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Ingen katastrofe
Forslaget til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram 8. 
oktober, tilsynelatende uten nyheter av betydning 
for avfallsbransjen. Men i Miljødepartementets 
budsjettproposisjon, der det i fjor sto at det i 2012 skulle 
arbeidast med ei ny stortingsmelding om avfallspolitikken, 
står det i år: Miljøverndepartementet vil leggje fram ein 
avfallsplan og eit program for avfallsførebygging i tråd 
med krava i rammedirektivet for avfall. Dermed blir det 
altså ingen «helhetlig gjennomgang» eller noen politisk 
behandling av avfallspolitikken under denne regjeringen, slik 
daværende miljøvernminister Erik Solheim forkynte på Hold 
Norge Rent-konferansen i januar i fjor. 

Dette er naturligvis skuffende for dem som først arbeidet 
hardt for å få en slik melding og deretter har lagt ned 
betydelige ressurser for å påvirke innholdet. Men sett i 
ettertid er det kanskje ikke så overraskende at regjeringen 
kom til denne konklusjonen, det 
er heller ikke sikkert at det er så 
negativt for bransjen.

Det er mye godt å si om Erik 
Solheim, men særlig mye tid på 
å trenge inn i avfallsbransjens 
problemstillinger brukte han 
ikke. Han markerte seg med lett 
populistiske utspill som forbud 
mot bæreposer av plast og pant 
på mobiltelefoner, uten at de har 
resultert i så mye. Og da han til slutt erklærte at det skulle 
utarbeides en stortingsmelding skinte det tydelig gjennom 
at årsaken var mas fra  bransjen, ikke at regjeringen hadde 
egne visjoner om en ny avfallspolitikk.

Dagens miljøvernminister er av et annet slag, mer 
faktaorientert og mindre opptatt av å gjøre alle til lags. 
Han ser at det er tverrpolitisk enighet om hovedlinjene i 
avfallspolitikken og at mye av det systemet som er etablert 
de siste 20 årene fungerer godt. At han i denne situasjonen 
velger å droppe stortingsmeldingen og i stedet gå spesifikt 
på de områdene som fungerer mindre godt er forståelig. 

Dette arbeidet er godt i gang, det er varslet at det vil 
komme en ny strategi for produksjon og bruk av biogass, 
det vil komme endringer i EE-forskriften og det arbeides så 
vidt vi vet med nye regler for selvkostberegning. Nå finnes 
det flere temaer som fortjener oppmerksomhet, vi deler for 
eksempel Avfall Norges ønske om en samlet gjennomgang 
av produsentansvarsordningene. Det kan også være 
noe å hente i den svenske avfallsutredningen, med dens 
konsekvente fokus på ressurseffektivitet. 
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“
… regjeringen 
hadde ikke egne 
visjoner om en ny 
avfallspolitikk.

Forsida:
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil etter å ha tenkt 
seg om likevel ikke framme noen ny stortingsmelding om 
avfallspolitikken. Foto Bjørn Stuedal.
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Vinterbrensel fra Leeds 
                  og Manchester til Klemetsrud
Energigjenvinnings
etaten i Oslo (EGE) 
har inngått avtale om 
mottak av 30.000 tonn 
avfall fra England i 
løpet av det nærmeste 
halvåret. Det dreier seg 
om sortert, kvernet og 
ballet husholdningsav
fall fra de to byene. 

Av Johs. Bjørndal

Avfallet fordeler seg på to kon-
t rakter, den største på 20 000 
tonn er tegnet direkte med det 
engelske meglerselskapet Andu-
sia Ltd, som ifølge sine nettsider 
har spesialisert seg på å få avfall 
som ellers ville havnet på deponi 
til gjenvinning, noe som altså 
inkluderer energigjenvinning der 
materialgjenvinning ikke er mulig. 
Dette er avfallet fra Manchester 
og Leeds, her begynte det å kom-
me 800 tonn i uka fra 1. oktober, 
noe som betyr at to trailere 
kjører i skytteltrafikk fra Moss 
havn til Klemetsrud. 

I tillegg har EGE inngått en 
kontrakt på 10 000 tonn avfall 
fra Bristol, via Norsk Gjenvinning 
Avfallshandel (omtalt i Kretsløpet 
nr 3-2012). Også dette dreier 
seg om kvernet husholdnings-
avfall, et «prøveparti» på 3000 
tonn ble tatt inn i vår, i løpet av 
vinteren kommer altså 10.000 
tonn til. Denne leveransen 
starter i løpet av november, 
og avfallet fra Bristol skal som 
tidligere tas i land ved Borg havn 
i Fredrikstad. 

NOK AVFALL I VINTER
Begge de to kontraktene dreier 
seg ifølge EGE om avfall som er 
mekanisk sortert, slik at våtorga-
nisk avfall, store plastfraksjoner 
og farlig avfall er tatt ut, før 
det altså kvernes og balles for 
transport.  EGE har lenge arbei-
det for å skaffe mer vinteravfall, 
for å kunne kjøre alle sine linjer 
fra oktober til april, mens det 

er full avsetning på energien i 
fjernvarmenettet. Nå sier kom-
munikasjonssjef Jannicke Gerner 
Bjerkås at man med de inngåtte 
kontraktene har tilgang på nok 
avfall til å utnytte kapasiteten 
kommende vinter. 

Avfallsimporten fra England 
har vakt betydelig mediainteres-
se, men Gerner Bjerkås har ingen 
problemer med å forsvare den 
som et godt miljøprosjekt, siden 
alternativet er deponering i Eng-
land, noe engelske myndigheter 
fortsatt tillater. – Hvert tonn vi 

importerer betyr 600 kg mindre 
CO2-utslipp til atmosfæren, sier 
hun. 

IMPORTPROSJEKT
EGE er sammen med flere andre 
norske og svenske forbrennings-
aktører med i det skandinaviske 
samarbeidet  ”Scandinavian 
Waste2 Recycle”, som ser på 
effektene av å importere avfall 
fra land som ellers ville lagt 
avfallet i deponier. Prosjektet 
beskrives som et ikke-kommer-
sielt samarbeid og formålet er 
ifølge Avfall Norges nettsider å 
gi støtte til land i Europa slik at 
de kan erstatte deponering med 
moderne avfallsbehandling gjen-
nom å utnytte den teknologien, 
kompetansen, ressurser og erfa-
ring som prosjektets medlemmer 
har bygget opp.

I en begrenset tidsperiode 
tilbyr medlemmene i prosjektet 
å ta imot begrensede mengder 
sortert husholdningsavfall fra 
deponeringsland, heter det også.

Fornyet avtale 
med FolloRen
EGE har inngått en ny avtale 
om mottak av restavfall fra 
FolloRen, det dreier seg om 
19.000 tonn årlig. Avtalen 
trer i kraft ved nyttår og 
strekker seg ut 2014, med 
opsjon til ut 2017. 

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud kan kjøre for fullt i vinter, blant annet ved 
hjelp av engelsk avfall.                                                       Foto Energigjenvinningsetaten.

Slik ser det engelske avfallet ut når det 
ankommer bunkersen på Klemetsrud.

Kommunikasjonssjef Jannicke Gerner 
Bjerkås mener importen fra England er et 
godt prosjekt for EGE, både miljømessig og 
økonomisk.
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•	 Finnes	i	flere	modeller	

•	 En	produsent	

•	 Rask	levering

•	 Egen	transportflåte

•	 ISO	sertifisert	produsent	og	partner

•	 Kostnadsbesparende

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

Nyhet!
Ny	containerpartner

Markedsleder	i	Sverige

Med lettere container folger storre last!

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

ligger under bakken
MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

• Plassbesparende sorteringsanlegg  
gir rene og ryddige omgivelser

• Iøynefallende, moderne design

• Støysvak

• Mindre sjenerende lukt

• Problemløs tømming
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Avfallsstrategi i stedet 
for stortingsmelding
Da statsbudsjettet ble lagt fram 8. oktober ble det klart at Miljøverndepartementet likevel ikke vil 
fremme noen stortingsmelding om avfallspolitikken. I stedet vil grunnlagsarbeidet som allerede er 
gjort bli brukt til å lage en avfallsstrategi, som i hvert fall vil inneholde en avfallsplan og et program 
for avfallsforebygging, slik EU’s rammedirektiv krever.  Av Johs. Bjørndal

Det skal være erkjennelsen av at mye av 
avfallspolitikken fungerer godt som har 
fått miljøvernministeren til å komme til den 
konklusjon at det ikke er nødvendig med den 
omfattende og helhetlige gjennomgang 
som en stortingsmelding må inneholde. 
Det er heller ingen stor uenighet i Stortinget 
om hovedlinjene i avfallspolitikken.  
Men Solhjell understreker at det finnes 
 områder som det er behov for å gå dypere 
inn i, og at utredningene som er gjort om 
ulike temaer vil bli brukt i det videre arbeidet. 
Den nye avfallsstrategien vil bli presentert 
som et eget dokument, tidspunktet angis 
ikke mer presist enn «på nyåret».

I et intervju med Kretsløpet, som riktig nok 
ble gjort før beslutningen om å stoppe av-
fallsmeldingen ble tatt, nevnte Solhjell noen 
av disse områdene som fortjener økt fokus:

 – Vi har jo gode tall å vise til på innsam-
ling og gjenvinning av mange typer avfall, 
men ikke på alle. Småelektronikk er et 
område hvor vi ikke har så mye å vise til og 
vurderer tiltak. 

– Betyr det pant?
– Nei, vi ønsker å påvirke dette i riktig 

retning, men har ingen planer om å innføre 
pant. Vi har utfordret bransjen og føler at 
den har tatt ballen raskt. Men vi ser altså på 
virkemidler for å få denne viktige fraksjonen, 
som jo inneholder kvikksølv, ut av avfalls-
strømmen.

Vi ser også på hvordan vi kan få et bedre 
system for å ta hånd om utrangerte fritids-
båter. Dette er en voksende utfordring og vi 
vet at teknologien til gjenvinning finnes.  

– Hva med matavfallet, som så mange 
er opptatt av?
– Matavfall engasjerer fordi det er noe 
absolutt alle har nært seg. Det er en stor 
utfordring å sørge for at dette blir utnyttet 
bedre enn i dag. En strategi for økt bruk av 
biogass er blant sakene vi arbeider med.

– Hva med å redusere genereringen 
av matavfall og andre fraksjoner med 
negativ verdi?
– Avfallspolitikken er ellers et suksess-
område, men det har vist seg vanskelig å 
bryte koblingen mellom økonomisk vekst og 
avfallsmengde, ikke minst når det gjelder 
matavfall. Innovasjon og nye løsninger kan 
bidra til å bryte denne koblingen, for eksem-
pel kan produsentene benytte materialer 
som genererer mindre avfall. Men det er jo 

også mulig for den enkelte å ha en aktiv 
holdning, for eksempel velge produkter som 
ikke er overemballert.

– Store mengder restavfall eksporte-
res til svenske forbrenningsanlegg, 
mens norske anlegg sliter med å få 
tak i nok. Er det et problem?
– Ikke nødvendigvis. En miljømessig god 
behandling er det vesentlige, og det oppfat-
ter jeg at eksporten til Sverige er. Så må vi 

Miljøvernminister Bård 
Vegar Solhjell mener 
avfallspolitikken 
generelt har vært 
vellykket, og vil 
fokusere på de 
områdene der man 
fortsatt ikke er i mål. 
Foto Berit Roald, 
Scanpix.
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Avfallsstrategi i stedet 
for stortingsmelding

selvsagt ha et velfungerende og samfunns-
økonomisk godt system også i Norge, men vi 
trenger ikke nødvendigvis ha kapasitet til å 
forbrenne alt. 

– Forsøpling, ikke minst av havet, er et 
stort problem. Er dette et område der 
myndighetene bør ta et større ansvar 
eller skal opprydning fortsatt være 
avhengig av lokal dugnadsånd?
– Ingen tvil om at dette er en stor utfordring 
og vi vurderer om vi skal gjøre mer. Samtidig er 
det viktig at engasjementet blant folk ivaretas, 
vi vil uansett være avhengige av det for en 
effektiv innsats. Når det gjelder det marine 
avfallet arbeider vi nå med en forvaltningsplan 
for Nordsjøen – Skagerrak, der forsøpling er et 
tema. Det er viktig å få internasjonalt regelverk 
på plass på dette området.

Miljøvernministeren bor nå i Son i Akershus, 
med kone og tre barn. Han er dermed blant 
avfallsselskapet MOVAR sine abonnenter. 
Her er det relativt nylig innført henteordning 
for fire kildesorterte fraksjoner, restavfall, 
papir, plast og metall/glass.  

– Vi tar det for gitt at miljøvernmi-
nisteren er en flittig kildesorterer?
– Ja, ganske flink. Om du gjennomgikk avfallet 
mitt en måned ville du nok finne noen avvik, 
men vi prøver å følge opp den gode avfalls-
ordningen så godt vi kan. 

– Hvordan skal SV klare å øke oppslutnin-
gen det året som er igjen til neste valg?

– Vi står for verdier som veldig mange deler. 
Vi har gjort den rødgrønne regjeringen både 
rødere og grønnere. Fram mot valget må vi få 

tydeliggjort at et fortsatt liv for denne regje-
ringen er avhengig av et sterkt SV. 

Bård Vegar Solhjell er fra den lille kommunen 
Naustdal i Sogn og Fjordane, men forlot den 
for 20 år siden til fordel for studier i Bergen, 
han har hovedfag i statsvitenskap. Studiene ble 
avbrutt av et års arbeid i Postverket og en jor-
domseiling, men de siste 12 årene har han vært 
heltidspolitiker, først som partisekretær i SV, 
siden som statssekretær på statsministerens 
kontor, kunnskapsminister og stortingsre-
presentant. Før han altså ble utnevnt som 
miljøvernminister  23.mars i år.

(Se også omtale av Bård Vegar Solhjells opptreden på 

Farlig avfall 2012, side 31)

…vi trenger ikke nødvendigvis 
ha kapasitet til å forbrenne alt.

Komplett økonomisystem for  
transport- og avfallsselskaper 
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.

Kontakt oss
Ønsker du å vite mer om hvordan vi har effektivisert tilsvarende 
bedrifter og kan bistå med å effektivisere din?
Ta kontakt med Øyvind Myrstad på tlf: 930 05 718  
eller e-post: oyvind.myrstad@advania.no

Hands har byttet  
 navn til Advania

“Arbeidsprosessen for både 
sjåfører og administrasjon er 
effektivisert i alle ledd,  
og vi har allerede spart inn 
flere årsverk”

Bjarne Oleivsgard 
Transport-Formidlingen
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Avfall Norge svelger skuffelsen 
I Avfall Norge legges det ikke skjul på at man er skuffet over at det 
likevel ikke vil bli fremmet noen stortingsmelding om avfallspoli
tikk. Men det betyr ikke at organisasjonen gir opp sitt påvirknings
arbeid, Miljøverndepartementet blir teppebombet med innspill til 
den nye avfallsstrategien som skal komme i stedet for meldingen.

Av Johs. Bjørndal

– Vi arbeidet først hardt og lenge med å få 
gjennomslag for en stortingsmelding, og 
har deretter brukt betydelige ressurser til 
grunnlagsarbeid for våre innspill. Så det er 
klart vi er skuffet. Men arbeidet som er lagt i 
forberedelsene til stortingsmeldingen er  ikke 
bortkastet. Nå skal vi bruke dette materialet  
til å få en best mulig avfallsplan, sier direktør 
Håkon Jentoft. 

Han sier også at Avfall Norge har konklu-
dert med at det ikke er grunnlag for noen 
omkamp med sikte på å få en stortingsmel-
ding likevel. – Det er Arbeiderpartiet som kan 
endre denne beslutningen. Men vår vurde-
ring er at regjeringen ikke vil ha for mange 
stortingsmeldinger i vårsesjonen og det blir 
derfor vanskelig å få endret denne beslutnin-
gen, sier han. 

I stedet har altså Avfall Norge oversendt 
fem notater til Miljøverndepartementet, og  

 
nå heter det altså at disse er innspill til en ny 
avfallsplan. Notatene handler om henholds-
vis energiutnyttelse, deponering, biologisk 
behandling, sentralsortering, og om hvilke 
konsekvenser  EU’s rammedirektiv bør få for 
norsk avfallspolitikk.

VEKK MED AVGIFTER
Når det gjelder energigjenvinning er budska-
pet kort fortalt at forbrenningsanleggene har 
en viktig rolle, som sluttbehandlere av avfall 
som ikke er egnet for materialgjenvinning, og 
som energileverandører til fjernvarmenett og 
industri. Avfallsforbrenning bør ikke ilegges 
verken CO2-avgift eller komme inn i klima-
kvotesystemet.  Slike avgifter bør eventuelt 
legges på avfallsprodusent/avfallsbesitter 
og ikke på sluttbehandlingen, det vil bare 
føre til enda større eksport av avfall.

 
Avfall Norge peker også på at deponering har 
en viktig rolle i framtidens avfallsbehandling, 
om enn ikke den samme som hittil. Deponi-
ene, som vil være klart færre enn i dag, vil 
være mottakere av restprodukter fra annen 
avfallsbehandling, uorganisk avfall, lettere 
forurensede gravemasser og for beredskap 
ved branner, naturkatastrofer o.l. Videre ser 
man for seg energiutnyttelse av gamle depo-
nier, både i form av deponigass og uttak til 
forbrenning (landfill mining). For å få til dette 
må sluttbehandlingsavgiften fjernes og 
regelverket mot deponering av nedbrytbart 
avfall justeres, heter det.

