer, 
kommer det på klingende bergensdialekt, 
fra mannen som har samboer, fire barn og to 
barnebarn. Alle disse heier på Rosenborg.

PORTRETTET

“
..Å sende miljøgifter ut 
på en ny runde er galt.. 

››

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

Magnetseparator MS1000S1200              Virvelstrømseparator VS1000               MagnetGrip «The sky is the limit»
Separering av jern              Separering av aluminium, kobber, zink, etc.            Sortering av byggavfall 

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005



Gjenvinning av skrapmetall 
gir en energibesparelse tilsvarende  
forbruket til 20 000 norske husholdninger.

 … når en bil har kjørt sin siste mil, gjenvinner våre biloppsamlere minst 85 % av den. Det 
farlige avfallet går til ombruk (23%), materialgjenvinning (50%) eller energigjenvinning 
(22%). Bare 5% går til deponi. Det sparte energiforbruket ved gjenvinning bidrar til en 
reduksjon  i CO2-utslipp på 122.000 tonn pr. år. Bra for miljøet, bra for kommende generasjoner 
og bra for alle som liker lys når de skal lese! www.autoretur.no

Vi bruker ikke akkurat delene fra bilvrakene til bordlamper men …
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Lik oss på facebook!
Scan QR-koden og få med deg oppdateringer 
og diskusjoner om gjenvinning. – en bil kan bli til mye

– Eiet av bilimportørene
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Typiske applikasjoner for Thermo NITON 
portable XRF instrumenter

 • Tungmetaller i bygningsmaterialer
 • As, Cr, Cu i impregnert trevirke
 • RoHS & WEEE screening
 • Metallsortering
 • Tungmetaller i forurenset jord

Holger Teknologi as
Tlf (+47) 23 16 94 60

Postboks 122 Holmlia
Fax (+47) 22 61 10 30

N-1202 OSLO
post@holger.no

www.holger.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen i kampen for miljøet

• Svar i løpet av 10 sekunder
• Enkelt i bruk
• Skiller forskjellige typer asbest
• Basert på teknikken NIR (near infrared)

Holger Teknologi as
Tlf (+47) 23 16 94 60

Postboks 122 Holmlia
Fax (+47) 22 61 10 30

N-1202 OSLO
post@holger.no

www.holger.no

ASBESTPISTOLEN
Enda et våpen i kampen for miljøet

Instrument for å fi nne asbest.

Polychromix

Det er noe ulik oppfatning om hvorvidt det 
er et problem at private aktører forsyner seg 
av husholdningsavfallet. Men Sissel Eggen 
fra Rambøll, som presenterte utkastet til 
veileder, mente at hennes undersøkelser 
viser at det  absolutt er behov for kjøreregler. 
– En tredjedel av kommunene vet at private 
aktører opererer innenfor kommunens 
grenser uten å ha innhentet samtykke. Og 
80% har opplevd tyverier fra kommunale av-
fallsmottak, sa hun. Fraksjonene som er mest 

interessante for private aktører er EE-avfall, 
tekstilavfall og metaller.

– Hensikten med veilederen er å ivareta en 
lovlig og  miljømessig forsvarlig håndtering av 
avfallet i de tilfeller der kommunen overlat-
er noe av håndteringen til private aktører. 
Det er også viktig å etablere et system som 
gir en rettssikker og likeverdig behandling 
av private aktører som ønsker å samle inn 
husholdnings  avfall, sa Eggen.

En stor del av veilederen består av hvordan 

saksbehandlingen av et eventuelt samtykke 
til private aktører bør foregå. – Det er viktig 
å forsikre seg om at det dreier seg om en 
seriøs virksomhet. Selskaper bør sjekkes mot 
Brønnøysundregisterne og frivillige organi-
sasjoner bør være medlemmer av Innsam-
lingskontrollen. Samtykke bør avgrenses 
både med hensyn på omfang og tidsrom, det 
bør være mulighet for tilsyn og det bør også 
settes rammer for direktehenvendelser til 
husholdningene, sa Sissel Eggen.

Når husholdningsavfall 
      blir butikk
Deler av husholdningsavfallet har positiv økonomisk verdi og er i økende grad av kommersiell 
interesse for ulike aktører. Avfall Norge har etablert et prosjekt som skal utrede grensetilfellene 
av eiendomsretten til avfallet og munne ut i en veileder. Et foreløpig utkast ble presentert på 
innsamlings- og gjenvinningsgruppas seminar i februar.

J. B.



11|                            | nr 2 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Hansen redegjorde fargerikt for opplegget 
sitt på Avfall Norges seminar for innsamling 
og gjenvinning i februar. Han fikk ideen 
 allerede i 1993, da han gjennomførte opp-
rydning i rekkehusområdet der han bodde og 
opplevde at naboene fylte opp kontaineren 
hans på mørke høstkvelder. – Og visse typer 
avfall kunne ikke legges i kontaineren, jeg 
måtte likevel kjøre bort deler av avfallet selv, 
fortalte Hansen. 

STARTET MED CAMPINGBIL
I 1995 ble Hansen separert og skaffet seg 
en campingbil som midlertidig bolig. Han 
ble  imidlertid tatt til nåde av kona igjen, og i 
stedet for å selge bobilen tok han ut  
innredningen og begynte å frakte avfall. 
Dette utviklet seg etter hvert til et flytte- 
byrå, men det gikk ikke spesielt bra. I 2003 
gikk Hansen konkurs og led et tap på 2,5 mil-
lioner, smertelig siden selskapet var finan-
siert med lån på egen bolig. – Men det var 
søppelkjøringen med varebil som fungerte 
best. Etter en skikkelig tenkepause fikk jeg 
låne 400.000 av svigermor og registrerte 
firmanavnet SøppelTaxi AS, fortalte han. 
Etter hvert har det ballet på seg og i 2012 

regner Hansen med å levere 1700 tonn avfall 
og få et driftsresultat på mer enn en million 
kroner. All markedsføring og fakturering skjer 
sentralt, og Hansen medgir at han har måttet 
kvitte seg med en kar som begynte å drive 
”butikk i butikken”.

KREVES EGENTLIG TILLATELSE
Spesielt billig er det kanskje ikke å benytte 
Søppeltaxi. Grunnprisen, som inkluderer 
inntil 15 minutters opplasting, varierer fra kr 
660,- eks. mva for en bil som tar inntil 3 m3, 
til 2000 kr for en 12 m3 varevogn. I tillegg 
kommer kr 2,- pr kg for avfallet som hentes.  
– Men frekvensen av gjenkjøp er høy, så 
prisen er ikke noe problem, mener Hansen. 

Både firmaer og private benytter seg av 
SøppelTaxi, så det er liten tvil om at selskap-
et driver innsamling av husholdningsavfall. 
Dermed skal etter Forurensningsloven ha 
tillatelse fra kommunen. Ikke alle kommuner 
har vært like ivrige til å følge opp dette, 
noe Hansen mener de egentlig burde. – Det 
er et villniss av aktører som tilbyr lignende 
tjenester, sa han.

– PRAKSISEN BØR VÆRE LIBERAL
Siden private aktører viser stadig større 
interesse for en del av husholdningsavfallets 
fraksjoner var dette tema for en paneldebatt 
på seminaret.

Knut Erik Ballestad fra Trondheim  
Renholdsverk tok til orde for en liberal praksis. 
– Alle aktører som bidrar til at mest mulig 
avfall kommer til riktig behandling bør ønskes 
velkommen. Kommunen har jo ikke dette 
tilbudet selv og da er det ingen grunn til å si 
nei, sa han. 

Det ble en egen diskusjon om hvorvidt 
avfallet var husholdnings- eller næringsavfall. 
Advokat Hanne Torkelsen, som tidligere var  i 
KS Bedrift og har arbeidet mye med avfalls-
spørsmål, mente at avfallet burde kunne 
leveres gratis dersom det kunne dokumen-
teres at det kom fra husholdning. Men dette 
var ikke de kommunale avfallsaktørene enige 
i. – Her har det jo blitt en næring å hente 
husholdningsavfall, sa Ballestad. Og Hansen 
kunne opplyse at han ikke prøvde å bli kvitt 
avfallet gratis på gjenvinningsstasjonene,  
men hadde en landsdekkende avtale om 
levering til RagnSells.

– Har du no´ dritt 
              å fjerne tar     
 vi det gjerne
Overskriften er mottoet til Gunnar Hansen, som  står bak det 
nesten landsdekkende konseptet SøppelTaxi.  
Selvstendig næringsdrivende franchisedeltagere henter 
  grovavfall med varebil i 13 norske byer. Og beveger seg    
dermed inn på  kommunenes lovfestede enemerker.

                                                                                                        Av Johs. Bjørndal

Gunnar Hansens SøppelTaxi as tilbyr nå sine tjenester i 13 norske byer. Men han vil gjerne 
vokse videre og søker nå samarbeid med potensielle investorer.

INNSAMLING
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Nyheter fra Reknes AS
 Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging

 WMS Exchange (ny bransjeløsning)
  Ny versjon av Deklarasjon.no

       Ta kontak med oss for å fa informasjon om de siste nyheten

Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80 

Waste Management Solutions 

– Et 
ubetydelig 
miljøproblem
Annegrete Bruvoll har skiftet beite, fra SSB til 
analyseselskapet Vista Analyse. Men budskapet 
er uendret: Avfallsbehandlingen fører bare til helt 
marginale miljøutslipp og den ressursmessige 
gevinsten ved gjenvinning er ubetydelig. 

Av Johs. Bjørndal

– Med unntak for CO2 har alle former for 
utslipp gått kraftig ned de siste tiårene. Og 
av det som er igjen står avfallsbehandlingen 
for mindre enn 1%. Det er rett og slett 
ikke behov for spesifikke virkemidler for å  
regulere dette. Mener man at forurensningen 
skal reduseres ytterligere er løsningen 
strengere generelle regler, ikke egne regler 
for avfallsbehandling, sa hun på MEF 
Avfallsdager nylig. 

– UBETYDELIG BIDRAG
Men mer kontroversielt blir det kanskje når 
Bruvoll begynner å snakke om gjenvinning.  
– Dersom all plast i Norge gjenvinnes vil det 
tilsvare 0,3% av av vårt oljeuttak i Nordsjøen. 

Dagens gjenvinning tilsvarer 
0,04% eller tre og en halv times 
oljeproduksjon. Jeg er ikke imot 
all gjenvinning, men det er 
en ressurskrevende aktivitet. 
Avfallsbransjen omsetter 
for 20 milliarder kroner og 
materialgjenvinningen står for 7 
milliarder. Spørsmålet er hvor mye lenger en 
skal presse ambisjonene, det lar seg i hvert 
fall ikke forsvare med ønske om redusert 
uttak av ressurser, da ville andre virkemidler 
være langt mer effektive, sa hun.

– IKKE ET MÅL I SEG SELV
Hun pekte også på at tiltakene for å redusere 

klimautslippene fra 
avfallsbehandlingen 
er blant de dyreste i 
Klimakur-rapporten. 
– Det optimale vil 
være å samkjøre 
avfallspolitikken med den 
øvrige miljøpolitikken, for 

eksempel ved hjelp av like avgifter for utslipp 
uavhengig av kilde. Dette sammen med en 
skattlegging av naturressurser ville gitt en 
optimal miks. Husk at avfallsbehandlingen 
ikke er noe mål i seg selv, men skal komme 
som resultat av en god miljøpolitikk, sa 
Annegrete Bruvoll.

Annegrete Bruvoll avla avfallsbransjen en ny 
visitt på MEF Avfallsdagene. Men budskapet 
var gjenkjennelig. 

“
…avfallsbehandlingen 
er ikke noe mål i seg 
selv…



La oss håndtere 
avfallet!

Papir & Papp  •  Restavfall  •  Returtre  •  Stål & Metall  •  Forurensede masser

Rekom er størst på logistikk og bunnsolid på avfallshåndtering. 

Våre medarbeidere har høy kompetanse og vi legger stor vekt på  
kundeoppfølging i form av rådgivning og service. Vi har den kunnskapen  
– blant annet om regelverket – som du trenger. Hos oss er det ingen  
snarveier til målet, vi tar dine utfordringer, lovverket og miljøet på alvor! 

