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Farlig avfall i 
forbrenningsanleggene
Det framgår av SSB’s riktig nok ikke helt pålitelige 
byggavfallsstatistikk for 2011 at mengden farlig avfall i 
byggavfallet er fordoblet siden året før. Dette skyldes neppe 
at avfallets karakter er drastisk endret på et år, årsaken er 
heller at nye fraksjoner har blitt definert som farlig avfall og 
at avfallsbesittere og -mottak har blitt flinkere til å få dette 
avfallet ut av avfallsstrømmen. Det er naturligvis positivt. 

Når en avfallsfraksjon inneholder miljøfarlige stoffer over 
en gitt konsentrasjon er den pr definisjon farlig avfall, noe 
myndighetene har vært raske til å 
påpeke når slike nyheter har blitt 
avdekket. Noe tregere har det gått 
med anvise hva som er miljøriktig 
behandling av de samme 
fraksjonene, utover å fastslå at de 
må «sluttbehandles i godkjente 
anlegg».  For enkelte fraksjoner 
har dette medført særdeles 
kostbare eksportløsninger for selv 
beskjedne volum, til frustrasjon 
både for avfallsbesittere og  -mottak.

Vi har i dette landet definitivt råd til å sørge for at miljøfarlige 
stoffer blir tatt ut av kretsløpet og gitt forsvarlig behandling. 
Men samtidig vet vi at sjansen for ulovlig håndtering og raske 
løsninger øker når det oppfattes som urimelig kostbart å følge 
reglene. Særlig gjelder dette om regelverket ikke er i takt med 
aktørenes økologiske magefølelse og rettferdighetssans.

Av folk som har greie på det blir vi fortalt at de fleste 
aktuelle miljøgiftene brytes tilfredsstillende ned i  ordinære 
avfallsforbrenningsanlegg, uten at dette gir noen økning av 
utslippene. Hjellnes Consult lagde i fjor en rapport for Klif som i 
forsiktige ordelag indikerer det samme. Det anbefales riktig nok 
nye prøvebrenninger, disse bør iverksettes snarest.

Det er de siste årene investert milliarder i 
avfallsforbrenningsanlegg med best tilgjengelige 
renseteknologi. Om disse kan benyttes til en rimeligere, men 
fortsatt miljøriktig behandling av farlig avfallsfraksjoner som i 
dag eksporteres eller fraktes lange veier, bør dette iverksettes 
så raskt som mulig. 

Med en viss rett fryktes det at den store forbrennings-
kapasiteten og de tilhørende lave prisene kan gå utover 
utsorteringen av gjenvinnbare fraksjoner. Da er det langt bedre 
å bruke den ledige kapasiteten til å destruere fraksjoner med 
stoffer som bør ut av kretsløpet. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
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NYHETER

– Jeg bestemte meg 
tidlig for at fem år i 
direktørjobben var 
nok og er nå klar for 
nye utfordringer. Jeg 
har hatt fantastisk 
spennende år i Avfall 
Norge, men ønsker nå 
å utvikle meg videre. 
I en kommune eller 
et interkommunalt 
selskap kommer man 
nærmere den praktiske 
avfallshverdagen, sier 
han. Jentoft har 
flere ganger uttrykt 
sin skuffelse over 
at det likevel ikke 
kommer noen ny 
stortingsmelding om 
avfallspolitikk, men sier 
dette ikke har påvirket 
hans avgjørelse. – Jeg 
ønsker rett og slett å 
gå videre, sier han.

Som en del vil vite 
er Pål A. Sommernes 
både styreleder i Avfall 
Norge og direktør 
i Oslo Ren. Han må 
dermed svare på et par 
spørsmål.

– Hva skal en 
kommunal renovasjons-
etat egentlig med en internasjonal rådgiver?

– Oslo kommune har en uttalt politisk 
ambisjon om å være en internasjonal miljøby 
og vil blant annet prøve å vinne prisen Green 
Capital Award i 2015. Avfallshåndteringen 
utgjør en viktig del av miljøarbeidet, vi er også 
bedt om å lede nettverket Eurocity Waste 
Group, som består av 30-40 europeiske byer 
med mer enn 250.000 innbyggere. Byen har 
også planer om å søke vinter-OL i 2022, som 
selvsagt skal ha tydelig miljøprofil.

– Det er vel ikke regnet for å være helt god 
styrelederadferd å hente direktøren over til sin 
egen virksomhet?

– Nei, men det var ikke det som skjedde. 

Håkon tok initiativet og når det var slik er jeg 
glad for at hans kompetanse fortsatt skal 
komme den kommunale avfallsbehandlingen 
til gode.

– Hva gjøres for å finne hans etterfølger?
– Styret har iverksatt en prosess og 

utarbeidet en kravspesifikasjon. Stillingen vil 
bli utlyst på vanlig måte og jeg oppfordrer 
kompetente folk i avfallsbransjen til å søke 
denne interessante jobben.

Håkon Jentoft fortsetter som direktør frem 
til 16. mars, etter det vil assisterende direktør 
Henrik Lystad vil fungere frem til ny direktør er 
ansatt. 

Håkon Jentoft fra 
Avfall Norge til Oslo Ren

Ny avfalls-
brann på 
Forus
Bare fem måneder 
etter storbrannen ved 
Westco oppsto en ny 
avfallsbrann på Forus 
ved Stavanger. Denne 
gangen var det Norsk 
Gjenvinnings anlegg 
som ble rammet.

 – Brannen ble varslet onsdag 
23. januar kl. 16 av en ansatt på 
anlegget og det kan se ut som 
den startet i området rundt en 
avfallskvern. Brannen utviklet 
seg raskt, men kl. 20 samme dag 
kunne brannvesenet melde at de 
begynte å få kontroll på brannen. 
Det oppsto ingen personskader, 
opplyser Annica Fiedler, 
kommunikasjonssjef i Norsk 
Gjenvinning. Hun sier det er for 
tidlig å si noe om brannårsaken, 
heller ikke de økonomiske 
konsekvensene av brannen er 
klarlagt. Norsk Gjenvinning eide 
ikke bygget, men har leid det 
siden 2010.

Divisjonsdirektør Øyvind 
Lund i Norsk Gjenvinning reiste 
umiddelbart til Stavanger for å 
bistå den lokale ledelsen. – Først 
og fremst ønsker jeg å beklage 
ulempene som brannen medførte 
for innbyggere i området. 
Men vii samarbeidet godt 
med brannvesenet og politiet 
for å løse situasjonen. Våre 
ansatte bisto med å få ut avfall, 
maskiner og gassflasker slik at 
slukkingsarbeidet kunne foregå 
på enklest mulig måte, sier han.

Lund forteller videre at driften 
er i gang igjen i to av tre haller. 
Spørsmålet er hva som kan gjøres 
for å hindre en gjentakelse.   
– Vi har hatt en de-brief hvor vi 
gått gjennom våre rutiner og 
beredskapsplaner. Når vi mottar 
politiets konklusjon vil vi igjen 
sette oss ned for å evaluere 
behov for tiltak, avslutter Lund.

Etter 13 år i Avfall Norge, de fem siste som direktør, har  
Håkon Jentoft meddelt styret at han slutter for å begynne i 
en ny stilling som internasjonal rådgiver i Renovasjonsetaten 
i Oslo  kommune. 

Av Johs. Bjørndal

Pål A. Sommernes gratulerer her Håkon Jentoft med 50-årsdagen i vår. Nå kan 
han føye til gratulasjon med ny jobb i etaten han selv er leder for. 
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Ildsjel for 
kildesortering og 
gjenvinning
Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) rundet nylig 20 år og like lenge har Amund Bø vært 
leder for selskapet. Han har markert seg som en konsekvent forkjemper for kildesortering og mate-
rialgjenvinning, og håper snart å kunne kjøre bil drevet av biogass produsert på Trollmyra.

Av Johs. Bjørndal

Amund er bosatt på Gran på Hadeland, der 
han også er oppvokst. Faren var bestyrer på 
en stor gård, og han har derfor vokst opp med 
hest, ku, korn og Massey Ferguson.  

Dette har gitt bakgrunn og respekt for 
miljø og natur i balanse.

Derfra var veien kort til Gjøvik der han 
utdannet seg som bygningsingeniør. Første 
jobb var i et konsulentfirma i Oslo, der han 
fikk være med på kjente prosjekter som 
utbyggingen av Aurlandsdalen og raffineriet 
på Mongstad. Deretter bar det til Ringsaker, 
der han i hele 17 år arbeidet med vann og 
avløp i kommunens tekniske etat. – Jeg fikk 
med meg Mjøs-aksjonen, det var en vekker å 
se at fosfortilførselen kunne få så drastiske 
konsekvenser, sier han. Neste jobb var på 
Norvar – som i dag heter Norsk Vann – på 
Hamar. – Der hadde jeg nok tenkt å bli. Men 
da muligheten til å være med og bygge 
opp et nytt avfallsselskap fra grunnen av 
på hjemtraktene dukket opp, ble det veldig 
fristende, forteller Amund Bø.

Han begynte i HRA i april 1993, og 
framsynte politikere i fem kommuner 
hadde etablert et selskap som ikke bare var 
interkommunalt, men som også strakte seg 
over fylkesgrensen. Det ble valgt å etablere 
et aksjeselskap, noe som ga stort ansvar og 
dermed frihet til styre og ledelse, og korte 
beslutningsveier. Og ting skjedde raskt, 
Jevnaker kommunes fyllplass på Trollmyra ble 
overtatt og trinnvis omgjort til et moderne 
deponi, med bunntetting og gassoppsamling. 

Deponidriften ble for øvrig nedlagt i 2009, 
som en konsekvens av forbudet mot 
deponering av nedbrytbart avfall. – Ingen 
savner deponiet, med måker, flygeavfall og 
lukt, sier Amund Bø.

Fra en stol og en pult våren 1993, eier HRA 
i dag 110 da tomt med gjenvinningsanlegg, 
har 17 ansatte og omsetter for ca. 97 mill 
kroner pr. år.

Allerede i 1994 ble det iverksatt 
kildesortering i HRA-kommunene. To dunker 
ble plassert ut hos alle abonnentene, de 
gamle sekkestativene ble forsynt med 
glassfibersekker for innsamling av papir. 
Det viste seg raskt at disse ble for tunge 
for renovatørene og dermed var dagens 
tredunksystem et faktum. – Vi var tidlig ute 
og dette var en radikal endring som ikke alle 
abonnentene var modne for. I ettertid kan 
jeg nok se at vi burde ha informert bedre, 
kanskje ansatt en informasjonsmedarbeider. 
Men etter hvert ble systemet akseptert, og 
i dag er det ingen som stiller spørsmål ved 
kildesorteringen, forteller Bø.

HRA var altså svært tidlig ute med 
utsortering og med egen dunk for matavfall, 
som i starten ble levert til en gårdbruker 
på Grindvoll for kompostering. Men dette 
var ingen varig løsning og i 1996 startet 
man utendørs rankekompostering på 
Trollmyra. Dette ble starten på mange 
år med luktproblemer og det ble raskt 
klart at komposteringen måtte skje 

under tak. – Vi satset først på et såkalt 
tunnelkomposteringsanlegg fra Gicom, men 
dette taklet ikke de mengdene vi hadde. 
Så ble det bygget et nytt anlegg fra BKS 
Nordic som sto ferdig i 1999. Dette fungerte 
godt til å begynne med, men heller ikke her 
fikk vi tilstrekkelig nedbrytning i anlegget, 
komposten var fortsatt varm når vi tok den 
ut. Vi fikk et godt og salgbart jordprodukt, 
men luktproblemer under ettermodningen 
skapte problemer, erindrer Bø. 

– Var du aldri fristet til å gi opp og heller 
sende matavfallet til forbrenning?

– Nei, det ville være å lure abonnentene. 
Dessuten synes jeg det minste vi i dette rike 
landet kan gjøre er å ta vare på ressursene i 
de store avfallsmengdene vi produserer. 

Så da det såkalte ORIO-programmet 
rundt årtusenskiftet tilbød støtte til 
komposteringsanlegg som ville oppgradere 
til biogass meldte HRA seg på. Men i 
vertskommunen Jevnaker begynte man nå å 
bli lei av vond lukt og var skeptiske. Etter et 
par runder ble prosjektet likevel godkjent og 
i 2005 ble det etablert biogassanlegg med 
strømproduksjon på Trollmyra, gassmotor 
var installert fra før for å ta hånd om 
deponigassen. Dette biogassanlegget har 
fungert godt, men så lenge det ikke var 
mulighet til å utnytte all energien på en 
bedre måte, kunne ikke HRA-sjefen si seg 
helt fornøyd. 

– Oppgradering av biogassen til drivstoff er 
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den beste utnyttelsen, både økonomisk og 
miljømessig. Men skal det være økonomisk 
forsvarlig kreves mer biogass enn det vi 
har. Vi søkte derfor i 2008 om tillatelse til å 
utvide anlegget, fra 10.000 til 20.000 tonn 
matavfall, forteller Amund Bø. 
Denne søknaden utløste en nærmest 
uendelig saksbehandling. Fylkesmannen sa 
først nei, men opplyste at man kunne søke på 
nytt når en del konkrete luktreduseringstiltak 
var gjennomført. HRA brukte 5,5 millioner 
på å oppfylle disse betingelsene og søkte på 
nytt i 2010. Men Fylkesmannen sa fortsatt 
nei. Dette vedtaket anket HRA inn til Klif, 
fordi selskapet mente avslaget manglet 
faglig begrunnelse. I Klif var man enig i det, 
Fylkesmannens vedtak ble opphevet og sist 
sommer ble tillatelse til å behandle 20.000 
tonn matavfall gitt. Dermed skulle alt være 
i boks, men i høst klaget kommunestyret i 
vertskommunen Jevnaker på dette vedtaket. 
Fylkesmannen synes de har sagt sitt og 
videresendte klagen til Klif, der den fortsatt 
ligger.

– Er det egentlig lurt å arbeide så hardt for 
noe eierkommunen som huser anlegget ikke 
vil ha?

– Det hadde selvsagt vært bedre med 
full oppslutning. Men vi forholder oss til 
styret og generalforsamlingen i HRA, der 
utvidelsen ble vedtatt mot en stemme 
(ordføreren i Jevnaker, red.anm.). Våre eiere 
har vært tydelige på at vi skal være en aktiv 
næringsutøver som ikke nødvendigvis må 
begrense oss til ta imot avfall fra vår egen 
region. Og vi har altså konsentrert oss om 
det våtorganiske avfallet, en fraksjon private 
aktører ikke har vært særlig interessert i. 
Det øvrige næringsavfallet holder vi oss 
unna, flere dyktige private aktører opererer 
i regionen. Vi har for øvrig god kontakt 
med vår vertskommune, og ingen er i mot 
biogassproduksjon – bare det ikke skaper 
luktproblemer.

Til tross for den smule uenigheten ligger 
det altså an til at det i løpet av inneværende 
år vil reise seg et nytt biogassanlegg på 
Trollmyra, i tillegg et anlegg for rensing 
og komprimering av biogassen samt en 
fyllestasjon. Og Amund Bø er ikke redd for å 
brenne inne med produktet: 
– Fra 1. juni starter RenoNorden innsamling 
i vår region med 13 
gassdrevne biler. Disse vil 
avta rundt 15% av gassen, 
resten vil AGA distribuere. 
Og flere av eierkommunene 
har signalisert at de 
gjerne vil ha gass til egne 
kjøretøyer, sier Amund Bø 
entusiastisk. Han er heller 
ikke redd for å brenne inne 
med bioresten, det mangler 
ikke jordbruksområder på 
Hadeland og Ringerike.