VIRKEMIDLER TRENGS
Avfall Norges innspill om biogass samsvarer 
stort sett med den såkalte biogassallian-
sens initiativ (se side 26), det snakkes om 
«behovet for lønnsomhet i alle ledd». Det 
pekes på at en økt satsing på biogass, for 
eksempel ved at 50% av matavfallet skal 
gå til biologisk behandling i 2020, vil kreve 
ny produksjonsskapasitet for hele 500.000 
tonn våtorganisk avfall. Dette krever en 
biogasstrategi som inneholder håndfaste 
virkemidler. Etter det Kretsløpet kjenner til vil 
Miljøverndepartementet iverksette arbeidet 
med en slik ny nasjonal strategi temmelig 
raskt, men det gjenstår jo å se hvor kraftige 
virkemidlene blir.

Avfall Norge uttrykker også tro på sen-
tralsortering , og på at det de neste 10-20 
årene vil skje en videre teknologisk utvikling 
som gjør denne formen for avfallsbehandling 
mer aktuell. Denne utviklingen bør stimuleres 
gjennom FoU-programmer, det bør også vur-
deres om dagens regelverk knyttet til «End 
of waste», mellomlagring og deponering av 
avfall er tilpasset denne utviklingen, mener 
Avfall Norge.

PRODUSENTANSVARET BØR 
GJENNOMGÅS
Når det gjelder implementeringen av EU’s 
rammedirektiv konstaterer Avfall Norge at 
dette vil kreve en gjennomgang av Forurens-
ningsloven, og kommer med en lang rekke 
forslag til endringer.  Mange av disse dreier 
seg om klargjøring av begreper og ansvars-
forhold, det siste betyr gjerne at kommunene 
bør få større ansvar og full kostnadskom-
pensasjon. Produsentansvaret bør også gås 
etter i sømmene, her foreslår Avfall Norge at 
produsentansvarsavtalene bør få en felles 
mal og forskriftsfestes. Produsentansvars-
ordningene bør også få krav om å dokumen-
tere ressurseffektivitet, mener Avfall Norge.

Departementet bør også vurdere å opprette 
et statlig organ etter modell fra Enova (Res-
sursNova) «med oppgave å utvikle et helhetlig 
syn på ressurseffektivitet», heter det.

Direktør Håkon Jentoft 
i Avfall Norge biter i 
seg skuffelsen over 
at det ikke blir noen 
stortingsmelding og 
vil i stedet bruke ener
gien og det utførte 
grunnlagsarbeidet 
til å bidra til en best 
mulig avfallsplan.
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Det vi gjenvinner
bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp 
tilsvarende 60.000 biler.

Fo
to

: M
ic

ha
l T

om
as

ze
w

ic
z/

ill
us

tr
as

jo
n:

 Jo
n 

Tø
ie

n

… når en bil har kjørt sin siste mil, gjenvinner våre biloppsamlere minst 85 % av 
den. Det farlige avfallet går til ombruk (4%), materialgjenvinning (69%) eller energi-
gjenvinning (20%). Bare 7% går til deponi. Det sparte energiforbruket ved gjenvinning 
bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp på 137.000 tonn pr. år. Bra for miljøet, bra for 
kommende generasjoner og bra for alle som skal barbere seg om morgenen! 
www.autoretur.no

Vi bruker ikke akkurat delene fra bilvrakene til baderomspeil men …

– en bil kan bli til mye

– Eiet av bilimportørene
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AVFALLSPOLITIKK

Avfallsutredningen i Sverige:

Foreslår norske løsninger
Den svenske avfallsutredningen Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, som 
ble overlevert miljöminister Lena Ek i slutten av august, foreslår at kommunene overtar ansvaret for 
innsamling av emballasje, at næringslivet får ansvar for alt sitt avfall og at det åpnes for at private 
aktører kan hente grovavfall fra husholdningene. For en nordmann virker alt dette kjent.

Av Johs. Bjørndal

 
Når et politikkområde skal gjennomgås er 
tradisjonen i Sverige at oppgaven overlates 
til en enkeltperson (den särskilda utred-
aren), som ved hjelp av et sekretariat og en 
ekspertgruppe får en viss tid på seg til å 
levere en utredning, eller en SOU, (Statens 
Offentliga Utredningar) som tilsvarer en 
NOU her på berget. Slike oppgaver gis gjerne 
til erfarne folk som nyter tillit og som står 
litt utenfor partipolitikken. Den svenske 
«avfallsutredaren» Lars Ekecrantz, som fikk 
utredningsoppgaven i juni 2011,  er i så måte 
typisk, mannen er tidligere departementsråd 
i Miljödepartementet. Utredningen han har 
levert er, som vanlig for disse enmannsutred-
ningene, skrevet i jeg-form (jeg har kommet 
til….osv.), noe som virker litt fremmed for en 
norsk leser.

KOMMUNENE SKAL SAMLE INN
Men hovedinnholdet i den nesten 300 siders 
utredningen er altså ikke fremmed. Ekecrantz 
foreslår at kommunene overtar ansvaret for 
innsamling av emballasje og trykkpapir. Fra 
1994 har denne innsamlingen vært en del av 
produsentansvaret og Grønt Punkt Norges 
søsterorganisasjon FTI (Förpacknings & 
Tidningsinsamlingen) har hatt et eget lands-
omfattende innsamlingsnett med 5800 
returpunkter. Dette systemet har vært 
gjenstand for mye kritikk og fordi folk ikke 
kjenner til produsentansvaret er det gjerne 
kommunene som har fått kjeften når disse 
returpunktene ikke har blitt tømt i tide. 
– Jeg hadde trodd at det skulle være mulig å 
få produsenter og kommuner til å bli enige 
om en fellesløsning. Når det viste seg å 
være umulig har jeg kommet til at det beste 
alternativet er at kommunene overtar dette 
ansvaret, sa Ekecrantz da utredningen ble 
overlevert. – Ønske om å gjøre systemet 
enklere for forbrukerne har veid tyngst, 
sa han, og kommunene kan nå etablere 
henteordninger for disse fraksjonen dersom 
de ønsker. Men produsentansvaret består, 
FTI skal fortsatt ha ansvar for at aviser og 
emballasje blir gjenvunnet. Miljöministeren 
understreket da også at hun vil ha «et tungt 

og tydelig produsentansvar» da hun tok 
imot utredningen.

SLUTT PÅ FORBRUKSAVFALL
I utredningen foreslår Ekecrantz også den 
samme endringen som ble gjennomført 
her i 2004, nemlig at næringslivet får 
ansvar for alt sitt avfall. Hittil har kommu-
nene hatt ansvar for næringslivets «med 
hushållsavfall jamförbart avfall», som er 
det samme som vi kalte forbruksavfall her 
fram til forurensningsloven ble endret for 
åtte år siden. Ekecrantz viste til at ansva-
ret for dette avfallet i dag er delt mellom 
næringslivet, produsentene og kommunene 
og at dette fører til uklarhet og mange 
diskusjoner. Utredningen foreslår derfor at 
«hushållsavfall» bare er avfall som oppstår 
i husholdningene og at kommunenes 
ansvar begrenser seg til det. Ekecrantz 

skriver i utredningen at han tror dette for-
slaget oppveier effekten av kommunenes 
overtakelse av emballasjeinnsamlingen, slik 
at «balansen» mellom offentlige og private 
aktører opprettholdes.

PRIVATE FÅR HENTE GROVAVFALL
Men utredningen åpner også for at private 
aktører kan bevege seg inn på kommune-
nes enemerker på et nytt område, nemlig 
henting av grovavfall fra husholdningene. 
Her sa Ekecrantz under overleveringen at 
altfor mange verdifulle ting blir kastet på 
kommunale gjenvinningsstasjoner og at 
han trodde private aktører vil kunne sørge 
for mer gjenbruk og gjenvinning. Dette 
forslaget balanseres også på en måte, ved 
at det foreslås at kommunene skal kunne 
ta ut gjenstander fra avfallsstrømmen for 
gjenbruk, noe dagens regelverk ikke tillater.

Utrederen Lars Ekecrantz og miljöminister Lena Ek presenterte utredningen og det videre hendelsesforløpet på 
et møte med svenske avfallsaktører 11. oktober. Skogindustrien ga her uttrykk for bekymring for om kommune
ne vil klare å opprettholde de kvalitetskrav industrien har til innsamlet emballasje og papir. 
Foto Hanna Björnfors, Regeringskansliet.

 forts. side 12
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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

MER MATERIALGJENVINNING
Utredningen fastslår at avfallshierarkiet skal 
være retningsgivende for svensk avfallspoli-
tikk, det foreslås til og med at en beskrivelse 
av avfallshierarkiet tas inn i svenskenes svar 
på Forurensningsloven, den såkalte Miljöbalk-
ens § 15.

Av mer praktiske konsekvenser foreslås 
at det etableres et mål for gjenbruk og 
gjenvinning av tekstiler, regjeringen bør også 
vurdere å innføre produsentansvar for denne 
fraksjonen, heter det. 

Utredningen foreslår også at kommunene 
skal pålegges å etablere egen innsamling for 
matavfall, «i den utstrekning dette ikke kan 
anses som urimelig utfra et samfunnsøko-
nomisk eller innsamlingsteknisk perspektiv». 
Men når det gjelder behandling av matavfall 
foreslår utredningen at det ikke lenger stilles 
krav til næringsmiddelindustrien om at deres 
avfall skal til biologisk behandling, fordi 
dette kan styre matavfallet mot utråtning 
og kompostering «i tilfeller der det finnes en 
mer ressurseffektiv behandling». Og biologisk 
behandling skal ikke kunne betraktes som 
materialgjenvinning dersom bioresten ikke 
tilbakeføres til landbruket (åkermark). Verdt 
å nevne er også at utredningen foreslår å 
styrke Naturvårdsverkets rolle som nasjonal 
tilsynsmyndighet i avfallsspørsmål, noe både 
kommuner og fylkesmannsembeder skal ha 
etterspurt. 

VANSKELIG OPPGAVE
Lars Ekecrantz har både i utredningen og pre-
sentasjonen av den lagt vekt på at oppgaven 
har vært krevende. Målet for utredningen har 
nemlig vært tredelt: Avfallshåndteringen skal 
være miljøvennlig og ressurseffektiv, enkel og 
lettilgjengelig for publikum, samt sørge for at 
markedet fungerer på en effektiv og økonom-
isk forsvarlig måte. Disse målene kommer lett 

i konflikt med hverandre, men det er etter 
Ekecrantz’ mening ikke riktig å sette noen av 
disse målene over de andre. – Jeg har gjen-
nom dette arbeidet erfart at saker jeg trodde 
var enkle har vist seg ytterst komplekse 
og kompliserte, sa han da utredningen ble 
overlevert 29. august. Men Ekecrantz mener 
likevel at utredningens forslag bygger på de 
erfaringer som er gjort.

HØRING TIL JUL, LOVFORSLAG TIL 
VÅREN
Enmannsutredninger involverer jo ikke aktø-
rene i særlig grad, men dette skal kompense-

res med en grundig høringsrunde. Forslaget 
er sendt til 184 høringsinstanser  med frist 
til 21. desember. Ekecrantz og Lena Ek har 
allerede deltatt i møter med avfallsaktørene, 
og Avfall Sverige arrangerer i disse dager 
fire såkalte remisskonferanser rundt i landet. 
Miljöministeren forsikret at høringssvarene vil 
bli grundig gjennomgått og at det tas sikte 
på å fremme en proposisjon til Riksdagen 
før sommeren. Hun fortalte også om masse 
henvendelser til departementet mens utred-
ningsarbeidet pågikk. – I de fleste svensker 
sitter en dyp miljøbevissthet, sa hun etter å 
ha mottatt utredningen.

Weine Wiquist, VD i Avfall Sverige, er i hoved-
sak godt fornøyd med forslagene i avfallsu-
tredningen, og spesielt med at kommunene 
skal overta ansvaret for innsamlingen av 
emballasje og papir. – For publikum innebærer 
forslaget at ansvarsfordelingen blir mer 
logisk og lettere å forstå. Det vil føre til et 
bedre innsamlingssystem og økt gjenvinning, 
sier han.

Også forslaget om et klarere skille mellom 
husholdningsavfall og næringsavfall hilser 
Wiquist velkommen: – Det er rimelig at 
bedriftene får ansvar for å ta hånd om alt 
sitt avfall, med krav om å sortere ut matavfall 
akkurat som for husholdningene, sier han. 

Noe mindre begeistret er Wiquist for for-
slaget om at private aktører skal kunne hente 
grovavfall fra husholdningene: ¬– Kommu-
nene har utviklet håndteringen av grovavfall 
fra husholdningene mye de siste årene og i 
dag er ikke dette noe problem. Forslaget er 
derfor unødvendig og bidrar til at en ny uklar 
ansvarslinje oppstår, sier han.

Blant dem som har vært skeptiske til inn-
holdet i avfallsutredningen er ikke overras-
kende Kent Carlsson, VD for FTI, som mener 
forslagene ødelegger et velfungerende 
system som i årevis har forsynt den svenske 
papirindustrien med råstoff av god kvalitet. 
–Verken utrederen eller miljöministeren kan 
fortelle hvordan et nytt system skal se ut, 
sier han til newsmill.se

Weine Wiquist, VD 
i Avfall Sverige er 
svært godt fornøyd 
med utrednin
gens forslag om 
at  kommunen 
overtar ansvaret 
for innsamling 
av emballasje og 
papir.

AVFALLSPOLITIKK

– Logisk og tydelig
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- maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

Kunnskap og kompetanse  
            sikrer vellykket kildesortering

Vår erfaring og kompetanse i samarbeid med norske leverandører 
gjør at vi kan skreddersy løsninger fra f.eks. kontorplass/klasserom 
via renhold, avfallsrom og helt til renovatør. Ta kontakt med oss 
tidlig i prosjekteringsfasen for å kvalitetssikre en vellykket kilde- 
sortering. Nye prosjekter og rehabiliteringsprosjekter. Vi tar hensyn 
til både miljø og det økonomiske aspektet.

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

Salg og service i hele landet!

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

Kontakt oss i dag:

www.enviropac.no

Kundetilpassede løsninger for skoler,     
barnehager, privat og offentlig sektor
Kundetilpassede løsninger for skoler,     
barnehager, privat og offentlig sektor
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GJENVINNING

Trender i avfallsbransjen – går vi 
fremover eller tilbake?
Når det snakkes om avfallsbransjen benyttes det gjerne ord som «en bransje i rivende utvikling». 
Stemmer dette? Og om det er slik, hva skyldes det?

Av direktør Håkon Jentoft og Ellen Halaas, Avfall Norge

Det har i lang tid blitt snakket om at avfall 
er ressurser. Kildesortering er etablert som 
system ut fra tanken om at det i avfallet er 
ressurser som kan benyttes mer hensiktsmes-
sig enn til deponering (tidligere) og energi-
gjenvinning (nå). EUs «Roadmap to a resource 
efficient Europe» understreker dette. Et 
Europa som skal være tilnærmet selvforsynt 
på naturressurser må lære seg å bruke dem 
flere ganger, eller finne andre alternativer.

STRENGERE KRAV
Ressurstankegangen medfører også at det 
stilles strengere krav til oss som bransje.  
Utvikling av end-of-waste kriterier er avgjør-
ende for å sikre at avfallsbransjen kan bli en 
god råvareleverandør. Hvis det vi sorterer 
ut skal kunne gå direkte inn i produksjon av 
nye varer,  krever det økt fokus på avfall som 
råvare. Derfor arbeides det med kvalitetskri-
terier i de ulike produsentansvarsordningene, 
kriterier som må være oppfylt for at de utsor-
terte avfallstypene kan gå videre i kretsløpet 
og materialgjenvinnes. Dette medfører i 
neste fase at avfallsselskapene må formidle 
kvalitetsfokuset til sine abonnenter. Hvordan 
strengere kvalitetskrav vil påvirke sorteringen 
og målet om mest mulig til materialgjenvin-
ning  gjenstår å se.  

REGIONALT SAMARBEID NØDVENDIG
Den teknologiske utviklingen går også 
videre, og ses på som et hjelpemiddel til å 
få ut mer ressurser av avfallet. I Europa er 
sentralsorter ing av husholdningsavfall på full 
fart inn som en del av avfallsløsningen.  Land 
som til nå har deponert 
det meste av avfallet 
sitt, «hopper over» 
utviklingstrinnet kilde-
sortering og går rett på 
sentralsortering. 

I Norge er det fore-
løpig Follo Ren som har 
trukket dette lengst 
med sitt planlagte anlegg i Vestby.  Mange 
har imidlertid lenge benyttet optisk sortering, 
og hos ROAF bygges det nå et sorteringsan-
legg for å ta ut plastemballasje. Det samme 
diskuteres i flere andre regioner.  

Moderne teknologi koster, og avfallsselskap-
ene i Norge er små i europeisk målestokk. For 
selskap som vurderer å bygge nye anlegg kan 
det være fornuftig å se på muligheten for 

samarbeid med andre. I Midt-Norge er et slikt 
samarbeid i startgropa, og vi imøteser spent 
fortsettelsen. 