Ta kontakt på 55 90 44 50 eller marked@rekom.no!

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

Norges største uavhengige avfallsmegler  
gir deg trygghet for både miljø og økonomi
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Ta kontakt med vår prosjektavdeling på tlf. 920 27 077 for nærmere informasjon.

Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no 
www.enviropac.no

Salg og service  
i hele landet!

Vi har utviklet en løsning på kildesortering for 10 000 hus-
stander i Ringsted kommune i Danmark. Hygiene og miljø er 
hovedfokus sammen med design. Prosjektet er utviklet i tett 
samarbeid med kommune og renovatør. 

Resultatet ble kildesortering i 6 fraksjoner for restavfall, papir, 
batterier, glass, metall og flasker. Systemet er fleksibelt og 
modulbasert.

Hygiene - miljø - design
- maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi er Skandinavias ledende leverandør på 
maskiner og utstyr til kildesortering.

Ta kontakt med vår prosjektavdeling på tlf. 920 27 077 for nærmere informasjon.

Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no 
www.enviropac.no

Salg og service  
i hele landet!

Vi har utviklet en løsning på kildesortering for 10 000 hus-
stander i Ringsted kommune i Danmark. Hygiene og miljø er 
hovedfokus sammen med design. Prosjektet er utviklet i tett 
samarbeid med kommune og renovatør. 

Resultatet ble kildesortering i 6 fraksjoner for restavfall, papir, 
batterier, glass, metall og flasker. Systemet er fleksibelt og 
modulbasert.

Hygiene - miljø - design
- maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi er Skandinavias ledende leverandør på 
maskiner og utstyr til kildesortering.

NY HOLDBARHETSINDIKATOR kan redusere matkastingen
Hvert år kastes 335.000 tonn 
mat her i landet, det er rundt 
en fjerdedel av all mat som 
produseres. En betydelig del av 
dette kastes fordi maten har 
gått ut på dato, uten at den 
nødvendigvis er uspiselig. En 
ny temperaturavhengig hold-
barhetsindikator kan redusere 
dette problemet.

Av Johs. Bjørndal 

Holdbarhetsindikatoren Keep-it registrerer 
ved hjelp av en kjemisk prosess hvor mange 
såkalte døgngrader maten utsettes for. Den 
prøves nå ut på kjøttdeig fra Nordfjord Kjøtt, 
produsert for Rema. – Min private test viste at 
holdbarheten var et døgn på kjøkkenbenken, 
syv døgn øverst i kjøleskapet og ni døgn 
nederst i kjøleskapet, fortalte Brit Salbu, en 
av fire forskere ved Universitetet for miljø 

Daglig leder Christian Salbu Aasland, forsker Brit Salbu, Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og fagsjef 
Therese Faye viser stolt fram kjøttdeigpakker utstyrt med den temperaturfølsomme holdbarhetsindikatoren fra 
kjøledisken hos en Rema-butikk i Oslo sentrum.
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NY HOLDBARHETSINDIKATOR kan redusere matkastingen
og biovitenskap (UMB) på Ås som står bak 
oppfinnelsen. 

LANG VEI FRAM
Som vanlig har det vært en lang og tornefull 
vei fra oppfinnelse til kommersielt produkt. 
Selskapet Keep-it Technologies ble regi -
strert i 2001, så det har altså tatt mer enn 
ti år fram til lanseringen. 
Men både offentlige og 
private aktører har stilt 
opp. Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge har 
støttet produktet i flere 
omganger, Innovasjon 
Norge med til sammen ni 
millioner kroner. Av private 
har REC-gründeren Alf 
Bjørseth vært en solid 
støttespiller, det samme 
har Marius Steen. En svært fornøyd land-
bruks- og matminister Lars Peder Brekk 
var tilstede ved lanseringen. I tillegg til 
det økonomiske aspektet ved å redusere 
matkastingen la han også vekt på det etiske. 
Og så var han stolt over at det var miljøet på 

landbrukets eget universitet UMB som sto 
bak denne nyvinningen, som det forventes vil 
vekke internasjonal interesse. 

ENORMT POTENSIALE
Foreløpig produseres de små ”termometerne”, 
som bare skal inneholde nedbrytbare stoffer, 
på et pilotanlegg ved Strømsveien i Oslo. 

Fagsjef i Keep-it er 
Therese Faye, som 
i 13 år har forsket 
på mikrobiologi i 
næringsmidler ved 
UMB. Hun forteller at 
indikatoren består av 
to små kamre med ulike 
ingredienser. Disse 
reagerer med hverandre, 
og tempoet i reaksjonen 
avhenger av temperatur. 

Indikatoren aktiveres når matvaren pakkes og 
ifølge Aasland vil prisen på masseproduserte 
indikatorer komme ned i ”noen titalls øre”. 
Dermed skulle ikke kostnaden være til hinder 
for at alle temperatursensitive matvarer kan 
forsynes med en slik indikator. Ifølge Salbu 

Aasland dreier dette seg om 2-2,5 milliarder 
enheter årlig bare i Norge.

KAN KOMME KJAPT
Enkelte har hevdet at arbeidet mot den 
omfattende matkastingen i Norge har 
vært halvhjertet på grunn av landbrukets 
overproduksjon. Det er også mulig å forestille 
seg at butikkjedene vil la være å innføre 
dette systemet fordi mindre kasting vil bety 
mindre salg. Dette avviser prosjektleder 
Trond Storrud hos Rema blankt. – Alle 
skjønner at dette er riktig å gjøre. Og vi, som 
har jobbet i 25 år for å være billigst på pris, 
skal nå også bli best på kvalitet. Vi skal være 
lavprisens Rolls-Royce og hjelpe forbrukeren 
til å ta fornuftige beslutninger. 

– Og hvor lang tid vil det ta før indikatorene 
er på plass i alle Remas kjøledisker?

– Hvis dette fungerer som forventet 
kan det komme ganske fort på varer som  
produseres eksklusivt for oss. Men det er 
forskjellig holdbarhet på de ulike varene, så 
det må produseres egne indikatorer nesten 
på hvert enkelt produkt, sier Storrud. 

Keep-it indikatoren viser hvor mange dager 
framover varen vil holde, gitt riktig kjøleskaps-
temperatur. Men lar du kjøttdeigen ligge i 
romtemperatur går indikatoren til null i løpet av 
et døgn. 
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VÅTORGANISK

I Glåmdalsregionen er det slutt 
på å sortere ut matavfallet. 
Der går bananskall, mugne 
brødskalker og kaffegrut nå i 
restavfallet, akkurat som før i 
tida – den gang vi var bevisst-
løse forbrukere, kun hadde én 
søppeldunk og alt havnet på 
deponi.

Av Astri Kløvstad

Nå har ikke Glåmdal interkommunale 
renovasjonsselskap gått tilbake til å legge 
avfallet på deponi, og heller ikke til å operere 
med bare en avfallsdunk. Fortsatt sorteres 
det over en lav sko i Glåmdalsdistriktet, 
men matavfallet blir brent sammen med 
restavfallet.

KJERRINGA MOT STRØMMEN
– Vi oppleves nok litt som kjerringa mot 
strømmen på det området, sier 
konstituert daglig leder i G.I.R., 
Tommy Martinsen. Han forklarer 
at omleggingen skyldes en 
totalgjennomgang av rutinene 
i selskapet som ble utløst av at 
en tidligere transportavtale gikk ut. 
Da benyttet selskapet anledningen til å vur-
dere andre alternativer både for transport 
og behandling av avfallet.

FLEKSIBEL EGENTRANSPORT
Resultatet ble en ganske omfattende 
omlegging. Først og fremst har selskapet 
tatt over all inntransport selv. Sju nye biler 
er innkjøpt og sjåfører og transportleder er 
ansatt. 

– Dette gjør oss veldig fleksible i forhold 
til å endre ruter, hentehyppighet og 

avfalls typer så fort vi ser behov for det, 
sier Martinsen. – Avfallsbransjen er en ung 

bransje, som ikke har «satt seg» helt 
ennå. Det er en stor fordel å kunne snu 

seg fort når en ser at det er behov 
for endringer. 

I tillegg er det altså blitt en 
forandring på sorteringa. – Det at 
matavfallet nå kastes i søplekassa 

sammen med annet restavfall oppleves nok 
som et skritt i feil retning for brukerne. Vi 
tror jo at jo mer vi sorterer, jo mer miljøvenn-
lige er vi. Men faktum er at vi kommer ut på 
omtrent samme CO2-utslipp fra matavfallet 
ved denne håndteringa som ved å sende det 
til kompostering, sier Martinsen. 

10 TONN CO2 OG 1,3 MILLIONER 
KRONER I PLUSS
Det totale regnestykket viser at 10 tonn 
mer CO2 går til atmosfæren per år med den 

Maten tilbake i restavfallet

“
– Ti tonn CO2 
er ikke mye

Konstituert daglig leder Tommy Martinsen synes glåmdølene er flinke til å sortere. Aller flinkest er de til å sortere ut papp og papir, 
det er den reneste avfallsfraksjonen ved GIRs anlegg på Sander i Sør-Odal.
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Transport & Waste Management
Komplett økonomisystem for transport- og avfallsselskaper 

Hands har byttet navn til Advania
Advania leverer Norges mest komplette 
administrasjonssystem basert på Microsoft 
Dynamics AX. Flere av Nordens mest profilerte 
kunder innen bransjen nyter godt av våre 
løsninger hver dag.

Avfallshåndtering, transportadministrasjon, 
rapportering, regnskap/økonomi, 
kundeoppfølging og portalerløsninger, alt 
totalintegrert i en og samme løsning.  

Kontakt oss
Ønsker du å vite mer om hvordan vi har 
effektivisert tilsvarende bedrifter og kan bistå 
med å effektivisere din?

Ta kontakt med Øystein Langerud  
på tlf: 966 21 155 eller e-post
oystein.langerud@advania.no

nye rutinen enn med den 
gamle.  – 10 tonn CO2 er 
ikke mye, sier Martinsen. 
– Og vi sparer veldig mye 
på det økonomisk. 
Omleggingen gjør at 
vi ikke trenger å øke 
renovasjonsavgifta til 
kundene våre i år. 

Martinsen anslår at selskapet minst sparer 
1,3 millioner kroner på denne håndteringen 
av avfallet. Så kommer transportregnskapet 
i tillegg, men han tror heller ikke det virker 
negativt på bunnlinja.

BEDRE SERVICE FOR BRUKERNE
Med matavfallet i rest-dunken, har Glåm-
dølene nå fått en ledig søppeldunk. Der 
får de nå kaste glass og metall og slipper å 
oppsøke sentralt plasserte kontainere for å 

bli kvitt dette. Bilene som G.I.R. har kjøpt inn 
har to adskilte rom, og henter to typer avfall 
hver gang de er innom – restavfall og glass/
metall den ene gangen og papp/papir og 
husholdningsplast den neste. Restavfallet 
hentes nå hver 14. dag istedenfor hver 4. 
uke som tidligere.

Matavfallet i Glåmdalsregionen gikk 
tidligere til kompostering hos Hera Vekst 
på Elverum. Nå blir det isteden til energi og 
aske i et forbrenningsanlegg i Åmotfors på 

den andre siden av svenske-
grensen. – Dette er resultat 
av anbudskonkurranser, og 
det er flere aktuelle forbren-
ningsanlegg både i Sverige 

og Norge, forteller Martinsen. 

– MERKELIG STILLE
I de siste numrene av Kretsløpet har det 
vært etterlyst en debatt rundt håndteringen 
av matavfall. Martinsen er også forundret 
over at den debatten ikke har tatt av. – På 
Vestlandet blir mye matavfall brent. Her er 
det blitt vanlig å kompostere, men det har 
vist seg ofte å by på tekniske problemer. Og 
når forskjellen i miljøregnskapet er så liten 
for de to metodene, og økonomien så mye 
bedre i å bruke matavfallet til energi, synes 
jeg det er rart at ikke flere har tatt denne 
diskusjonen, sier han.