– Men vil ikke abonnentenes lomme bøker 
få svi for disse ambisjonene?

– Nei, investeringene inkludert 
oppgraderingsanlegget er budsjettert til 43 
millioner kroner, noe jeg mener er rimelig i 
forhold til kapasiteten. Vi øker ikke prisen til 
abonnentene i 2013, og tror vi skal unngå 
dette også neste år. Et standardabonnement 
koster kr. 2.330,- eks mva, i underkant av 
landsgjennomsnittet, og vi har samme 
pris i hele regionen. Da henter vi fire 
fraksjoner hjemme hos folk og opererer seks 
bemannede gjenvinningsstasjoner.

Som det framgår er ikke Amund 
Bø særlig i tvil om hvem som bør ha 
ansvaret for innsamling og behandling av 
husholdningsavfallet. – Interkommunale 
selskaper har vist seg å være et effektivt 
og godt redskap for å samle inn og ivareta 
ressursene i dette avfallet. Det finnes 
naturligvis andre måter å organisere dette 
på, men jeg synes disse selskapene har vist 

seg i stand til å kombinere effektiv drift og 
nytenkning, sier han.

Amund Bø blir snart 65 år, men har ingen 
planer om å trekke seg tilbake, i hvert fall ikke 
før han har fylt bilen med biogass produsert 
av HRA. Ikke helt overraskende har mannen 
en del jern i ilden også i fritiden. Blant 

disse er lokalt kulturarbeid 
gjennom Steinhusets Venner, 
som står for konserter og 
lignende i et særpreget 
middelalderlokale nær 
søsterkirkene på Hadeland. 
Musikken står hans hjerte 
nær, han trakterer selv piano 
og gitar til husbruk, og er 
heller ikke vanskelig å få ut 
på dansegulvet. Amund er 
også en ivrig fjellvandrer, 
aktiv i Hadeland Turlag. 
Og ikke minst har han kone, 

tre voksne barn og seks barnebarn, som han 
er svært opptatt av. 

– I helgen hadde vi alle med på KonTiki 
og Fram-museet. Jeg synes det er viktig å 
formidle videre det vi kan være stolte av her i 
landet, sier han.

Amund Bø legger ikke skjul på at han 
trives i jobben. De andre HRA-ansatte kan 
ikke ha det så verst de heller, både Inger 
Toril Ulnes Borgli og Jan Reistad, som var de 
første Amund ansatte, er fortsatt på plass 
etter 20 år. Amund Bø har sammenfattet 
HRA-historien i et 20 siders notat, der han 
gjennomgår selskapet ulike aktiviteter og 
ikke minst de utfordringene som har vært. 
Denne beretningen avsluttes slik: Det er 
mye moro med avfall – men det er ikke 
like moro hver dag!

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 

“
…det minste vi i 
dette rike landet 
kan gjøre, er å ta 
vare på ressursene 
som avfallet 
representerer.
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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 og 
trader, gir deg trygghet for både miljø og økonomi
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ENERGIGJENNVINNING

Syv offentlig eide avfallsforbrenningsaktører i Norge og Sverige har etablert 
nettverket Scandinavian Waste2Recycle (SW2R). Deltagerne ønsker å importere 
deponiavfall fra Europa til anlegg med ubenyttet kapasitet. Men ifølge prosjektets 
nyproduserte brosjyre er det også et mål å formidle ekspertise og teknologi til 
europeiske land som sliter med å oppfylle landfill-direktivet.

Av Johs. Bjørndal

Torbjørn Leidal er profesjonell lobbyist og partner i selskapet Strategisk Kommunikasjon as. Han tilbyr rådgivning 
og prosjektledelse innen samfunnskontakt og mediehåndtering og er leid inn som prosjektleder for forbren-
ningsanleggenes nettverk SW2R.  Leidal var også engasjert i arbeidet med å få fjernet sluttbehandlingsavgiften 
på avfallsforbrenning. 

De norske deltagerne i prosjektet er 
Energigjenvinningsetaten i Oslo (EGE), 
BiR i Bergen, Statkraft Varme i Trondheim 
og ReturKraft i Kristiansand. Fra Sverige 
deltar Renova i Göteborg, Sysav i Malmø 
og Halmstads Energi och Miljö (HEM). 
De norske aktørene står for en samlet 
forbrenningkapasitet på rundt 800.000 tonn, 
mens de tre svenske aktørenes kapasitet er 
rundt 1,3 millioner tonn.

MARKEDSFØRING I ØST-EUROPA
Prosjektet ble etablert for snart et år siden, 
men fordi import av avfall (fra andre land 
enn Norge) er kontroversielt i Sverige har 
den innleide prosjektlederen Torbjørn Leidal 
så langt ligget ganske lavt i terrenget. 
Markedsarbeidet er imidlertid i full gang og 
Kretsløpet har fått tilgang til en brosjyre som 
Leidal distribuerte på den polske 

avfallsmessen Poleco i november. I brosjyren 
framgår det at deltagerne i prosjektet er i 
stand til å hjelpe avfallsbesitterne med alt fra 
enkeltoperasjoner til etablering av komplette 
avfallsløsninger basert på avfallshierarkiets 
prinsipper.

Men det tar tid å etablere nye 
avfallssystemer, og mens de europeiske 
landene etablerer sitt eget system vil 
prosjektdeltagerne kunne hjelpe til med å 
ta imot «begrensede mengder sortert avfall 
fra deponiland». Hensikten er å redusere 
deponeringen i Europa raskere enn det ellers 
ville vært mulig, heter det. Leidal forteller at 
SW2R også informerte om nettverket på et 
seminar i Vilnius i oktober. 

STORT KLIMAPOTENSIALE
– Dette virker som et svært idealistisk 
opplegg?

– SW2R er et næringspolitisk nettverk 
og medlemmene er offentlige eide 
avfallsaktører. Alle har egne styrer som 
har nedfelt klare klimaforpliktelser for 
virksomhetene. Det er derfor en vesentlig 
forutsetning at nettverkets aktivitet skal 
bidra til reduserte klima utslipp, sier Torbjørn 
Leidal. 

Han forteller videre at det er PROFU-
rapporten «Klimavurdering av økt 
avfallshandel i EU» som er grunnlaget 
for etableringen av nettverket. Denne 
var bestilt av Avfall Norge og det framgår 
her at klimautslippene i snitt reduseres 
tilsvarende 610 kg CO2 for hvert tonn 
deponiavfall som flyttes til forbrenning med 
energiutnyttelse. Samme rapport konstaterer 
at overkapasiteten på avfallsforbrenning 
i Norge og Sverige er på rundt 2 millioner 
tonn og kommer til å øke videre mot 2020, 
 potensia let er med andre ord betydelig.

Leidal forteller videre at prosjektet har 
etablert to faggrupper, en logistikkgruppe 
som ledes av markedsdirektør Øystein 
Ihler i Energigjenvinningsetaten og en 
kommunikasjonsgruppe ledet av Anders 
Bredfeldt ved HEM. Virksomheten i SW2R 
finansieres av deltagerne selv gjennom en 
nettverksavgift .

Det er en vesentlig 
 forut setning at 
nettverkets  aktivitet 
skal bidra til  reduserte 
 klimautslipp…“

Waste2Recycle
Scandinavian

SW2R

Import av avfall – eksport av 
kompetanse
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Nyhet!
Ny containerpartner

Markedsleder i Sverige

Med lettere container folger storre last!

Med lettere container  
følger større last!

FORSTERKET CONTAINER FRA NAMDAL RESSURS
Supersterk og lett container i høyfaststål bedrer utnyttelsen av volumet.

Nytt design reduserer luftmotstanden og bedrer transportøkonomien. 

Produseres i hypermoderne fabrikkfasiliteter. ISO-sertifisert produsent og 

partner. Egen transportflåte for trygg og sikker levering.

Den nye generasjonen containere!
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BA-AVFALL

Mye blir til brensel
På Skårer i Lørenskog ligger et 
av Ragn-Sells’ av fallsmottak. 
Hit kommer hvert år rundt 
125.000 tonn hovedsakelig 
industri, nærings- og BA- 
avfall, men også en stor andel 
rene kildesorterte fraksjoner. 
Kretsløpet besøkte anlegget 
for å se litt nærmere på hva 
som kommer inn – og hva som 
går ut. 

Av Johs. Bjørndal

Anlegget ligger sentralt i forhold 
til  hovedstadsområdets bygge- og 
industrivirksomhet og avfallsmengdene 
er betydelig større enn da anlegget ble 
etablert i 1989. Plassen tillater derfor ikke 
mellomlagring av betydning, men akkurat det 
synes ikke avdelingsleder Ole Edvin Paulsen 
gjør noe. – Vi skulle gjerne hatt bedre plass, 
men vi har fordel av god omløpshastighet 
og at vi alltid blir prioritert når det gjelder 
henting av nedstrømsfraksjoner, sier han.

MYE TREVIRKE
En betydelig del av avfallet som kommer 
inn er BA-avfall og mye er kildesortert. 
Blant annet kommer over 36.000 tonn 
treverk, mye av dette er fra Oslo kommunes 
gjenvinningsstasjoner. Dette flises med jevne 
mellomrom, men noe flisberg – slik vi har 
sett på en del andre avfallsmottak det siste 
året – er det rett og slett ikke plass til. Flisa 
transporteres hovedsakelig til Sverige, men 
noe går til de relativt få norske anleggene 
som har lov til å brenne rivningsflis, for 
eksempel Norske Skog, Saugbrugs i  Halden. 
Treverk er en godt innarbeidet fraksjon 
og Paulsen sier det sjelden eller aldri 
forekommer avviksmeldinger fra mottagerne 
på denne fraksjonen. Derimot hender det 
at Ragn-Sells må gi kundene avviksmelding 
fordi det er sendt med f.eks. trykkimpregnert 
trevirke. Dette er som kjent farlig avfall, som 
må sorteres ut og som det er dyrt å bli kvitt. 

LITE AV VERDI I RESTAVFALLET
En betydelig andel, også rundt 35.000 tonn, 
av avfallet som kommer inn er såkalt blandet 
avfall. Her kommer det alt mulig, en del er 
restavfallsfraksjon fra byggeplasser, men 

mange kontainere er opprydning i borettslag, 
dødsbo og lignende. Dette behandles 
som en samlet fraksjon på anlegget, og 
maskinføreren som skal plukke noe av verdi 
ut av denne haugen har en vanskelig jobb. 
– Kildesorteringen her i Oslo og Akershus 
er godt innarbeidet og det som kommer 
som blandet avfall er vanskelig å sortere 
verdier ut av, sier Paulsen. Noe som nok også 
skyldes at det er mye å spare på å levere 
kildesorterte fraksjoner. Paulsen vil ikke være 
altfor detaljert om priser, men sier det gjerne 
er 800-1000 kroner pr tonn å spare på å 
kildesortere framfor å levere blandet avfall. 
– Vi sorterer ut en del metall og noe papp og 
plast til materialgjenvinning, og en del treverk 
som inngår i vår produksjon av såkalt  RT-flis, 
sier han. 

GIPS SKAPER TRØBBEL
Men tiden da dette avfallet havnet på 
deponi er i hvert fall over. Rundt 90% 
av det blandede avfallet havner i en 
brenselsfraksjon, som kvernes og sendes 
til ulike forbrenningsanlegg i Norge eller 
Sverige. Det som oftest skaper problemer 

for denne fraksjonen er gips, som 
forbrenningsanleggene ikke vil ha på grunn 
av svovelinnholdet. – Kildesortert gips er 
uproblematisk, den går til gjenvinning i 
Svelvik. Men gipsen i det blandet BA-avfallet 
fra for eksempel rehabilitering er svært 
vanskelig å sortere ut og gir i blant avvik i 
brenselsfraksjonen. Kravene til avfall som 
skal forbrennes er også endret i forhold til 
tidligere års deponering. Leverandører av 
avfall til forbrenningsanleggene må i økende 
grad levere en vare som tilfredsstiller krav 
om brennverdi, askeandel og innhold av 
fremmedlegemer, sier Paulsen. 

En del har vært opptatt av at de reduserte 
prisene på avfallsforbrenning fører til 
redusert kildesortering og mindre omhyggelig 
utsortering i mottaksanleggene. Besøket 
hos Ragn-Sells gir ingen holdepunkter for 
at dette er tilfelle. – De store aktørene i 
byggebransjen blir stadig mer opptatt av å 
kunne vise til en høy gjenvinningsprosent 
på avfallet fra sine prosjekter. Og så er det 
som nevnt adskillig å spare på kildesortering, 
sier Paulsen. For ytterligere å bedre tilbudet 
om dette har Ragn-Sells lansert Smart Bag 
– en sekk som gjør kildesortering mulig også 
for kunder med beskjedne avfallsvolumer 
og begrenset plass. – Det blir ikke så mye 
billigere enn å levere alt samlet, men noe vil 
man ha igjen for å gjøre kildesorteringsjobben 
selv om det er små kvanta av hver fraksjon, 
sier Paulsen.

MER ER FARLIG AVFALL
Etter hvert som nye fraksjoner har blitt 
definert som farlig avfall, inneholder 
spesielt avfallet fra rivnings- og 

Avdelingsleder Ole Edvin Paulsen foran et lass betong som må videresendes for knusing.

Anlegget tar imot store mengder trevirke, både fra 
BA-virksomhet og Oslos gjenvinningsstasjoner.



- maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

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:

Kunnskap og kompetanse  
sikrer vellykket kildesortering

Vi tilpasser optimale løsninger 
på kildesortering fra kontor-
plass/ undervisningsrom via 
renhold, avfallsrom og til 
renovatør. Ta kontakt med oss 
tidlig i prosjekteringsfasen for 
å kvalitetssikre en vellykket 
kildesortering. Nye prosjekter
som rehabiliteringsprosjekter.  
Vi tar hensyn til både miljø- og 
økonomi i våre analyser.

Kundetilpassede løsninger for 
undervisningsbygg, barnehager 
og kontorerLøsninger for både innen- 

og utendørs bruk.
Et bredt sortiment som  
dekker de fleste behov.

Funksjonelle løsninger med lang levetid  
fra norske produsenter.

rehabiliteringsprosjekter stadig mer slikt. 
Paulsen mener mottakskontrollen ved 
anlegget fungerer godt, og de tradisjonelle 
farlig avfalls-fraksjonene sorteres ut og 
sendes til Ragn-Sells’ eget anlegg for farlig 
avfall i Rygge.  Trykkimpregnert trevirke 
sendes til Solør Bioenergi, mens gulvbelegg 
med ftalater går til forbrenning i godkjent 
anlegg. Også såkalt byggskum og avfall 
som inneholder bromerte flammehemmere, 
for eksempel isoporprodukter fra før 2006, 
tas ut som farlig avfall. – Det dreier seg om 
små mengder, men det er strenge krav til 
dokumentasjon til disse fraksjonene som 
krever egen behandling, sier Paulsen.  