BYENS KRAV OG HENSYNET TIL 
INNBYGGERNE
Med innføring av flere avfallstyper som skal 
kildesorteres, og en stadig fortetting i byene, 
kommer det også mer praktiske innsam-
lingsløsninger som tar hensyn til estetikk og 
brannrisiko.  Nedgravde løsninger har blitt 
mer vanlig de senere årene, og avfallssug 
er på full fart inn som en hensiktsmessig, 
løsning i tettbygde byrom. Optisk sortering 
medfører at man kan kildesortere uten at det 
trengs flere beholdere. 

For innbyggerne kan det i noen tilfeller 
føles som et skritt tilbake å innføre slike 
fellesløsninger, man er vant til at søppel-
dunken står rett utenfor inngangsdøren og 
plutselig skal man gå noen ekstra meter. 

På den annen 
side kan 
nedgravde 
løsninger og 
avfallssug 
gi mindre 
forsøpling 
fordi større 
volumer blir 

tilgjengelig. I tillegg kommer den estetiske 
effekten ved å unngå avfallsbeholdere på 
hvert hushjørne. De samme avfallsbehold-
erne kan utgjøre en brannrisiko som elimi-
neres om de forsvinner. Nedgravde løsnin-
ger og avfallssug ser ut til å bli fremtidens 
løsninger som også tar hensyn til dette og 
som man har benyttet i blant annet gamle 
Stavanger med gode erfaringer.

TILBAKE TIL EGNE ANSATTE?
På ett område er vi kanskje på vei litt tilbake 
til «gamle løsninger». Noen selskaper har 
allerede gjort det, og andre vurderer det – 
kommunalt ansatte renovatører.  Begrunnel-
sene er mange: Det er for få som gir pris når 
tjenesten er ute på anbud. Egne renovatører 
gir mer fleksibilitet, og arbeidsforholdene 
for de ansatte er lettere å kvalitetssikre. 
Dessuten er renovatørene førsteleddet i 
tjenesten som kommunene/avfallselskapene 
tilbyr, og derfor viktige i kommunikasjonen 
med kundene. 

DE STORE LINJENE OPPSUMMERT
En ting er sikkert, dette er en bransje i 
utvikling og det skal bli spennende å følge 
den videre. Det er derfor vi har ment at en 
stortingsmelding for avfall er viktig for å 
samle både erfaringer, trender og utvikling. 
En stortingsmelding gir en unik mulighet til å 
sette ulike elementer sammen, og gjennom 
det trekke opp linjer for den videre utvikling.  
Avfallsbransjen er sammensatt  og det er 
vanskelig for aktørene å holde oversikten, 
noe som er nødvendig for å kunne gjøre de 
riktige beslutningene for fremtiden.  Vi be-
klager derfor sterkt regjeringens beslutning 
om å ikke legge frem en stortingsmelding 
om avfall. Det er mulig en slik melding ikke 
ville inneholde dramatiske brudd med dagens 
politikk, men for oss som til daglig skal sørge 
for en effektiv håndtering av avfall ville en 
stortingsmelding være den overordnede 
strategi for de neste 10 årene. Denne stra-
tegien går vi nå glipp av, men som vi har pekt 
på her er det stor vilje til utvikling og endring 
i bransjen. Denne kraften vil vi uansett se 
spennende resultater av i årene fremover. “…en stortingsmelding ville vært 

den overordnede strategi for de 
neste 10 årene.

Utviklingen går nå i retning av mer sentralsortering, og en del europeiske land går rett fra deponering til sentral
sortering uten å gå veien om  kildesortering . Bildet er fra et sentralsorteringsanlegg på Kypros.



15|                            | nr 5 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

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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ENERGIUTNYTTELSE

  – Tilknytningsplikten 
             MÅ beholdes

Bare i løpet av de fem 
siste årene er det investert 
rundt 10 milliarder kroner i 

fjernvarmeutbygging og nye 
varmesentraler, og de fleste 
steder er avfallsforbrenning  

den viktigste energikilden.  
Men nå frykter Heidi Juhler, 

daglig leder i Norsk Fjernvarme, 
at politikerne vil vedta regler 
som fører til dårlig utnyttelse 

av disse investeringene og  
ødelegger  grunnlaget for  

videre satsing.

Av Johs. Bjørndal

Stortinget behandler i disse dager 
Stortingsmelding 28 (2011-2012) 
Gode bygg for eit betre samfunn, som 
Kommunal- og 
regionaldepartementet 
(KRD) la fram i sommer. 
Her framgår det blant 
annet at energikravene til 
nye bygg vil bli skjerpet 
til passivhusstandard 
fra 2015, og «nesten 
nullenerginivå» fra 
2020. Og et bygg som 
er selvforsynt med energi trenger selvsagt 
ikke fjernvarme.  Meldingen åpner derfor 
for å frita alle passivhus som bygges 
fra tilknytningsplikt på generell basis. 
Regjeringen vil også ha en «mer forutsigbar 
praktisering av tilknytningsplikten», siden det 
er stor variasjon i praktiseringen kommunene 
i mellom. 

TILFØRSEL AV ENERGI TRENGS 
FORTSATT
Heidi Juhler mener at disse forslagene er ba-

sert på feil forutsetninger:  
– Det trengs fortsatt tilfør-
sel av energi for å varme og 
kjøle byggene, og uten krav 
til energifleksibel varme-
forsyning eller tilknytnings-
plikt til fjernvarme, vil slike 
bygg etableres med lokal 
forsyning,  gjerne med elek-
trisitet eller fossil gass som 

spisslast. I tillegg til å ødelegge grunnlaget 
for videre fjernvarmeutbygging, vil det bidra 
til redusert forsyningssikkerhet i byene og til 
mindre fleksibilitet i landets energiforsyning, 
sier Juhler. – Dette er i strid med anbefalingene 
i Energiutredningen, som viser til at mer ter-
misk energi gir et mer robust energisystem, og 
at behovet for fleksibilitet på forbruker siden “– Det bygges ikke 

fjernvarme basert 
på olje og el.

Hafslund Varme legger fjernvarme i Oslo sentrum, her i Wergelandsveien ved siden av Slottsparken. Dette er 
kostbart og investeringene er basert på tilknytningsplikt for nye bygg innenfor konsesjonsområdet.
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Leif Magne Hjelseng, direktør i IRIS, er svært 
skuffet over at det lenge planlagte avfallsforbren
ningsanlegget i Bodø ikke blir noe av.

blir enda viktigere med utbygging av uregulert 
vindkraft, sier hun. 

– FORTETTING ER SMART
Fjernvarmeforsyningen i Norge representerer 
nå rundt 5 TWh, og Heidi Juhler forteller at 
medlemmene i Norsk Fjernvarme forventer 
fortsatt vekst,  til totalt 10 TWh i 2020, noe 
som harmonerer bra med Enovas estimat om 
7,5 TWh i 2017. Regjeringens resultatmål for 
Enova er nye 6,25 TWh fornybar varme og 
energieffektivisering i den nye avtaleperioden 
fra 2011-2016. – Nesten hele befolknings-
veksten framover vil komme i byene, som i 
stor grad har utbygde fjernvarmenett. Økt 
fjernvarmeleveranse vil derfor hovedsakelig 
komme i form av fortetting og økte leveran-
ser på eksisterende nett. Dette er i høyeste 
grad samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det 
er derfor viktig at politikerne ikke nå vedtar 
regler som ødelegger grunnlaget for denne 
utviklingen, sier Juhler, og minner om at vi ikke 
skal lenger tilbake enn til 2010 for å finne 
en vinter da det var effektkrise i den norske 
elektrisitetsforsyningen. – Det samme skjedde 
i 2004. Da måtte Einar Steensnæs gå som 
olje- og energiminister. Det skal ikke mer til 
enn en ny kald vinter kombinert med lite vann 
i magasinene for å synliggjøre hvor viktig det 
er å utnytte varmeenergien best mulig, sier 
Juhler. 

– VARMEN FINNES ALLEREDE
Det har blitt stilt spørsmål ved hvor miljøvenn-
lig fjernvarme egentlig er, blant annet har den 
nye energimerkeordningen et regelverk som 
gjør at hus med fjernvarmeforsyning ikke kan 
oppnå beste karakter.  Årsaken er at man inklu-
derer spisslasten i fjernvarmen i oppvarmings-
karakteren, og at fjernvarme defineres som 
tilført energi i energikarakteren.  Forsyning fra 
solvarme og varmepumper  og deres spisslast-
behov er ikke del av regnestykket. Dermed 
påvirkes utbyggere til å velge bort fjernvarme. 
Dette mener Heidi Juhler er helt misforstått. 
– Her må regelverket tilpasses bedre til både 
regjeringens fjernvarmesatsing og markedet.  
Det bygges ikke fjernvarme basert på olje 
og el. Utgangspunktet er alltid at det finnes 
fornybar, rimelig, lokal varme energi tilgjengelig 
i form av avfall, biobrensel eller spillvarme. Det 
handler om å utnytte denne best mulig. Det er 
for eksempel investert store beløp i kostbare 
avfallsforbrenningsanlegg.  Vi tror ikke disse 
vil bli stående ubrukte fordi alt avfallet sendes 
til Sverige. I dag står avfall for 34 % av ener-
giforsyningen i norske fjernvarmenett, men 
flere forbrenningsanlegg har mer energi enn 
de får avsatt. Fortsatt fjernvarmeutbygging 
og fortetting på eksisterende nett er derfor i 
mange tilfeller helt uten miljøkostnader, fordi 
det vil utnytte energi som i dag går til kråkene, 
sier Heidi Juhler.

INNOVASJON NØDVENDIG
En av innvendingene mot fjernvarme er 
at utbyggingen av nettet er kostbar, og 
at kravet om vannbåren varme også øker 
byggekostnad ene.  Og Heidi Juhler er enig i at 
bransjen er avhengig av innovasjon og  tek-
nologiutvikling for å henge med videre. – Det 
foregår en omfattende utprøving og forskning 

på neste generasjon fjernvarme (4GDH) for å 
tilpasse systemet både til nye fornybare ener-
gikilder, til renovering av eksisterende bygg og 
til nye lavenergibygg. Men også dette innova-
sjonsarbeidet er avhengig av at fjernvarme-
aktørene får rammebetingelser som gjør at de 
kan satse videre.  Fjernes tilknytningsplikten 
på generell basis, vil grunnlaget for en rasjo-
nell utnyttelse av varmeressursene forsvinne 
og panelovnene vil igjen overta.  Vinteren 
2010 tilsvarte fjernvarmeforsyningen i 
Trondheim 40% av effekten i elnettet, i Oslo 
var det 30%. Dersom fjernvarmen i Bergen 
hadde vært mer utbygget, hadde effektkrisen 
vinteren 2010 vært betydelig dempet.

Fjernvarmebransjen støtter utviklingen mot 
mer effektive framtidsbygg , og fjernvarmen 
vil bli med på teknologiutviklingen både i egen 
forsyning og i byggene.  Men Byggemelding-
ens fokus er blitt for smalt og gir for lite rom 
for systemtenkning. Man bør betrakte kollektiv 
varmeforsyning til store bygg i byene som like 
uunnværlig som kollektivtransporten, avslut-
ter Heidi Juhler.  

Fra avfall til bio i Bodø

Prosjektleder Egil Evensen i Statkraft 
varme legger ikke skjul på at han hadde 
innstilt på bygging av et avfallsforbren-
ningsanlegg, med en kostnadsramme på 
rundt 400 millioner kroner. Med unntak 
av et mindre anlegg på Senja finnes det 
ingen slike anlegg i nord-Norge, og mye 
restavfall finner veien over grensen. Men 
usikkerheten rundt avfallsmarkedet, fjern-
varmeavsetningen og energiprisen fikk 
styret i Statkraft Varme til å sette foten 
ned for prosjektet. Nå planlegges i stedet 
et biobrenselanlegg til rundt 100 millioner 
kroner. 

Leif Magne Hjelseth, direktør i avfalls-
selskapet IRIS IKS er svært skuffet over 
beslutningen. – Vi har arbeidet mye med å 
få til en lokal løsning, for å slippe å sende 
25.000 tonn restavfall til Umeå og Kiruna, 
sier han. En liten trøst ser Hjelseng i at et 
biobrenselanlegg forhåpentligvis vil skaffe 
avsetning for rundt 10.000 tonn returflis 
som genereres i IRIS- området og heller 
ikke har noen lokale kjøpere. Det er Bodø 
Energi som har konsesjon på fjernvarme-

utbyggingen, som allerede er godt i gang. 
Meningen er å levere rundt 100 GWh fra 
høsten 2014. 

Statkraft Varme skal forsyne det kommende fjernvarmenettet i 
Bodø med energi, og hittil har det vært arbeidet med sikte på å 
etablere et avfallsforbrenningsanlegg i byen. Nå har imidlertid 
styret i Statkraft Varme satt foten ned, det blir bygd en bio
basert varmesentral i stedet, til en fjerdedel av prisen.

Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme har hatt flere møter 
med politikerne i Kommunal og regionalkomiteen 
på Stortinget, for å forhindre at de vedtar regler som 
ødelegger for videre satsing på fjernvarme. 
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Tekstilavfall – fraksjon med 
stort gjenbrukspotensiale
Tekstilavfall er en avfallsfraksjon i rask vekst her i landet, ifølge SSB ble det i 2010 generert rundt 
117.000 tonn, noe som tilsvarer 24 kg pr person. Mer enn halvparten av dette kvantumet havner i 
forbrenningsanleggene, men det arbeides nå for økt ombruk og gjenvinning.

Av Johs. Bjørndal

En av Klifs utredningsoppdrag i forbindelse med den varslede stor-
tingsmeldingen om avfallspolitikken (som likevel ikke blir noe av) var å 
utrede grunnlaget for en bedre utnyttelse av tekstilfraksjonen, Denne 
oppgaven ble i likhet med flere andre utredningsoppdrag lagt ut på 
anbud, og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) fikk oppdra-
get og har utarbeidet en rapport. Denne er foreløpig ikke offentlig, 
men Kretsløpet har fått tilgang på en del av tallmaterialet. 

FØLGER AVFALLSSTRØMMEN
Her framgår det blant annet at 52.000 tonn årlig (44%) genereres i 
husholdningene, en økning fra 29.000 tonn i 1995. Tjenesteytende 
næringer genererer 27% av tekstilene som kasseres, her inngår altså 
klesforretningene. SIFO har funnet at hele 78% av tekstilavfallet 
i 2010 gikk til sluttbehandling ved avfallsanlegg, bare ca 20% ble 
samlet inn for ombruk eller materialgjenvinning. Merkelig nok oppgis 
at hele 15% gikk til deponi, året etter at forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall trådte i kraft. Tekstilavfall er ikke bare klær, men 
også interiørtekstiler, gardiner, duker o.l.

 
 

FRETEX OG UFF DOMINERER
Innsamlingen i Norge domineres av de veldedige organisasjonene 
Fretex og UFF. Fretex samlet inn 10.000 tonn i 2010, og det oppgis 
at 20% av tøyet går til salg i egne butikker, 60% går til eksport, mens 
15% er restavfall som går til energiutnyttelse. 
UFF samlet i fjor inn 7.600 tonn, noe som oppgis å utgjøre 21 milli-
oner plagg. Her blir bare drøyt 3% solgt i organisasjonens butikker i 
Oslo, mesteparten går til sortering og salg i Bulgaria og Litauen. (se 
reportasje på følgende sider). Ifølge rapporten gjenbrukes hele 78% 
av UFF-tøyet, 17% går til materialgjenvinning og 5% til deponi. 

MANGE ER INTERESSERT
Men tekstilavfall er en fraksjon med potensielt positiv verdi som 
stadig flere er interessert i å ta hånd om. Flere andre veldedige orga-
nisasjoner og noen kommersielle aktører driver innsamling. Det finnes 
eksempler på at det er organisert innsamlingsaksjoner til støtte for 
«gode formål» som har vist seg å være rent kommersielle prosjekter. 
Men siden det dreier seg om husholdningsavfall må kommunene gi 
tillatelse til innsamling. På et Avfall Norge-seminar i vinter ble kom-
munene oppfordret til å forsikre seg om at veldedige organisasjoner 
er registrert i innsamlingskontrollen før tillatelse gis. Men aktører som 
seiler under falskt flagg bryr seg neppe med å søke om tillatelse. Og 
rene tyverier fra kleskontainerene på returpunktene oppgis også å 
være et økende problem. Men oppsummert burde det vel ligge godt til 
rette for økt innsamling av en slik populær fraksjon.

Mengden tekstilavfall fra husholdningene har økt jamt og trutt siden 1995, men 
har stabilisert seg de siste fire årene.

Rundt 20.000 tonn tekstilavfall eksporteres årlig, noe av det til dette 
sorteringsanlegget i Litauen.
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Samtidig som mengden kassert, men fullt 
brukbart tøy øker kraftig i Norge og andre rike 
land, øker også etterspørselen etter brukte 
tekstiler i Europa. Særlig er brukt tøy interes-
sant i land med relativt dårlig økonomi og kjø-
lig klima. Litauen er et typisk slikt land, og her 
er UFF´s søsterorganisasjon Humana People 
to People Baltic en stor aktør på klesmarke-
det, med hele 55 forretninger. Organisasjo-
nen driver også et stort sorteringsanlegg, 
dit kommer tøy fra hele vest-Europa og USA. 
Rundt 250 ansatte sorterer her drøyt 120 
tonn tøy om dagen manuelt.