VÅTORGANISK

Fire typer avfall blir hentet hos G.I.R. sine kunder: 
Husholdningsplast, glass/metall, restavfall (nå 
med matavfall) og papp/papir. 
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OSLOS NYE 
biogassanlegg tar form

Anlegget, som skal igangsettes i desember 
og være i full drift fra neste sommer er 51% 
ferdig og i rute, ifølge prosjektleder Knut 
Heieren, som også hadde samme rollen ved 
byggingen av ny ovnslinje på Klemetsrud. 
Og ingenting tyder så langt på at biogass 
anlegget vil bli dyrere enn de budsjetterte 
380 millioner.

PROSESSVARME FRA DEPONIGASS
Som tidligere omtalt er det et biogassanlegg 
med den såkalte Cambi-teknologien som 
bygges, med et termisk hydrolyse-trinn, der 
avfallet varmes opp til 165-170 grader i 
20 minutter før det går inn i biogasstanken. 
– Dette gjør at substratet raskere blir til 

biogass og at bioresten blir fri for uønskede 
bakterier, forklarte Silja Bjerke Vestre, teknisk 
direktør i Energigjenvinningsetaten. Dampen 
til denne prosessen skal produseres ved hjelp 
av deponigass, anlegget bygges jo på Nes 
kommunes deponi Esval, og mye avfall er 
fjernet fra selve byggegropa.

FORSIKTIG START
Andre anlegg som produserer biogass basert 
på matavfall har slitt med forbehandlingen. 
På Esval blir det investert i et robust system 
som også omfatter metallutskilling. Selve 
  innmatingen foregår som på et avfallsfor-
brenningsanlegg, fra store bunkere med 
automatisert traverskran. Når anlegget står 

ferdig vil det gi 6-7 arbeidsplasser. Totalka-
pasiteten oppgis til rundt 50.000 tonn, 
men i 2013 vil man kjøre i gang med Oslos 
utsorterte mat  avfall, som vil dreie seg om 
rundt 20.000 tonn.

INNDAMPING AV BIORESTEN
Et vesentlig argument for lokaliseringen i 
Nes har vært nærhet til jordbruksareal som 
kan ta imot bioresten fra reaktortanken. Det 
ideelle er at denne spres som bløtgjødsel, da 
vil det kunne dreie seg om 90.000 m3 og bli 
den største varestrømmen i forbindelse med 
anlegget. Men slik gjødsel kan bare spres i 
vekstsesongen og få bønder har mulighet 
for mellomlagring. Derfor satses det i hvert 

Reaktortankene som har reist seg på Esval er 17 
meter høye og rommer 3300m3 hver. Her skal 
biogassubstratet oppholde seg i drøyt 20 dager i 
37 grader.

– Dette blir verdens mest moderne anlegg i sitt slag og kommer 
til å vekke stor internasjonal interesse, sa direktør Helge Heier 
i Energigjenvinningsetaten da han orienterte byrådsavdelingen 
for miljø og samferdsel og politikere fra vertskommunen Nes om 
biogassanlegget.

Av Johs. Bjørndal

Ola Elvestuen, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, 
var godt fornøyd med det han fikk se på Esval. 
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Landgraff & Flintab Vekter 
skifter navn til Scaleit 1. mars.

Vi utvikler oss, og har den senere tid etablert kontorer i Øst-Europa  
og USA. Vi er fortsatt heleiet norsk og frittstående, men den 
internasjonale utvidelsen gjør et navneskifte naturlig. Samtidig gir 
internasjonal tilknytning oss økt tilgang til miljøer innenfor 
programvareutvikling – og som styrker vår kompetanse på IT.

Du vil fortsatt møte den samme, gode samarbeidspartneren du kjenner 
fra før. Vi leverer alle typer veiesystemer og skal fortsette å utvikle oss. 
Men nå under et nytt navn - med ny logo og ny visuell profil. 

Landgraff & Flintab Vekter er historie… Lenge leve Scaleit!

Hovedkontor  Vestvollveien 30 B, 2019 Skedsmokorset, tlf: +47 64 83 67 50    
Avdeling Nord  Skattørvegen 17, 9018 Tromsø, tlf: +47 77 63 73 00
Avdeling Vest  Myrabakken Næringssenter 2, 6010 Ålesund, tlf: +47 70 15 40 90
Avdeling Sør  Kjerrheia 20 A, 4621 Kristiansand, tlf: +47 913 84 780

www.scaleit.no

fall i første omgang på en inndamping av 
bioresten til 12.000 m3 gjødselkonsentrat. 
Prosess ingeniør Kari Anne Sølvernes for-
sikret at gjødsla fra anlegget har en nesten 
ideelt næringsinnhold og vil holde alle krav til 
gjødselvareforskriften. – Dette har vi testet 
med biorest fra Mjøsanlegget, som er basert 
på samme teknologi, bortsett fra at det inne -
holder noe mer fremmedlegemer, sa hun.

VIL HA AVFALL FRA 
 NABOKOMMUNENE
Men rosinen i pølsa er jo at avfallet skal bli til 
drivstoff, og her satses det på et såkalt LBG-
anlegg, som får biogassen over i flytende 
form. Dette har ikke reist seg ennå, men 
markedsdirektør Øystein Ihler i Energigjenvin-
ningsetaten forteller at de nå er i sluttfasen 
med kontraktsforhandlinger om salg av dette 
produktet. Ihler har også ansvaret for salg av 
den overskytende behandlingskapasiteten 
ved anlegget fra 2014. Her er selvsagt 
omkringliggende kommuner interessante. 
– Vi har hatt samtaler med Nes, Romerike 
avfallsforedling og Asker. En utredning om 
dette ligger nå på byrådens bord, sier han. 
  Våtorganisk næringsavfall er naturligvis også 
av interesse, men Ihler understreker at anleg-
get ikke vil være i kommersiell drift fra 2014. 

FAST I TROEN
Det har vært en del negativ mediaomtale av 
kildesorteringen i Oslo den siste tida. Aften-
posten har publisert en undersøkelse som 
viste mindre kildesortering i 2011 enn i 2010  
iflere bydeler. Ola Elvestuen, byråd for miljø 
og samferdsel, lot seg ikke affisere av det. 
– Bildet som tegnes er feil. Kildesorteringen 
av matavfall har økt fra 29% i 2010 til 34% 
i 2011 og målet om 50% når anlegget er i 
full drift vil bli nådd. Vi bor i Europas raskest 
voksende region, vi må ligge i forkant og ha 
en framtidsrettet strategi for avfallshåndter-
ingen. Biogass er i dag det mest miljøvennlige 
drivstoffalternativet vi har og det kan her 
produseres til konkurransedyktig pris, sa 
byråden under befaringen.

Slik så det ut på Esval i juni i fjor. Det er ikke 
vanskelig å se at biogassanlegget etableres på en 
avfallsfylling. 

Nils Finn Lumholdt er nettopp ansatt som sjef for an-
legget på Esval, eller direktør for biologisk behandling, 
som det heter. Han er opprinnelig dansk og utdannet 
farmasøyt, men kommer fra en stilling som fabrikksjef 
ved isolasjonsprodusenten brødrene Sunde i Skedsmo.
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ST 200 Masseutlegger for kompaktlaster

PLB 350 med 2 delt høydejustering
-asfaltfres for graver fra 1,5-18 tonn.

TF 100 Stubbefres

CBE 50 Knusesuff for lette materialer
-for graver fra 8-50 tonn.

-for graver fra 1,5-4 tonn.

Nyhet!

OVERLEGEN PÅ FORBEHANDLING AV VÅTBIOLOGISK AVFALL

Direktivet åpner for at EU kommisjonen 
etter en treårsperiode kan foreslå kriterier 
som vil inkludere alle avfallskostnader i 
produsentansvaret. Direktivet har et bredere 
virkeområde enn det forrige fra 2002, 
og omfatter i praksis alle typer elektriske 
og elektroniske produkter. Direktivet blir 
da mer i tråd med det norske regelverket, 
Avfallsforskriftens kap.1 Kasserte elektriske 
og elektroniske produkter.

De viktigste punktene er:
• Frem til fire år etter at direktivet har trådd 

i kraft, skal innsamlingsraten for EE-avfall 

være 4 kg pr innbygger. Deretter skal minst 
45 % av vekten av EE-produkter som blir 
sendt  ut på markedet samles inn. Innen 
2019 skal minst 65 % av vekten av EE-
produkter  sendt ut på markedet  og totalt 
85 % av alt EE-avfall som oppstår samles 
inn.  Målsettingene er noe lavere enn 
det Parlamentet ønsket og vil ikke være 
noe problem for Norge. Men Norge vil få 
utfordringer i forhold til småelektronikk. 

• Kommisjonen skal innen tre år utvikle en 
metode for å kalkulere vekt på produkter 
som blir sendt ut på markedet. Dette er et 

viktig arbeid og vil også få betydning for 
beregninger i Norge. 

• Det skal utvikles standarder for behandling 
av EE-avfall 

• Direktivet fastslår at butikker på over 
400 kvadratmeter skal ha plikt til å motta 
EE-avfall uten gebyr. I Norge har alle 
forhandlere denne plikten. 

• Direktivet varsler strengere kontroll for å 
få bukt med illegal eksport av EE-avfall til 
land utenfor EU. 

• Det vil bli utviklet enklere regler for 
importører og produsenter for registrering 
av produkter. Opprinnelig ønsket 
Parlamentet at det skulle åpnes opp for 
registrering kun i et medlemsland, men 
dette har Ministerrådet arbeidet i mot. 

Nytt WEEE-direktiv 
vedtatt i EU-parlamentet
Etter mye tautrekking mellom EU-Parlamentet og EUs 
 ministerråd om et nytt EE-avfallsdirektiv vedtok Parla  -
mentet et kompromissforslag 19. januar.

Av Eirik Wormstrand
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Unitech Systems AS

M
T0

02
89

Stavanger • Tromsø • Trondheim

Østre Aker vei 19, p.b. 375 Økern, 0581 Oslo
Tlf.: 98 29 00 00, faks: 23 17 29 19,

e-post: unitech@unitechsys.no, www.unitechsys.no

Med Hogia Unitech Systems får du full oversikt
over dine oppdrag. Du kan konsentrere deg om å
tjene penger i stedet for å holde rede på beskjeder
som flyter rundt.

Vi utvikler våre programløsninger i tett samarbeid
med transport- og avfallsbransjen. Dette bidrar til
at våre løsninger er bransjenes mest brukte.

Velger du en programløsning fra Hogia Unitech
Systems har du kontroll – hele veien.
Dette sikrer lønnsomhet og effektivitet i alle ledd.

Tromsø • Trondheim

Unitech Systems AS

RENAS misfornøyd 
med Riksrevisjonen
I Riksrevisjonens rapport om disponeringen av farlig avfall 
omtales flere ganger den lave innsamlingsgraden for EE-avfall 
som et problem. Det mener RENAS-direktør Gunnar Murvold er en 
konklusjon basert på sviktende grunnlag.

Av Johs. Bjørndal

Murvold har derfor sendt brev til Riksrevis-
jonen, der han påpeker at tallet for generert 
mengde EE-avfall (250.000 tonn i 2010) må 
være ruskende galt. Siden innsamlet mengde 
beviselig ikke var mer enn 145.000 tonn gir 
dette en innsamlingsgrad på under 60%, og 
Riksrevisjonen skriver at illegal eksport av EE-
avfall, kasting i restavfallet og lagring rundt i de 
tusen hjem er mulige årsaker. Rapportens tall 
for generert mengde EE-avfall er basert på tall 
fra EE-registeret, SSB´s tall for produksjon og 
import og antagelse om levetidsprofil.  Murvold 

mener dette ikke stemmer. – Vi brukte en 
million kroner i 2003 på å kartlegge mengden 
næringselektro, som vi da hovedsakelig holdt 
på med. Da avdekket vi at SSB-statistikken in-
neholdt så store feil at tallene ikke kan brukes. 
Og dette har vi gjort Riksrevisjonen oppmerk-
som på, sier Murvold. 