Han forteller videre at anlegget er 
pålagt av Fylkesmannen å registrere og 
tilleggsfakturere når det kommer farlig 
avfall med i det blandede avfallet.  – Det 
er en vel  fungerede mottakskontroll på 
anlegget, og leveranser  som inneholder avvik 
blir registrert, dokumentert og fakturert. 
Når dette skjer tar vi bilde og legger ved til 
kunden, da oppstår det sjelden diskusjon. 
Kvalitetskontrollene våre medfører at vi 
sjelden får avvik fra forbrenningsanleggene, 
og vi har aldri fått avvik på at brensel-
fraksjonen inneholder farlig avfall, sier 
Paulsen.

SLITER MED TUNGE MASSER
Anlegget på Skårer er ikke beregnet på 
mottak tunge masser, men noe kommer 
likevel inn. Ren betong , armert betong m.m 
sendes alt videre til ekstern behandling. 
 – Regelverket for klassifisering og mottak 
av tunge masser oppfattes som komplisert 
for våre kunder, spesielt for kunder som ikke 
håndterer slike masser til daglig. Vi mener 
det er behov for en tydeliggjøring  og /eller 
forenkling av regelverket. Vi følger naturligvis 
reglene, men ser fram til at den varslede  
veilederen fra Klif om disponering av tyngre 
masser skal komme, sier Ole Edvin Paulsen.

Fraksjonen blandet avfall inneholder litt av hvert og 
det kan være krevende  å få  ut særlig mye av den til 
materialgjenvinning.

Ca 90 % av det blandede avfallet havner i 
denne grovkvernede brenselsfraksjonen.

BA-avfallet inneholder stadig mer farlig avfall som 
krever spesiell håndtering.  Denne isolasjonen 
inneholder brommerte flammehemmere og sendes til 
destruksjon ved godkjent forbrenningsanlegg.
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BA-AVFALL

Norsk Gjenvinning utvider i Molde 
Økende mengder opp-
drag, der blant annet 
byggavfall utgjør en 
stor del, gir grunnlag 
for økt aktivitet og 
utvidelser ved Norsk 
Gjenvinning avdeling 
Molde. Snart er der-
for nye kontorer og 
sorterings hall klare for 
innflytting. 

Av Thor A. Nagell

Ann-Helen Kvammen er 
avdelingsleder for Norsk 
Gjenvinning AS, avdeling Molde. 
Anlegget ligger i Årødalen der 
også konkurrentene Romsdal 
Interkommunale Renovasjons-
selskap (RIR), Tofte Gjenvinning 
og Romsdal Gjenvinning har sine 
anlegg.

FLERE ENTREPRENØRER
Molde Gjenvinning har i dag fem 
ansatte. Her kjøres det krokbiler, 
liftbiler og komprimatorbiler samt 
flatvognoppdrag for kundene. 
Her er også bilmottak. Bilene 
tappes og presses før de fraktes 
til Orkanger.

I disse dager bygges nytt 
kontorbygg og en ny innendørs-
hall for sortering.

– Hele området skal fornyes 
og vi satser for fremtiden. Vi har 
blant annet nettopp fått inn en 
ny Liebherr sorteringsmaskin. 
Historien for anlegget startet 
med at Bjarne Øverland etablerte 
Øverland Renovasjon AS. I 2006 
kjøpte Veolia opp kontainerdelen. 
Som kjent solgte Veolia sine 
gjenvinningsaktiviteter til Altor 
i 2011, som så «gjeninnførte» 
navnet Norsk Gjenvinning AS, 
forteller Ann-Helen Kvammen. 
Hun har jobbet 20 år i Nortura 
inntil slakteriet i Molde ble 
nedlagt. Da valgte hun å ta ny 
utdanning innen bedriftsøko-
nomi og regnskap og fikk jobb 

hos Norsk Gjenvinning i 2008.
En stor del av Norsk Gjenvin-

nings virksomhet i Molde går 
på sortering og håndtering av 
byggavfall. – Vi har kontrakter 
med en rekke entreprenører, 
blant andre med Grytnes Entre-
prenør AS, forteller Ann-Helen 
Kvammen.

Kretsløpet skrev om nettopp 
Grytnes for et par år siden. 
Da hadde entreprenøren fra 
Sunndalsøra bestemt seg for 
at de ville bli «best i klassen» 

under rehabilitering av Skrenten 
Borettslag i Molde. Med 91 
prosents gjenvinning nådde de 
et mål langt over kravene på 
60 prosent, med god hjelp fra 
nettopp Norsk Gjenvinning.

MANGE MOTTAKERE
– Vi har flere bedrifter og entre-
prenører som kunder. De sorterer 
gjerne en god del selv med 
egne kontainere for forskjel-
lige fraksjoner. Det er vanligvis 
entreprenørene som bestemmer 

hvor mange fraksjoner det skal 
satses på, og her er selvsagt 
pris en viktig faktor. Papp er for 
eksempel gjennvinnbart avfall 
kunden riktignok ikke får betalt 
for, men går den sammen med 
restavfallet koster det som 
kjent penger å bli kvitt den 
samme pappen, sier Ann-Helen 
Kvammen og fortsetter:

– Derfor var det ganske spen-
nende da Grytnes klart demon-
strerte at selv om de og vi hånd-
terte mange fraksjoner – med 

Ann-Helen Kvammen er avdelingsleder for Norsk Gjenvinning i Molde som satser for fremtiden og bygger nytt kontorbygg 
og ny sorteringshall. Byggavfallshåndtering for flere entreprenører i regionen er en viktig del av virksomheten. Restavfallet i 
denne hallen går enten til Eidsivas anlegg på Hamar eller til forbrenning i Sverige.
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Norsk Gjenvinning utvider i Molde 
… alt utsortert 
treverk havner i 
Sverige.“

den ekstrajobben det medførte 
– betød det likevel penger spart 
for kunden. Mengden restavfall 
ble betydelig redusert under 
rivingsarbeidet på borettslaget. 
Dermed ble det da også langt 
mindre avfall å kvitte seg med.

– Hva skjer med de forskjellige 
fraksjonene dere håndterer?

– Vi leverer pappen til Romsdal 
Gjenvinning. Restavfallet 
håndteres av vår avdeling Norsk 
Gjenvinning Avfallshandel  og 
går til forbrenning, enten til 
Trehørningen, Eidsivas anlegg 
på Hamar, eller til Sverige. Også 
alt utsortert treverk havner i 
Sverige. Gipsavfall fraktes blant 
annet til Vestnes Renovasjon 
rett over fjorden. Vi leverer i 
tillegg noe til RIR litt lenger opp i 
dalen her, sier avdelingslederen.

FLERE AVDELINGER
Norsk Gjenvinnings avdeling i 
Molde har ikke egne biler, men 
bruker eksterne firma for trans-
port, og særlig da Kuehne-Nagel. 
– De kjører det meste av våre 
nedstrømsfraksjoner. Vi hadde 
egne biler tidligere, men valgte i 
fjor å gå over til å leie transpor-
tører. Det gjelder også frakt inn 
til anlegget. Årsaken er at det 
den løsningen gir bedre økonomi.

– Hva med farlig avfall?
– Vi har en egen avdeling i 

Kristiansund – Norsk Gjenvinning 
Industri – som tar seg av det 
avfallet. Når vi får inn slikt avfall 
lagres det midlertidig i lukkede 
kontainere som så hentes av 
dem. Det gjelder også det som 
tappes av bilene vi tar i mot.

– Har du oversikt over hvor 
mye av avfallet dere tar inn som 
går til gjenvinning?

– Alt av papp, både fra 
byggavfall og annen papp, går til 
gjenvinning. Vi sorterer dess-
uten ut alt av metall som går til 
vår avdeling i Orkanger – Norsk 
Gjenvinning Metall. Alt brenn-
bart avfall går til Sverige eller til 
Trehørningen.

– Dere utvider og bygger nytt 
nå – det må bety at dere satser?

– Ja, det gjør det. Vi har blant 
annet ansatt en ny selger her 
hos oss. Vi har en klar ambi-
sjon om å øke omsetning og 
avfallsmengde, sier Ann-Helen 
Kvammen.

Avdelingen hun er sjef for 
er en del av Norsk Gjenvinning 
Nordvest, med regionsledelse i 
Kristiansund. Distriktsledelsen 
for Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal er plassert i Førde. 
Norsk Gjenvinning i Molde 
betjener Romsdals-regionen og 
dessuten er det altså en avdeling 
i Kristiansund og en i Ålesund. 
Kristiansund håndterer farlig 

avfall i Nordmøre og Romsdal 
mens avdelingen i Ålesund  

håndterer tilsvarende farlig avfall 
for hele Sunnmøre.

Her er treavfall som grovkvernes og deretter fraktes til forbrenning i Sverige. – EE-avfallet går til gjenvinning ved Romsdal Elektrogjenvinning og noe går til Trøndelag, 
sier Ann-Helen Kvammen.
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Da nettverket bak Nasjonal 
handlingsplan for bygg- og 
anleggsavfall (NHP) lanserte 
sin informasjonsbrosjyre nylig, 
ble opplaget på 100.000  ”revet 
bort”. Oppmerksomheten på 
denne avfallsfraksjonen de 
siste årene har resultert i at 
mengdene inn til godkjente 
mottak er mangedoblet.

– Arbeidet i NHP-nettverket har uten tvil 
medført at bygg- og anleggsavfall har fått 
oppmerksomhet i hele verdikjeden, fra varer 
produseres til de framstår som avfall. Vår 
dialog med myndighetene har dessuten vært 
viktig for arbeidet med godt regelverk, økt 
fokus på miljøkartlegging og sikrere statis-
tikkgrunnlag innen området, sier NHP-leder 
Arne Hugo Elde som til daglig er administre-
rende direktør i Norsk Gjenvinning Entre-
prenør AS. Han mener nettverkets tverrfag-
lige sammensetning er viktig slik at alle sider 
belyses og slik at ulike aktører får forståelse 
for hverandres utfordringer. 

Arbeidet i NHP-nettverket koordineres 
gjennom et sekretariat som Norsk forening 
for farlig avfall (NFFA) drifter med prosjekt-
leder Marit Lindstad som den sentrale 
ressursen. 

FORTSATT UTFORDRINGER
Selv om NHP-nettverkets arbeid bidrar til 
resultater, er ikke situasjonen tilfredsstillende 
ved de kommunale gjenvinningsstasjonene. 
Kontroller fra flere fylkesmenn viser at 
rapporten fra Oslo og Akershus er sympto-
matiske for situasjonen: 9 av 13 hadde ikke 
tilfredsstillende mottakskontroll for bygg-
avfall og 6 av 13 hadde ikke lagt tilstrekkelig 
til rette for utsortering av farlige avfalls-
fraksjoner i byggavfall.

NHP-nettverket har for lengst besluttet å 
videreføre sitt arbeid for en ny 3-årsperiode 
fra 2013. Medlemmene har spilt inn en lang 
liste med oppgaver som nettverket skal 
vurdere å arbeide med. I tillegg gir Riks-
revisjonens granskning av forvaltningens 
håndtering av avfallsområdet viktige innspill 
til det videre arbeidet, blant annet blir det en 
prioritert oppgave å legge grunnlag for bedre 
statistikk.

ØKT TILSLUTNING 
NHP-nettverket består nå av femten delta-
kere, i hovedsak interesseorganisasjoner, 
og med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
og Statistisk sentralbyrå (SSB) som obser-
vatører. Statens vegvesen er som stor aktør 
innen sektoren aktivt med i nettverket og 
siste organisasjon som har sluttet seg til er 
Nordnorske entreprenørers serviceorganisa-
sjon (NESO). Sistnevnte representerer aktører 
i Nord-Norge, og medfører at NHP-nettverket 
har fått godt fotfeste i hele landet. At også 
KS Bedrift og Virke nå er med, sikrer nett-
verket forankring i kommunene og ut mot 
allmennheten. Disse spiller en betydelig rolle 
både i forbindelse med å håndheve regel-
verket og tilse informasjon til så vel profesjo-
nelle miljøer som husholdningene.

– Det er grunn til å berømme Direktoratet 
for byggkvalitet samt aktørene bak Byggav-
fallskonferansen som begge har gitt NHP- 
arbeidet viktig økonomisk støtte. Deltak-
erne finansierer selv arbeidet i nettverket 
og nedlegger en betydelig egeninnsats. 
Eksterne midler har imidlertid vært av gjør-
ende bl.a. for innsatsen innen informasjons-
formidling, slutter leder i NHP-nettverket, 
Arne Hugo Elde. 

Gode resultater, men fortsatt 
stort informasjonsbehov

BA-AVFALL

Arne Hugo Elde 
er leder av NHP-nettverket.
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Alle batterier skal samles inn – og g jenvinnes
EU’s batteridirektiv er 
omsider implementert 
i norsk regelverk 
og dermed skal alle 
batterier samles inn 
separat, også såkalt 
«vanlige» batterier, 
altså alkaliske 
engangsbatterier 
som ikke inneholder 
miljøfarlige stoffer. 
Gjenvinningsløsningen 
er også klar, ERAS Metal 
i Høyanger gjenvinner 
både sink og jernsilikat 
fra batteriene i sin 
plasmaovn.   

Av Johs. Bjørndal

Innsamling av batterier er som 
kjent ikke noe nytt her i landet, 
Batteriretur har i 20 år samlet inn 
tusenvis av tonn med bly batte-
rier og sendt disse til gjenvinning 
i Sverige og England. Dette er 
fortsatt hovedaktiviteten, men 
etter at avfallsforskriften ble 
endret i oktober i fjor skal altså 
alle typer batterier samles inn og 
gjenvinnes. 

Daglig leder Frode Hagen i 
Batteriretur legger ikke skjul 
på at både den samfunns-
økonomiske og miljømessige 
begrunnelsen for dette er rela-
tivt tynn. – Byråkratiet i Brüssel 
har arbeidet så sent at den 
teknologiske utviklingen egentlig 
har løpt fra det regelverket som 
nå innføres. Svært få av dagens 
småbatterier inneholder tung-
metaller eller andre miljøgifter, 
enten det er snakk om engangs- 
eller oppladbare. Derimot øker 
bruken av Litium-batterier, og 
disse kan inneholde så mye 
energi at de kan representere 
en brann og eksplosjonsfare (se 
egen sak).  

SAMLER INN NOK
Men norsk lov skal følges og 
gjennom søsterselskapet 
Rebatt AS har produsenter og 
importører av såkalt portable 
batterier allerede i flere år betalt 
inn vederlag for innsamling og 
gjenvinning av disse. Det har 
derfor vært mulig å sjøsette en 
innsamlings- og gjenvinningsord-
ning for småbatteriene relativt 

raskt. – Vi har samlet inn småbat-
terier i flere år, men mengdene 
vil naturligvis øke raskt nå når 
ordningen har blitt forskrifts-
festet. Og vi må ha ordentlig 
kontroll på hva vi sender til gjen-
vinning, vi har derfor investert 
i et nytt sorteringsanlegg ved 
vårt sentrale mottak og lager 
i Halden, forklarer Hagen. Her 
tok man i 2012 imot rundt 600 

tonn småbatterier, mens det er 
beregnet at rundt 1700 tonn 
tilføres markedet hvert år. 
– Vi oppfyller dermed direktivets 
og forskriftens krav om 30% 
innsamling allerede, og i løpet 
av 2013 kommer vi også til å 
passere 45%, som er det direk-
tivet krever fra 2016, sier Hagen 
fornøyd. 