TRANG ØKONOMI
Litauen er definitivt et land på vei opp, men 
lønningene er fortsatt lave. Månedslønna 

ligger gjerne på 1500-2000 litas (1 litas = 
2,15 kr) og lønnskostnadene er dermed ned 
mot en tidel av i Norge. Prisene er naturligvis 
også klart lavere enn her, men mange varer 
koster rundt halvparten av hva vi er vant med. 
Forholdsvis få eier egen bolig og husleiene tar 
dermed sin solide jafs av lønna. Totalt sett gir 
dette et bilde der vanlige litauere har svært 
knapp økonomi, brukbart tøy til en rimelig 
penge er dermed interessant for mange. 

RASKE HENDER
En halvtimes kjøring ut fra Vilnius ligger 
Humana Baltics sorteringsanlegg. Hit 
kommer rundt 120 tonn innsamlet tøy hver 
eneste arbeidsdag, blant annet fra Norge. 
Tøyet kommer i storsekker på drøye 400 kg 

som fraktes ut på de 118 sorteringsstasjon-
ene som den såkalte grovsorteringslinja 
består av. Her står like mange kvinner og 
sorterer tøyet i hele 35 ulike fraksjoner, raskt 
effektivt og stille. Her er ingen industristøy 
eller bakgrunnsmusikk, bare konsentrasjon og 
myke lyder av klær som slippes nedi sekker. 
Gjennomsnittsprestasjonen pr ansatt ligger 
på 925 kg pr dag, hvilket vil si i snitt 2700 
plagg. Det gir ikke mye rom for grubling. 

– Vi bruker en kombinasjon av grunnlønn 
og bonus, sier Rita Starkauskine, som er sjef 
på sorteringsanlegget. Kjønnsdelingen er 
knivskarp, gutta kjører truck og tar seg av 
sekkehåndteringen, mens damene står for 
sorteringen. – Vi har jo forsøkt med menn 
på sorteringsstasjonene, sier Rita, og det 

Samler inn fra de rike, selger til de som 
har det trangt og gir til de fattigste
UFF Norge samlet inn rundt 7600 tonn tøy i 2011 og volumet er økende. Tøyet sendes til sortering 
og salg i enten Estland, Litauen og Bulgaria, der interessen for å kjøpe brukt tøy er langt større enn 
i Norge. Og overskuddet fra virksomheten går til bistandsprosjekter i Afrika.

Av Johs. Bjørndal

I denne svære hallen grovsorterer 120 kvinner nesten like mange tonn innsamlet tøy hver dag.
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skinner tydelig gjennom at det ikke var noen 
suksess….

NØYE PÅ KVALITETEN
Av klærne som kommer inn til sorterings-
anlegget oppgis det at 78% gjenbrukes, 
18% går til materialgjenvinning mens rundt 
4% er avfall og går til deponi. Rundt en 
fjerdedel selges i butikkene i Litauen, og 
denne «butikkfraksjonen» går til en videre-
sorteringslinje, der det sorteres videre i 18 
nye kategorier. Hele seks ansatte har som 
eneste oppgave å kontrollere at kvaliteten på 
de ulike fraksjonene er riktig, arbeidet som 
utføres kontrolleres dermed hele tida. Varene 
som går ut av anlegget pakkes og veies, og 
hver sekk plomberes før videresending til 
butikker eller til andre land. Rundt 30% av det 
innkomne tøyet går nemlig til ombruk i Afrika, 
under betegnelsen tropical mix. 

VIL UTVIDE
Det går kjapt unna på sorteringsanlegget, ti 
lastebillass med tøy sorteres hver dag. Men 

både tilgangen og avsetningen på tøy er god, 
så det er behov for økt kapasitet. Et nytt 
anlegg skal derfor bygges, det skal kunne 
ta hånd om 700 tonn i uka på et skift, og 
nesten det dobbelte på to. Selve sorteringen 
er ikke lett å automatisere, men Örjan Öster-
dal, direktør for Humana People to People 
Baltic, som er det fulle navnet, forteller at 
det skal tas i bruk flere transportbånd for å 
rasjonalisere transporten av tøyet i anlegget 
og redusere truck-kjøringen. 

BISTAND ER DRIVKRAFTEN
Denne organisasjonen, som altså er en 
søsterorganisasjon til UFF Norge, er med sine 
700 ansatte – 250 på sorteringsanlegget og 
450 i de 55 butikkene – en stor arbeidsgiver 
i Litauen. Men dette er altså ikke poenget 
med virksomheten, som for UFF i Norge er 
formålet å generere overskudd som kan gå 
til bistandsprosjekter. Österdal forteller at i 
2011 ble rundt 15 millioner kroner overført 
fra Humana Baltic til prosjekter i ni for-
skjellige land. Mesteparten går til skoler og 
barneklinikker i Afrika, men også i Brasil, Kina 
og India er det prosjekter som støttes av Hu-
mana Baltic. Österdal mener det ikke er noe 
større  problem å motivere for bistandsarbeid 
i et land der de fleste sliter med å få endene 
til å  møtes. – Hvert år sender vi fire av de 
ansatte ut for å besøke bistandsprosjekter i 
Afrika, de kommer alltid tilbake med fornyet 
inspirasjon, sier han. 

Rita Starkauskine er leder for sorteringsanlegget og viser fram lageret av 
utsortert  vintertøy som nå snart skal finne veien ut i butikkene.

Når hver medarbeider sorter mer enn 2500 plagg 
daglig er det liten tid for funderinger.

Rundt en fjer
dedel av det 
innsamlede 
tøyet selges 
videre i butik
kene i Litauen. 
Dette går til 
en finsortering 
der det på ny 
sorteres i 18 
fraksjoner.

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

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
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Raskt omløp for brukte klær 

Ilona Daniunienie har vært sjef for Humana 
Baltic sine klesutsalg i Litauen siden starten i 
1998. Det har gått strålende, i dag finnes hele 
55 slike utsalg. Og Ilona vet godt  hva som sel
ger og hvordan man skal gå fram for å få omsatt 
den brukte trikotasjen med best mulig økonomi. 

– Vi skifter ut sortimentet annenhver uke. Klærne prises enkelt i to 
klasser, vi har A-sortering, der hvert plagg koster 25 litas,  
(ca 54 kroner) og B-plagg som koster halvparten. Utover i salgs-
perioden settes prisene ned, slik at de aller fleste plaggene blir 
solgt. Gjennomsnittlig salgspris pr plagg ender opp på 12 litas 
(rundt 26 kroner) forteller Ilona. Rundt 25 % av de innsamlede 
plaggene som kommer til sortering i Litauen selges i butikkene og 
dette utgjør flere millioner plagg. Og tilbudet er populært, i en av 
de større butikkene i Vilnius talte vi 70 kunder hvorav 15 sto i kø 
for å betale. I hovedstaden finnes hele 15 utsalg, et av disse er 
en såkalt vintage-butikk, noe vi har lært betyr at det her selges 
årgangsklær fra 70- og 80-tallet som sorteres ut spesielt. Rosa 
Fried i UFF Norge forteller at slike klær også sorteres ut og retur-
neres til Norge. UFF har et spesialutsalg for slike klær i Kirkeristen 
i Oslo.

Iluna Daniunienie (t.v.) har ledet Humana Baltic fram til å bli en stor aktør på 
klesmarkedet i Litauen. Her i en av butikkene sammen med Rosa Fried, kommuni
kasjonsansvarlig for UFF i Norge. Foto Olav Skogesal.

Det mangler ikke kunder i butikkene for brukt tøy i Litauen, spesielt ikke 
når nye klær blir tatt inn. Dette skjer annenhver uke. Foto Olav Skogesal.

– Solidarisk humanisme
Rosa Fried er informasjonsansvalig for Foreningen U-landshjelp fra 
Folk til Folk i Norge (UFF i Norge) Hun forteller at organisasjonen er 
medlem i «Den Internasjonale HUMANA People to People Bevegel-
sen» den rommer 32 ulike organisasjoner som dekker 42 land på fem 
kontinenter. – Medlemmene er alle non-profit organisasjoner som 
arbeider med internasjonalt utviklingssamarbeid. Solidarisk Humanis-
me er grunnlaget for dette samarbeidet, det er ikke knyttet til noen 
religion eller politisk ideologi, forteller hun. Medlemmene driver mer 
enn 180 prosjekter innen ulike utviklingssektorer og hovedkontoret 
ligger i Zimbabwe, sentralt i forhold til tyngden av prosjektene. 
Medlemmene i Europa og Nord-Amerika driver tøy- og pengeinnsam-
linger, mens medlemmene i sør driver tøysalg og utviklingsprosjekter 
som lærerskoler, barneskoler, fagskoler, AIDS-forebyggende program-
mer, barnehjelp, utdannelse av bønder på landsbygda og treplanting. 

UFF i Norge samlet i 2011 
inn 21 millioner plagg ved 1392 
innsamlingspunkter i 199 kommuner. 
Organisasjonen hadde i 2011 en total 
omsetning på 40,6 millioner kroner, 
av disse ble 18 millioner overført til 
ulike bistandsprosjekter. Rosa Fried 
forteller at virksomheten er i sterk 
vekst.

Rosa Fried forteller at UFF
innsamlingen av klær sparte 
miljøet for 37.500 tonn CO2 i 
2011. – Men drivkraften er å 
hjelpe de fattigste i verden til 
et liv uten nød, sier hun.
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Bærum kommune har 115.000 innbyggere, 
men bare en gjenvinningsstasjon, eller 
miljøstasjon som de kaller det her. Denne 
hadde i fjor hele 122.000 besøk, noe som 
tidvis resulterte i fullstendig trafikk-kaos. 
Prosjektleder Svein Inge Brudevik i Bærum 
kommunes eiendomsavdeling la da også vekt 
på at trafikktiltakene var en vesentlig del 
av prosjektet, en ny flott tofelts vei helt fra 
E16 og gjennom vekta, samt en ringvei rundt 
hele anlegget skal sørge for at bilkøene på 
lørdager er en saga blott.

DOBLER KAPASITETEN
Men selve gjenvinningsstasjonen er også 
noe for seg selv. – Det ble gjort en grundig 
jobb. Vi hadde mange befaringer til anlegg 
i Sverige og Danmark og lyste ut en 
designkonkurranse, forklarte Brudevik. Denne 
ble vunnet av Reiulf Ramstad arkitekter, 
deres forslag hadde det klingende navnet 
Isi Rider. Kort fortalt er det etablert et 
anlegg med 24 kontainernedkast under tak, 
forsynt med digitale veiledningstavler og 
kjøreanvisninger. Dette publikumsområdet 
er hele 10 daa og formet i en bue, i midten 
er det et stort driftsområde der publikum 
ikke har adgang. Flytting av kontainere og 
annen håndtering av avfallet vil dermed 
foregå helt adskilt fra publikum. Anlegget 
skal ha kapasitet til å ta imot 160 biler i 
timen, noe som er en fordobling av dagens 
kapasitet. – Og dersom det blir for mange 

inne samtidig går en elektronisk bom 
ned, slik at ikke flere slippes inn før noen 
har kjørt ut. Men vi tror egentlig ikke det 
kommer til å skje, sier Brudevik. Stasjonen 
er åpen kl 8 til 20 alle hverdager og til kl 15 
på lørdager. Det er 18 fast ansatte pluss 
noe deltidshjelp, i tillegg driver folk fra 
Bærums arbeidsinkluderingsbedrift Mølla 
gjenbruksbutikk på området. 

UNDER BUDSJETT
Prosjektet omfatter også et nytt mottak for 
farlig avfall, en bygning på hele 600 m² med 
alle tenkelige fasiliteter som skal gi minimal 
manuell håndtering. Hele herligheten ligger 
på et gammelt deponi, og metangassen fra 
dette brukes både til å varme opp bygninger 
og til å holde innkjøringsveien snøfri. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog kalte den 
nye gjenvinningsstasjonen Bærums viktigste 

– Verdens FINESTE 
                      gjenvinningsstasjon
Bærum kommune åpnet nett
opp sin nye miljøstasjon på 
Isi.  Og ingen av de mange 
frammøtte hadde sett makan 
til anlegget som har kostet sine 
125 millioner kroner. 

Av Johs. Bjørndal

Ordfører Lisbeth Hammer 
Krog i Bærum gjør ingen 
forsøk på å skjule sin stolt-
het over den nye gjenvin-
ningsstasjonen på Isi.



23|                            | nr 5 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

miljøtiltak, og håpet at muligheten til å sortere 
sitt avfall under tak – noe som krevde en 
egen bevilgning på 15 millioner kroner – ville 
medføre bedre sortering og dermed økt 
gjenvinning. Hun husket med gru tilbake på 
tiden da Isi var et åpent avfallsdeponi med 
store fugleflokker kretsende over. Hun la ikke 
skjul på at det er kostbart for en kommune å 
etablere et slikt anlegg, men kunne fornøyd 
konstatere at det hele er ferdigstilt for ti 
millioner kroner mindre enn opprinnelig 
budsjettert. 

VIL HA FELLES ADGANGSKORT
I motsetning til nabokommunen Oslo 
tar Bærum betalt fra sine besøkende på 
gjenvinningsstasjonen. For såkalt små lass 
(inntil 100 kg) betales kr 50,- deretter er 
prisen 70 øre pr kg, disse satsene gjelder 
for husholdninger og næringsdrivende. 

Levering av hageavfall og farlig avfall er 
gratis. Alle kjører over vekt både på vei inn og 
ut, og faktureres for differansen. Og selv om 
publikumsbetalingen bare dekker rundt 25 % 
av gjenvinningsstasjonens driftskostnader 
mener Per Kirkesæther, enhetsleder for 
renovasjon i Bærum kommune, at man 
fortsatt vil ta betaling. Han forteller om et 
pågående prosjekt med sikte på å utstede 
adgangskort til alle husstander i Oslo og 
Akershus, som vil gi adgang til et antall besøk 
på en hvilken som helst gjenvinningsstasjon 
i hovedstaden og fylket rundt. – Göteborg 
og omegn har et slikt opplegg, det er meget 
fleksibelt og gjør det mulig både å fordele 
kostnadene kommunene imellom, og å skille 
husholdnings- og næringskunder, sier han. 
Og Kirkesæther mener det ikke spiller 
noen rolle at man har forskjellig holdning 
til betaling. – Vi har sikkert innbyggere 

som leverer gratis i Oslo. Men mange 
som bor i Oslo Vest kommer hit i stedet 
for å kjøre gjennom byen til en av Oslos 
gjenvinningsstasjoner. De betaler for seg og 
vi synes det er helt greit, men et slikt felles 
adgangs- og registreringssystem vil gjøre 
dette helt uproblematisk, mener han.

– FINESTE JEG HAR SETT
Vel, den nye flotte gjenvinningsstasjonen er i 
hvert fall foreløpig ment for Bærums innbyg-
gere. Og ved åpningen manglet det ikke store 
ord. Prosjektleder og ordfører nøyde seg med 
formuleringer som Norges fineste og Nordens 
største, mens Henrik Lystad i Avfall Norge 
i sin hilsningstale klinte til med å utnevne 
Bærums gjenvinningsstasjon til verdens flott-
este. – Det er i hvert fall den fineste jeg har 
vært på, og jeg kan ikke tenke meg at noen av 
de øvrige er finere, sa han.

Prosjektleder Svein Inge Brudevik fortalte 
om den grundige prosessen forut for 
byggingen av anlegget.

Vektbua på Isi fortoner seg 
som en bompengestasjon på en 
motorvei, og skal kunne ta unna 
nesten like mange biler.

Per Kirkesæther, leder for renovasjon i Bærum, viser fram 
adgangskortet som brukes på gjenvinningsstasjonene 
i Göteborgregionen. Han håper noe lignende lar seg 
realisere i Oslo og Akershus.

Den gamle gjenvinningsstasjonen på Isi ser svært 
primitiv ut ved siden av den nye. Men den klarte da å 

ta unna 122.000 besøk i fjor. 

De som skal betjene mottaket for farlig 
avfall på Isi får en tiltalende arbeids
plass.
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Hittil har produksjonen av biogass ved Frevar hovedsakelig vært 
basert på slam fra det kommunale selskapets kloakkrenseanlegg. I 
den nye linja skal det ikke inn avløpsslam, den skal være basert på 
matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustri, og på husdyr-
gjødsel fra lokale bønder. Det er også gjort avtale om mottak av ferdig 
biogassubstrat, materiale som i dag blir sendt til Danmark.

NOK TIL 200 BUSSER
Knut Lileng ved Frevar har vært 
med siden biogassproduksjonens 
oppstart og har slett ikke mistet 
entusiasmen. Han kan fortelle 
at det nye anlegget har kostet 
100 millioner kroner, inkludert 
forbehandling og påfølgende 
oppgradering til drivstoff.  
– Til våren vil vi ha en produksjon 
tilsvarende 1,3 mill Nm³ oppgra-
dert gass årlig, noe som tilsvarer omtrent like mange liter diesel, sier 
han.  Heller ikke drivstoffproduksjon er noe nytt  i Fredrikstad, siden 
2001 har Frevar levert ca 500.000 m3 oppgradert gass, som har for-
synt 65 busser og en håndfull entusiaster med gassdrevet privatbil. Nå 
tar man sikte på å forsyne rundt 185 busser og avfallsbiler, biogassen 
begynner dermed å bety noe i hvert fall lokalt. – Østfold fylkeskom-
mune har vedtatt et mål om at 20% av alle offentlige kjøretøyer skal 
kjøre på klimanøytralt drivstoff innen 2020. Det høres kanskje ikke så 
imponerende ut, men det er faktisk et ambisiøst mål, sier Lileng. 