Han mener manglende innsamling av EE-
avfall er et langt mindre problem enn rapporten 
konkluderer med, og at den dermed gir helt feil 
styringssignaler til Klif og Miljøverndeparte-
mentet.

I et relativt spakt svarbrev innrømmer 
Riksrevisjonen at det er stor usikkerhet rundt 
mengden generert EE-avfall, men henviser til 
et estimat utarbeidet av Mepex, og til retur-
selskapenes egne tall for produksjon. Det vises 
også til at konklusjonene om EE-avfall ikke 
bare bygger på beregningene om innsamlings-
grad, men også på en spørreundersøkelse i 
husholdningene om håndtering av EE-avfall, på 
tidligere undersøkelser av mengden EE-avfall 
i restavfallet og på dokumentasjon av ulovlig 
eksport. 

EE-AVFALL

RENAS-direktør Gunnar Murvold er ikke 
imponert over tallene i Riksrevisjonens 
rapport.
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Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite     + 47 909 76 311
Erik Gulsvik    + 47 900 92 544

www.kiesel.no

Mulig med 
større gjenbruk 
av betong?
Årlig genereres rundt 700.000 
betongavfall, dette er altså en av de 
store avfallsfraksjonene. Det er mulig å 
spare hele 650 kr pr tonn ved ombruk 
på stedet, fram for bortkjøring til deponi 
og erstatning med jomfruelig stein. 
Problemet er bare at betongen ofte er 
forurenset.

Av Johs. Bjørndal

EU´s rammedirektiv inneholder et mål om 70% material-
gjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020, noe 
det ikke er mulig å oppnå uten en betydelig gjenbruk av 
betong. Klif arbeider blant annet derfor med retningslinjer 
for ombruk av betong, og dette arbeidet ble presentert av 
Hilde Valved på Byggavfallskonferansen 2012. – Målet er å 
gjenvinne mer betong, men samtidig være restriktive med 
spredning av miljøgifter, sa hun.

Og et av de største problemene med ombruk er at det 
fortsatt befinner seg anslagsvis 100 tonn PCB i maling 
og murpuss på norske betongfasader. Undersøkelser viser 
imidlertid at denne er svært ujevnt fordelt, det antas at 97% 
av PCB-mengden befinner seg i 1/3 av betongen, som altså 
da ikke bør ombrukes. Prøvetaking før riving blir dermed 
sentralt. Innholdet av tungmetaller er et annet problem, 
rivningsbetong har ofte for høye verdier av bly og sink.

Men det er ikke likegyldig hvor og hvordan den 
knuste betongen brukes. Avrenningen er avhengig av 
mange faktorer, nedbør, partikkelstørrelse, pH og ikke 
minst tildekking er blant disse. Arbeidet Klif har gjort så 
langt viser at betongen ”holder bedre” på miljøgiftene 
enn forurenset jord, og at man kan akseptere høyere 
konsentrasjoner av miljøgifter til bruk under asfaltdekke 
enn til terrengregulering, og at det til spesielle formål kan 
aksepteres høyere konsentrasjoner enn normverdiene til 
spesielle formål.

Arbeidet skal etter hvert munne ut i en veileder, eller 
et faktaark. Så gjenstår det å se om det vil endre dagens 
praksis, som er å avslå søknader om gjenbruk av lett 
forurenset betong.
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ORIGINALEN 
SIDEN 1913

BEDRE ENN 
NOENSINNE!

Velg fremtidsrettet. 
Velg originalen GeesinkNorba.
Selskapets snart 100- årige erfaring har gjort Geesink-
Norba til en leverandør av produkter som er markeds-
ledende innen utvikling og kundespesifi kke løsninger i 
Europa.

Pålitelig og erfaren leverandør i Norge
Euroteknikk er forhandler for GeesinkNorba i Norge. 
Euroteknikk har over 25 års erfaring, kompetente 
medarbeidere, servicebiler og lokaliteter med delelager 
og verksted.

Kontakt oss på telefon 23 14 20 30 
for en uforpliktende prat.

Tvetenveien 292, 0675 Oslo, www.euroteknikk.no

INDUSTRIAVFALL

NÆRINGSAVFALL

HUSHOLDNINGSAVFALL

• Ca 400 GeesinkNorba-
 biler på norske veier i dag

• Påbyggene kan monteres   
 på alle typer chassis

• Bygget etter gjeldene 
 forskrifter og sikkerhetskrav

• Norsk salgs – dele – og 
 serviceavdeling med 
 uovertruffen service.

MILJØ

KFA ble etablert  av Norsk Asfalt-
forening i 2001 og administreres i dag 
av Veiteknisk Institutt. Per Syvaldsen 
derfra presenterte ordningen på 
Byggavfallskonferansen 2012. 
 – Etableringen var motivert av et ønske 
om en ”ren” bransje, godt omdømme 
og å komme sanksjoner eller avgifter 
fra myndighetene i forkjøpet forklarte 
han. Målet var 80% gjenvinning innen 
2005, det ble oppnådd og i januar 2010 
passerte man 90% gjenvinning.

Hovedårsaken til at denne 
gjenvinningsordningen fungerer så 
godt er naturligvis at den er lønnsom. 
Et tonn asfalt består grovt sett av 960 
kg stein av god kvalitet og 40 kg av 
oljeproduktet bitumen, som har en pris 
på 4000 kr pr tonn. – Det er teoretisk 
mulig å spare 256 kroner pr tonn ved 
gjenvinning av disse råvarene, i praksis 
ligger gevinsten gjerne på 180 kroner 
pr tonn, sa Syvaldsen.

I dag gjenvinnes grovt sett like mye 
asfalt som det tas opp, mesteparten 
er fresemasser som kan ombrukes 
mer eller mindre direkte. Utfordringen 
ligger i et lager på omtrent en million 
tonn i form av flak som må knuses før 
gjenbruk.  I tillegg må kontrollordningen 
sørge for godkjente mottaks- og 
mellomlagringsplasser, som bør ligge 
riktig til i forhold til landets 70-80 
asfaltverk. Asfalteierne har ansvar for 
å levere  den såkalte returasfalten til 
disse godkjente plassene.

ASFALTGJENVINNING 
– fungerer godt 

          i det stille
En av landets minst omtalte returordninger 
er Kontrollordningen for asfaltgjenvinning 
(KFA). Denne frivillige bransjeordningen, som 
finansieres ved hjelp av et gebyr på bitumen 
på 5 kr pr tonn, kontrollerer gjenvinningen av  
7-800.000 tonn asfalt årlig.

Av Johs. Bjørndal Gjenvinningen av returasfalt er i dag tett opp mot 100%, men det finnes fortsatt et 
lager av asfaltflak på rundt en million tonn. 
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Storskala gjenvinning

Den såkalte OSPAR-konvensjonen krever 
at utrangerte stålkonstruksjoner til havs 
skal tas til land og ikke senkes. Dette har 
skapt grunnlag for AF Decom Offshore sin 
storstilte gjenvinnnig  s  aktivitet i Vats i 
Rogaland.

Av Johs. Bjørndal

AF Decom Offshore er en del av AF Gruppen, et entreprenør- og indu-
strikonsern med 2500 ansatte i fem land. De etablerte sin rivevirksomhet 
AF Decom i 1998, og i 2004 sto AF Miljøbase Vats klar til å ta imot 
utrangerte oljeinstallasjoner, en investering på rundt 600 millioner kroner. 
Basen ligger i Vatsfjorden, et velegnet område med beskjeden tidevanns-
forskjell og lite vind og bølger, der de enorme Trollplattformene i sin tid 
ble bygget. AF Decom Offshore ble etablert i 2008 og har i dag 150 
ansatte. 

MASSEVIS AV OPPDRAG
Evy M. H. Lærdal er ansvarlig for samfunnskontakt ved AF Miljøbase Vats 
og presenterte denne aktiviteten på MEF Avfallsdager. Det dreier seg om 
storstilt gjenvinning, selskapet fikk oppdraget om ilandføring og gjenvin-
ning av Ekofisk-installasjonene, nå er det lastebøya fra Statfjord C som 
står for tur. Og det skulle være nok å ta av i lang tid framover: – Nærmere 
600 installasjoner i Nordsjøen vil trolig ende sin levetid i løpet av de neste 
30 årene. Det er en kjempestor miljøutfordring, men også en enorm 
industriell mulighet, sa Lærdal.

”PIECE SMALL” – ELLER TUNGLØFT
Det er dimensjoner over denne gjenvinningsaktiviteten, bare fra tanken 
Ekofisk 2/4 T ble det gjenvunnet 25.000 tonn stål. Dette oppdraget ble 
gjennomført ved hjelp av den såkalte ”Piece Small”-metoden, der instal-
lasjonene ved hjelp av spesialutstyr blir delt i størrelser som kan fraktes 
til land i kontainere. AF Decom Offshore har verdens største rivemaskin , 
med en 30 tonns saks med hele 34 meters arm. 

Alternativet er den såkalte tungløftmetoden, der større enheter 
skjæres løs, gjerne med assistanse av erfarne fjellklatrere (se forsida). 
Deretter løftes de av med såkalte tungløftfartøyer, som tar med enhe-
tene til basen for videre oppdeling. – AF Miljøbase Vats har 182 meters 
kai med 23 meters dybde, forklarte Lærdal.

GRUNDIG MILJØSANERING
Til tross for de store mengdene gjenvinnbart metall betaler ikke disse 
kostbare operasjonene seg selv. Oljeselskapene må betale og stiller 
strenge krav til miljø og sikkerhet, mye av vitsen med operasjonene er 
jo at ikke miljøgifter skal havne i havet.  – Prosjektene planlegges nøye 
og alle avfallsfraksjoner blir kartlagt og klassifisert offshore, og det blir 

18

Mer enn 600 installasjoner i Nordsjøen skal ilandføres og gjenvinnes i løpet av de 
neste 30 årene. Foto AF Decom Offshore.

På AF Miljøbase Vats heises installasjonene som har skaffet landet så store 
inntekter i land og gjenvinnes. Foto AF Decom Offshore.
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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 
forskrifts-messig og miljømessig riktig 
sluttbehndling. Vår sluttbehandling er 
klassifisert som gjenvinning.

Våre tjenester er tilgjengelig over hele 
landet gjennom lokale samarbeids-
partnere. 

 

Kontakt oss for 
nærmere opplysninger: 
tlf 63 86 26 20 eller 
besøk www.renor.no

Storskala gjenvinning

laget et avfallsregnskap. Alt farlig avfall 
og elektriske installasjoner fjernes 
før oppdelingen starter. For selv om 
98% er metall som går til gjenvinning 

inneholder installasjonene også en del farlig avfall som selvsagt går til 
godkjente mottak, sa Lærdal.

OMFATTENDE MILJØOVERVÅKING
På AF Miljøbase Vats er det 68.000 m2 fast dekke som består av 
trelags spesialasfalt med membran, alt vann samles dermed opp og 
går til eget renseanlegg. Og området rundt miljøbasen følges opp med 
et omfattende miljøovervåkingsprogram som gjennomføres av NIVA. 
– Det omfatter ferskvann og prosessvann samt sjøvannet, bunnen og 
dyrelivet utenfor basen. Radioaktiviteten i utslippsvann og sedimenter 
overvåkes, det tas jordprøver og det tas til og med prøver av etasje-
mose for å overvåke eventuell luftforurensing i området, sa Lærdal.

AF Decom Offshore er idag den ledende aktør på fjerning og gjenvin-
ning av offshoreinstallasjoner fra Nordsjøen. Selskapet legger ikke skjul 
på at konseptet og kompetansen de har utviklet i Vats bør ha poten-
siale andre steder. – Vårt mål er å ekspandere til resten av verden, sier 
direktør Bengt Hildisch.

Metoder

Piece SmallTungløft Den såkalte ”Piece Small”-metoden består i at installasjonene klippes opp 
offshore og tas i land i kontainere. Foto AF Decom Offshore.
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Kampanjefilmens tema er en sykkel, som 
er produsert av ulike gjenvinningsfrak-

sjoner. Her Alex Rosén sammen med 
kampanjeleder Kjersti Kildahl i Avfall 

Norge, som ikke er med i filmen.