Batterier selges som kjent 
i enhver butikk og bensinsta-
sjon og som for EE-artikler er 
forskriftens krav at alle som 
selger batterier har plikt til å 
ta imot brukte. Dette gir en 
betydelig logistikkutfordring og 
Batteriretur har derfor produsert 
små pappesker, som utstyres 
med returporto og dermed kan 
sendes kostnadsfritt i posten til 
sorteringsanlegget ved Halden.      
– Slik kan selv den minste 
pølsebu oppfylle kravet uten 
kostnader og for mye bryderi, 
sier Hagen.

NY SORTERINGSENHET
Vel framme i Halden blir batte-
riene tømt inn i en ny sorterings-
enhet. – Den er utviklet av van 

Miljøingeniør Kari Bang og daglig leder Frode Hagen i Batteriretur øker nå innsatsen for å få tak i flere småbatterier. På bordet 
innsamlingsesken som kan sendes fritt i posten. Til venstre en pose med jernsilikat, gjenvinningsproduktet fra «den svarte 
massen» i batteriene.

Tor Svendsen plukker ut fremmedlegemer og batterier som inneholder miljøgifter 
eller er eksplosjonsfarlige, mens vanlige småbatterier får passere.



Alle batterier skal samles inn – og g jenvinnes Høyenergi-
batterier gir nye 
utfordringer
Batteriteknologien er i stadig utvikling og 
selv kasserte batterier kan inneholde mye 
energi. Dette gjelder spesielt litiumbaserte 
batterier, som får stadig større utbredelse, 
blant annet i el-biler. Frode Hagen forteller 
at disse batteriene representerer en 
brann- og eksplosjonsfare og må tas hånd 
om spesielt. – Både transport og lagring 
er underlagt spesielle regler, vi har nå klar 
en veileder om dette, forteller Hagen. Ved 
Batterireturs sentrale mottak i Halden er 
litiumbatteriene lagret i egne kontainere 
plassert et stykke unna resten av bygnings-
massen. Småbatterier med litium lages der 
i tønner der batteriene er dekket med det 
støtdempende og brannhemmende materi-
alet vermukulitt. Veilederen kan lastes ned 
fra Batterireturs nettside, den ligger under 
Innsamlere – Veiledere.

Komplett batteri og battericeller fra en el-bil. Disse inne-
holder litium og kan medføre brann- og eksplosjonsfare.

Perperzeel i Holland, et privat 
selskap som har ansvaret for 
innsamling og gjenvinning av 
batterier der, forklarer Hagen. 
Sorteringsenheten, som har 
kostet to millioner kroner, gjør 
egentlig ikke annet enn å fordele 
batteriene ut på et robust og 
langsomtgående transportbånd. 
Alkaliske engangsbatterier utgjør 
minst 95% av volumet og får 
passere uhindret, mens miljø-
skadelige batterier blir sortert 
ut og fremmedlegemer fjernet  
manuelt. – Vi har blant annet fått 
haglpatroner på båndet, forklarer 
Harald Labråten, som er ansvarlig 
for mottaket i Halden.  
– Vi er ansvarlige for hva vi 
sender videre til gjenvinning og 
måtte gjøre denne investeringen, 
sier Hagen.

GJENVINNES I 
PLASMAOVN
Og gjenvinningen skjer altså i 
Høyanger, der selskapet Eras 
Metal primært gjenvinner sink 
fra industrielt metallstøv. Her 
benyttes en såkalt plasmaovn, 
som opererer med temperaturer 
helt opp til 1600 grader. Denne 
ovnen egner seg godt også til 
gjenvinning av batteriene, som 
består sink og jernsilikat, som 
er den svarte massen inne i 
batteriene. Daglig leder Sven Ove 
Råsberg i Eras Metal forteller at 
de ifra vanlige alkaliske batterier 
får ut rundt 20% sink. Jern-
silikatet, som havner i slagget har 
en egenvekt på 3,6 og Råsberg 
sier de arbeider med gjenvin-
ningsløsninger også for dette 

materialet, blant annet som 
motvekt i tyngre maskiner. Han 
forteller at Eras Metal i 
2013 vil ta imot rundt 2700 
tonn småbatterier, i tillegg til de 
norske mottar bedriften batterier 
fra Sverige, Finland og England. 

– Vi er glade for og litt stolte 
over å ha bidratt til å få en indu-
striell løsning for batterigjenvin-
ning i Norge, sier Frode Hagen. 
Men noen stor butikk er denne 
gjenvinningen ikke, de sorterte 
batteriene har negativ verdi og 
det må sendes med litt penger, 
uten at Frode Hagen vil konkreti-
sere dette nærmere.

Harald Labråten er ansvarlig ved Batterireturs sentrale mottak i Halden. Her står 
han foran det nyanskaffede sorteringsanlegget for småbatterier. 

Frode Hagen viser fram at litiumbatteriene lagres i egen 
kontainer, de små puttes i tønner sammen med det 
brannhemmende stofftet vermukulitt.
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Romerike biogassanlegg klart til oppstart
Med en kostnadsramme på 
510 millioner kroner er det 
et  gedigent anlegg som Oslo 
Kommune Energigjenvinnings-
etaten (EGE) har etablert 
på Esval i Nes. I 2013 skal 
 Romerike biogassanlegg (RBA), 
som det nå har blitt hetende, ta 
imot 25.000 tonn grønne mat-
avfallsposer fra Oslo.  Senere 
skal også andre fraksjoner eller 
regioner inn, slik at anleggets 
kapasitet på 50.000 tonn 
 utnyttes fullt ut.

 Av Johs. Bjørndal

Ola Elvestuen, byråd for miljø- og samferdsel, 
deltok da det rett før jul ble markert at 
anlegget står ferdig. Han roste det bystyret 
som nær enstemmig vedtok Oslos krets-
løpsbaserte avfallssystem i juni 2006, han 
satt for øvrig selv i bystyret da. – Det var en 
modig avgjørelse og vi bør i dag være stolte 
av at dette har blitt gjennomført selv om 
det koster mye. Noen ganger er det riktig 
og viktig å være ambisiøs og dette anlegget 
bidrar til at Oslo står fram som en interna-
sjonalt ledende miljøby. Ingen har noe mer 
avansert enn dette anlegget, det ble da også 
tildelt Forskningsrådets innovasjonspris for 
2012. Nå må vi sørge for å få så stor effekt 
som mulig av denne investeringen,  sa han.

OMFATTENDE FORBEHANDLING
Og det er da heller ikke skydd noen 
anstrengelser for at dette anlegget skal 
virke etter hensikten. Spesielt i forbehand-
lingen – som har skapt store problemer ved 
andre biogassanlegg – er det spandert både 
belter og bukseseler. Etter at avfallet har 
vært gjennom en såkalt posefjerner og kvern 
med magnet går det gjennom en syklon der 
sand og grus fjernes, og så videre til hele fire 
såkalte biosep-enheter. Som enkelte vil huske 
er dette Bjørn Bu sin oppfinnelse for å få ut 
plasten av matavfallet, han har nå gleden av 
å se at det satses på slike enheter  i dette 
prestisjefylte anlegget, det er også etter-
montert Biosep ved Ecopro-anlegget i Verdal. 
– I dette anlegger er det doble løsninger 
for de fleste operasjoner, man vil ikke at 
anlegget skal måtte stoppe fordi enkeltkom-

ponenter svikter, forklarer Nils Finn Lumholdt 
som er sjef på anlegget. Det er anslått at 
andelen såkalt reject – altså fraksjoner som 
skilles ut i forbehandlingen – vil ligge på 
rundt 20%.

LETT SPILL FOR BAKTERIENE
Resten går etter forbehandlingen inn i 
den såkalte Cambi-prosessen. Her varmes 
avfallet først opp til minst 130 grader i 20 
minutter, før det settes under høyt trykk som 
plutselig avlastes. I den dampeksplosjonen 
som da skjer ødelegges cellestrukturen i 
tungt nedbrytbare molekyler og de metan-
produserende bakteriene får lettere tilgang 
til energien i avfallet. Etter i snitt 24 dager 
i en drøyt 40 grader varm råtnetank skal 

gasspotensialet i avfallet være tatt ut. Det 
er to slike tanker, hver på 3.300 m³, i første 
omgang vil bare den ene tas i bruk. Når 
anlegget kommer i full drift vil det produ-
sere 40-50 GWh årlig, noe som tilsvarer 4-5 
millioner liter diesel.

Selve biogassanlegget er ferdig og når 
dette leses skal bakteriekulturen i råtne-
tanken være etablert og klar til å gyve løs 
på restene av hovedstadens julemat. Men 
anlegget som skal omgjøre gassen til driv-
stoff i flytende form (LBG) er ikke installert, 
det skal etter planen stå ferdig 18. april. 

LITEN INTERESSE FOR BIORESTEN
Det har vært stort fokus på utnyttelsen av 
den såkalte bioresten, det ideelle er å bli 

Markedsdirektør Øystein Ihler i Energigjenvinningsetaten konstaterer at anlegget er ferdig og han kan nå selge 
behandlingskapasitet for 25.000 tonn våtorganisk avfall fra 2014. 

Disse biosep- enhetene skal etter planen få ut en 
relativt ren plastfraksjon av matavfallet.

Ola Elvestuen, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, 
uttrykte glede over at bystyrets miljøambisjoner 
faktisk har latt seg realisere. 
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Romerike biogassanlegg klart til oppstart
kvitt denne i form av bløtgjødsel. Men med 
anlegget i full drift vil dette utgjøre 90.000 
tonn årlig som bare kan spres på jordene i 
vekstsesongen. Mellomlagringskapasitet 
finnes foreløpig ikke verken på anlegget eller 
hos bøndene i området, så det er installert 
et inndampingsanlegg som kan redusere 
mengden til 12.000 tonn gjødselkonsen-
trat. Nes er landets største kornkommune 
og anlegget ligger dermed gunstig til. Men 
foreløpig har man ikke fått etablert avtaler 
for avsetning av bioresten. Ordfører Oddmar 
Blekkerud i Nes klarte ikke helt å skjule sin 
irritasjon over dette: – Jeg håper bøndene nå 
kjenner sin besøkelsestid og bidrar til at vi 
får utnyttet ressursene denne langsiktige 
satsingen skaper, sa han. Cambi-direktør Per 
Lillebø var ikke like bekymret: – Selv skottene 
betaler nå for biogjødselen fra vårt anlegg 
der borte. Det samme vil skje her, mente han.

FELLESKJØPET BLIR AGENT
Og man har i hvert fall skaffet seg en kanal 
for avsetning av bioresten som bøndene 
kjenner fra før. På nyåret ble det nemlig 

inngått en kontrakt mellom EGE og Felles-
kjøpet Agri om markedsføring og salg av 
biogjødsel fra anlegget. Felleskjøpet blir 
agent og mottar en fastpris pluss provisjon 
ved salg, mens EGE skal inngå kontrakt 
med den enkelte bonde når salget er i boks.  
Felleskjøpet er fra før en dominerende aktør 
på salg av kunstgjødsel til landbruket og John 
Arne Ulvan, administrerende direktør i Felles-

kjøpet Agri, sier at denne avtalen passer 
godt i forhold til selskapets kjernevirksomhet. 
Også EGE-direktør Pål Mikkelsen er fornøyd:  
– Felleskjøpet er en kunnskapsrik og aner-
kjent aktør i dette markedet, og vi er derfor 
veldig glade for å få dem med på laget, sier 
han. Gjødselproduksjonen ved anlegget vil 
komme i gang i løpet av våren.

Nes-ordfører Oddmar Blekkerud hadde gjerne sett at 
anlegget ga mer enn seks arbeidsplasser, men var 
likevel glad for at en langvarig lokaliseringsprosess 
endte med bygging på Esval.

Anlegget skal kjøres kontinuerlig, men er helautoma-
tisert og ikke avhengig av at det er folk i kontrollrom-
met til enhver tid.
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GJENNVINNING

I Sverige ble det i fjor produsert 
biogass tilsvarende 1,5 TWh 
biogass ved til sammen 233 
anlegg. Rundt halvparten av 
gassen ble videreforedlet til 
drivstoff ved et femtitalls 
oppgraderingsanlegg, resten 
brukes hovedsakelig til varme, 
bare 8% fakles. Svenske 
myndigheter har konsentrert 
sine virkemidler «nedstrøms», 
med støtte til tankestasjoner 
og gunstige ordninger for 
transportnæringen.

Av Johs. Bjørndal

Lønnsomheten ved produksjon av biogasser 
temmelig marginal også i Sverige. Anders 
Mathiasson i bransjeorganisasjonen 
Energigas Sverige fortalte på høstens 
Zerokonferanse at så godt som all 
biogassen er basert på avfallsprodukter, 
43% produseres i kloakkrenseanlegg, 
28% i såkalte samråtningsanlegg der  
husdyrgjødsel kombineres med ulike 
avfallsfraksjoner, og 18% er deponigass. 
Med andre ord har hovedmotivet bak 
biogassanleggene hittil vært å bli kvitt 
problematiske fraksjoner, ikke først og fremst 
å skaffe fornybar energi. 

STORT POTENSIALE I SKOGSAVFALL
Men dette kan være i ferd med å endres. 
Sverige har et kolossalt potensiale for 
biogassproduksjon, både fra husdyrgjødsel 
og ikke minst skogsavfall. Mathiasson mente 
det kan produseres 60 TWh basert på en 
forgassing av restproduktene fra skogen, det 
første store anlegget av dette slaget er nå 
under bygging i Göteborg. Energigas Sveriges 
visjon er at det i 2020 skal produseres 
14,5 TWh, halvparten fra samråtning  og 
halvparten fra forgassing av skogsavfall. 
Men skal denne visjonen realiseres kreves et 
temposkifte og økt støtte til produksjon. 

SATSER PÅ LBG
Staten ga 30% investeringstilskudd til 
biogassanlegg i 2003-2008, men dette 
var ikke nok til å utløse særlig mange 

nyanlegg i landbruket. Mer effektiv har 
ordningen med 30% tilskudd til etablering 
av nye tankstasjoner vært, i dag kan 
man tanke biogass på 135 ulike steder. 
Hittil er det særlig busser og andre store 
kjøretøyer som opererer lokalt som har 
tatt unna biogassen, det er i dag rundt 
1600 biogassdrevne busser i nabolandet. 
Også den videre satsingen retter seg mot 
transportsektoren, forteller Mathiasson. 
 – Nå bygges flere anlegg for oppgradering 

til LBG – flytende biogass. Da kan man også 
forsyne langtransportbransjen og etter hvert 
skipsfarten, sa han.  

FORDELAKTIG
Brukerne av biogass nyter inntil videre en 
rekke fordeler i nabolandet. Som i Norge 
er det fullt avgiftsfritak på biogass som 
drivstoff ut neste år, og Mathiasson tror 
på en forlengelse. Næringsbiler som går 
på biogass kan avskrives med 40% første 
året, og drosjer som går på biogass har 
for eksempel rett til å «snike i køen» på 
Arlanda. – Det har vært bred politisk enighet 
om å satse på biogass som drivstoff. 
Kommuner og fylker har stilt krav om biogass 
i kollektivtrafikken, også energiselskapene 
har engasjert seg kraftfullt. Vi håper nå på et 
samarbeid mellom ulike aktører for å få opp 
noen større anlegg, sa Anders Mathiasson. 