RUTINERT BIOGASSAKTØR 
satser videre

Frevar har produsert biogass 
helt siden 1989. Nå står et nytt 
anlegg klart til å mer enn fordoble 
produksjonen og råstoffet til det 
nye anlegget skal hovedsakelig 
være matavfall og såkalt 
biogassubstrat.

Av Johs. Bjørndal

Det nye anlegget er straks ferdig og skal begynne å ta imot avfall fra februar. 
Tankene til høyre er mottakstanker for pumpbart substrat.

“…det er mer nær
ing i det som ikke 
har vært spist enn 
det som har vært 
 gjennom magan.

Knut Lileng i Frevar har produsert biogass i mer enn 20 år. Men han er fortsatt fyr og 
flamme og viser entusiastisk fram det nye anlegget.
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TERMOFIL PROSESS
Mengden organisk materiale som går til biogassproduksjon skal 
fordobles, fra 15.000 til rundt 30.000 tonn, men gassproduksjonen 
øker altså mer. – Ikke helt uventet er det noe mer næring i det som 
ikke har vært spist enn det som har vært gjennom magan, forklarer 
Lileng pedagogisk. I det nye anlegget har Frevar satset på en såkalt 
termofil prosess, hvilket vil si en temperatur på hele 55-58 grader i 
råtnetankene, en prosess tilsvarende den Frevar har i sitt nåværende 
anlegg. Noen «trykk-koking» av avfallet før biogassproduksjon, slik 
Cambi-metoden har, legges det ikke opp til. Men alt avfall kvernes 
og går gjennom en såkalt biosep (som sentrifugerer bort emballasje)
før det går innom en doseringstank og hygeniseringstanker der det 
varmes opp til 70 grader i minimum en time. – Siden vi har kontinuer-
lig innmating må vi ha tre slike tanker for å sikre at alt vi kjører inn i 
 prosessen tilfredsstiller kravene til hygienisering, forklarer Lileng. 

LUKTREDUKSJON
Han har nemlig god tro på at bøndene i området vil være interessert i 
bioresten. – Vi satser på å kunne levere avvannet biorest, våt biorest 
og bløtgjødsel klar for utspredning, sier Lileng.

Selv om Frevar ligger i et industriområde med god avstand til fast-
boende naboer har man satset på et skikkelig luktreduksjonsanlegg. 
– All prosessluft går gjennom tre våtshrubbere med henholdsvis sur, 
nøytral og basisk løsning. Det er nemlig slik at verken biogassproduk-
sjonen eller råvarene er helt luktfrie, sier Lileng. 

Busser på biogass er ikke noe nytt fenomen i Fredrikstad, og har avstedkommet 
mye fin lyrikk.

I denne kåken har biogassen blitt oppgradert siden 2001. Den vil snart bli erstattet 
av et nytt oppgraderingsanlegg, all gassen skal heretter bli til drivstoff.
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Strategi for biogass kommer
Til tross for stor verbal velvilje fra alle hold er biogassproduksjon 
fortsatt lite utbredt i Norge, og utnyttelsen av den gassen som 
produseres er heller ikke optimal. Mange har etterlyst en strategi 
for økt produksjon og bruk av biogass og nå ser det ut til at dette 
ønske blir oppfylt                                                              Av Johs. Bjørndal

Den såkalte Biogassalliansen, som foruten 
Avfall Norge består av så ulike aktører som 
Bondelaget, Norsk Vann, Bellona, Zero, 
Østfoldforskning, Norsk Gassforum og Lyse 
Energi, har nylig sendt brev til miljøvern-
ministeren og minnet om at en slik strategi 
er en del av «Klimaforliket II» som Stortinget 
kom fram til i juni. Biogass har lenge vært po-
pulært på Stortinget, men etter det Kretslø-
pet erfarer kom punktet om biogass-strategi  
inn helt i sluttfasen av disse forhandlingene.

I brevet vises det blant annet til at det 
i Landbrukets klimamelding, som ble lagt 
fram i 2009, uttrykkes et mål om at 30 % av 
husdyrgjødsla i landet skal gå til biogasspro-
duksjon innen 2020. Med dagens virkemidler 
er det rett og slett ingen ting som tyder på 
at det vil skje. Avfall Norge har i sitt innspill 
til den nye avfallsmeldingen – som riktig nok 
ikke blir noe av – tatt til orde for at 50% av 
matavfallet som genereres bør gå til biogass 
innen 2020. I dag utgjør mengden som går 
til biologisk behandling  29%, men en god del 
av dette går til kompostering uten biogass-
produksjon.

Miljøverndepartementet ba i fjor høst Klif 
om å utrede tiltak for bedre utnyttelse av det 
våtorganiske avfallet. Dette førte i sin tur til et 
konsulentoppdrag for Mepex, og i rapportens 
anbefalinger uttrykkes omtrent det samme, 
bortsett fra at 2025 er et mer realistisk mål. 
Rapporten anbefaler for øvrig at det innføres 
et generelt krav om kildesortering av matavfall 
og utnyttelse til biogass i alle kommuner, men  

 
med mulighet til å gjøre unntak «dersom det 
kan dokumenteres at andre løsninger er bedre 
i et livsløpsperspektiv». 

Men biogassproduksjonen begrenses ikke 
av mangel på råstoff, men av mangel på 
lønnsomhet for de involverte. Mepex- 
 

 
rapporten vil avhjelpe dette ved å foreslå en 
støtteordning for bruk av biorest i landbruket, 
en støtteordning for FoU-aktiviteter knyttet 
til biogass og «en ny støtteordning for hele 
verdikjeden» når Enovas biogassprogram av-
sluttes i 2014. Dette programmet hadde ved 
forrige årsskifte gitt tilsagn på 253 millioner 
kroner i støtte til 13 anlegg.  

Etter det Kretsløpet forstår er Miljøvern-
departementet nå innstilt på å utarbeide en 
nasjonal strategi for biogass, og et oppdrag 
til Klif om å utrede dette skal være rett rundt 
hjørnet. Så gjenstår det å se om de relativt 
radikale forslagene fra Mepex-rapporten får 
være med videre i dette arbeidet.  

En av relativt få nye biogassprosjekter er Oslo kommunes anlegg på Esval i Akershus, som har mottatt 35 millioner i 
støtte fra Enova. Nå iverksettes arbeidet med en nasjonal strategi for økt produksjon og bruk av biogass.
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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

Automatisk inntømmer - Delta:
- Ergonomisk og sikker

- Høy e�ektivitet
- Beskytter dunkene mot skader

La inntømmeren gjøre jobben!

Se mer på www.steco.no
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GJENVINNING

Mindre avfall – bedre resultater
Den 14. oktober var verdens standardi seringsdag og i år hadde den internasjonale 
standardiseringsorganisasjonen ISO og søsterorganisasjonene IEC og ITU valgt 
«Less waste – better results» som tema for dagen. I fokus sto internasjonale 
standarders betydning for god ressursforvaltning og avfallshåndtering. 

Av Jack Grimsrud, Standard Norge 

Standard Norge er det norske medlemmet av 
ISO, og administrerende direktør i Standard 
Norge Trine Tveter, forklarer gjerne hva som 
ligger i dette.

– Å få en positiv bunnlinje dreier seg i stor 
grad om å forvalte virksomhetens ressurser 
på en bærekraftig måte, og mye av svaret på 
en god ressursforvaltning ligger i å minimere 
avfallet. Det kan vi primært gjøre på to måter 
– enten ved å hindre at avfallet oppstår, eller 
ved å gjenbruke det avfallet som blir generert, 
forteller Trine Tveter.

– Men hva har dette med standardisering å 
gjøre? 

– Standardisering handler om å forenkle og 
optimalisere design-, produksjons-, transport- 
og distribusjonsprosesser. Produsentene 
kjenner kvaliteten på råvarene de kjøper, 
produktene tilpasses standardmål, transport-
emballasjen fyller containerne, containerne 
passer til jernbanevognene, elektroniske spor-
ingssystemer detekterer hvor i verden varene 
til enhver tid befinner 
seg, pengetransaksjoner 
går smertefritt, og ute 
hos forbrukerne passer 
den nye komfyren i 
kjøkkeninnredningen, og 
den nye døra i den gam-
le veggåpningen. Alt 
dette skjer takket være 
standarder. De forhindrer 
ad hoc-løsninger og tilpasninger underveis, og 
dermed unngås unødvendig ressursforbruk og 
avfallsgenerering, forklarer Trine Tveter. Det 
hele gir bedre resultater både for produsente-
ne, distributørene, forbrukerne og miljøet som 
helhet.

Internasjonale standarder ligger også til 
grunn for alt som måles her i verden. Alt fra 
vekt og lengder, til lysnivåer, støy og energifor-
bruk måles i såkalte SI-enheter, og det finnes 
også standarder for hvordan det skal måles. 
Dette gjør at vi får sammenliknbare resultater 
fra produsent til produsent og fra bransje til 
bransje, noe som igjen åpner for konkurranse 

om å gjøre det miljømessig best mulig, for 
eksempel i forhold til avfallsproduksjon, res-
surseffektivitet, gjenvinningsgrad eller annet 
som kan måles ved hjelp av miljøparametere. 
Myndighetene kan da på sin side stadig sette 
litt strengere, men samtidig realistiske krav 
etter prinsippet om «best available techn-
ology». Et eksempel å nevne her kan være 
standardiseringskomiteen som jobber med ISO 
14000-serien for miljøstyring. Den har nå fått 
i oppdrag å utarbeide en miljøparameter for 
hvordan vi skal definere karbonekvivalenter. En 
slik parameter vil gi oss et felles begrepsappa-
rat rundt klimautslipp.

– Men er ikke ISO 14000 egentlig bare en 
perm i hylla og et diplom på veggen?

– Absolutt ikke. Det er mulig noen 
opplever at det har gått litt inflasjon i antall 
styringsstandarder, men ved siden av den mest 
brukte styringsstandarden, ISO 9001, som 
går på kontinuerlig kvalitetsforbedring, er ISO 
14000-serien den standarden som er mest 

brukt i de virksomhetene 
som ønsker å ha orden på 
miljøarbeidet sitt. Norge 
har inntatt en viktig rolle 
i det internasjonale ISO 
14000-arbeidet, og i 
Standard Norge har vi 
påtatt oss å lede arbeidet 
med å revidere ISO 14004, 

en av de mest sentrale 
standardene i serien. I den reviderte standarden 
vil avfallshåndtering, som også inkluderer 
sluttavhending, få vesentlig oppmerksomhet. 
Et relativt nytt trekk i miljøene som jobber med 
livsløpsanalyser er at stadig flere, i stedet for 
å arbeide i et vugge-til-grav-perspektiv, nå 
fokuserer på vugge-til-vugge. I dette ligger det 
et mål om at produkter og organisasjoner ikke 
skal generere avfall, og at ressurser ikke skal 
forlate kretsløpet.

En annen viktig styringsstandard som 
omhandler miljøvern og som ble utgitt i fjor 
er ISO 50001 for energiledelse. Jeg vil også 
nevne ISO 20121, en helt ny standard for 

bærekraftige arrangementer, sier 
Trine Tveter. Standarden ble utviklet 
forut for de olympiske lekene i London 
og hjalp arrangøren til å gjennomføre de 
mest miljøvennlige lekene noen gang. Den 
profesjonelle arrangementsindustrien er faktisk 
en av de mest avfallsgenererende bransjene 
som finnes. En rekke store arrangementer står 
for tur i Norge, så vi oppfordrer alle kultur-, 
idretts- og messearrangører til å bruke ISO 
20121 når de planlegger arrangementene sine 
fremover. Standarden er snart ferdig oversatt til 
norsk og utgis som Norsk Standard.

– For forbrukerne er det kanskje emballasje 
som skaper mest irritasjon når det gjelder å 
sortere og frakte avfall ut i avfallsbeholderen. 
EU-kommisjonen sammen med emballasje-
næringen satte emballasjeminimering på 
dagsordenen allerede på 90-tallet. Ser du noen 
utvikling på dette området?

– Ja, stikkordet nå er optimalisering, det vil si 
at det i tillegg til minimering og gjenvinnings-
muligheter for selve emballasjen, også fokuse-
res på at emballasjen må være så sterk at den 
holder på selve produktet i hele verdikjeden, 
fra fabrikk til forbruker. Hensikten er at det ikke 
skal oppstå svinn underveis. Seks europeiske 
standarder ble utgitt i 2004. De omhandler i 
korte trekk emballasjens vekt og volum, om-
bruksemballasje og emballasje hvor materialet 
og energien kan gjenvinnes eller komposteres. 
Avfallsbeholderne og arbeidstøyet som brukes 
ved henting av avfallet, er det forresten også 
standarder for. I tillegg finnes det standarder 
som sikrer arbeidsmiljøet, bl.a. ved å detaljere 
bestemmelser i maskindirektivet, f.eks. løftean-
ordningene på renovasjonsbilene.

– Mange renovasjonsbiler går nå på biogass – 
spiller standardene en rolle her også?

– Standarder brukes nær sagt over alt, og 
omhandler også biogass. EU har gjennom 
fornybarhetsdirektivet satt krav til 20 prosent 
reduksjon av klimagasser innen 2020, og stan-
darder brukes for å gi mer detaljering knyttet 
til direktivet. Mer bruk av bioenergi både til 

“– Internasjonale standar
der forenkler, effektivi
serer og hjelper hele 
samfunnet til bedre 
ressursutnyttelse.
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Mindre avfall – bedre resultater

oppvarming og transport er et virkemiddel for 
å nå reduksjonsmålet. Dette innebærer at det 
skal utarbeides en rekke europeiske standarder 
for biogass og bioenergi. Her bør norske aktører 
benytte muligheten til å delta i arbeidet. De 
siste 10 årene har det vært liten interesse for 
standardisering av bioenergi i Norge, men Stan-
dard Norge har nå etablert en norsk standard-
iseringskomité hvor vi ønsker flere deltakere inn. 
De siste standardene som komiteen har begynt 
å arbeide med, er hvordan kravet til bærekraft 
kan ivaretas ved produksjon av bioenergi. Ett 
eksempel er standarden for bærekraftskriterier 
som er planlagt ferdig i løpet av 2013, den vil få 
stor betydning for bioenergibransjen. 

– «Vugge til vugge»-perspektivet du tidligere 
nevnte passer med en av de vesentlige utford-
ringene i dagens avfallsdebatt, den såkalte 
«end of waste»-definisjonen. Når kan vi anse 

et avfall for å være et fullverdig råstoff igjen? 
Dette må vel være en typisk standardiserings-
oppgave? 

– I denne diskusjonen er standardiseringen 
kanskje selve verktøyet. Avfallsdirektivet fast-
setter en del kjøreregler for når et avfall ikke 
lenger anses for å være avfall, men igjen kan 
betraktes som et fullverdig råstoff. Ett av krite-
riene er at materialet må tilfredsstille de teknis-
ke kravene som er stilt gjennom lovgivning og 
standarder i den tiltenkte bruken av materialet, 
uansett om det er resirkulert eller jomfruelig. I 
en rekke produktstandarder, utviklet f.eks. for 
byggevare-, brensels- og gummiindustrien, 
er det stilt mange kvalitetskrav, men også 
miljøkrav. Dette gjelder f.eks. utslipp av giftige 
stoffer og stråling. Et eksempel som er relevant, 
og som jeg selv kjenner godt fordi jeg har ut-
dannelse innenfor betongmaterialer, er bruken 
av knust betong som tilslag i betongproduk-

sjonen. Resirkulert betongtilslag kan ikke 
CE-merkes og selges som reprodusert 
tilslag før produktet er sjekket i henhold 
til standarden NS-EN 12620 Tilslag for 
betong. Det som må kontrolleres er bl.a. 
innhold av tungmetaller, andre giftige 
stoffer og stråling.

– Den norske standarden som kanskje 
er mest brukt i avfallsmiljøet er NS 
9430 Alminnelige kontraktsbestem-
melser om innsamling og transport av 
husholdningsavfall. Den er snart 10 år 
gammel, er det planer om å revidere 
den i nærmeste framtid?

– Det er det, vi holder faktisk på 
med revisjon av standarden og regner 
med at den blir lagt ut for høring på 
våre nettsider i oktober. Standarden 
ble utarbeidet for at avfallsbransjen 
skal ha en enhetlig og balansert 
kontrakt for innsamling og transport av 
avfall. Den skal også sikre at tjenesten 
utføres på en trygg og forutsigbar 
måte og er derfor i tillegg et relevant 
verktøy for arbeidstakere og tillitsvalg-
te. Vi har fått tilbakemelding på behov 
for modernisering av standarden, og det 

vi vurderer å revidere er bl.a. begreper 
som «kvalitet» med henvisning til ISO 

9001, «virkedager», «justering av vederlaget 
ved endringer», «tvister» og «dagmulkt». Vi 
vil også se på om det skal tas inn tekst knyttet 
til sosial dumping. Generelt kan det sies at 
NS 9430, i større grad enn i dag, vil bli forsøkt 
harmonisert med de juridiske standardene som 
gjelder for byggearbeider. 