– Budskapet må være riktig

                     Alex Rosén er frontfigur for Avfall 
Norges kampanje for økt kildesortering og gjen -
vinning. Han gjør det klart for Kretsløpet at han 
ikke stiller opp på hva som helst.

Av Johs. Bjørndal

Vi treffer Alex, eller Jon Alexander 
Rosén som han egentlig heter, 
under en pause i innspillingen av 
kampanjefilmen, det foregår i Film-
parken på Jar i Bærum.  – Jeg har 
nesten ikke vært med på reklame 
på 20 år, den gangen var det for 
Kvinner og Klær, sier han og drar 
sin karakteristiske latter. Rock-
eartisten og stuntreporteren har 
image som en skikkelig bajas og 
innrømmer gjerne at han liker en 
krangel med de politisk korrekte. 
Men overgangen til småbarnsfar 
har gjort noe med 44-åringen: 
– Det er lov å tenke uten å bli 
morali  serende. Og det er opplagt 
viktig å ta vare på naturen. Jeg 
har lest at alt jern i verden skriver 
seg fra The big bang, og altså er 
13 milliarder år gammelt. Skulle 
bare mangle at vi ikke sørget for å 

gjenvinne det. Jeg er ikke spesielt 
religiøs, men jeg liker tanken på 
at Gud er i alle ting. Jeg har lest 
at   indianerne fylte tilbake jord i 
hullene etter teltstengene for å 
forlate leirplassen nøyaktig slik 
den var da de kom. Det klarer ikke 
vi, men vi bør gjøre så godt vi kan, 
sier Alex. 

Alex var vokalist i rockegruppa 
Go-go gorilla på begynnelsen av 
90-tallet, men  ble kjent for hele 
det norske folk da han debuterte 
som programleder i ungdomspro-
grammet U i 1992, senere har han 
blant annet seilt med Berserk til 
Nordpolen. Sist høst var han pro-
gramleder i serien Folk i farta. – Vi 
tror Alex har appell til folk i ulike 
aldersgrupper, sier kampanjeleder 
Kjersti Kildahl i Avfall Norge om 
valget av frontfigur.

Klappet og klart 
– kjør kampanje!

– Vi er så fornøyde med at Alex vil fronte 
budskapet i filmen vår. Alex har mye energi, 
og er en engasjert miljøoptimist, som han 
selv kaller seg.  Og ikke minst, hans verdi -
orientering er utrolig bra. Det er flott for 
oss og kampanjen å ha han med på laget, 
sier kampanjeleder Kjersti Kildahl.

Endelig skal Kommunikasjonskampanjen 2012 på lufta. 
Lanseringsdato er 12.4. og målet er å fange nasjonal 
oppmerksomhet denne dagen. Da blir det avspark i 
hovedstaden med avfall og gjenvinning på dagsorden. Om det 
blir show eller debatt vil de neste dagene avgjøre. Temperatur 
må vi ha!  

Samtidig er medlemmene i full sving med planlegging 
av egne kampanjeaktiviteter, og da med spesiell vekt på 
oppslutning om lørdag 14.4. Mange medlemmer har lørdags- 
og langåpne gjenvinningsstasjoner denne dagen, og vil ha alt 
fra quiz og ‘vinn-en-sykkel-konkurranser ‘ ,  til kaffe og vafler 
servert i køen. Det er høysesong på gjenvinningsstasjonene 
på denne tiden, og lett å nå mange med info, eller rett 
og slett bare å være der folk er for å svare på spørsmål.   
Gjenvinningsstasjonen er et ideelt sted for å møte folk, og 
melde tilbake ‘Takk for at du er med!’ Dette er kampanjens 
bærebjelke, nettopp det å bekrefte tilbake til alle som bidrar 
med sin sorteringsinnsats, at de gjøre en flott jobb, og at 
avfall er en råvare. Så sørger vi i bransjen for at avfallet går inn 
i kretsløpet der det skal, og at miljøgifter ikke får bli med. 

Film på TV og annonser i avismagasiner. I uke 15, rett over 
påske, kommer filmen på TV første gang. Den kjøres torsdag, 
fredag og lørdag på TVN og TV3 i tre helger, uke 15, 16 og 
17. Detaljert sendeplan blir sendt ut til kampanjedeltakerne 
når den er klar. Fra uke 15 kjøres det også ut kampanje- 
annonser i disse dagsavisenes helgemagasiner:  Dagbladet, 
VG, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, 
Bergens Tidende , og Adresseavisen, i fire helger, uke 15, 16, 
17 og 18. Det blir også en annonsekjøring i Nordlys, helgen i 
uke 16. Grunnen til begrenset innrykk i Nordlys, er budsjett og 
annonseringspriser, mer kostbart her enn de andre avisenes 
magasiner. 

 – Det er så flott med medlemmenes engasjement! 
En kjapp spørreundersøkelse på siste workshop (13.3.), 

viste at 25 av de 30 som svarte da, skal delta i kampanjen 
på ulike vis. 18 av de 25 skal ha aktiviteter på sine 
gjenvinningsstasjoner 14.4. Så vi går inn i kampanjeperioden 
med mye positiv energi, og det er et kjempe utgangspunkt for 
suksess! 

Lykke til alle sammen! vslutter Kjersti.
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PET- flaska med brus eller vann slukker den 
meksikanske tørsten. Butikkhyllene, det være 
seg de små miscelaneaene på gatehjørnet 
eller de store supermarkedene, er fulle 
av engangs PET-flasker. De returnerbare 
flaskene er i solid mindretall. 

Med verdens høyeste bruskonsum per 
innbygger bidrar dette til store mengder 
PET- avfall. I gjennomsnitt forbruker hver 
meksikaner mer enn sju kilo PET i løpet av 
et år. Kun USA og Kina bruker mer av denne 
plasttypen.

– Av det totale PET-forbruket, gjenvinnes 
det i dag rundt en tredjedel, sier Santiago 
García González i Aprepet, foreningen for 
gjenvinning av PET. Gjenvinningsprosenten 
har økt betydelig, spesielt de fem siste årene, 
og reflekteres av et stadig økende antall 
meksikanske bedrifter som samler inn og 
gjenvinner PET. 

PET-JAKT PÅ DYNGA
En av bedriftene som har satset på PET er 
Ambioental i Oaxaca sør i landet.  

– Vi samler inn, klassifiserer og komprimerer 
plasten, forteller Mathus Nicolas Pérez, som 
grunnla bedriften i 2007. Etterpå selger 
de videre til IMER, en av Coca Cola sine 
gjenvinningsbedrifter i Mexico.  Ambioental er 
et mellomledd, da de kjøper plasten av mindre 
innsamlere, eller direkte fra søppelbiler eller fra 
kommuner. 

Det viktigste leddet i innsamlingen er de 
mange personene som lever av å lete på 
søppeledynga etter ting som kan selges. 
Plast er blant tingene de intense blikkene og 

Mexico er blant landene i 
verden som konsumerer mest 
PET. Prosentandelen som 
gjenvinnes er imidlertid fort-
satt lav selv om bevisst- 
heten rundt det store  
potensialet som finnes blir 
stadig større.

Tekst: Tone Aguilar 
Foto: Marco Aguilar

PETMex

Mexico er blant landene i verden som konsumerer 
mest PET. Den største utfordringen for at mer skal 
gjenvinnes, er å samle den inn. Fortsatt havner 
hoveddelen på søpledynga. 

Mathus Nicolas Pérez grunnla bedriften Ambioental for 
fem år siden. - I mangelen av en effektiv offentlig avfalls-

politikk finnes bedrifter som oss, sier han. 

››
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kjappe hendene er på jakt etter. Den største 
delen av PET som gjenvinnes er samlet inn av 
søppeljegerne.

– Den uformelle økonomien som eksisterer i 
forbindelse med søppelplassene og bedrifter 
som oss, er et resultat av manglende 
offentlige strategier og politikk i forhold til 
avfallssituasjonen generelt og PET spesielt 
i Mexico, sier Mathus. Både han og lederen i 

Aprepet etterlyser initiativ fra myndighetene 
på området. 

FOR LAV PRIS
– Det er lite effektivt å overlate innsamlingen 
til søppeldyngearbeiderne som vi gjør i dag, 
og dette er en av hovedårsakene til at det ikke 
gjenvinnes mer PET her i landet, sier Santiago 
i Aprepet.  Målet i Mexico er å gjenvinne 70-80 

prosent av det total PET- forbruket, men den 
største utfordringen for å nå dette er at det 
samles inn for lite. Gjenvinningsbedriftene har 
ikke nok råvarer å arbeide med. Dette var også 
årsaken til at de første forsøkene på PET-
gjenvinning i Mexico på nittitallet ble en flopp. 

Prisen som søppeldyngejegerne fikk for PET 
var svært lav, under en peso per kilo, hvilket 
tilsvarer mindre enn femti øre. Derfor var det 
ikke attraktivt for dem å bruke tid på denne 
plastvarianten. En tid ble all innsamlet PET 
sendt til Kina, men etter at kiloprisen økte til 
mellom tre og fire pesos per kilo PET etter 
årtusenskiftet, ble det mer lønnsomt å lete 
etter og og samle inn materialet. Dette ga 
grobunn for flere innsamlingsbedrifter som 
Ambioental og til at det ble satset på egne 
nasjonale gjenvinningsbedrifter.

I dag gjenvinnes havparten av den 
innsamlede PETen i Mexico, resten sendes til 
Kina.

– Konkurransen fra de kinesiske bedriftene 
til tross, markedet og mulighetene for oss 
som arbeider med innsamling og gjenvinning 
av PET er mange i Mexico, sier Ambioentals 
grunnlegger. 

COCA COLA RECYCLED
En av aktørene som har satset sterkt på 
PET-gjenvinning i Mexico er Coca Cola. Etter 
at konsernet i fjor kjøpte opp landets største 
gjenvinningsfabrikk, PetStar Mexico, har de til 

Ambioental samler inn, sorterer og komprimerer 
PET. Materialet sender de deretter til en av Coca 
Cola sine gjenvinningsfabrikker i Mexico. 

De siste årene har det i Mexico vært en boom av 
bedrifter som dedikerer seg til PET- gjenvinning. 
Selv om enkelte av dem har avansert teknologi 
er de fleste små og de manuelle prosessene 
dominerer. 
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Fredheim Maskin AS

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

1816 Skiptvet • Tlf. 69 80 88 30 • Mob. 913 67 828
Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr

Over 350 solgte Keestrack 
siden 2006

www.fredheim-maskin.no

Vi gratulerer: 
• 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

sammen en kapasitet til å gjenvinne 55.000 
tonn PET årlig. De gjenvinner hovedsakelig til 
emballasje, som har et enormt marked i Mexico 
på grunn av det høye bruskonsumet. Hver 
meksikaner drikker i gjennomsnitt 163 liter 
brus i løpet av et år. 

–  For at PET skal brukes til brusemballasje 
eller annen emballasje med spiselig innhold 
må gjenvinningsprosessen være kjemisk, 
sier Santiago i Aprepet. – I Mexico har vi to 
fabrikker av denne typen som produserer ny 
PET. 

I tillegg til emballasje er tekstilbransjen den 
primære mottakeren av resirkulert plast.  De 
fleste av disse fabrikkene benytter mekanisk 
gjenvinning. Dette er en fordel når den skal 
brukes til tekstiler, men ellers begrenser det 
bruksmulighetene.

Men det forskes på tilsetningsstoffer som 
endrer karakteristikkene til gjenvunnet PET. 
Ved Det Autonome Universitetet i Mexico, 
UNAM, har forskerne blant annet funnet ut at 
den resirkulerte plasten endrer konsistens og 
blir tykkere når en tilsetter en blanding med 
vulkansk leire. Dette åpner flere muligheter for 
hva det resirkulerte materialet kan brukes til. 

MULIGHETENES VEI
Mathus i Ambioental applauderer denne typen 
forskningsinitiativer. – Men for at vi virkelig 
skal utnytte det enorme PET- potensialet 
trenger vi en holdingsendring blant folk flest 
og naturlig nok at myndighetene endrer 
strategiene sine på området, poengterer han.