INN PÅ NATURGASSNETTET
Men ikke all biogass i nabolandet brukes 
til drivstoff. Mathiasson fortalte at det 
er mulig å «fylle på» biogass åtte steder 
langs naturgassledningen som går langs 
Sveriges vestkyst, fra sydspissen og opp til 
Stenungsund, noen mil sør for Strømstad. 
 – Energiselskapene har etter hvert engasjert 
seg sterkt for biogass. Det har også vært 
viktig at fylker og kommuner har stilt 
miljøkrav til kollektivtrafikken slik at det har 
blitt etablert en stor flåte av gassbusser, sa 
Mathiasson.

Svensk biogass blir til drivstoff

Gassdrevne biler kan nå tanke på 135 steder i Sverige, 
takket være støtteordningen for etablering av slike stasjoner.

Anders Mathiasson i Energigas Sverige fortalte at 
nabolandet har et samlet biogasspotensial på hele 
75 TWh.
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På lag med fremtiden

Yter Avansert Gassanalyse

Miljø-rapportering

NOx-måling

www.yaga.no  -  post@yaga.no
TLF: 64 87 75 50
FAX: 64 87 75 51

Verkstedveien 25 C - 1400 SKI

  Måling av NOX, O2, CO, CO2, SO2, CH4 m.�. 
  Ekstrativ måling med �ltrert og tørket gassprøve.
  Valg mellom Fuji IR eller Eco Physics chemiluminescense 
      analysator for måling basert på referansemetoden for NOx. 

Yagass Miljø

En komplett løsning som håndterer alt fra innsamling 
av måleresultater til rapportering og overvåking.

  Kontroll av grenseverdi overholdelse.
  Lettvint brukergrensesnitt.
  Dekker de vanlige behovene for daglig drift.
  Rask tilgang til øyeblikksresultater samt 
      langtidslagring over �ere år.

Et rimelig og stasjonært målesystem for kontinuerlig måling av 
NOx-utslipp fra forbrenningsprosesser.

YANOX

Utslippsmåling

Gassanalyse

NOx-måling

O2-måling

Duggpunkt

Kalibrering

Flow/Mengde

Gassdeteksjon

Relativ fuktighet

Miljø-rapportering

SSB-tall viser at det fra 2010 til 
2011 var en kraftig nedgang i 
mengden utsortert våtorganisk 
avfall fra næringslivet. Alt tyder 
på at denne fraksjonen i økende 
grad følger med blandet avfall til 
forbrenning. 

Tjenesteytende næringer 
genererte 1,5 millioner tonn 
avfall i 2011, og varehand elen 
var den klart største bidragsy-
teren. Og mengden blandet avfall 
økte altså på bekostning av de 
rene avfallsmaterialene. Avfalls-
mengden fra tjenesteytende 
næringer økte med 6 prosent 
fra 2010 til 2011. Men statistikken viser 
likevel at avfallsmengdene i tjenesteytende 
næringer bare har økt med en snau prosent 
siden 2006. Til sammenlikning økte verdi-
skapningen, målt i faste 2005-priser, med 
over 12 prosent i samme tidsrom. Dette kan 
tyde på at næringslivet de siste fem årene 
har blitt mer «avfalls effektivt».

NEDGANG FOR VÅTORGANISK
Men til tross for den generelle økningen 
i avfallsmengder fra 2010 til 2011 avtar 
altså mengdene av flere avfallstyper, som 
våtorganisk avfall, slam, vrakede kjøretøy 
og ee-avfall, i forhold til 2010-mengdene. 
Dette er særlig tydelig for våtorganisk avfall, 
som utgjorde kun 4 prosent av det totale 
avfallet i 2011, mot 10 prosent i 2010. 
Denne nedgangen kan til en viss grad skyldes 

at avfallsselskapene har valgt en strategi 
uten utsortering av matavfall i visse deler av 
landet. Mindre utsortering av rene fraksjoner 
ser ut til å være en generell trend siden den 
også gjelder husholdningsavfallet, som har 
hatt en nedgang på 9000 tonn til material-
gjenvinning fra 2010 til 2011.. 

ØKNING FOR BLANDET 
AVFALL
Nesten 750 000 tonn, eller 51 prosent av 
den totale avfallsmengden fra tjeneste-
ytende næringer, ble samlet inn i form av 
blandet avfall i 2011. Dette er en økning på 
17 prosent fra 2010, selv om det fortsatt er 
langt igjen til 2008-nivået, da blandet avfall 
utgjorde 900 000 tonn. Årsaken til denne 
store økningen er ikke kjent. En grunn kan 
være mindre utsortering av rene fraksjoner. 

Farlig avfall hadde også en økning på 
10 000 tonn, eller 10 prosent, i samme 
periode. Her kan vi se en tydelig tendens der 
mengdene har økt med om lag 10 000 tonn 
hvert år siden 2008. 

Kilde: SSB

Mindre matavfall 
     utsorteres fra næringslivet
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GJENNVINNING

• 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

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

Allerede i bakkene opp mot anlegget fikk 
vogntoget problemer og kom ikke opp 
før avfallsanlegget hadde bidratt med 
et lass strøsand. Men noe opplasting 
av plast ble det ikke, i stedet kontaktet 
renovasjonsavdelingens folk Statens 
Vegvesen og politiet. Dermed ble vogntoget 
etter en del telefoner og diskusjoner 
eskortert til nærmeste 
dekkforhandler. Der 
ble nye vinterdekk 
for 30.000 kroner 
montert før sjåføren 
fikk lastet plastavfall 
og satt kursen mot 
Tyskland. – Vi er jo 
ikke ansvarlig for denne 
transporten, men etter hendelsen i høst 
drøftet vi problemstillingen og fant ut at vi 
ikke bare kan laste opp og sende åpenbart 
trafikkfarlige doninger ut på veien igjen, sier 
Stølan. 

Det var avdelingsingeniør Rune Enlien 
i renovasjonsavdelingen som nektet den 

polske sjåføren å kjøre videre. – Jeg har selv 
sittet bak rattet i 21 år og i dette tilfelle 
var det ingen tvil. Jeg kontaktet Statens 
vegvesen og de kom og tok over ansvaret. 
Hver vinter opplever vi at vogntog med 
dårlige dekk får problemer og ofte er det 
vanskelig å finne ut hvem som har ansvaret. 
Vi har en avtale med Grønt Punkt Norge om 

henting, de har en avtale med Bring 
som igjen har avtaler med 

mange transportører fra   inn- 
og utland. Vi vet aldri hvem 
som kommer hit og henter, 
sier han til Steinkjer-Avisa.

Etter en rekke episoder 
tidlig på vinteren har Statens 

Vegvesen intensivert kontrollen 
med utenlandske trailere og utstedt mange 
kjøreforbud.  Ofte er det brukbare dekk 
på trekkvogna mens tilhengerne er veldig 
dårlig skodd. Dette gir fare for å få sleng på 
hengeren, noe som lett skaper livsfarlige 
situasjoner, sier overingeniør Kåre Simonsen 
til NRK.

Stoppet vogntog med blanke dekk
I slutten av oktober kjørte 
et utenlandsk vogntog 
med dårlige dekk av veien 
umiddelbart etter at det 
hadde lastet ved Steinkjer 
kommunes avfallsanlegg 
Tranamarka. Enhetsleder 
for renovasjon Ester Stølan 
bestemte seg da for at 
dette ikke skulle skje om 
igjen. Og i midten av januar 
ble et polsk vogntog som 
kom for å hente plast nektet 
å laste.

Av Johs. Bjørndal

Vi vet aldri hvem som 
kommer hit og henter…“



Informasjon for innbyggerne om 
renovasjonsordningen
Renovasjonskart er et produkt i KOMTEK konseptet som gir innbyggerne 
rask tilgang til viktig informasjon om sin renovasjonsordning. Ved å søke 
på en adresse eller eiendom, vises abonnentens aktuelle tømmekalender 
og standplassene som er registrert. Det finnes funksjonalitet for tilbake-
melding om avvik og kartvisning av korteste vei med kjørebeskrivelse til 
f.eks. returpunkt. Innbyggerløsningen viser et visuelt tiltalende og oppda-
tert bakgrunnskart med mulighet for å vise flyfoto. 

RENOVASJONSKART

Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00,  info@norkart.no, www.norkart.no
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AVFALLSPOLITIKK

Endret selvkostberegning ga økt 
behandlingspris
Returkraft har fått tillatelse 
til å dekke sine reelle kapital-
kostnader i selvkostregnskap-
et. Dermed unngår selskapet 
underskudd, men innbyggerne 
i eierkommunene  må betale 
mer for å få behandlet hushold-
ningsavfallet.

Av Johs. Bjørndal

Forurensningsloven krever at hushold-
ningsavfall skal samles inn og behandles 
til selvkost og at beløpet som faktureres 
abonnentene skal dekke kostnadene, verken 
mer eller mindre. Kommunal- og regionalde-
partementet (KRD) har gitt retningslinjer for 
hvordan selvkostberegningene skal skje for 
kommunale betalingstjenester. Her framgår 
det blant annet at det for beregning av 
kapitalkostnader skal brukes en rente som 
tilsvarer renten på treårige statsobligasjoner 
+ 1%. 

HISTORISK LAVE 
OBLIGASJONSRENTER
 Men statsobligasjonsrenten er på grunn av 
uroen i finansmarkedene i dag historisk lav, 
under 2%, og retningslinjenes selvkostrente 
blir dermed under 3%. Når så deler av Retur-
krafts milliardgjeld er fastrentelån med mer 
enn 5% rente går ikke dette regnestykket 
opp, og differansen har i følge KRDs retnings-
linjer måttet dekkes av eierne gjennom 
egenkapital.

For 2011 var Returkrafts reelle rente-
kostnad i snitt 4,2%, mens «selvkostrenta» 
var i snitt 3,5%. Dette ga et regnskapsmessig 
underskudd på 13 millioner kroner, mer enn 
selskapets aksjekapital. I sommer varslet 
styret eierne, som er renovasjonsselskaper på 
Sørlandet, om at det ville bli fremmet forslag 
om å tilføre selskapet mer egenkapital. 

KONTAKTET MD
– Men selvkostbegrepet er jo meningsløst 
om det må praktiseres på en slik måte at det 
fører til underskudd og behov for stadige 
kapitaltilførsler,  sa Sigurd Tvedt, daglig leder 
i Avfall Sør, Returkrafts største eier. Dette vil 
også være i strid med forurensningslovens 
bestemmelse om full kostnadsdekning for 

husholdningsavfall. Han presenterte saken 
på Avfall Norges jusseminar i høst og fortalte 
at styret i Returkraft i samråd med Fylkes-
mannen bestemte seg for å be Miljøvern-
departementet vurdere om KRD-retnings-
linjenes anvisninger kunne fravikes for å sikre 
full kostnadsdekning. Saken ble besvart av 
Klif som ga Returkraft medhold:

I særlige situasjoner, som for eksempel 
den Returkraft nå har kommet opp i, kan de 
prinsipper som fremkommer i KRDs veileder 
om beregning av kalkylerente medføre at 
kommunens faktiske kostnader ikke blir 
dekket gjennom avfallsgebyret. Det vil i 
tilfelle føre til at fastsettelsen av avfallsge-
byret ikke vil være i henhold til forurensnings-
lovens krav om full kostnadsdekning. Når 
dette er tilfelle må de prinsipper som det gis 
anvisning på i veilederne vike, slik at avfalls-
gebyret fastsettes i henhold til forurens-
ningslovens krav.

Konsekvensen av denne klargjøringen er 
at selvkostberegningen, i alle fall i selskaper 
som er egne rettssubjekter, heretter skal 
benytte reelle kapitalkostnader i stedet for 
kalkulatorisk rente. Dette er og aktuelt for 
VA-sektoren som også drives etter selvkost.

DYRERE
– Dermed skal både Returkraft og renova-

sjonsselskapene bruke reelle kapitalkost-
nader i selvkostregnskapet. Konsekvensen er 
at det for 2012 blir samsvar mellom drifts-
regnskap og selvkostregnskap, sa Tvedt. Men 
når kostnadene i selvkostregnskapet øker må 
naturligvis inntektene følge etter. Behand-
lingsprisen for enerettsavfallet fra eierne har 
derfor blitt økt til 1350 kroner pr tonn, som 
er mer enn det dobbelte av markedsprisen for 
behandling av konkurranseutsatt forbren-
ningsavfall.

NYE REGLER FOR SELVKOST
KRD har varslet at en ny veileder for 
selvkost beregning i kommunene er rett 
rundt hjørnet. Klif har dessuten satt i gang et 
arbeid spesielt for avfallsområdet som både 
kan medføre at det fastsettes forskrifter 
for selvkostberegning og at Klif utgir en ny 
veileder. Espen Starheim i Momentum Consul-
ting har arbeidet mye med selvkostproblem-
atikk og redegjorde også på jusseminaret. 
Han tror ikke den nye veilederen fra KRD 
vil gi svar på alle spørsmål. Men han mener 
endringen Returkraft har gjort er uproble-
matisk. – Det dreier seg jo her om helt reelle 
kostnader. Problemet er større der kommuner 
eller andre med enerett har overtatt 
egenkapi talfinansierte anlegg og samtidig 
konkurrerer i markedet, sier Starheim. 

Med lån på over 1,4 milliarder kroner har Returkraft store kapitalkostnader. Nå får selskapet  lov til å la disse 
komme fram i selvkostregnskapet slik at de kan dekkes gjennom prisen for husholdningsavfall.
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Egenregi og enerett – om offentlig 
samarbeid på avfallsområdet 

Mange avfallsanlegg i Norge 
får en stor del av avfallet sitt 
gjennom egenregi, fordi eieren 
selv er en stor avfallsbesitter, 
eller gjennom såkalte eneretts-
tildelinger. Spesielt det siste 
har skapt mye diskusjon og det 
kan være på sin plass med en 
liten oppklaring av begrepene 
og om EU-domstolens seneste 
befatning med disse sakene.

Av Hanne S. Torkelsen, 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Det kalles egenregi når offentlige myndig-
heter foretar innkjøp av tjenester ved hjelp 
av egne ressurser, i egen etat.  I slike tilfeller 
trenger ikke offentlige myndigheter følge 
anskaffelsesregelverket. EU-domstolen har 
avsagt mange dommer som sier noe om 
muligheten for at offentlige myndigheter 
kan kjøpe tjenester av egne 
selskaper, såkalt «utvidet egen-
regi». Etter rettspraksis er det 
avgjørende at eierkommunene 
har sterk kontroll over selskapene 
(kontrollkriteriet), og at selskapet 
bare i begrenset grad opererer i 
et marked (omsetningskriteriet). 

Enerett er en annen mulighet 
som åpner for å gi offentlige 
selskaper eksklusive rettig-
heter som utelukker konkurranse, der det 
er et særlig behov for dette.  Den viktigste 
forskjellen er at enerett ikke begrenser 
selskapets adgang til å operere i et marked 
på samme måte som ved egenregi.

GRUNDIG ESA-BEHANDLING
Eftas overvåkingsorgan, ESA, har endelig 
fattet en beslutning i klagesaken fra Norsk 
Industri over norske kommuners tildeling av 
enerett til offentligrettslig organ og avvist 
klagen. ESA har tatt utgangspunkt i to saker 
som begge tidligere har vært gjenstand for 
behandling i Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (Kofa), henholdsvis enerett 
tildelt Ecopro AS og Returkraft AS.