– Innledningsvis nevnte du standardisering-
ens betydning for en bedre bunnlinje. Hva er 
«bunnlinjen» for Verdens Standardiseringsdag?

– Internasjonale standarder forenkler og 
effektiviserer ikke bare næringslivet, men 
hjelper hele samfunnet til bedre ressursut-
nyttelse. På den måten gir standardisering 
et bidrag til en bærekraftig framtid. Det 
siste standardiseringsprosjektet som vi har 
engasjert oss i, og som går direkte på mil-
jøforbedring, er standardisering av karbon-
fangst. Dette arbeidet kan være relevant 
for dem som driver avfallsforbrenning, men 
ingen fra den norske avfallsbransjen har 
foreløpig meldt seg. Oljeindustrien, betong-
industrien og miljøorganisasjonene er 
derimot med. Ønsker du å delta, er det bare 
å kontakte Standard Norge for å vite mer om 
hvordan du kan bli engasjert som ekspert, 
avslutter Trine Tveter.

Trine Tveter, direktør i Standard Norge, mener standarder 
spiller en stadig viktigere rolle for en rasjonell avfalls
håndtering og ikke minst i arbeidet med å tilbakeføre 
avfall til råvarer med definerte kvaliteter. 
Foto Standard Norge.
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Bedre stemning på JUBILEUMSkonferansen 
Klifdirektør Ellen Hambro ble 
introdusert som «vår strenge 
svigermor» på konferansen 
Farlig avfall 2012.  Trolig med 
tanke på hennes forrige opptre
den for to år siden, da hun etter 
særdeles dårlige resultater ved 
en landsdekkende tilsynsaksjon 
virkelig hudflettet bransjen. 
Hun var langt mer forsonlig nå 
og inviterte seg selv tilbake i 
2015, etter en kontrollaksjon 
der absolutt alt er på stell. 
– Det gleder jeg meg til, sa hun. 

                                            Av Johs. Bjørndal

Før dette hadde den såkalte jubileums-
konferansen i Tønsberg, det var 25. gang, blitt 
hyggelig åpnet av kronprinsesse Mette Marit. 
Som forsikret bransjen om at hun var «godt 
over middels interessert i det dere holder på 
med». Kronprinsessen har åpenbart satt inne 
en avfallsoffensiv, hun hadde uken før besøkt 
farlig avfall-mottaket på Haraldrud i Oslo og 
forsikret at hun framover ville yte sitt bidrag 
for bevisstgjøring rundt kildesortering og 
gjenvinning. 

… MEGET BEDRE NU..
Siden konferansen markerte et jubileum 
inneholdt den naturlig nok flere innslag 
av tilbakeskuende karakter. Ellen Hambro 
konstaterte at det gikk ti år fra den første 
stortingsmeldingen om spesialavfall kom i 
1975 til det faktisk skjedde noe. Og at det som 
til slutt utløste handling var skandalesaker, ikke 
målrettet politikk. Hambro gjennomgikk nye krav 
og forventninger til bransjen, og nevnte spesielt 
en ny forskrift som vil gi mulighet til å reagere 
strengere på ulovlig eksport. – I dagens lovverk 
er dette bare en forseelse som kan gi bøter.  

Vi foreslår nå en strafferamme på to år, samt 
at forsøk på ulovlig eksport også blir ulovlig. I 
dag er det lite å gjøre med slike transporter som 
stoppes på norsk side av grensen, sa hun. Men 
det vanket altså gode ord også: – Gudskjelov for 
at dere finnes. Og veldig mye er meget bedre 
nu, men dere har fortsatt en jobb å gjøre, var 
Klif-direktørens avskjedsord til mer enn 300 
deltagere, noe som selvfølgelig var  rekord.

ELEKTRONISK DEKLARERING 
TIDLIGST 2014
Den relativt ferske styrelederen i Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA), Fredrik 
Gaustad, konstaterte at bransjen eksisterer 
fordi det finnes et lovverk om håndteringen 
av farlig avfall. Han ønsket dermed et skjerpet 
og strengt håndhevet regelverk velkommen. 
Foreningen teller nå 83 medlemmer som til 
sammen håndterer 81% av alle deklarasjonene 
på farlig avfall, som fortsatt fylles ut på 
gjennomslagspapir. – Vi forventer at elektronisk 
deklarering gjennomføres i 2013, sa Gaustad 
om en av de store føljetongene i bransjen. Dette 
håpet ble for øvrig plukket ned litt senere på 
dagen, av Trude Syvertsen, som er prosjektleder 
for elektronisk deklarering i Klif. – Vi regner med 
å ha en førsteversjon klar til bruk sommeren 
2014, sa hun, og gjorde sitt beste til å dempe 
forventningene. – I første rekke skal elektronisk 
deklarering erstatte dagens papirbaserte 
system og omfatte avfallsflyten mellom 
avfallsprodusent og første aktør, sa hun.

ET SPØRSMÅL OM MORAL
Gunnar Murvold, direktør i EE-returselskapet 
Renas, valgte en moralsk tilnærming i sitt 

Klifdirektøren inviterte seg selv tilbake til en bransje 
«der alle har buksene oppe» i 2015.

Kronprinsessen ga uttrykk for engasjement og interesse for arbeidet med å holde farlige stoffer 
unna miljøet, da hun åpnet konferansen. Foto NFFA.

NFFA sin relativt ferske styreleder Fredrik Gaustad var 
svært velkledd for anledningen.
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Bekymret for nanomaterialene
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell møtte avfallsbransjen for 
første gang på Farlig avfallkonferansen i Tønsberg. Han foku
serte på kvikksølv, de nye nanomaterialene og ulovlig eksport av 
farlig avfall.

Solhjell opptrådte som førstemann 
på konferansens annen dag og 
prøvde å dempe forventningene 
med å referere reklameplakaten for 
et åpent møte på Grong: Guttorm 
Hansen taler, ellers god underhold-
ning.  Etter å ha avlevert noen høf-
ligheter om den høye kompetansen 
i avfallsbransjen avslørte Solhjell at 
han hadde lest lekser selv også:

– Kvikksølv er en av de farligste stoffene 
vi har med å gjøre. I Minimata i Japan døde 
mange mennesker og mer enn 3000 barn 
ble født med misdannelser på grunn av 
kvikksølvutslipp fra en kjemisk fabrikk på 
50-tallet. Vi har innført forbud mot kvikksølv 
og utslippene i Norge er redusert med 70% 
fra 1985 til 2009. Likevel er det fortsatt en 
viktig oppgave å ta hånd om det kvikksølvet 
som fortsatt finnes i systemet på best mulig 
måte, sa han. Dette ble fulgt opp fra salen 
med spørsmål om hva som vil skje med den 
kvikksølvrike U-båten utenfor Fedje. Miljø-
vernministeren svarte at man her arbeidet ut 
fra at tildekking er det beste alternativet.

Men når noe fases ut kommer gjerne 
noe annet inn. Solhjell fokuserte på de nye 
nanomaterialene og utfordringene de kan gi. 
– Vi vet at nanosølv gir en kraftig giftvirkning 
på laks. Og såkalt nanokarbon har en struktur 
som minner om asbestfiber. Innsamling av 
disse nye materialene kan gi betydelige 

utfordringer som er veldig 
forskjellige fra de vi har i 
dag, sa Solhjell.

Miljøvernministeren tok 
også for seg den utford-
ringen eksport av farlig 

avfall til u-land er. – Hele 1,2 millioner dødsfall 
årlig knyttes til håndtering av farlige kjemi-
kalier, tar vi med de indirekte virkningene, 
altså økt kreftfrekvens, er tallet beregnet til 
2,2 millioner. Dette er flere enn de som årlig 
dør av sykdommer som AIDS, tuberkulose 
og malaria. Vi arbeider hardt for å få på plass 
internasjonale avtaler som kan stoppe denne 
eksporten og konstaterer med glede at USA 
under Obama nå støtter dette arbeidet, sa 
Solhjell.

Og selvsagt måtte han svare på hvordan 
stortingsmeldingen om avfallspolitikken lå 
an i løypa: – Det gjenstår en god del, jeg har 
selv også ønsket å gå nærmere inn en del 
problemstillinger, svarte han. Og han ville ikke 
gi forsikringer om at meldingen vil bli behand-
let i Stortinget før valget neste høst. Men 
noen antydninger om at det ikke blir noen 
stortingsmelding overhode kom miljøvernmi-
nisteren ikke med den 12. september. 

Miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell ville forståelig nok ikke 
tidfeste når stortingsmeldin
gen om avfallspolitikk skulle 
være ferdig. 

foredrag: – Fader vår består av 67 ord og de 
ti bud av 297. Dette har holdt for millioner av 
mennesker  i tusen år. EE-forskriften består 
av mer enn 10.000 ord, likevel sies det stadig 
at dette ikke er nok. Men det handler egentlig 
om holdninger, hvis alle går på jobb med det for 
øye at ingen miljøgifter skal komme på avveie 
er det unødvendig med flere regler, sa han. 
Murvold var likevel ikke blind for at økonomiske 
insentiver har sin plass. – Vi betaler ikke bare for 
innsamling og behandling av EE-avfallet, men 
også for at miljøgiftene som tas ut av avfallet 
får sin riktige og ofte kostbare behandling. 
Man må ikke organisere det slik at det er 
penger å spare på ikke å ta ut alle miljøfarlige 
komponenter, sa Murvold, med dårlig skjult 
adresse til de øvrige returselskapene som 
håndterer EE-avfall. Renas håndterte i fjor 
51.000 tonn EE-avfall, fra dette ble det plukket 
ut to tonn kvikksølv, 20 tonn PCB, 27 tonn bly 
og to tonn kadmium.

– VÆR KORT OG KONKRET
Pål Spillum, fungerende seksjonsleder i Klif, 
gjennomgikk de endringene direktoratet har 
foreslått i farlig avfall-forskriften (beskrevet 
i forrige nummer av Kretsløpet). – Ønske 
om klargjøring av ansvaret og mer ensartet 
praktisering av regelverket er bakgrunnen 
for det vi har foreslått, sa Spillum, som håpet 
Miljøverndepartementet snart ville sende 
forslaget til ny forskrift  ut på høring.  – Og 
da vil jeg anbefale at man gir korte, konkrete 
høringsuttalelser med begrunnede forslag, 
sa Spillum, som mente at det tidligst mulige 
tidspunkt for ikrafttredelse er 1. juli neste år. 

Trude Syvertsen har den utakknemlige jobben som 
leder for Klifs arbeid med elektronisk deklarering, og 
måtte forklare hvorfor dette ikke er klart neste år 
heller.

En del av vårt 
farlige avfall 
blir som kjent 
eksportert. Og 
behandlere fra 
nabolandene 
var representert 
blant utstillerne.
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Første og siste jubileum for Ruteretur
– Ingen trodde det ville bli noe tiårsjubileum, bransjen mente det 
ville være fort gjort å samle inn de PCBholdige isolerglassrutene. 
Men det har vist seg at levetiden er lengre enn forventet og fort
satt regner vi med at det er mer enn 200.000 slike vinduer igjen 
i norske bygg, sa Eirik Wormstrand da han ønsket velkommen til 
det lille returselskapets tiårsjubileum.

Av Johs. Bjørndal

Pål Spillum fra Klif hilste jubilanten, som han 
mente hadde gjort en god jobb. – Vinduer 
produsert mellom 1965 og -75 inneholder 
faktisk hver 50-70 gram PCB og utgjør en av 
de viktige kildene for dette bioakkumulerende 
stoffet som det bare er mulig å få ut av krop-
pen ved amming. 

NEPPE UTVIDET PRODUSENTANSVAR
Og i tillegg til primæroppgaven – å få samlet 
inn rutene og sørge for trygg behandling av 
PCBen de inneholder – har Ruteretur skapt fo-

kus på PCB som miljøgift og oppmerksomhet 
rundt farlig avfall generelt i bygg, sa Spillum. 
Han var imidlertid tilbakeholden med å love 
nye returordninger, for eksempel for å ta hånd 
om PCB-etterfølgerne klorparafiner og ftalater 
i nyere isolerglassruter. – En returordning kan 
være velegnet for å få tak i en miljøfarlig 
avfallsstrøm som vi ellers ikke får til riktig  

 
behandling. Men en slik ordning krever  
mye administrasjon og myndighetene ønsker 
ikke for mange slike ordninger, sa Spillum.

– UHÅNDTERLIGE MENGDER
Dette ble fulgt opp av Eirik Wormstrand, som 
er tilbake som daglig leder i Ruteretur under 
etterfølgeren Sverre Valdes pappapermisjon. 
Han påpekte at en utvidelse av returordnin-
gen til også å omfatte vinduer med klorpara-
finer ville medføre at hele 25 millioner ruter 
etter hvert måtte samles inn. Klorparafin ble 

nemlig brukt fra 1975 til 1990, en periode 
med stor byggeaktivitet. Andelen ruter med 
klorparafin fra denne perioden er imidlertid 
langt lavere enn andelen PCB-vinduer fra 
1965-75, men de kan bare skilles ut ved 
hjelp av kostbare analyser.  – Dermed må alle 
rutene samles inn, noe som totalt vil koste 
9,2 milliarder kroner og hvem skal ta den 

regningen? Finansiering ved hjelp av vederlag 
på nye ruter vil medføre et prispåslag på 
140 kroner pr rute, mer enn halvparten av 
produktprisen. Det er utenkelig å lansere 
en produsentansvarsordning der det blir så 
lønnsomt å være gratispassasjer, sa Worm-
strand, som opplyste at vederlaget Ruteretur 
nå krever inn er kr 12,50 pr rute.

Som løsning på problemet anbefal-
te Wormstrand at det ble gjennomført 
prøvebrenning  av slike vinduer i norske 
avfallsforbrenningsanlegg, med sikte på at 
dette kan bli løsningen for denne fraksjo-
nen. Så vidt Kretsløpet forstår er verken 
Klif eller Avfall Norge avvisende til dette, 
i Klifs utredningsoppdrag om farlig avfall i 
forbindelse med stortingsmeldingen (som 
altså nå ikke blir noe av), skal dette være 
nevnt som et eget punkt.

PCB TIL BREVIK OG FINLAND
Vel, uansett vil Ruteretur fortsette som 
returselskap til strømmen av PCB-vinduer 
begynner å tørke inn for alvor. Som det 
framgår av figuren til venstre var det et 
klart fall fra 2010 til 2011, men Worm-
strand mener dette ikke bare skyldes redu-
sert tilgang, men også bedre utsortering 
av vinduene som virkelig inneholder PCB. 
I dag går vinduene fra Sør- og Østlandet 
til  behandling hos Norsk Gjenvinning på 
Kongsvinger. Der skilles glass og karm, 
glasset går til gjenvinning hos Glava, mens 
karmen, med list og fugemasse går til for-
brenning i sementovnen i Brevik, der tem-
peraturen er mer enn høy nok til å uskade-
liggjøre PCB. Fra Nord-Norge, Trøndelag og 
Vestlandet går vinduene hele til Ekokems 
roterovn  i Finland. – Glasset  utnyttes 
ikke her, men  roterovnen trenger en viss 
mengde flytemasse og her har glasset en 
funksjon, forklarte Wormstrand. Gjennom-
snittlig behandlingskostnad pr vindu er 
rundt 370 kroner, av dette finansieres 7% 
av avfallsbesitter, mens hele 93% kommer 
fra vederlaget Ruteretur krever inn. 
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Det er utenkelig å lansere en produsentansvarsordning der det blir så 
lønnsomt å være gratispassasjer…

Daglig leder Eirik Wormstrand gjorde det klart at Rute
returs ansvar er å samle inn PCBvinduer og få disse til 
miljøriktig behandling, og ikke noe annet.

Utviklingen av antallet innsamlede PCBvinduer tyder på at toppen er passert.
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Forvaltning av sentrale renovasjonsdata
	 •		 Renovasjonsgebyret
	 •		 Utstyr	og	lagerkontroll
	 •	 Standplass,	utstyr	og	lager
	 •		 Samarbeid	om	utstyr	og	standplass
	 •		 Tømmekalender	og	renovasjonsruter
	 •		 Avvikshåndtering
	 •		 Arbeidslister	på	bestillinger/ordre
	 •		 Integrasjon	mot	Elektronisk	tømmeregistrering	(ETR)
	 •		 Automatisk	oppdatering	av	data	mellom	kommune
	 	 og	interkommunalt	renovasjonsselskap

KomteK Renovasjon

Hovedkontor	Sandvika,	Postboks	145,	Løkketangen	20A,	1300	Sandvika
Telefon:	67	55	14	00,	Telefax:	67	55	14	01,	info@norkart.no,	www.norkart.no

Et	totalkonsept	for	tjenesteproduksjon	og	
forvaltning	innen	teknisk	sektor
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Det er foreløpig uavklart hva man skal gjøre med overskuddsmasser fra byggeplasser i alunskiferområder. Her ved 
ombyggingen av Ensjø Tbanestasjon i Oslo er det konstatert alunskifer med strålingseffekt. 
 