I de større meksikanske byene begynner 
kildesortering å bli vanligere, men det 
er fortsatt mange steder der dette ikke 
praktiseres. 

– De som sorterer gjør dette for å tjene 
penger og ikke for å bedre miljøet, fortsetter 
Mathus. Men for at vi virkelig skal bli en 
miljøbevisst befolkning må vi lære de minste 
å skape mindre søppel og å kildesortere. I det 
meksikanske skoleverket fokuseres det i dag 
stadig mer på avfallsreduksjon,  sortering og 

gjenbruk. Dette er en tidkrevende prosess 
som vi vil se resultatet av om 20-30 år, sier 
Ambioentals leder. 

I mellomtiden konsentrerer han seg om 
strategier for å samle inn mer PET, og slik 
bidra til at de meksikanske søppeldyngene 
ikke fylles ytterligere opp av plasten som en 
antar utgjør inntil halvparten av volumet på 
dyngene. 

– Som bedrift har vi også som mål å kunne 
gjenvinne og  produsere våre egne produkter 
av det resirkulerte materialet, forteller Mathus, 
som ser muligheter og positive endringer 
når det gjelder PET i Mexico. – Bare i løpet 
av de siste fem årene har andelen PET som 
gjenvinnes blitt tredoblet. sier han. Om denne 
trenden fortsetter gir det store muligheter, 
sier han. 

PET har blittr en vik-
tig inntektskilde for 
mange meksikanere  
som lever av å finne 
salgbare ting på  
søppeldynga.
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DEBATT

Biogassanlegget på 
Trollmyra tar imot 
matavfall til omtrent 
samme pris som forbren-
ningsanleggene tar imot 
restavfall. 

MATAVFALL 
              – ikke til besvær

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
(HRA) har 17 års erfaring i behandling av 
matavfall. Vi har prøvd det meste, og har i dag 
vårt fjerde generasjons anlegg i drift. 
Fra 2005 har vi driftet et biogassanlegg 
med en kapasitet på 10.000 tonn pr. år, 
og har søkt om en dobling av kapasiteten. 
Vi behand ler i dag matavfall fra 11 kom-
muner, og tar også imot fra næringslivet. Vi 
 produserer i dag strøm og varme av bio-
gassen, men målet er biometan.

 
TA UTFORDRINGEN
Herseth har rett i en påstand – det er 
komplisert å utvikle et anlegg som både er 
teknisk og gassprosessmessig bra, men det 
er da ingen god grunn til å velge lettvinte 
løsninger som brenning. Skal man få noe til, 
må man velge riktig og ikke gi seg. Hvordan 

Spørsmål fra Egil Herseth,  
styremedlem i HIAS, i 
 Kretsløpet nr. 5/ 2011:
”Hvorfor velger noen i dag å 
bygge anlegg for behandling 
av matavfall med komplisert og 
kostbar biologi og teknikk, når 
brenning er en rimeligere og 
mer klimavennlig løsning?” Vi 
tror konklusjonen til Herseth er 
feil, og vi svarer gjerne på hans 
spørsmål.

Av Amund Bø,  daglig leder i HRA

Amund Bø, daglig leder i HRA, har 17 års erfaring med 
separat behandling av matavfall. 
Foto Helge Rønning Birkelund, Oppland Arbeiderblad. 
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Som medlem i Grønt Punkt Norge tar du ansvar for at 
emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet til beste for 
miljøet. Alle medlemmer har rett til å merke emballasjen 
med Grønt Punkt. Merket er en kvittering på at det er 
 betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av den 
brukte emballasjen. 

Ring 22 12 15 00 eller se www.grontpunkt.no for 
informasjon om medlemskap.

Naturens  
emballasje er  
ikke alltid nok

skulle verden se ut hvis man alltid velger bort 
det vanskelige og utfordrende?

Vi ser i samme nummer av Kretsløpet at 
anleggene i Elverum og Nissedal er trukket 
fram som eksempler på anlegg som ikke 
fungerer. Det er beklagelig at disse så langt 
har mislykkes, men ikke la det ødelegge troen 
på muligheten til å produsere tilnærmet ren 
energi basert på matavfall som råstoff.

KONKURRANSEDYKTIG
Når det gjelder bruk av matavfall til energi -
produksjon, gjør man ikke det ved å laste 
mat inn i en ovn for restavfall. Matavfall gir 
ingen netto energi i en ovn. Hvis dagens 
energigjenvinningsanlegg 
som brenner restavfall 
er basert på avfall med 
innhold av fuktig matavfall 
må konstruktørene se seg 
om etter andre tekniske 
løsninger.

Når det gjelder prisen for 
behandling av matavfall 
hos HRA, ligger ikke denne så 
langt unna et gjennomsnitt for levering av 
restavfall til norske energigjenvinningsan-
legg. 

MANGE GODE GRUNNER
Det er gjort mange studier og beregninger 
omkring tilgjengelig råstoff, energiutnyt-
telse, mest fornuftig bruk og klimagevinst 

ved bruk av matavfall til energiproduksjon. 
Tall kan slå begge veger, men vi har ikke sett 
noen resultater som skremmer oss fra videre 
industriutvikling. 

Basert litt mer på moral enn tall, velger vi å 
utnytte matavfall til energiproduksjon fordi:

– Vi ser på forbrenning av matavfall som en 
sløsing med ressursene.

– Vi kan produsere biometan til driv -
stoff. Det er i dag et av verdens reneste 
tilgjengelige drivstoff, og bilene er klare. 
Utslipp fra dagens bilpark utgjør 25 % av CO2 

utslipp i Norge. Det kan vi gjøre noe med.

– Vi kan produsere biometan til 
en konkurransedyktig pris. Men, 
staten kan forkludre alle gode 
hensikter med avgifter.

– Vår satsing på biogassanlegg 
har ikke hatt noen negativ innvirk  -
ning på renovasjonsgebyret. Våre 
gebyrer ligger under landsgjen-

nomsnittet.

– Vi bidrar til at Norge kan oppfylle sine 
juridiske, internasjonale forpliktelser innen 
klimatiltak. Det er vel også et ansvar å bygge 
opp under klimaforliket på Stortinget.

– I et land hvor innbyggerne forbruker ti 

ganger så mye ressurser som i Afrika, og 
dobbelt så mye som snittet i Europa, er det 
en moralsk forpliktelse å yte noe til gjengjeld. 
I stedet for å drive rovdrift på ressurser, bør vi 
strebe etter et miljø i balanse.

– Etter gassproduksjon sitter vi igjen 
med en biorest som egner seg svært bra 
til gjødsel. Mengdene er for små til å dekke 
landbrukets behov, men det som blir brukt 
tilfører jorda nødvendige gjødselstoffer og 
fiber/struktur. Husk at vi i dag indirekte spiser 
olje. Verdens store gjødselproduksjon, som 
bidrar til at de fleste på kloden får mat, er 
basert på fossil energi. Det må være bra å 
bidra med det vi kan. 

– Alle vet at olje og gass på norsk sokkel 
ikke varer evig. Derfor bør vi bruke muligheten 
vi har i dag til å utvikle miljøvennlige, forny-
bare energialternativer.

– Vi ser i Sverige at satsing på biogass går 
an, bare viljen og midlene er til stede.

– Vi tror ikke at bilbruk forsvinner med det 
første, men bilene må få lavere utslipp. 

Interessen rundt biogass er stor, og både 
for miljøets skyld og for bransjens omdømme, 
håper vi at anlegg som er på gang, vil vise at 
det er riktig å satse på matavfall som råstoff 
til energiproduksjon.“

– Hvordan skulle 
verden se ut hvis 
man alltid velger 
bort det vanskelige 
og utfordrende?
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Profu har beregnet klima   effekt ved tre ulike scenarier med utgangs-
punkt i avfallshandel over landegrenser, med og uten eksportrestrik-
sjoner. Klima effekten er målt i netto endring i utslipp, antall CO2ekv pr 
tonn av brennbart avfall, ved energi utnyttelse av restavfall. 

 
KAN SPARE 800 KG CO2 UTSLIPP PR TONN AVFALL
I scenario 1 betraktes Norge og Sverige som et lukket marked. Det 
er lagt til grunn forutsetninger om innføring av eksport restriksjoner 

som virkemiddel for å styre den norske avfallsstrømmen til anlegg for 
energiutnyttelse og varmeproduksjon i Norge. Beregninger viser en 
besparelse på 250 kg CO2ekv / tonn avfall ved å utnytte avfallet i den 
eksisterende forbrenningskapasiteten i Norge. Resten av det norske 
avfallet, som norske anlegg ikke har kapasitet til å ta hånd om, forut-
settes levert til fjernvarmeproduksjon i Sverige. I samme scenario er 
det lagt til grunn at svenske anlegg dekker resten av varmebehovet i 
fjernvarmen med alternative brensel.

I scenario 2 er Norge og Sverige fortsatt et lukket marked, men det 
åpnes for tilførsel (import) av avfall fra andre land enn de nordiske. Da 
viser beregningene at reduksjonen i klimautslipp er på 800 kg CO2ekv 
pr tonn avfall dersom norsk avfall forblir energiutnyttet i Norge, og 
at svenske anlegg produserer fjernvarme med avfall fra andre land i 
Europa hvor avfallet ville bli lagt på deponier (åpent marked). 

Scenario 3 er en vurdering av klimaeffektene ved å la sortert 
restavfall fra øst-europeiske land bli utnyttet i nord- europeiske 
fjernvarmesystem kontra deponering i hjemlandet. I Tyskland, Belgia, 
Nederland, Sverige, Danmark og Norge, seks av de mest suksessrike 
EU27-landene innen avfallshåndtering, er det for tiden ledig behan-
dlingskapasitet for restavfall til energiutnyttelse på 2,2 millioner tonn. 

MYE DEPONIAVFALL 
Beregningene i scenario 3 viser at det kan spares inntil 620 kg 
CO2ekv per tonn ved å utnytte sortert restavfall i den ledige behan-
dlingskapasiteten i de seks landene. Utslipp av klimagasser forbundet 
med transport av avfallet er tatt med i beregningene.

Den europeiske kapasiteten ventes å øke til 7,2 millioner tonn frem 
til 2020. Samtidig deponeres det årlig 150 millioner tonn avfall på de-
ponier i EU27. I Norge og Sverige er det til sammenligning forventet 
en samlet ledig kapasitet for forbrenning av restavfall på 1,2 millioner 
tonn pr år i 2020.

Økt handel av sortert restavfall mellom land med gode og dårlig ut-
viklede systemer for avfallshåndtering vil dermed kunne ha betydelig 
positiv miljøeffekt i et slikt perspektiv. 

Å utnytte ledig kapasitet for energiutnyttelse vil i perioden 2010-
2020 også gi et solid bidrag til EUs mål om 20% reduksjon av klima-
gassutslipp og 20% økt bruk av fornybar energi innen 2020.

DEBATT

Klimaeffekt ved å øke avfallsforbrenningen med et tonn husholdningsavfall som 
ellers ville blitt deponert (scenario 3). Middelverdier for de seks nord-europeiske 
landene med ledig forbrenningskapasitet.

Norsk avfallseksport øker 
klimautslipp 
I en fersk utredning fra det svenske 
forsknings- og konsulentselskapet Profu 
dokumenteres  det at eksport av norsk 
restavfall til Sverige har negativ klima-
effekt.

Av Roy Ulvang, Avfall Norge
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Les mer på isy.no

Kontakt oss for mer informasjon
Telefon: 934 19 159 - e-post: 
tor.kjetil.lisle@norconsult.com

Vi er en ledende leverandør av  
løsninger for teknisk forvaltning  
og administrasjon av eiendoms-
gebyrer i kommuner, interkom-
munale- og private selskaper.