ESA har på en meget grundig måte 
imøtegått alle innvendinger Norsk Industri 
har hatt i saken, og konkluderte med at 
tildeling av enerett er lovlig i begge tilfellene. 
ESA fastslo at ved tidspunkt for tildeling av 
enerett var det nødvendig å bygge ut kapa-
siteten som alternativ til deponi. Samtidig 

ble det vist til at mange 
faktorer som påvirker 
behovet for kapasitet, 
herunder eksportmulig-
heter, svikt i økning i 
avfallsmengder på grunn 
av finanskrisen, frem-
tidige politiske valg med 
hensyn til økt gjenvinning 
og sortering mv. ESA slo 
fast at kommuner som 

investerer i ny kapasitet ikke kan forventes å 
kunne forutse hvordan alle disse mulighet ene 
utvikler seg, og at det må tas hensyn til at 
enerettene dekker langsiktige prosjekter 
og investeringer. Det ble også vektlagt at 
eneretten var tildelt offentlige organ, og det 
derved ikke var nødvendig å ha eneretten på 
anbud, slik Norsk Industri har hevdet.   

FELLES KONTROLL VESENTLIG
Samtidig er det kommet enda en avgjør-
else fra EU-domstolen i 2012 vedrørende 
egenregi. Spørsmål var om kontrollkriteriet 
er oppfylt. Også denne saken er fra reno-
vasjonssektoren. Det italienske selskapet  
ASPEM, hadde fått tildelt renovasjons-

oppgavene i egenregi av 37 italienske 
kommuner. Av denne aksjekapitalen eide 
Comune di Varese 99,82% av aksjene, mens 
de resterende aksjene var fordelt på 36 
kommuner, som hver for seg eide mellom 1 
og 19 aksjer.

Først gjennomgikk EU domstolen retts-
praksis knyttet til kontrollkravet. Innflytelsen 
skal være bestemmende så vel i forhold til 
de strategiske målsetninger som i forhold 
til enhetens viktige beslutninger, som skal 
omfatte både strukturell og funksjonell 
kontroll med selskapet. Dernest er det slått 
fast at tilsvarende kontroll ifølge rettspraksis 
kan utføres av disse myndigheter i fellesskap, 
uten at det er nødvendig at kontrollen føres 
individuelt av hver av dem.

EU-domstolen fastslo deretter at det ikke 
tilfredsstiller kravene til «felles kontroll» 
om kun den offentlige myndighet som har 
majoritetsaksjene i den berørte enhet fullt ut 
kontrollerer selskapet alene. I så fall mister 
begrepet felles kontroll sin betydning.  

Avgjørelsen innebærer at dersom én 
offentlig myndighet har full kontroll gjennom 
aksjeeie, slik at de andre aksjonærene i reali-
teten ikke har noen mulighet til å utøve noen 
kontroll og innflytelse over selskapet, er ikke 
kravet til «felles kontroll» oppfylt. 

Regelverket er fortsatt under utvikling, 
og det skal derfor bli spennende å følge det 
arbeidet som skjer i Brussel i forhold til nytt 
anskaffelsesdirektiv og praksis fra EU-dom-
stolen.

…det var derved ikke 
var nødvendig å ha 
eneretten på anbud, 
slik Norsk Industri har 
hevdet.   “

Hanne Torkelsen har arbeidet 
med juridiske spørsmål innenfor 
avfallsområdet i mange år, tidligere 
innenfor KS Bedrift, nå i advokat-
firmaet Wahl-Larsen.
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Forurensingsloven er der for å verne mennesker og natur mot 
miljø- og helseskader fra avfall, samt sikre at ressursene i avfallet 
utnyttes på en best mulig måte. Hvis loven skal endres, må det være 
fordi behovet ikke lenger er tilstede, eller fordi en samlet vurdering 
viser at vi kan oppnå det samme (eller enda mer) på andre måter. 
En slik evaluering er det viktig at både myndigheter og aktører i 
avfallsbransjen tar jevnlig. Grinis innlegg inviterer dessverre ikke til en 
slik debatt. 

I Norge, og Europa for øvrig, har det lovpålagte ansvaret for 
kommunene for å samle inn og behandle husholdningenes avfall 
vært nøkkelen til en sikker og effektiv avfallshåndtering hvor 
alle deler av landet er garantert et forsvarlig tilbud. Utvikling av 
kildesorteringsløsninger, innovasjon i innsamling og investeringer 
i nødvendig infrastruktur har for en stor del vært gjort av offentlig 
sektor, men gjerne i samarbeid med private leverandører. 

VIKTIGE SAMFUNNSINVESTERINGER KREVER 
OFFENTLIG ANSVAR
En forutsetning for å nå mål  om bedre ressursutnyttelse for avfall 
er en  fortsatt  sterk og aktiv offentlig sektor.  Både kommuner og 
private avfallsselskaper har vært  gode  til å omgjøre avfall til råvarer 
for industrien i form av plast, papir og metaller. Med endringer i 
nasjonale målsettinger om satsing på fjernvarme og biogass har 
også restavfall og matavfall fått høyere verdi som innsatsfaktorer. 
Avfall har gått fra å være et problem til å bli en løsning – på mange 
områder. 

Nøkkelen til å utnytte ressursene i husholdningenes avfall ligger 
i det kommunale ansvaret. I dag utgjør husholdningsavfallet bare 
23 prosent av den totale avfallsmengden. Resten er privatisert, og 
håndteres av det private næringslivet selv. Kommunene samordner 
behandling av avfallet de har ansvaret for til samfunnets beste, 

Offentlige investeringer sikrer pr ivat konkurranse
I Kretsløpet nr. 6 2012 
 konkluderer bransjesjef 
Gunnar Grini i Norsk Indu-
stri med at det lovpålagte 
 kommunale ansvaret for 
håndtering av hushold-
ningsavfall må mykes opp 
fordi loven ikke passer Norsk 
Industris medlemmer. Heldig-
vis er det slik at norsk lovverk 
har målsettinger utover å 
tjene ulike særinteresser i 
samfunnet.

Av Svein Kamfjord, fagsjef i KS Bedrift 
og Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge

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

AvfAll  Norge ÅrsrApport 2011 leder6

Et år med svært høy aktivitet og mange investeringer 
som vil gi avkastning i årene som kommer.

2010 var året da Avfall Norge ble en avfalls-
politisk organisasjon. 2011 var året da vi 
videreførte høy innsats på det interesse-
politiske området, samtidig som vi vedtok 
ny kursstrategi for økt satsing på opp-
læring og videreførte stor faglig aktivitet i 
form av prosjekter.  

Avfall Norge har vokst til en mellomstor 
bedrift. Vi omsatte i 2011 for ca. 27 millio-
ner kroner. Av dette utgjør medlemskontin-
genter rundt 11,7 millioner kroner, kurs- og 
konferanseinntekter 9,8 millioner og ulike 
prosjektbidrag 5,5 millioner .  

satsing på stortingsmelding, 
kompetanseheving og 
kommunikasjon

I 2011 var Arbeidet med ny stortings-
melding på avfallsområdet den viktigste 
interessepolitiske saken for Avfall Norge 
og våre medlemmer. Vi arbeidet med å få 
frem forventninger og diskutere synspunk-
ter med medlemmene for å gi innspill til 
myndighetene som respons på forespørsler 
og initiativ fram dem. En egen prosjekt-
leder med betydelig bransjeerfaring ble 
engasjert til å lede arbeidet. 

Hovedstyret vedtok i juni ny kursstrategi 
for Avfall Norge. Strategien følger opp 
medlemmenes etterspørsel etter gode 
opplæringstilbud for driftsoperatørene på 
avfallsanleggene. For å utvikle og gjennom-
føre slik opplæring inngikk vi avtale med 
en erfaren fagperson med mye praksis på 
feltet.  

Medlemmene vedtok i 2010 en egen kom-
munikasjonskontingent for 2011. Kontin-
genten skal finansiere en felles, nasjonal 
kommunikasjonskampanje. Etter samråd 
med medlemmene utsatte Hovedstyret 
kampanjen til våren 2012. 2011 har vært 
brukt til planlegging og forberedelse. 

Også her er det leid inn en prosjektleder fra 
bransjen med rett erfaring for oppgaven.

  

Håkon Jentoft, 
direktør Avfall Norge

l e d e r

styrket sekretariat og vekst 

Totalt var vi 12 personer på hel eller deltid 
i sekretariatet ved utgangen av året. Dette 
er en fordobling i løpet av et par år. Ni av 
disse er fast ansatte. Vekst er en krevende 
øvelse, og det økonomiske resultatet for 
2011 viser at høyt aktivitetsnivå har kostet.. 
Det negative resultatet forklares dels av 
ekstraordinære kostnader, som ikke vil 
gjentas, og dels av interne og vekstrelaterte 
forhold som det er iverksatt tiltak for å 
bedre. Omorganisering, konsolidering av 
aktivitet og innføring av nytt administra-
tivt system skal sikre bedre effektivitet og 
prosessflyt fremover.  

2011 kaster av seg i 2012

I 2012 ser vi fram til videreføring av de pro-
sjektene og gode arbeidet som er lagt ned 
i året som gikk.  I arbeidet med stortings-
meldingen for avfall ser vi at våre innspill 
vil bli sentrale i utarbeiding av den nye 
meldingen. Kursene våre er etterspurte, og 
bidrar positivt til økt kompetanse i bran-
sjen. Kommunikasjonskampanjen 2012 
gjennomføres i april med det nasjonale 
overbygget medlemmene har ønsket seg 
for egen gjennomføring lokalt. 

Vi ser fram til et år hvor Avfall Norge skal 
befeste sin rolle som avfallsbransjens 
interessepolitiske stemme og naturlige 
førstevalg når medlemmene søker økt 
fagkompetanse.

Håkon Jentoft,
direktør Avfall Norge

Svein Kamfjord i KS Bedrift (t.v.) og Håkon Jentoft i Avfall Norge er som ventet ikke enige med Norsk Industri i at 
det kommunale monopolet på innsamling og behandling av husholdningsavfall bør avvikles.
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Offentlige investeringer sikrer pr ivat konkurranse

Nøkkelen til å utnytte 
ressursene i hus-
holdningenes avfall 
ligger i det kommuna-
le ansvaret.

og satser på blant annet biogass og fjernvarme. Det krever 
at kommunen har ansvar for samordning av planlegging, 
innsamling, behandling og kommunikasjon. Behandlingsanlegg 
for avfall krever ofte store investeringer, og slike samordnings- 
gevinster er da tilsvarende viktige for å realisere investeringer 
til samfunnets beste.

KOMMUNALT ANSVAR IVARETAR OGSÅ 
PRIVATE AKTØRER
Kommunene har vært flinke til å bruke markedet der det 
fungerer. 70 prosent av innsamlingen av husholdningsavfall 
skjer i dag gjennom kontrakter etter anbud. Alt avfall som 
utsorteres til materialgjenvinning tilbys som råvarer til indus-
trien,  i Norge  eller internasjonalt. De kommunene som ikke selv 
har forutsetninger eller behov for 
å drive egne behandlingsan-
legg, bruker markedet aktivt 
gjennom offentlige anbud. 
Private løsninger brukes av 
alle kommuner, i større eller 
mindre grad,  og står samlet 
for en vesentlig del av hånd-
teringen av husholdnings-
avfallet. Det kommunale 
ansvaret sikrer på denne 
måten de private aktørene 
stabile og langsiktige kunder. 

Med det kommunale ansvaret for husholdningsavfall må det 
også følge virkemidler for å løse oppgaven. Norske kommuner 
velger forskjellig ut fra lokale forutsetninger og politiske 
vurderinger. Derfor velger noen kommuner å gjøre oppgaver i 
egenregi, mens andre går sammen i interkommunale selskaper, 
eller tildeler enerett til andre kommuner eller kommunalt 
eide selskaper. Det er stor variasjon mellom hvilke deler av 
oppgavene man velger å utføre selv, og hvilke man bruker 
markedet til å utføre. Vi mener dette mangfoldet sikrer innova-
sjon og effektivitet. 
 
Det kommunale monopolet har til nå også vært garantien for 
investeringer i behandlingsanlegg for avfall i form av deponier, 
forbrenningsanlegg og komposterings- og biogassanlegg. Disse 
investeringene har kommet den private delen av avfallsbransjen 
til gode. Det markedet Grini sier de private er gode til å utnytte, 
er skapt av det offentlige fordi det offentlige har tatt ansvar 
og bygget opp anlegg som brukes av alle aktører for å oppnå 
god og effektiv avfallshåndtering. Forbudet mot deponering 
av nedbrytbart avfall kunne ikke blitt implementert så hurtig i 
Norge (og Sverige) uten offentlige investeringer i behandlings-
anlegg. 

HVA ER DEN EGENTLIGE 
PROBLEMSTILLINGEN?
Utfordringen og kimen til konflikt er kampen om ressursene. 
Kommunene skal løse mange oppgaver med under en fjerdedel 
av avfallsmengdene som innsatsfaktor, mens industrien ser 
verdier de gjerne vil ha tak i utover de tre fjerdedelene den 
allerede har hånd om. En diskusjon om hvordan vi skal få til en 
enda bedre utnyttelse av avfalls ressursene er derfor viktig, 
men da må også samfunnets helhetlige interesser tas med som 
et vesentlig element.

“
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Forretningshemmeligheter 
trenger beskyttelse 

Medlemmene i Norsk Returmetallforening 
er blant de bedriftene som tar i mot og 
behandler elektrisk og elektronisk avfall. 
Behandlingsanleggene har tatt i bruk 
industri elle behandlings- og sorterings-
løsninger for EE-avfallet. Dette er helt 
nødvendig for å få til effektiv drift, samtidig 
som miljøhensyn ivaretas. De miljøfarlige 
komponentene tas ut fra EE-avfallet og 
sendes til destruksjon. Metaller og andre 
rene avfallsfraksjoner gjenvinnes og blir 
til råstoff til industriproduksjon over hele 
verden. 

HVEM TRENGER INFORMASJON 
OM HVA?
Avfallsforskriftens kapittel 1 gir retursel-
skap ene ansvar for at innsamling, behandling 
og disponering av EE-avfall overvåkes, doku-
menteres og rapporteres. Returselskapene 
innhenter dokumentasjon fra sine oppdrags-
takere, og deres underleverandører, slik at 
selskapene kan dokumentere all transport 
og behandling av EE-avfallet, fram til at alle 
komponenter og materialer er endelig slutt-
behandlet/disponert. 

Dette gjør at returmetallbedriftene som 
behandler EE-avfall i Norge får henvend-

elser fra returselskapene, eksternt innleide 
 revisorer og EE-registeret som alle ønsker 
informasjon om videresalg av avfalls-
ressurser, tonnasjer, nedstrømskunder, 
behandlingsteknikk, osv. Mye av informa-
sjonen behandlingsanleggene må levere ut 
er forretningshemmeligheter. Det er viktig at 
slik informasjon kan håndteres fortrolig. 

Men, i dag må behandlingsselskapene gi 
ut informasjonen til returselskapene direkte, 
uten trygghet for at dette ikke benyttes 
til fordel for egen eller andres kommersi-
elle aktivitet. Dette er problematisk, blant 
annet betyr dagens praksis at behandlings-
anleggene må gi fra seg konkurransesensitiv 
informasjon til en part som de senere skal 
forhandle med om vederlag for behandling 
av EE-avfall.