Alunskifer – stor fraksjon         
             uten behandlingsløsning
Det er blitt mer fokus på at 
en betydelig del av land ets 
 geologi kan være radioaktiv. 
Forurensningsloven er også 
utvidet til omfatte radioaktivt 
avfall. Og den  radioaktive al
unskiferen finnes i store områ
der rundt Mjøsa og på mindre 
arealer i Oslo, Akershus og 
Buskerud. Hvordan overskudds
masser fra bygging i disse 
områdene skal disponeres er 
fortsatt uavklart.

Av Johs. Bjørndal

Forskriften fra 2011 definerer 
avfall som radioaktivt dersom ak-
tiviteten overstiger 1 becquerel 
(Bq) pr gram for uran og thorium. 
Siden alunskifer inneholder flere 
isotoper av både uran, radium og 
thorium beregnes strålingseffek-
ten etter en komplisert summe-
formel beskrevet i et vedlegg 
til forskriften. Det må altså tas 
målinger for å vurdere om man 
har alunskifer som regnes som 
radioaktivt avfall. Problemet er at 
det nesten ikke er noen som har 
tillatelse til å deponere radio-
aktivt avfall. Statens strålevern 
oppfordrer derfor virksomheter 
til å søke om tillatelse til å drive 
deponi for radioaktivt alunskifer.

GIFTIG SIGEVANN
Men deponering av overskudds-
masser har som kjent sine 
fallgruver, uavhengig av radio-
aktivitet. Alunskifer inneholder i 
tillegg til de radioaktive isotope-
ne også tungmetaller og sulfid. 
Det er  ingen heldig kombinasjon, 
sulfiden gjør avrenningen fra 
oppgravde masser svært sur, noe 
som i sin tur løser ut tungmetal-
lene og de radioaktive stoffene, 

og kan gjøre sigevannet direkte 
giftig. Så hvor skal man gjøre av 
de betydelige mengdene avfall 
med alunskifer som nå er i ferd 
med å genereres?

– LAVE VERDIER
Per i dag har NOAH på Langøya 
en midlertidig tillatelse til å ta 
imot inntil 50.000 tonn . Direktør 
Carl Hartmann i NOAH forteller 
at de har søknad inne om at 
denne tillatelsen blir permanent. 
Hartmann sier de foreløpig har 
lite erfaring, men målinger av 
alunskifer de hittil har fått inn 
har gitt lave verdier av innhold av 
radioaktive stoffer. 

 I Himdalen i Aurskog ligger et 
deponi for lavradioaktivt avfall 
som drives av Institutt for ener-
giteknikk (IFE) på Kjeller. Og på 
Sløvåg i Hordaland har Wergeland 
Halsvik etablert et deponi for 
lavradioaktivt avfall fra olje-
bransjen. Men dette er løsninger 
med fjellhaller, dimensjonert for 
å ta imot andre typer og mindre 
mengder radioaktivt avfall, ikke 
tusenvis av tonn med stein. 

 

HIAS VIL FORSØKE
Som nevnt er de største fore-
komstene av alunskifer rundt 
Mjøsa, og seniorrådgiver Helge 
Bryhni i HIAS forteller at de har 
satt i gang et prosjekt, med sikte 
på å kunne ta imot alunskifer ved 
selskapets deponi på Heggvin . 
Men HIAS vil vite hva de gjør:  
– Vi utreder dette nå, med sikte 
på i første omgang å etablere 
et testdeponi. Vi har engasjert 
Hjellnes Consult og NGI for å ut-
arbeide et grunnlag, og vi regner 
med at dette arbeidet vil munne 
ut i en søknad om å kunne ta 
imot radioaktive overskuddsm-
nasser, sier Bryhni. 

ØNSKER FLERE MOTTAK
Den store aktiviteten i bygge-
bransjen i Oslo-regionen gjør at 
det er nødvendig med et eller 
flere nye deponier som helst bør 
ligge relativt  nær Oslo. Statens 
strålevern ønsker flere søknader 
fra avfallsmottakere om tillatelse 
til å håndtere og deponere 
radioaktivt avfall, men så langt 
har få meldt sin interesse. I 
2011 ble det deklarert  17600 
tonn radioaktive steinmasser, 

hovedsakelig alunskifer. I 2012 
er det  deklarert 40 000 tonn 
bare første halvår, så behovet for 
mottak som har godkjenning til å 
ta i mot alunskifer er akutt.

– Vi ønsker at industriene som 
arbeider med alunskifer skal 
finne de løsningene som passer 
best for dem. Vi vurderer alle søk-
nader som kommer inn og ønsker 
alle virksomheter som vurderer 
å søke om tillatelse velkommen, 
uavhengig om de er store eller 
små. Vårt viktigste krav er at de 
vet hvilke utfordringer radioaktiv 
alunskifer har og hvordan de 
kan løse dem, sier Mette Nilsen, 
rådgiver i Statens strålevern.

De som måtte være interessert 
i å søke om tillatelse til å ta imot 
alunskifer og annet lavradioaktivt 
avfall kan gå inn på strålevernets 
nettside www.nrpa.no og videre 
på lenken skjema. Der finnes en 
omfattende veiledning til hva en 
søknad skal inneholde.
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EUROPE 

Sulphate plates beyond control 
 

 (hazardous waste) 

Escalating mobile crime 
 

(thieves) 

– Direktivet definerer demonter-
ing av blybatterier som gjen-
vinning, noe åpner for eksport 
av bly fra slike batterier. Det er 
er etter vårt syn uheldig, siden 
det finnes mer enn tilstrekkelig 
gjenvinningskapasitet i Europa, 
i anlegg med høy miljøstandard. 
All demontering av batterier 
burde skje i tilknytning til disse 
smelteanleggene, at det er tillatt 
å eksportere bly fra demonterte 
batterier åpner for useriøse 
aktører. Vi opplever stadig oftere 
regulære tyverier 

av kasserte bilbatterier fra våre 
mottaksplasser, sier Hagen, og 
minner om at bly er giftig.   
På et arrangement for produsen-
ter og gjenvinnere av blybatterier 
i Warszawa tok Hagen til orde for 
at et nytt batteridirektiv må for-
by demontering av blybatterier 
utenom smelteanleggene, og at 
eksport av kasserte blybatterier 
ut av Europa bør forbys. – Dette 
er dessverre et nytt eksempel på 
at EU-reguleringer i praksis inne-
bærer «samling i bunn» isteden-
for «samling om en standard», 
sier Hagen.

Sulfatplater fra et 
demontert blybatteri. 
Dette er farlig avfall, men 
batteridirektivet åpner 
likevel for eksport av 
slikt materiale. 

Bekymret for 
ulovlig blyeksport
Frode Hagen, direktør i returselskapet Batteri
retur, advarer mot en økende eksport av bly 
ut fra Europa. Han mener innskjerpinger i EU’s 
batteridirektiv vil kunne motvirke dette.

Frode Hagen i Batteriretur 
vil ha strengere regler 
for eksport av bly fra 
demonterte batterier. 
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FARLIG AVFALL

 

www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

Terminator avfallskvern kverner det mest 
krevende avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, kapasitet, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet kjennetegner Terminator 
Avfallskvernene fra Komptech 

Avfallskverner–flishoggere–siktemaskiner–kompostmaskiner–suge/spyleutstyr m.m. 

Vi Gratulerer Remiks 
Produksjon AS med 
Ny TERMINATOR 6000 S 
Stasjonær Avfallskvern! 

Nye koder for farlig avfall 
fra offshore?
Norsk olje & gass (tidligere Oljeindustriens landsforen
ing) foreslår nye koder for registrering og deklarering 
av ilandført avfall fra offshorevirksomheten. Klima og 
forurensningsdirektoratet (KLIF) og Norsk forening for 
farlig avfall (NFFA) ser også et behov for bedre regis
trering av dette avfallet.

De to bransjeforeningene har over 
tid hatt dialog med felles ambisjon 
om ytterligere å forbedre systemet 
for håndtering av farlig avfall fra 
offshorevirksomheten. KLIF ber nå 
Norsk olje & gass på en enda mer 
detaljert måte begrunne sitt forslag 
til ny inndeling i avfallsstofflisten. 
Foreningen har fått frist til 1. no-
vember i år. Dersom KLIF aksepterer 
begrunnelsen, åpner direktoratet 
for å endre listen med virkning fra 
nyttår.

Behovet for nye koder må sees i 
sammenheng med myndighetenes 
ønske om å bedre oversikten over 
avfallsstrømmene for farlig avfall fra 
offshorevirksomheten. Ved tilsyn er 
det oppdaget mangelfulle registrerin-
ger og rutiner for rapportering. Dette 
kan blant annet skyldes manglende 
prioritering og fokus fra oljeselskap-
ene på dette området, og et dårlig 
tilpasset kodeverk for registrering og 
deklarering av dette avfallet, anfører 
KLIF. 

Dagens avfallskoder er lite tilpasset det farlige avfallet som genereres i 
oljeindustrien, mener Norsk olje & gass. Foto Anne Nordheim/Haliburton.
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NFFA ber om kontroll av «svillemestere» 
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har bedt Fylkesmannen i Buskerud gjennomføre kontroll av 
virksomheten til såkalte «svillemestere» som på ulike måter håndterer kreosotimpregnert trevirke. 

Bakgrunnen er bekymring for miljøfare samt at disse  
aktør ene etter NFFAs syn håndterer slikt trevirke innenfor 
helt andre rammevilkår enn foreningens egne medlemmer.  

– Vi mener at de lagringsforhold vi har registrert hos flere 
aktører – blant annet i Buskerud fylke – ikke er i samsvar 
med gjeldende retningslinjer, spesielt Forurensingslovens 
paragraf 7 (vedr. plikt til å unngå forurensning) samt krav  om 
utslippstillatelse i henhold til samme lovverk, kommenterer 
generalsekretær Roar Hansen i NFFA. Krav om fast dekke og 
avrenningskontroll synes å være opplagt, mener foreningen. 
– Forholdene slik de er i dag medfører konkurransevridning 
ved at aktører i vår egen medlemsmasse rettmessig er 
pålagt helt andre krav til lagring enn det som praktiseres av 
aktører uten særskilt tillatelse. Vi har påpekt at den lagring av 
kreosotimpregnert trevirke som skjer, i flere tilfeller må kunne 
betegnes som lagring av farlig avfall. I slike tilfeller er det 
Avfallsforskriftens kapittel 11 som gjelder (vedr. farlig avfall). 
Da inntrer krav om deklarering, krav om levering til godkjent 
mottak, behandling kun etter særskilt tillatelse, og krav om 
tillatelse ved import / eksport m.v. påpeker NFFA-lederen.Mange aktører lagrer sviller og annet impregnert trevirke på en måte som ikke oppfyller 

Forurensningslovens krav, mener NFFA.

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
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AVFALL

VERDEN RUNDT

Mykgjort hval

Vi har sett fotografier av døde fugler med magen full av 
plastkorker og av skilpadder viklet inn i forlatte fiskegarn. 
De grimme bildene illustrerer tydelig konsekvensen av 
marint avfall, men hva med det vi ikke kan se? Hva med den 
usynlige plastforurensingen i havet? Mikroplast er ørsmå, 
ofte mikroskopiske plastpartikler. Studier fra bl.a. UK, USA 
og Japan har vist at strender og det øvre havlaget stedvis 
har høye konsentrasjoner av mikroplast. Vi kan anta at de 
minste marine dyrene, som plankton, spiser mikroplast, 
og at større dyr spiser smådyr med plast attåt. Inntil nylig 
har dette bare vært antakelser, men italienske forskere 
ga i september 2012 ut en rapport som bidrar til at vi 
kan legge synsingen til side. De undersøkte mikroplast, 
plankton og finnhvaler i Liguriahavet utenfor Italia. De fant 
korresponderende verdier av biomarkøren ftalat (MEHP 
og DEHP) i både plankton og hvaler, og kunne dermed gi 
vitenskapelige bevis for at mikroplast spises av plankton, som 
igjen spises av hval. Miljøgiften ftalat er en type mykgjører 
som er vanlig i plast, og da også i mikroplast. Ftalater er 
giftige og reproduksjonskadelige, og derfor forbudt i leker, 
småbarnsprodukter og kosmetikk i Norge. Finnhvalen er 
en bardehval, i nær slekt med knølhvalen. Det er ikke gjort 
tilsvarende undersøkelser på knølhvaler langs Norskekysten, 
men det er en rimelig antakelse at også de spiser plankton 
med ftalater. Men de langsiktige effektene av dette er 
fortsatt lite kjent.

Knølhvalen som her er oppe og vaker har trolig fått i seg 
anseelige mengder ftalater sammen med planktonet den 
lever av. 

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

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. 
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Stillingsannonse Kretsløpet – november 2012  

 

 Albaran AS, etablert i 2006, forener flerfaglig kompetanse og bred erfaring. Albaran 
tilbyr rådgivning og konsulenttjenester knyttet til styring av virksomheter og prosjekter 
i skjæringspunktene mellom jus, økonomi og teknologi. Den flerfaglige bakgrunnen 
setter Albaran i stand til å håndtere kunnskapskrevende og sammensatte oppdrag. 

Albarans tjenester omfatter bl.a. kontrakter, anskaffelser, utredninger, analyser, prosjektledelse og kvalitetsstyring på oppdrag for 
kommuner og interkommunale selskap og for private virksomheter. Mer info finnes på: www.albaran.no 
 
Etter snart 6 års stabil vekst og økende oppdragsmengde søker vi nå etter flere medarbeidere 
(sivilingeniører/siviløkonomer/advokater/fullmektiger) med høy faglig kompetanse og interesse for 
prosjektarbeid, prosjektstyring og rådgivning innenfor avfall og gjenvinningssektoren. Vi kan tilby gode 
utviklings- og arbeidsvilkår for den som viser initiativ, kreativitet, og som kan medvirke til videre-
utvikling av Albaran. Vi vurderer både unge og eldre kandidater med relevant erfaring, og legger vekt på 
sosial kompetanse, pågangsmot og innsatsvilje. Vi holder til i trivelige lokaler i Karenslyst allé 4 på Skøyen. 
 
Søknad med CV, attester og vitnesbyrd sendes til 
Albaran AS, Pb. 332 Skøyen, 0213 Oslo, eller pr. 
e-post til: t.seim@albaran.no innen 30.11.2012 

Ta gjerne kontakt med: 
siv.ing. Harald A. Damhaug, mob: 906 45 248 eller 
advokat/siv.øk. Tor Wilhelm Seim, mob: 928 86 503 

 

 

 

 
Elretur AS er et returselskap for EE-avfall som er eiet av bransjeorganisasjonene 
Elektronikkbransjen, IKT Norge, Norske Elektroleverandørers Landsforening og Abelia. 
Elretur står for anskaffelse og administrasjon av innsamlings- og behandlingstjenester 
som kollektivt ivaretar de forpliktelser som de tilsluttede produsentbedrifter er pålagt av 
myndighetene. 

 
PREKVALIFISERING 
NY INNSAMLINGSORDNING OG BEHANDLING AV EE-AVFALL 
 
Elretur inviterer til prekvalifisering for konkurranse om deltagelse i utvikling av ny 
innsamlingsordning, samt løsninger for behandling og gjenvinning av EE-avfall. Prekvalifiseringen 
omfatter 2 hovedelementer med følgende underelementer: 
 
 A: Innsamlings- og transporttjenester 
A1. Planlegging og iverksettelse av rasjonell innsamlings- og transportlogistikk 
A2. Anskaffe og administrere oppsamlingsutstyr tilpasset returordningen  
A3. Forestå service og kundekontakt overfor Elreturs hentesteder 
A4. Innsamling av EE-avfall fra de kunder som Elretur har avtale med 
A5. Levering av EE-avfall til eget eller anvist mottaksanlegg i Elreturs innsamlingsregioner 
A6. Fremskaffe og administrere nødvendig dokumentasjon som gir sporbarhet for EE-avfallet 
A7. Rapportering iht. fastlagte rutiner og for å oppfylle vilkårene i avfallsforskriften 
 
B: Behandlingstjenester og tjenester for avsetning av fraksjoner 
B1. Etablering av eget mottaksanlegg i Elreturs innsamlingsregioner   
B2. Mottak, registrering og behandling av EE-avfall  
B3. Henting av EE-avfall fra eksterne mottaksanlegg 
B4. Anskaffe og administrere oppsamlingsutstyr/tomemballasje tilpasset leveringslogistikken 
B5. Miljøsanering og avsetning av fraksjoner med farlig avfall for sluttbehandling 
B6. Salg av metall og andre gjenvinnbare fraksjoner fra EE-avfallet 
B7. Rapportering iht. fastlagte rutiner og for å oppfylle vilkårene i avfallsforskriften 
 
Elretur vil tildele kontrakter på A og B gjeldende for avgrenset region til en eller flere aktører. Det vil også 
bli lagt opp til å kunne tildele oppdrag til flere avfallsaktører innenfor hver region. 
 
Søknadsfrist er satt til: mandag 15.11.2012. 
 