ISY ProAktiv Renovasjon

- Alt du trenger for merkantil  
  drift av renovasjonsavtaler

Informasjonssystemer

Over 80 prosent av deklara-
sjonsskjemaene for farlig avfall 
fylles ut av medlemmene til 
Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA). Flere av medlemmene 
oppgir å bruke årsverk på opp -
gaver relatert til deklarering. 
Ikke underlig at NFFA engasjer-
er seg sterkt i KLIFs arbeid med 
å utforme det nye elektroniske 
deklarasjonssystemet.

– Vi er i utgangspunktet positive til elek-
tronisk deklarering, selvsagt forutsatt lav 
brukerterskel og god funksjonalitet. Jeg kan 
ikke nok understreke viktigheten av at de i 
KLIF som nå jobber fram systemet  må sette 
seg inn i den praktiske hverdagen til farlig 
avfallsaktørene. De må til fingerspissene for-
stå hvordan deklarering fungerer i dag. Dette 
gjelder ikke bare som system, men også 
hvordan arbeidet utføres hos de personene 
som sitter med deklarasjonsskjemaene foran 
seg, kommenterer styreleder i NFFA, Roar 
Hansen.   

UNIKT SYSTEM I EUROPA
Roar Hansen påpeker at det norske deklara-
sjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt 
avfall er unikt i Europa. Systemet forutsetter 
at produsentene tar ansvar for sitt avfall 
og gir avfallsaktørene informasjon som er 
avgjørende for håndtering og behandling.  
I tillegg er systemet helt vesentlig for 
myndig hetenes forvaltning av regelverket: 
Det gir kontrollorganene sporbarhet på 

avfallsleveranser samt viktige opplysninger 
om farlig avfall og radioaktivt avfall. Sist, 
men ikke minst genererer systemet statistik-
kgrunnlag som er viktig for myndighetenes 
prioriteringer innen miljøarbeidet. – Uan-
sett er det de som legger informasjon inn i 
systemet som har den viktigste rollen. Er ikke 
det nye systemet brukervennlig, dersom det 
er lett å gjøre feil, plunder og heft på grunn 
av treghet, tekniske problemer eller ulogisk 
funksjonalitet – ja, da får vi dessverre et 
deklarasjonssystem som råtner på rot, poeng-
terer Roar Hansen.

KRAVSPESIFIKASJON FØR 
 SOMMEREN
KLIF planlegger kravspesifikasjonen for 
elektronisk deklarering ferdigstilt før som-
meren. I denne perioden har NFFA nedsatt en 
referansegruppe fra egen medlemsmasse for 
å  forankre sine innspill til direktoratet. NFFA 
representerer også Norsk Industri i dette 
arbeidet. 

– Vi tilbyr KLIF all den praktiske innsikt og 
erfaring våre medlemmer har med deklarering 
av farlig avfall og radioaktivt avfall. Vi legger 
til grunn at direktoratet vil verdsette og være 
ydmyk overfor de råd vi gir. Vi har allerede 
gitt prosjektansvarlige i KLIF en lang rekke 
innspill, bl.a. har vi uttrykt en viss skepsis om 
Altinn som portal for det elektroniske deklar-
asjonssystemet, kommenterer Roar Hansen. 
Han understreker imidlertid at NFFA skal 
være konstruktive og forandringsvillige. 

BØR GI SYNERGIER
– Får vi et elektronisk system som fungerer 
tilfredsstillende i praktisk bruk vil det gi både 
bransje og myndigheter fordeler som dagens 
løsning ikke inneholder. Vi forventer gevin-
ster som bl.a. redusert arbeidsinnsats, og mer 
nøyaktig utfylte deklarasjoner. Dessuten en 
mer pålitelig avfallsstatistikk samt synergief-
fekter i form av enklere og mer rasjonelle 
løsninger for bransjen ved innrapportering til 
myndighetene. Vår forventning inneholder 
også et deklarasjonssystem som blir forvaltet 
bedre. Det siste gjelder eksempelvis umid-
delbar ajourføring når det kommer endringer 
i regelverket som krever en oppdatering av 
skjemaene med tilhørende veiledning, slutter 
Roar Hansen i NFFA. 

FARLIG AVFALL

– Spente på ELEKTRONISK 
DEKLARERING av farlig avfall

Utfyllingen av deklarasjonsskjemaer representerer årsverk for 
enkelte NFFA-medlemmer.

NFFA-leder Roar Hansen håper det elektroniske deklara-
sjonssystemet som det nå arbeides med blir brukervennlig 
og enkelt. 
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson
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FREMTIDENS AVFALL 
–  ER V I  KLARE?

AVFALLSBRANSJEN møtes i 
Stavanger 5.-7. juni, velkommen!

UTSTILLING inne og ute, 
KONFERANSE og SOSIALE arrangementer. 

Vi ser på FREMTIDENS AVFALL blant annet 
sammen med Jenny Pfau, Ellen Hambro, 

Einar Håndlykken og Nina Schefte.

www.avfallskonferansen.no

Bestill annonseplass: OFFISIELT KONFERANSEBLAD
Konferanseblad med ekstra distribusjon:

Kretsløpet nr. 3 (juni) deles ut til alle
deltakerne på Avfallskonferansen 2012!

Annonsefrist, bestilling: 14. mai

Kontakt oss for mer informasjon
eller bestilling av annonseplass:

Arnt Erik Isaksen - Telefon +47 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

28-29. mars Farlig avfall og farlig gods Oslo Norsas Tom Bäcker, tlf.40 61 82 00

19-20. april Farlig avfall, workshop Olavsgaard Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf.24 14 66 00

23-25.april Nordic Biogas Conference Bella Center  København Avfall Norge m.fl. Henrik Lystad, tlf.24 14 66 00

10. mai Rammevilkår og juss Oslo Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf.24 14 66 00
,

5-7. juni Avfallskonferansen 2012 Stavanger Avfall Norge Lisbeth Åsgård, tlf. 24 14 66 06
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AVFALL

VERDEN RUNDT

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

Forbrennings-
anlegg i Alaska 
Takotna er en typisk 
Alaskan bush village, 
en avsidesliggende 
landsby midt i 
ødemarka hvor 
småfly, snøskuter 
og elvepram er 
eneste transport 
ut og inn. Man kan 
undre seg over hva 
de femti innbyggerne 
lever av, men over litt kaffe trer ulike liv til syne. Noen 
bedriver hektisk gullgraving i sommersesongen og har 
fritid hele vinteren, andre flyr de små firesetersflyene som 
fungerer som taxi til og fra nabolandsbyene. En jobber som 
postmann, en annen som lærer for de åtte skoleelevene. Og 
en er leder av landsbyrådet, og dermed også ansvarlig for 
avfallsbehandlingen. 
Avstandene gjør at det er uaktuelt å frakte søpla ut, og 
vinteren er for lang og snørik til at man kan satse på å grave 
det ned. Løsningen er brenning, og ved hjelp av nasjonale 
tilskuddsordninger har Takotna nylig etablert et slags 
forbrenningsanlegg. På en åpen skogsflate noen kilometer 
utenfor landsbyen har de ført opp et stort metallbur hvor 
avfallet samles og brennes, utenfor rekkevidde for dyr og 
fugler. Teorien er bra, praksisen dårlig. Dyp snø gjør det 
vanskelig å stenge luka om vinteren, fugler sprer søpla 
omkring, og sprengkulda gjør det vanskelig å holde høy 
brenntemperatur. 

«Nei, jeg vil ikke anbefale deg å spasere bort til fyllinga. 
Det er ikke noe pent syn.» Jeg gikk likevel, i strålende 
påskevær. Ravnene satt i grantoppene og ventet da jeg 
kom. Plastemballasje og aluminiumsbokser lå strødd 
omkring i snøen. Inne i buret røk det fra en gammel brann, 
og en kassert propanflaske var dramatisk henslengt øverst 
i ulmebrannen. En pappeske med påskriften Full Circle ga 
det hele et snev av ironi. Det er ennå et stykke igjen før 
avfallshåndteringa i Takotna går rundt.

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 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no
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Redusert gebyr for deklarering av 
farlig avfall
Avfallsforskriftens kapittel 12 om gebyr for deklarering av farlig avfall 
er endret. Deklarasjonsgebyret for farlig avfall er satt ned fra 40 til 35 
kroner per tonn avfall. 

Endringen trådte i kraft 25. januar i år. Den nye taksten benyttes for 
deklarasjoner som mottas av Norsas etter 20. januar. 

Som tidligere gjelder gebyret for inntil 1000 tonn mottatt farlig 
avfall per år per bedrift. Gebyrplikten gjelder den som først mottar 
gebyrpliktig farlig avfall fra avfallsbesitter.

Klif 05.03

Ulovlig mye kvikksølv i sparepærer
Innholdet av kvikksølv i sparepærer varierer enormt mellom de beste 
og de dårligste. NRKs test viser at miljøverstingene har nesten åtte 
ganger så mye kvikksølv som tillatt. – De skulle aldri vært solgt, 
fastslår myndighetene. NRK Forbrukerinspektørene har testet 
kvikksølvinnholdet i 12 sparepærer som selges i Norge. Testen 
viser et dramatisk sprik mellom de beste og de dårligste lyspærene. 
Testvinneren fra Biltema inneholder kun 0,16 milligram av giftstoffet, 
langt under grenseverdien på 3,5 mg med andre ord. Verstingen er 
en 9 watts lavenergipære fra Coop, med merkenavnet X-tra. Den 
har hele 27,5 mg kvikksølv, nesten åtte ganger mer enn lovens 
maksimumsgrense. Også lyspærer fra produsentene Megaman, Philips 
og Landlord har mer kvikksølv enn tillatt.

nrk.no 21.03

9055 Meistervik | Tel 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
www.kanstad-mek.no
Avdeling sør: Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen | Tel 63 80 09 90

Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust 
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

FREVAR KF - Fredrikstad vann-,  
avløps - og renovasjonsforetak -  
er et kommunalt foretak som 

produserer drikkevann, renser avløpsvann, behandler avfall og 
drifter fjernvarmenett. Bedriften er også deleier og har driftsansvar  
for et oppgraderingsanlegg for biogass, Fredrikstad Biogass AS. 
FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001, i tillegg er  
vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9002.

FREVAR er en av landets mest spennende 
miljøbedrifter, og satser på et aktivt og involverende 
arbeidsmiljø. Vi ønsker en ny medarbeider velkommen 
på laget.

LEDIG FAST 100 % STILLING 
- MARKEDSINGENIØR AVFALL OG RESTPRODUKTER

FREVAR har ledig nyopprettet, fast, 100 % stilling som 
markedsingeniør avfall og restprodukter. Stillingen
rapporterer til fagansvarlig innkjøp og avtaler, og er 
organisert i merkantil avdeling.

Arbeidsoppgaver som hører til stillingen er blant annet:
• Se synergier og arbeide for økt industriell økologi

• Kundekontakt mot nye og eksisterende kunder

• Markedsføring av bedriftens tjenester og produkter

• Stillingen vil medføre reisevirksomhet

• Inneha ansvaret for å skaffe:
o avfallsbasert brensel til energigjenvinningsanlegget

o substrat og andre innsatsmidler til biogassproduksjon

o avfall og masser til behandling/deponering

o avsetning for restprodukter fra alle våre anlegg

Ønskede kvalifikasjoner er:
• Høyere utdanning innen merkantile / tekniske fag

• Minimum 5 års erfaring fra hele eller deler av fagområdene

• Teknisk orientert ”kremmer”

• Positiv, utadvendt og gode kommunikasjons evner

• Samarbeide med ulike typer mennesker og fagmiljøer

• Jobbe selvstendig og i team

• Strukturert og systematisk

• Gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig, norsk og engelsk

• Evne til å være tilpassningsdyktig og fleksibel, samt å håndtere 
flere arbeidsoppgaver av gangen

• Personlig egnethet for stillingen

• God økonomiforståelse

Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver.

• Ansvar for det operative markedsarbeidet

• Ledelse av foretakets markedsteam

• Gode muligheter for faglig utvikling.

• Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger, 
bedriftshelsetjeneste og godt medarbeidernærvær.

• Gode pensjons- og forsikringsordninger.