BRUK AV UAVHENGIG TREDJEPART
Norsk Returmetallforening har tatt til orde 
for at avfallsforskriftens kapittel 1 må åpne 
for muligheten til å bruke en uavhengig 
tredjepart for å vidererapportere nødvendige 
data knyttet til tonnasjer, behandling og 
disponering av EE-avfall til returselskapene, 
uten å gå inn på konkrete kontraktsforhold. 
Tredjepartsorganet må garantere for at 

behandling er skjedd i tråd med forskrifts-
kravene. I første omgang kan muligheten 
til bruk av et tredjepartsorgan kun omfatte 
avfall som er klassifisert som grønt avfall iht. 
EUs forordning om grensekryssende trans-
port av avfall. For farlig avfall kan dagens 
praksis videreføres, inntil erfaringene med 
bruk av et tredjepartsorgan er evaluert. 

For å sikre uavhengighet og kvalitet hos 
tredjepartsorgan kan avfallsforskriften stille 
krav til akkreditering. Bruk av en akkreditert 
tredjepart er helt vanlig på vareområdet for 
øvrig og krav til akkreditering i avfallsfor-
skriften vil kunne utvikles med utgangs-
punkt i erfaringer herfra. Alternativt kan 
advokatkontorer eller revisorer, med sterke 
føringer hva angår konfidensialitet, samle 
inn nødvendig informasjon fra behandlings-
anleggene.

MILJØVERN OG KONKURRANSE-
HENSYN KAN KOMBINERES
Returmetallbransjen har forståelse for at 
myndighetene ønsker dokumentasjon av de 
endelige nedstrømsløsningene, for å sikre at 
miljøhensyn ivaretas i hele verdikjeden. Men 
bedriftene som tar i mot og behandler EE-av-
fall har også behov for å beskytte bedrifts-
intern informasjon knyttet til videresalg av 
avfallsressurser. En mulighet i avfallsfor-
skriften til å ta i bruk en uavhengig tredjepart 
for å kreve inn informasjon om behandling og 
disponering av grønt avfall vil ivareta begge 
disse behovene. Norsk Returmetallforening 
ønsker derfor at et slikt forslag sendes på 
høring. Dette vil også gi myndighetene et 
godt og bredt underlag for å vurdere om 
dette skal endelig innføres. 

Behandlingsanleggene for EE-avfall mener detaljerte 
opplysninger om deres nedstrømsløsninger er forret-
ningshemmeligheter som må gis bedre beskyttelse 
enn det dagens rapporteringssystem gir mulighet for.

Behandlingsanleggene for EE- avfall har, som alle andre nærings aktører, 
behov for å beskytte sine forretningshemmeligheter. Dette må tas 
hensyn til ved revisjonen av kapittel 1 i avfallsforskriften om EE- avfall. 
Her bør det åpnes for at en uavhengig tredjepart kan samle inn og 
vidererapportere de opplysningene som retur selskapene trenger.

Av Knut Sørlie, Oppland Metall AS,  styreleder i Norsk Returmetallforening 
og Rune Stensli, Stena Recycling AS, leder av faggruppe EE-avfall 

i Norsk Returmetallforening.

Behandlingsanleggene for EE-avfall mener detaljerte 
opplysninger om deres nedstrømsløsninger er forret-
ningshemmeligheter som må gis bedre beskyttelse 
enn det dagens rapporteringssystem gir mulighet for.



Vekter og veiesystemer

• Bilbrovekter
• Containervekter
• Pall- og plattformvekter
• Transportbåndvekter
• Hjullastervekter
• Bommer, kamera og lys
• Programvare
• Sorteringssystemer

Scaleit – tidligere Landgraff  & Flintab Vekter AS – er 
totalleverandør og kan tilby de beste løsningene tilpasset 
dine behov. Vi leverer bl.a. store bilvekter, containervekter, 
jekketrallevekter, mindre  kontrollvekter, samt software og 
sorteringssystemer til EE-avfall. Vi produserer også vekter 
etter mål.

Har du noe som skal veies, så har vi løsningene.

Scaleit – din totalleverandør av vekter og veiesystemer.

createurene.no

Scaleit AS
www.scaleit.no 
admin@scaleit.no

Hovedkontor   
Vestvollveien 30 B,  
2019 Skedsmokorset,  
tlf: +47 64 83 67 50 – Vi veier Norge

Scaleit er Norges største leverandør av vekter 
og veiesystemer til avfalls- og miljøbransjen.
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GJENNVINNING

End of waste-kriterier for blant annet jernskrap er vedtatt i EU og må innarbeides i norsk regelverk.

End of Waste kriterier - viktige 
for gjenvinningsindustrien
I henhold til EUs avfallsdirektiv 
skal det utarbeides kriterier 
som definerer når ulike avfalls-
fraksjoner opphører å være av-
fall og gis status som produkt. 
Disse såkalte End of Waste 
kriteriene forventes å kunne 
åpne markedet for gjenvunnet 
råstoff ytterligere. 

Av Gunnar Grini, Bransjesjef 
Gjenvinning i Norsk Industri.

Hovedhensikten med å utarbeide End of 
Waste kriterier for ulike avfallsfraksjoner er 
å styrke markedet for materialgjenvinning. 
Materialgjenvinning er en viktig del av EUs 
flaggskip for et ressurseffektivt Europa, for 
å sikre god ressursutnyttelse av råvarer som 
allerede er i omløp. Materialgjenvinning er 
den behandlingsformen for avfall som gir 
høyest verdiskapning, flest arbeidsplasser og 
størst miljøgevinst.

METALLER OG GLASS VEDTATT
End of Waste kriterier for jern, stål og 
aluminiumskrap og glass er allerede vedtatt i 
EU, og tilsvarende kriterier for kobber, papir/
papp, plast og våtorganisk avfall er under 
utvikling. End of Waste kriteriene er fastsatt 
som forordninger, det vil si at nasjonale 
tilpasninger ikke er mulig. Regelverket 
implementeres ord for ord i nasjonalt lovverk 
og blir likt i hele EØS-området. Avfallet som 
gjennomgår en gitt form for gjenvinning 
må oppfylle en rekke definerte krav mht. 
kvaliteten på avfallsressursene etter gjenvin-
ning for å kunne oppnå status som produkt. 
For eksempel må jern- og stålskrap etter 
gjenvinning inneholde under 2 % fremmed-
elementer, for aluminiumskrap er kravet  
5 %. Legeringer regnes ikke som fremmede-
lementer. Forordningene med End of Waste 
kriterier vedrører først og fremst første ledd 
i en nedstrømskjede. Etter at avfall med 
produktstatus er omsatt for første gang kan 
neste ledd i verdikjeden betrakte fraksjonen 
som et produkt.

KREVER KVALITETSSYSTEM
I tillegg til tekniske kvalitetskrav inneholder 

End of Waste forordningene krav til bedrift-
enes kvalitetssystem. Kvalitetssikringen 
omfatter avfallsråvaren til gjenvinning, selve 
gjenvinningsprosessen og det gjenvunne 
produktet. Det spesifiseres ikke hvilket 
kvalitetssystem som kreves hos bedriftene. 
Men det vil være naturlig å ta utgangpunkt 
i internasjonale standarder som ISO 9001, 
og eventuelt ISO 14001 og EMAS. Utover 
å være ISO 9001 sertifisert må bedriftenes 
kvalitetssystem ta opp i seg alle de kvalitets-
krav som forordningene stiller. Det er altså 
ikke tilstrekkelig med en generell ISO 9001 
sertifisering. Men en gjenvinningsbedrift som 
er ISO 9001 sertifisert og har gode kvalitets-
systemer, vil trolig enkelt kunne oppfylle End 
of Waste forordningenes krav. 

Det stilles krav til at et sertifiseringsorgan 
verifiserer at en bedrift har det kvalitets-
system som forordningene krever, minst 
hvert tredje år. Sertifiseringsorganene må 
være akkreditert av Norsk Akkreditering eller 
være miljøkontrollør iht. EUs EMAS-forord-
ning.

SKRIFTLIG DOKUMENTASJON
For avfall som oppfyller fastsatte End of 
Waste kriterier og skal omsettes som produkt 
skal det utarbeides en samsvarserklæring 
(statement of conformity). Produsent eller 
importør, det vil si den som for første gang 
omsetter «avfallsproduktet» innen EØS-om-
rådet, skal utarbeide en samsvars erklær ing. 
En kopi av denne skal oppbevares i minst ett 
år etter omsetning. Den skriftlige dokumen-
tasjonen skal følge produktet til neste eier, 
men det kreves ikke at den følger med videre 
i verdikjeden. Erklæringen må ikke utarbeides 

som et fysisk dokument, men kan foreligge 
elektronisk. 

Når End of Waste kriteriene er oppfylt, vil 
avfallsfraksjonene ikke lenger omfattes av 
avfallsregelverket, men styres av produkt-  
og kjemikaliereglene, samt bransjestan-
darder, på lik linje med andre innsatsfaktorer i 
 industrien. Dette betyr at relevante produkt-
regler, herunder produktansvarsloven og 
regler for import og eksport av produkter 
kommer til anvendelse. Ved eksport må koder 
for produkter angis, og ikke avfallskodene 
som tidligere ble benyttet. Kravene i det 
europeiske kjemikalieregelverket REACH, som 
er implementert i den norske REACH-for-
skriften må også oppfylles.

NY FORSKRIFT
Ingen End of Waste forordninger er per i dag 
implementert i Norge, men dette vil kunne 
skje i løpet av 2013. Først kreves en endring i 
forurensingsloven for å gi hjemmel til å imple-
mentere forordningene for de ulike avfalls-
fraksjonene i forskrift. Etter at lovhjemmel er 
på plass kan EU-reglene implementeres ved 
en henvisningsforskrift, det vil si at forord-
ningen vil bli gjort direkte gjeldende ved en 
henvisning i avfallsforskriften. 

Norsk Industri og Norsk Returmetall-
forening jobber med å utarbeide en enkel 
veileder om praktisk forståelse av metall-
skrapforordningen, som angir End of Waste 
kriterier for jern- stål og aluminiumskrap. 
Hensikten er å gjøre det enklere for gjenvin-
ningsbedriftene for returmetaller å ta End of 
Waste kriteriene i bruk, dersom de ønsker det.
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Avfall Norge er bekymret for 
de høye kostnadene knyttet til 
dagens håndtering. Høye kostnader 
kan hindre utsortering og sikker 
behandling av nye typer farlig 
avfall. Vi er også bekymret for at 
definisjonen av farlig avfall blir mer diffus. 
Farlig avfall som begrep svekkes, noe som 
kan redusere den høye bevisstheten rundt 
farlig avfall, som igjen er avgjørende for at 
farlig avfall blir sortert ut fra annet avfall.  

KOMPLISERT OG KOSTBAR 
HÅNDTERING
For bare få år siden, før det ble økt bevissthet 
om klorparafiner i isolerglassruter, ble disse 
i stor grad levert som ordinært bygge- 
og anleggs avfall til mottaksanlegg, og 
sluttbehandlet ved forbrenning og/eller 
deponering. Ved definering som farlig avfall 
endrer hele håndteringskjeden for denne 
typen avfall seg. Avfallet må utsorteres, det 
er strenge krav til forbehandling, registrering, 
krav til egen transport og sluttbehandling 
skal skje i spesielt godkjente anlegg. 

Utredninger gjort av COWI på oppdrag 
for Klif viser at det er miljømessig mulig 
å behandle nye typer farlig avfall ved 
tradisjonelle forbrenningsanlegg. Ved å åpne 

opp for en slik behandling kan vi både sikre 
miljømessig god destruksjon og håndtering 
av miljøgiftene, samtidig som vi kan utnytte 
energien i avfallet. 

NYTENKNING  OM HÅNDTERING 
Avfall Norge ønsker å se på mulighetene 
for å utnytte dagens anlegg for mottak og 
håndtering av avfall til også å gjøre enkel 
forbehandling, transport og sluttbehandling 
av en del av disse nye typene farlig avfall. 
Lokale mottaksanlegg, både private og 
offentlige, representerer en mulighet for 
mer effektiv håndtering av enkelte typer 
farlig avfall.  Anleggene har fasiliteter og 
kompetent bemanning som kan og bør 
få større ansvar. Dette blir spesielt viktig 
for kommunale avfallsanlegg dersom 
kommunenes ansvar for mottak av 
farlig avfall fra husholdningene og små 
næringsvirksomheter økes fra 400 kg til 
1000 kg pr. pr. år, slik Klif har foreslått. 

ISOLERGLASSRUTER KAN 
ENERGIUTNYTTES
Det er grunn til å anta at mer eller mindre 
alle isolerglassruter kan inneholde 
miljøskadelige stoffer. Men ikke alle har så 
høye konsentrasjoner at de faktisk er å regne 
som farlig avfall.

En lokal håndtering av alle isolerglassruter 
vil derfor sannsynligvis være en langt 
bedre miljømessig løsning enn kun 
utsortering og videresending av de 
isolerglassruter som faktisk er farlig avfall. 
Det kan derfor være fornuftig å ta ut glasset 
lokalt. Glasset kan sendes til gjenvinning, 
mens ramme med list og lim kan leveres til 
energiutnytting. Det samme vil gjelde for 
andre produkter som kan være både ordinært 
og farlig avfall, avhengig av innholdet av 
miljøgifter. 

ENDRING AV MOTTAKSTILLATELSER
Lokal håndtering av isolerglassruter som 
utskjæring, nedknusing av glass, eller 
innblanding av vindusrammer som er 
farlig avfall med rammer som ikke er farlig 
avfall, er i dag definert som behandling. 
Dette bryter med det eksisterende 
regelverket for håndtering av farlig avfall. 
Avfall Norge ønsker å få vurdert om det 
er miljømessig riktig å åpne for å tillate 
lokale mottaksanlegg å gjøre denne typen 
behandling av farlig avfall. 

PRØVEPROSJEKT
Avfall Norge ser på forbrenningsanleggene 
og deponiene som verktøy til å håndtere 
avfall med miljøfarlige stoffer.  Det er 
lave utslipp av miljøgifter fra norske 
forbrenningsanlegg og fra norske deponi, noe 
som er dokumentert i en egen utredning fra 
Klif og Avfall Norge. 

Forbehandling av enkelte typer avfall på 
kommunale og private mottak vil etter vår 
oppfatning være en logisk konsekvens av ny 
kunnskap om helsefarlige stoffer i BA-avfall. 
Avfall Norge planlegger å gjennomføre et 
prøveprosjekt med behandling av enkelte 
typer farlig avfall på kommunale anlegg i 
løpet av 2013.  

Byggavfall med helse- og miljøfarlige 
stoffer på kommunale mottaksanlegg blir 
også hovedtema på Avfall Norges seminar 
25.-26. april på Olavsgård hotell.

 

Bør noe farlig avfall behandles 
på kommunale mottak?

Artikkelforfatterne mener isolerglassruter med farlig avfall bør 
kunne behandles ved kommunale mottak og at rammene kan 
sluttbehandles i vanlige avfallsforbrenningsanlegg.

Miljøgifter oppdages i 
stadig nye avfallstyper. 
Avfallet blir da definert 
som farlig avfall og  
må derfor behandles i 
henhold til lovverk for 
farlig avfall. Dette har ført 
til betydelig prisøkning 
på behandling av avfall 
som isolerglassruter, 
gulvbelegg og isolasjons-
materiale. Men kan 
vi tenke nytt rundt 
håndteringen av disse 
typene av farlig avfall? 