Søknaden sendes pr. e-post (pdf-format) merket ”Prekvalifisering Elretur” til Elreturs kontaktperson 
Harald A. Damhaug, mobilnr: + 47 906 45 248 
E-post: h.damhaug@albaran.no 
 
Uttømmende informasjon om opplysninger og dokumentasjon som søkeren skal fremlegge fremgår av 
egen kunngjøring på: www.elretur.no 
 
 

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



SMÅNYTTSMÅNYTTSMÅNYTT

Slutt på cash betaling av metaller
– For å forhindre at bransjen bidrar til hvitvasking og kjøp av varer som 
selger ikke har eiendomsrett til, oppfordrer vi til at ingen betaler cash for 
metaller, sier Egil Lorentzen, direktør for Norsk Gjenvinning Metall AS. 
– Det ligger store verdier i f.eks. kobber og mange prøver å selge oss varer 
som de ikke eier eller har fått tak i på det svarte markedet. Noen aktører 
har allerede iverksatt tiltak, men her må bransjen stå sammen, uansett 
om vi er små eller store. Siden vi innførte dette i fjor har vi sett at det 
nytter. Allerede etter kort tid sprer ryktet seg i markedet om at vi ikke be-
taler cash. Resultatet er at færre aktører kommer til oss med tvilsomme 
varer. I tillegg oppnår vi en bonuseffekt ved at antallet innbrudd også går 
drastisk ned, sier Lorentzen.

Vårt budskap til de som kommer til oss er ganske enkelt: Vi kjøper gjer-
ne dine metaller, men du må være forberedt på å svare på noen spørs-
mål: Hvor kommer varene fra? Om noen andre eier varene, vil vi kunne be 
om en skriftlig bekreftelse fra eieren, f.eks. arbeidsgiver, om at du har rett 
til å selge materialene. Du må kunne fremlegge gyldig legitimasjon og all 
handel betales over bank, kontonummer må derfor oppgis.

norskgjenvinning.no 20.09
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Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust 
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

Egil Lorentzen i Norsk Gjenvin
ning Metall finner ikke lenger 
fram seddelrullen når noen vil 
selge metaller

Tap for Bio-El Fredrikstad 
Anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel, Bio-El Fred-
rikstad, ble satt i drift våren 2008. Anlegget har en årlig leveranse 
på 110-120 GWh industridamp, fjernvarme og elektrisitet basert på 
energiutnyttelse av næringsavfall. Lønnsomheten til Bio-El Fred-
rikstad er sterkt påvirket av avfallsprisene. Avfallsprisene har falt 
ytterligere i løpet av 2012 med få tegn til snarlig bedring. Fallet i 
avfallsprisene skyldes overkapasitet som følge av betydelig utvikling 
av kapasiteten både i Norge og Sverige. Fallet i avfallsprisene svekker 
anleggets lønnsomhet både på kort og lengre sikt. Det er derfor 
besluttet å skrive ned Bio-El Fredrikstad med NOK 240 millioner i 3. 
kvartal 2012. Det vil foretas en gjennomgang av anleggets drifts-
messige forhold med mål om økt lønnsomhet.

Pressemelding med resultatvarsel fra Hafslund 16.10

Mer emballasje til gjenvinning, 
mindre totalt 
Mengden emballasjeavfall til gjenvinning økte med snaut 20 000 
tonn fra 2010 til 2011, og av dette gikk rundt 15 000 tonn til 
 materialgjenvinning. Det viser tall som returselskapene for embal-
lasje har rapportert til Klif. I 2011 ble 502 000 tonn emballasje fra 
husholdninger og næringsliv i Norge gjenvunnet. Dermed gikk hele 95 
prosent av emballasjen til materialgjenvinning eller energiutnyttelse, 
hele 73 prosent av emballasjen ble sendt til materialgjenvinning. 
     – Vi er godt fornøyd med at returselskapene for emballasje har fått 
til en høy materialgjenvinning av emballasjeavfall. Det gir positive 
miljøeffekter. Nå er det viktig at returselskapene for emballasje jobber 
enda bedre med de emballasjetypene hvor målene for materialgjen-
vinning ennå ikke er nådd, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif). 
     Den årlige rapporten fra Næringslivets emballasjeoptimerings-
komité (NOK) viser at den totale emballasjebruken er redusert med sju 
prosent fra 2005 til 2011, målt i forhold til salget.  
     – Det er gjort mye bra i Norge for å redusere bruken av emballasje, 
og det er bra. Men det er nødvendig med fortsatt innsats, sier Ellen 
Hambro.

Tur Retur nyhetsbrev oktober

Fortsatt avgiftsfritak for spillolje 
Det framgår av forslaget til statsbudsjett at Finansdepartementet vil 
videreføre dagens avgiftsfritak for spillolje inntil videre. Som tidligere 
omtalt i Kretsløpet var det mange negative høringsuttalelser til forslaget 
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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 

om å oppheve avgiftsfritaket. Økt pris for levering med fare for redusert 
innsamlingsgrad og økende ulovlig disponering var blant argumentene.

For deponiavgiftene foreslås det i statsbudsjettet bare en juster-
ing for priisstigningen. Satsene blir da kr 479 pr tonn for biologisk 
nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra foru-
rensningsmyndighetene og kr 289 pr tonn for annet avfall.

Ny avfallslov i Finland 
I Finland trådte en nye avfallslov i kraft 1. mai 2012. Den sier blant 
annet at kommunene skal organisere avfallsinnsamling fra inn-
byggerne og fra kommunale sosial- og helsetjenester, utdanning, 
næringsliv, offentlig forvaltning og servicefunksjoner. Kommunene 
er også ansvarlige for avfall fra såkalte kombibygg, der det både er 
boliger og næringsvirksomhet og for å sikre håndtering av avfall 
der det ikke eksisterer et marked. Videre har kommunene plikt til å 
organisere gjenvinning og disponering av farlig avfall fra hushold-
ningene, og også fra jordbruk og skogbruk, dersom det ikke er snakk 
om «urettferdige» mengder.

Finland har også laget en nasjonal avfallsplan som er gyldig til 
2016, i tråd med Rammedirektivet om avfall som både medlemsland 
i EU og EØS må følge. Der stilles blant annet krav til 50 % material-
gjenvinning innen 2016. Dette skal nås gjennom tiltak både innen 
avfallshåndteringen for næringsliv og husholdninger og gjennom 
økt bruk av produsentansvar. I Finland er det fremdeles en del 
deponier og den nasjonale avfallsplanen har som mål å redusere 
mengden lett nedbrytbart biologisk avfall som leveres til disse.

Nyhetsbrev fra KS Bedrift, nr 8-2012

Klarsignal med forbehold
HRA skal bruke 42 millioner kroner på å doble biogassanlegget på 
Trollmyra, med mindre Jevnaker kommunes klage når fram. Nesten 
fem år har gått siden Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) 
ba om et kostnadsoverslag for en ny linje ved biogassanlegget. 
Etter tirsdagens ekstraordinære generalforsamling var det flere 
som pustet lettet ut da det ble klart at Jevnakers ønske om nok en 
utsettelse ble forkastet.
– Tiden renner fort, og manglende besluttsomhet har blitt pinlig for 
omdømmet vårt ute i markedet, sa daglig leder i HRA, Amund Bø.

– Dette har blitt diskutert mange ganger. Vi ønsker å komme 
videre, sa Hole-ordfører Per Berg.

Sammen med Ringerike-ordfører Kjell B. Hansen foreslo han å 
godkjenne investeringen, med forbehold om at Jevnakers klage på 

Fylkesmannens utslippstillatelse ikke tas til følge. I kommunestyret 
forrige torsdag besluttet Jevnaker-politikerne å klage, til tross for at 
saken har vært oppe til behandling i høyest mulige instans. – Vi er for 
et godt miljøprosjekt, men vi sitter her på vegne av befolkningen vår, 
sa varaordfører Lars Magnussen.

Hadeland 03.10

Massiv motstand mot sjødeponi
– Natur og Ungdom har opplevd en massiv pågang fra folk vil aksjonere 
sivilt ulydig mot et sjødeponi i Førdefjorden. At vi på så kort tid allerede 
har samlet 100 aksjonister forteller at den folkelige motstanden mot 
sjødeponiet er stort. Hver dag får vi nye påmeldinger gjennom våre 
nettsider, sier Ådne Feiring, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Nordic Mining ønsker å etablere et sjødeponi i Førdefjorden i Sogn 
og Fjordane. Avgjørelsen ligger nå på miljøvernministerens bord, men 
det er ikke klart når en slik avgjørelse vil være klar. Natur og Ungdom 
er svært kritiske til prosjektet, som kan føre til fatale konsekvenser 
for livet i fjorden. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord og et gyte-
område for kysttorsk. Det finnes også flere rødlistearter som ål, uer 
og elvemusling i fjorden.

Nu.no 17.10

Kritiske til henleggelse i DVS-saken
Vestfold politidistrikt har henlagt straffesaken mot DVS Norge, som ble 
anmeldt av Bellona for ulovlig lagring av farlig avfall ved Oleon-anleg-
get i Sandefjord. Miljøstiftelsen klager vedtaket inn for Statsadvokaten. 
DVS Norge, som blant annet håndterer farlig avfall fra oljeindustrien, 
ble i juni i 2011 anmeldt av Bellona for brudd på forurensingsloven.

Bakgrunnen var at selskapet hadde lagret farlig avfall på ulovlig vis 
på Oleon-anlegget i Sandefjord. Lagringen ble kjent for offentligheten 
etter en Bellona-aksjon 20. juli i fjor. I et brev datert 12. september 
2012 informerte Vestfold politidistrikt Bellona om at de henlegger sa-
ken mot avfallsselskapet DVS Norge – på bakgrunn av bevisets stilling.

Det er en avgjørelse miljøstiftelsen er svært uenig i, og de velger 
nå å påklage den til 
Vestfold og Telemark 
statsadvokatembeter.

Bellona.no 17.10

Kjemikalietankeren Mar 
Christina fikk en eksplosjon 
om bord da de begynte å laste 
avfallet fra DVS Norge, som 
var oppbevart hos Oleon uten 
tillatelse.
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Nytt prisfall for skrapjern 
Prisen på skrapjern har falt kraftig siden august. Prisen på brunt papir og 
bølgepapp har tatt seg litt opp igjen etter sommerens kraftige fall. Avsetningen 
av returflis er fortsatt vanskelig. For de andre fraksjonene er det ingen 
vesentlige endringer.    

GLASS
Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass i byg-
ningsmaterialer, 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 innsamle-
de glasset benyttes også til 
produksjon av glassvatt. 
 
 

TEKSTILER
Bruktbutikkene har god omset-
ning og det er stor etterspørsel 
etter klær av god kvalitet. 
Tekstiler som er av en slik kva-
litet at de ikke kan gjenbrukes, 
blir brukt til produksjon av 
nødhjelpsdyner, raggsokker og 
isolasjonsmateriale.
Den Nordiske avfallsgruppa 
under Nordisk Ministerråd 
arrangerte workshop i Oslo 12. 
september for å diskutere og 
foreslå prosjekter innen mate-
rialgjenvinning av tekstilavfall. 
Dette vil bli fulgt opp gjennom 
å utvikle prosjektidéene som 
framkom til konkrete samar-
beidsprosjekter for 2013.
I Sverige planlegger nå bedrif-
ten Renewcell et gjenvinnings-
anlegg for tekstiler på Vargön 
i Västra Götalands län, Planen 
er nå at et prøveanlegg skal stå 
klart i slutten av neste år, og at 
det endelige anlegget vil være 
klart i 2015. 

PAPIR OG PAPP
I følge ERPC (The European 
Recovered Paper Council) 
var gjenvinningsgraden av 
resirkulert papir i EU i 2011 
på 70,4 prosent. Mengde 
resirkulert papir var på 58 
millioner tonn, som er uendret 
fra året før. I det europeiske 
markedet er det fortsatt 
stabile priser på fraksjoner av 
returpapir. Siste måned er det 
bare brunt papir/ bølgepapp 
som har hatt en liten oppgang 
på rundt 4 prosent fra august. 
Brunt papir/bølgepapp hadde 
en prisnedgang på rundt 35 
prosent fra mai til august, men 
ser ut til å være på vei oppover 
igjen. Gjennomsnittsprisen i 
september var i følge EUWID 
rundt 530 kr/tonn. For hvitt 
papir med og uten trykk har det 
vært liten endring, med priser 
rundt kr 900-1200 per tonn.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og me-
tallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene på 
London Metal Exchange (LME), 
bortsett fra for jern som ikke er 
børsnotert. Prisene på LME var 
den 19.10.2012 (omregnet til 
NOK) på kr. 11 960,- per tonn 
for bly, kr 45 732,- per tonn for 
kobber, kr. 10 894,- per tonn 
for aluminium og kr 10 482,- 
per tonn for sink.

Fra midten av mai, hvor pri-
sen på skrapjern lå på kr. 1550 
per tonn, sank prisen jevnlig 
frem til begynnelsen av juli, 
hvor den var nede i kr. 1325 
per tonn. I august steg prisen 
noe til rundt kr. 1475 per tonn 
(fritt levert Mo eller Oslo). Mar-
kedet har imidlertid endret seg 
raskt igjen og prisene har falt 
mye i september og oktober. 
Per 15.oktober er prisen nede i 
kr. 1150 per tonn.

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 

bakervarer fra næringsmidde-
lindustri betaler miljøfôranleg-
gene rundt 3-400 kroner per 
tonn. Prisen på miljøfôr ligger 
på 65-75 % av kraftfôrprisen. 
Det er svært stabile priser 
innenfor dette området.  

Kompost basert på våtor-
ganisk avfall og hage- og par-
kavfall, 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 spe-
sifikasjoner. Prisene varierer 
etter kvalitet og volum, men 
for kompost av god kvalitet 
kan prisene ligge på opptil kr. 
350 per m3. Kompost i små-
emballasje 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 kildesorte-
res og gjenvinnes. Mengden 
er beregnet til 138.887 tonn, 
og da er ikke 9.420 tonn EPS 
og 4.500 tonn plastemballasje 
som har inneholdt farlig avfall 
tatt med.

Fraksjonene som inngår i 
Grønt Punkts system for plas-
temballasje 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 godtgjørelse 
per tonn levert til gjenvinning.

Grønt Punkt Norge har også 
avtaler med en rekke mottaks-
anlegg som samler inn og kom-
primerer EPS fra næringslivet. 
EPS gjenvinnes i Stavanger.

Ombruksemballasje, kork og 
annet plastavfall gjenvinnes 
kommersielt uten støtte fra 
Grønt Punkt Norge. I dette mar-
kedet betales en pris avhengig 
av kvalitet og volumer.

TREVIRKE
Prisen på trebriketter som 
selges til flisfyringsanlegg 
kan ligge mellom 1000 -1500 
kroner per tonn. Avsetningen 
av returflis er vanskelig, men 
de som fortsatt tar imot beta-
ler inntil 300 kroner per tonn. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. 
kr. 1,50 opp til kr. 3,50 per kg.

Skrapjernet har falt med 325 kroner pr tonn fra 1. septermber til 15. oktober.
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Syklus har brukt en god del annonsekroner på å markeds-
føre kildesortering og gjenvinning. Og i 2011 ble det 
besluttet å gradvis fokusere mer på råvarer, for å bringe 
verdibegrepet tydeligere inn i disse fraksjonene som store 
deler av befolkningen ser på som søppel og avfall.  Resulta-
ter fra målinger, markedsundersøkelser og innsamlingstall 
tyder på at dette har hatt god effekt.  

– Vår strategiske rådgiver Rune Johansen delte befolk-
ningen inn i fire arketyper for oss. Tre av disse gruppene 
er innsamlere i dag, men har forskjellige motiver knyttet 
til sin bruk av innsamlingssystemet, forklarer Jacob Smith, 
markedssjef i Syklus. 

Gruppe 1 er «kildesortererne», som kildesorterer fordi de 
vet at avfall gjenvinnes til nye produkter. Gruppe 2 er «de 
samvittighetsfulle», som kildesorterer for sin egen samvit-
tighets skyld, uten at de nødvendigvis har så mye kunnskap 
om miljøgevinsten.  Gruppe 3 kalles «Potensial-gruppen». 
Denne gruppen bruker i noen grad innsamlingssystemet i 
dag, men synes de trenger mer informasjon. Endelig har vi 
i Gruppe 4, den såkalte «Lost case»-gruppen, som ikke er 
interessert i kildesortering og som betrakter alt som avfall. 
– Disse fire gruppene har grovt sett vært omtrent like store. 
Men intervjuene nå i oktober viser en markant overgang 
fra «Lost case»-gruppen til «Potensial». Den «håpløse» 
gruppa er redusert med 30 % siden forrige måling i mars, og 
det utgjør mer enn 130.000 personer. Når vi samtidig vet 
at det er i «Potensial»-gruppa det er størst muligheter for 
å øke innsamlingen gir dette oss et ypperlig utgangspunkt 
for å stå på videre, sier Smith fornøyd. 

Han kan også registrere en solid økning i folks gjenkjen-
nelse av merkenavnet Syklus.

Utviklingen av innsamlingstallene er også gode, med en 
økning på 6,5% for glassemballasje og 9,5% for metal-
lemballasje fra i fjor til i år. – For metall er det den største 
økningen vi noen gang har registrert, sier Smith. 

Men det er ikke bare publikum som har lagt merke til 
Syklus-kampanjen. Aftenposten har kåret annonsen som er 
gjengitt her til «beste profilannonse» i to av årets kvartaler. 
– Hva annonseselgerne mener er jo ikke det viktigste, men 
samlet sett er det så mye positive effekter at vi mener vi 
har truffet planken bra med årets «Råvare-kampanje», sier 
Jacob Smith.

Kampanjene virker!