• Dyktige og hyggelige kollegaer.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune på de vilkår 
som til enhver tid framgår av gjeldende lover,
reglement og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i  
gunstig pensjonsordning.
Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved 
henvendelse til fagansvarlig innkjøp og avtaler Mona
Østmark tlf. 69 35 73 30, eller økonomisjef Ann-Kristin 
Stedjeberg tlf. 69 35 73 06.

For øvrig kan du finne mer om oss på: www.frevar.no

Søknad og cv sendes fortrinnsvis pr. mail til:  
hemb@fredrikstad.kommune.no eller FREVAR KF, 
postboks 1430, 1602 Fredrikstad, innen 27.05.2012.
Attester og vitnemål sendes ikke, da dette vil bli etterspurt  

for de aktuelle kandidatene.
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AVFALL TIL ENERGI OG GJØDSEL

www.agronova.no

 

NORSK LEVERANDØR AV 
RENOVASJONSTJENESTER

www.retur.as

Vurderer å la gamle plattformer stå 
igjen i havet
Myndighetene er i gang med å vurdere hva som skal gjøres med 
gamle plattformer som nærmer seg endt levetid. Å etterlate dem på 
sokkel en kan være det beste alternativet, mener Oljedirektoratet. 
Selv om innretningene i utgangspunktet kan flyttes, går det fram 
i rapporten at det er usikkert om dette kan gjøres på en kontrollert 
måte. Det vil blant annet være en risiko for utslipp i havet, og rivingen 
av konstruksjonene på land vil føre til støv og støy.Fordelen med å 
føre innretningene inn til land er først og fremst at armeringsjern og 
eventuelt betong kan gjenvinnes, og at sjøbunnen kan gå tilbake til 
naturlig tilstand. Å etter  late plattformene i havet nevnes som et godt 
alternativ til å føre   innretningene inn til land. Dette vil ifølge rapporten 
ha sikkerhetsmessige fordeler og være miljømessig akseptabelt. – Så 
langt kan det synes å gi mindre konsekvenser for helse og miljø, sier 
overingeniør Erle Mæland Aasheim i OD til Aftenbladet. – Vi har ikke 
dratt så sterke konklusjoner i rapporten. Nå handler det om å hente inn 
kunnskap. Vi har fått gjort et godt stykke arbeid, men det er mye som 
gjenstår, sier han.

Haugesunds Avis 21.03

Tidenes overskudd i HRA
I 2011 gikk HRA med 4,33 millioner kroner i overskudd. Pengene vil 
gå til utvidelse av biogassanlegget. Hadeland og Ringerike avfalls-
selskap (HRA) hadde rekordoverskudd i fjor, men selskapet skylder 
bare abonnentene fire kroner og 60 øre. Årsresultatet på 4,33 
millioner kroner er godt over budsjett og skyldes ifølge HRA i det alt 
vesentlige gode salgspriser og økt mottak av næringsavfall. 

Men abonnentene har ifølge daglig leder Amund Bø likevel ikke betalt 
inn for høye renovasjonsregninger. Selvkostregnskapet viser 4,60 kro-
ner i kundenes favør, penger som ikke vil bli sendt i retur. Forklaringen 
er at avfallsselskapet splitter virksomheten i en monopoldel og en 
næringsdel, og det er næringsdelen som har gitt overskuddet. – Det er 
monopoldelen som skal gå i null, sier Bø. 

HRA selger faktisk en god del avfall, mest skrapjern, papp og papir, 
og fikk gode priser for avfallsproduktene i 2011. – Markedet for 
disse produktene var absolutt bra i 2011, fastslår han. Selskapet får 
også bra betalt for mottak av næringsavfall og våtorganisk avfall til 
biogass anlegget på Trollmyra. 

Ringerikes Blad 23.03

Ubetydelige utslipp av fluorgasser fra 
avfalls forbrenning
Analyser viser at det er svært 
små utslipp av fluororganiske 
klimagasser fra forbrenning av avfall. 
Forbrenning av blandet restavfall 
kan teoretisk sett danne sterke 
klimagasser som karbontetrafluorid 
(CF4) og KFK-116 (C2F6). Dette kom 
blant annet fram i en litteraturstudie 
som Norsk institutt for luftforskning 
(NILU) gjennomførte for Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif) i 
2009.

For å bekrefte eller avkrefte om 
forbrenning av blandet restavfall 
gir utslipp av fluororganiske stoffer 
av betydning, fikk Klif i 2011 gjennomført måling av disse forbindelsene 
i luftutslippet fra avfallsforbrenningsanlegg. Alle måleresultatene 
ligger under deteksjonsgrensen for analysemetoden. Konsentrasjonen 
av fluororganiske stoffer i røykgassen vil derfor, i verste fall, ligge 
like under denne deteksjonsgrensen. Oppskalert til nasjonalt nivå vil 
utslippene maksimalt kunne utgjøre 0,01 prosent av de totale norske 
klimagassutslippene. De reelle utslippene må forventes å være lavere. 

Klif 15.03

Unyansert om kildesortering
Aftenpostens artikler 20. og 21. mars overdriver i sin påstand om 
at Oslofolk har blitt dårligere til å kildesortere. Heldigvis balanserer 
de sin egen overskrift med å publisere på nett en film som viser at 
Oslofolk kildesorterer som bare det! Aftenposten baserer artiklene 
på gamle tall fra avfallsanalysen gjennomført i mars 2011. Denne 
viser et unaturlig lavt tall for utsortering av matavfall på Fagerborg. 
Det er ingenting som tilsier at Fagerborg plutselig skal ha gitt opp å 
kildesortere matavfall. Resultatet skyldes høyst sannsynlig en feil i 
analysen. Fjorårets avfallsanalyse viser en liten nedgang i kildesor-
tert matavfall og plastemballasje, henholdsvis 2,5% og 0,4%. Det er 
det avvikende resultatet for matavfall på Fagerborg som gir nedgan-
gen på 2,5 % for matavfall.

Denne uken, uke 12, gjennomfører REN årets avfallsanalyse. Ferske 
tall fra analysen om kildesortering i Oslo presenteres så snart de 
foreligger.Tallene viser uansett at Oslofolk er flinke til å kildesortere. 
Hver uke kommer det inn over 200 000 blå og grønne poser til sor-
teringsanlegget, og fra i juni har hele Oslo mulighet til å kildesortere 
matavfall og plastemballasje.

OsloRen 23.03
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Returpapir videre opp 
Prisen på skrapjern har steget betydelig siden begynnelsen av desember. Prisen 
på returpapir har stabilisert seg etter en nedgang i høst, og enkelte kvaliteter har 
begynt å stige noe på nyåret. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige 
endringer.   

GLASS
Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass i bygn-
ingsmaterialer, blant annet i 
bygningsblokker. Blokkene har 
høy trykkfasthet og god isola-
sjonsverdi. 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. 
 

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 gjen-
brukes, blir brukt til produksjon 
av nødhjelpsdyner, raggsokker 
og isolasjonsmateriale.

PAPIR OG PAPP
Prisene på returpapirmarkedet 
i Europa har hatt en positiv 
utvikling i 2012. Siden januar 
har noen papirfraksjoner, først 
og fremst brunt papir og i noe 
mindre grad hvitt papir og 
deink-kvaliteter, begynt å stige 
i pris.  Vi ser at prisstigningen 
fortsetter i februar og mars. 
Prisen på brunt papir hadde en 
prisøkning på mer enn 25 % fra 
januar til februar og i mars er 
gjennomsnittprisen i Europa på 
mer enn 800 kr/tonn. De-ink 
har noe lavere prisvekst, men 
oppnår priser på over 700 kr/
tonn. For hvitt papir med og 
uten trykk er prisen mer stabil 
med gjennomsnittsprisene 
rundt kr 1000-1200 per 
tonn. Prisene i Norge differen-
sieres mer etter hvor i landet 
papiret samles inn, og prisene 
avhenger av hvor lang trans-
portvei returpapiret har.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metall-
skrap foregår på et åpent in-
ternasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene 
på London Metal Exchange 
(LME), bortsett fra for jern 
som ikke er børsnotert. 
Prisene på LME var den 23.3 
2012 (omregnet til NOK) på 
kr. 11,47 per kg for bly, kr 
47,84 per kg for kobber, kr. 
12,47 per kg for aluminium 
og kr 11,45 per kg for sink.
Etter en markert oppgang 
fra 1350 til 1700 kroner pr 
tonn i begynnelsen av året 
har  skrapjernprisen nå falt 
litt igjen og er pr 23. 03 på kr. 
1600,- per tonn (fritt levert 
Mo eller Oslo), og denne 
prisen har holdt seg stabil 
gjennom hele måneden. 

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmid-
delindustri betaler miljøfôran-
leggene rundt 3- 400 kroner 
per tonn. Prisen på miljøfôr 
ligger på 65-75 % av kraft-
fôrprisen. Det er svært stabile 
priser innenfor dette området.  
Kompost basert på våtorgan-
isk avfall og hage- og parkav-
fall, 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. 

PLASTEMBALLASJE
Det blir stadig mer plastembal-
lasje, noe som gjør det enda 
viktigere at denne kildesor-
teres og gjenvinnes. Mengden 
er beregnet til 122.400 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 plast-
emballasje fra næringsliv er 
plastfolie, hardplast, PP-sekker, 
EPS og emballasje som har 
inneholdt farlig avfall.

Bedrifter kan levere ferdig 
sortert plastemballasje 
kostnadsfritt til mottaksan-
legg 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 mot-
taksanlegg. For øvrig vises det 
til returordningens kvalitets-
krav og leveringsbetingelser.

Når det gjelder plastembal-
lasje fra husholdninger, tilbyr 
Grønt Punkt Norge kommuner/
interkommunale selskaper en 
standard avtale inkl godt-
gjørelse 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 gjen-
vinnes kommersielt uten 
støtte fra Grønt Punkt Norge. 
I dette markedet betales en 
pris avhengig av kvalitet og 
volumer.

TREVIRKE
Vi er fortsatt i fyringsse-
songen, og salgsprisen på 
trebriketter som selges til 
flisfyringsanlegg kan ligge 
mellom 1000 og 1500 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.1200 per tonn. Utsalgs-
prisen for briketter og pellets i 
småemballasje varierer ganske 
mye, med priser fra ca. kr. 1,50 
opp til kr. 3,50 per kg.
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I EU er det idag stort fokus på at Europa 
er nettoimportør av råmaterialer. 
Verdensdelen er også i vanskelig  
økonomisk situasjon og får stadig større 
problemer med å konkurrere med de nye 
økonomiene om disse råvarene. Dette har 
økt fokuset på gjenvinning, spesielt av ikke 
fornybare ressurser som metaller. 

Men en del av dagens metallgjenvinning 
– for eksempel fragmentering av biler 
–  genererer  mye produksjonsavfall. Det 
er en stor utfordring å finne løsninger 
som tar vare på mer av de sekundære 
råvarene. At dette kan være arbeidintensivt 
skremmer ikke I dagens Europa, EU har 
anslått at arbeidet med å ta ut råvarer fra 
avfall kan skape mer enn 400.000 nye 
arbeidsplasser.

Alle kan bidra med sitt, og for 
Norsk Glassgjenvinning og Norsk 
Metallgjenvinning blir utfordringen å sikre 
en best mulig kvalitet på innsamlet glass- 
og metallemballasje fra returpunktene, slik 
at verdien av det som emballasjebesitterne 
leverer ikke blir forringet av dårlig 
håndtering eller i logistikken frem til 
anlegget i Fredrikstad. Godt utsortert 
aluminium kan eksempelvis ha en 3-4 
ganger så høy salgspris som dårlig sorterte 
varer. 

Å ivareta kvaliteten på fraksjonene er 
vesentlig. Det er for eksempel kostbart 
å prosessere sterkt nedknust glass. og 
markedet etterspør ikke finstoff. Alle som 
håndterer avfallsfraksjoner som skal til 
gjenvinning må fokusere på at det faktisk 
er knappe råvarer de håndterer.

Råvarer må behandles med respekt!

Baksiden

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

Slik skal det ikke se ut. Fra en 
tilfeldig valgt lagringsplass for 
glass- og metallemballasje hos et 
interkommunalt avfallsselskap.