Av Stein Lorentzen og 
Håkon Jentoft, Avfall Norge
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Påmelding: avfallsdagene.com

Avfallsdagene

Holmenkollen Park Hotel Rica 

Gjenvinningsbransjens 
viktigste møteplass

Velkommen til

6. – 7. mars2013

Kurs og seminarer
Dato   Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

11-12. februar Drift av gjenvinningsstasjon Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen
24 14 66 00

26. februar Grunnkurs farlig avfall Oslo NFFA post@nffa.no

27. februar ADR-kurs Oslo NFFA post@nffa.no
26-28. februar Drift av deponi Lillehammer Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
4-5. mars Driftsforum kompostering Lofoten Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
6-7. mars MEF Avfallsdagene Holmenkollen MEF Randi Aamodt

22 40 29 13
12-13. mars Farlig avfall - kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker

93 08 24 36 
18-20. mars Studietur farlig avfall Ungarn NFFA post@nffa.no
21-22. mars Driftsoperatørkurs Farlig avfall Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
3-4. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
11-12. april Kommunikasjonsseminaret 2013 Bergen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
17. april Årsmøte Avfallsforsk Oslo Avfall Norge m.fl. Henrik Lystad

24 14 66 00
24. april Selvkost for avfallsbransjen - kurs Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
25-26. april Farlig avfall, seminar Olavsgaard Avfall Norge Karin Halvorsen

Tlf. 24 14 66 00
4-6. juni Avfallskonferansen 2013 Ålesund Avfall Norge Lisbeth Åsgård

tlf. 24 14 66 06
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Marine Debris 
Task Force

Nesten to år etter tsunamikatastrofen i Japan er det 
fortsatt store havnestukturer i drift over Stillehavet. En av 
disse, en 20 meter lang betongbrygge fra den japanske 
fiskerihavna Misawa, ble i romjula skylt i land på en øde 
strand i Washington på den amerikanske nordvestkysten. 
En tilsvarende brygge drev i land i nabostaten Oregon i 
fjor sommer. Slike drivende brygger utgjør en stor fare for 
skipstrafikken langs kysten, men en like stor bekymring er 
potensialet for invaderende arter.  I motsetning til vanlig 
marint avfall som krysser verdenshavene, hadde disse 
bryggene samlet solide kolonier av lokal begroing i årevis før 
tsunamien sendte dem på drift. To tonn begroing, inkludert 
fire kjente typer invaderende japanske arter, ble skrapt 
av brygga i Oregon, før hele kolossen ble sterilisert med 
flammekastere, kuttet opp og fjernet.
For å møte utfordringen av marint avfall, inkludert 
tsunamiavfall fra Japan, har Washingtons guvernør etablert 
en egen «Marine Debris Task Force», satt sammen av 
ressurser fra lokaladministrasjonen, militæret og lokale 
urbefolkningsgrupper. Gruppen samarbeider tett med NOAA, 
USAs departement for hav- og atmosfærisk forvaltning, 
og arbeider for en effektiv lokal håndtering av marint 
avfall, særlig det som innebærer stor risiko for olje- og 
kjemikalieutslipp, invaderende arter og likende. Meningen er 
at innfløkt saksgang og generelt byråkrati skal ikke forsinke 
arbeidet med skadebegrensning. Lurt. 

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. 

Se ruteretur.no
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Kurs og seminarer
Dato   Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

AVFALL

VERDEN RUNDT

Denne japanske brygga ble I romjula skylt i land på den 
amerikanske vestkysten.

11-12. februar Drift av gjenvinningsstasjon Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen
24 14 66 00

26. februar Grunnkurs farlig avfall Oslo NFFA post@nffa.no

27. februar ADR-kurs Oslo NFFA post@nffa.no
26-28. februar Drift av deponi Lillehammer Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
4-5. mars Driftsforum kompostering Lofoten Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
6-7. mars MEF Avfallsdagene Holmenkollen MEF Randi Aamodt

22 40 29 13
12-13. mars Farlig avfall - kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker

93 08 24 36 
18-20. mars Studietur farlig avfall Ungarn NFFA post@nffa.no
21-22. mars Driftsoperatørkurs Farlig avfall Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

24 14 66 00
3-4. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
11-12. april Kommunikasjonsseminaret 2013 Bergen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
17. april Årsmøte Avfallsforsk Oslo Avfall Norge m.fl. Henrik Lystad

24 14 66 00
24. april Selvkost for avfallsbransjen - kurs Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen

tlf. 24 14 66 00
25-26. april Farlig avfall, seminar Olavsgaard Avfall Norge Karin Halvorsen

Tlf. 24 14 66 00
4-6. juni Avfallskonferansen 2013 Ålesund Avfall Norge Lisbeth Åsgård

tlf. 24 14 66 06
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Ny nedstrøms-direktør i 
Norsk Gjenvinning
Jon Tarjei Bergan (43) er ansatt som direktør for Divisjon Nedstrøm 
og vil inngå i konsernledelsen og tiltrer senest 1. april. Bergan har mer 
enn 15 års ledererfaring fra oppbygging av nedstrømsaktiviteter i 
internasjonale industriselskaper som Norsk Hydro og Statkraft, heter 
det i en pressemelding fra Norsk Gjenvinning. Bergan er nå direktør for 
Chartering & Trading i rederiet Thorvald Klaveness, han er siviløkonom 
og har en Master of Science i Energy Management fra BI.

 – Etableringen av nedstrøm som en egen divisjon viser hvor 
viktig dette området er for oss, sier konsernsjef Erik Osmundsen. 
 – Gjenvinningsbransjen og vårt marked er i utvikling og byr på mange 
muligheter og utfordringer både 
nasjonalt og internasjonalt. Jons 
ledererfaring i kombinasjon med 
solid erfaring og kompetanse 
innen trading og internasjonal 
handel vil være med på styrke vårt 
arbeid med å bygge en koordinert 
og fremoverlent nedstrømsvirk-
somhet, sier Osmundsen i presse-
meldingen.

– Vi utrolig stolte over å ha kommet gjennom nåløyet i EU, sier daglig 
leder Øistein Aleksandersen og Europa-ansvarlig Trud Berg i Norsk 
Fiskeriretur. Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) har i fire år samlet inn og 
sendt avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge ut av landet 
for gjenvinning.  Nå er Øistein Aleksandersen og Trud Berg klar for en 
storstilt satsing i Europa, etter at EU-programmet Eco Innovation har 
sagt ja til å gi støtte på 5,5 millioner kroner over tre år. 

  – Nofir var faktisk det første norske selskapet som ble kvalifisert 
til å få støtte fra Eco Innovation, som er et EU-program for innova-
tive løsninger på miljøutfordringer i Europa. Nå har vi undertegnet 
kontrakten og er i full gang med arbeidet. Vårt mål er at vi i tredje 
år av prosjektet skal samle inn 18.000 tonn avfall i Europa. Det er 
et ambisiøst mål, men realistisk, sier Trud Berg. Hun har de siste 
måned ene har hatt en jevnlig dialog med EU-programmet, og skal de 
tre neste årene ha ansvaret for Europa-satsingen til Nofir.

Norsk Gjenvinning har kjøpt Metodika

Norsk Gjenvinning har kjøpt Metodika Gjenvinning AS og Løvås 
Transportfirma AS fra Metodika Holding AS. Selskapene har 35 
medarbeidere og holder til på Alna i Oslo. Løvås Transportfirma driver 
med innsamling og transport av næringsavfall, dette leveres til 
Metodika Gjenvinning som driver et sorteringsanlegg for næringsav-
fall. Ved anlegget håndteres ca. 45.000 tonn næringsavfall per år. 
– Selskapene er godt drevet og har en trygg posisjon i markedet,  
kjøpene vil kunne gi oss stordriftsfordeler i Osloregionen og vil bli et 
godt komplement til våre eksisterende løsninger innen innsamling 
og behandling av næringsavfall,  sier Øyvind Lund divisjonsdirektør 
Divisjon Gjenvinning.
 – Tidligere eier og daglig leder Harald Nordeng blir med oss videre. 
Han er en dyktig leder og fagmann som vil trygge kontinuiteten for 
selskapene og samtidig styrke Norsk Gjenvinnings gjenvinningskom-
petanse , sier Lund.
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Les mer på isy.no

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

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

ISY ProAktiv Renovasjon

- Alt du trenger for merkantil  
  drift av renovasjonsavtaler

Informasjonssystemer

Jon Tarjei Bergan

Europa-ansvarlig Trud Berg og daglig leder Øisten Aleksandersen i Nofir skal nå 
ta selskapet ut i Europa med støtte fra EU. Foto Arnt E. Pedersen.

Konsern-
sjef Erik 
Osmundsen 
har blitt 
enig med 
daglig 
leder Harald 
Nordeng i 
Metodika 
Gjenvinning.

Nofir satser i Europa
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LITE MILJØGIFTER RUNDT 
FORBRENNINGSANLEGGENE
For å sikre at utslippene fra avfallsforbrenningsanleggene ikke 
skader miljøet, har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i samar-
beid med Avfall Norge og avfallsselskapet BIR kartlagt innholdet av 
miljøgifter rundt anleggene. Som en del av undersøkelsen er det i 
tillegg gjort målinger i nærmiljøet rundt avfallsforbrenningsanleg-
gene på Klemetsrud i Oslo og i Rådalen i Bergen i 2007 og 2008. 
Mose er undersøkt for miljøgiftene kvikksølv, kadmium, krom, bly, 
arsen og dioksiner.

Kartleggingen viser at innholdet av miljøgifter i naturen rundt 
forbrenningsanlegg i Norge er lavt, for alle lokaliteter unntatt en 
nord for Rådalen var verdiene som ble registrert i nærheten av 
bakgrunnsverdiene fra områder som lå langt unna avfallsforbren-
ningsanlegg.

Klif 21.01

Skjerpet straff for ulovlig 
avfallseksport
Klif ønsker å skjerpe strafferammene for ulovlig grensekryssende 
transport av avfall. Miljøverndepartementet ba Klif om sende 
lovforslaget på høring og de 12 høringsuttalelsene har overveiende 
positive kommentarer.

Høringsuttalelsene har ført til enkelte mindre justeringer i 
forslagets ordlyd. Klif presiserer blant annet at ulovlig grensekrys-
sende import og eksport av radioaktivt avfall omfattes av de nye 
bestemmelsene.

– Brudd på reglene for grensekryssende transport av avfall kan 
i dag bare straffes med bøter. Det er en altfor svak reaksjon i de 
alvorligste tilfellene av ulovlig avfallseksport. Vi foreslår derfor 
at strafferammen økes til fengsel i opptil to år, sier Ellen Hambro, 
direktør for Klif. Forslaget innebærer også at forsøk på ulovlig gren-
sekryssende transport blir straffbart, at foreldelsesfristen forlenges 
fra to til fem år, og at politiet får anledning til å ransake mistenkte i 
slike saker.

Klif 16.01

Vil ta lærdom av Returkraft
Eierskapsutvalget i Grimstad mener Returkraft-saken bør føre til at 
kommunen forvalter sitt eierskap i ulike selskaper bedre. Utvalget 
har siden sommeren 2012 sett på Grimstad kommunes rolle som 
eier i forskjellige sammenhenger, og denne uken fikk de en sak på 
bordet som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Grimstad er 
som medeier i Agder renovasjon IKS bedt om å stille med en garanti 
på 133 millioner kroner for selskapet Returkraft AS. Forbrennings-
anlegget i Kristiansand eies delvis av Agder renovasjon. Formann-
skapet sa nylig nei til å gi milliongarantien, noe eierskapsutvalget var 
enig i.

– Jeg synes det er riktig konklusjon i saken at man ikke gir garanti, 
men jeg synes kanskje man kunne ha utsatt saken til man har fått 
undersøkt mer, sa Beate Skretting Kristiansen (H) på møtet . – Jeg 
tror dessverre vår jobb kommer for sent i denne saken, for det er gått 
langt og har fått veldig store konsekvenser. Det har skjedd mye som 
ikke bør skje, og det bør alle kommuner ta lærdom av, sa Kristiansen.

Grimstad Adressetidende 02.02
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Kiesel Skandinavia AS
Gamle Mossevei 29 1430 Ås
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Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite     + 47 909 76 311
Erik Gulsvik    + 47 900 92 544

www.kiesel.no
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Nedgang for brunt papir og bølgepapp 
Prisen på brunt papir og bølgepapp falt etter en svak oppgang i høst. Grønt Punkt Norge har økt prisen for 
innsamlet plastemballasje. For de øvrige fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.           

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

Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust 
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

TEKSTILER
Bruktbutikkene har god omset-
ning, og det er stor etterspørsel 
etter klær av god kvalitet. Tekstiler 
som er av en slik kvalitet at de ikke 
kan gjenbrukes her i landet blir 
eksportert enten til øst-Europa 
eller land i Afrika og Asia.

Den Nordiske avfallsgrup-
pen(NAG) under Nordisk Minis-
terråd har offentliggjort en studie 
som kartlegger livssyklusen for 
tekstiler i Danmark, Sverige og 
Finland. Den slår fast at nesten 
halvparten av alle klær som 
kommer på markedet kastes. 
Det utgjør om lag 145 000 tonn 
tekstiler i de tre landene. I Sverige 
har forbruket av tekstiler gått 
opp med 40 % på ni år, i Danmark 
med 62 % på 6 år (2003–2008). 
I Norge som ikke var med i 
undersøkelsen, kan vi anta at både 
omsetningen og det som kastes 
av tekstiler er høyere pr capita enn 
i både Sverige og Danmark.  

PLASTEMBALLASJE
Fraksjonene som inngår i Grønt 
Punkts system for plastembal-
lasje fra næringsliv er plastfolie, 
hardplast, PP-sekker, EPS og 
emballasje som har inneholdt 
farlig avfall.

Bedrifter kan levere ferdig 
sortert plastemballasje kostnads-
fritt til mottaksanlegg som Grønt 
Punkt Norge har avtale med, 
forutsatt at plastemballasjen er 
egnet for materialgjenvinning. 
Hvis man ønsker at mottaksan-
legg skal hente plasten er dette 
en sak mellom avfallsbesitter og 
mottaksanlegg. For øvrig vises det 
til returordningens kvalitetskrav 
og leveringsbetingelser.

Når det gjelder plastemballasje 
fra husholdninger har Grønt Punkt 
Norge  og Avfall Norge inngått 
en ny avtale for kommuner/inter-
kommunale selskaper der prisen 
er økt fra 1100,- til kr 1250 per 
tonn levert til gjenvinning. Avtalen 
omfatter også en kvalitetsveileder 
med kvalitetskrav til plasten. 

Grønt Punkt Norge har også 
avtaler med en rekke mottaksan-
legg som samler inn og kompri-
merer EPS fra næringslivet. EPS 
gjenvinnes i Stavanger.

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

TREVIRKE
Salgsprisen på trebriketter til 
fyringsanlegg har i januar ligget 
på drøyt 1000 kroner per tonn, 
som tilsvarer 23 øre pr kWh. For 
ren flis har prisen vært 26 øre pr 
kWh for flis med mindre enn 35% 
fuktighet og 22 øre pr kWh for flis 
med mer enn 35% fuktighet.

Vinteren har satt fart i 
avsetningen av returflis, men de 
svenske anleggenes import fra 
England gjør at det fortsatt er 
nok flis i markedet og lave priser. 
Kvernet returflis kan ha en verdi på 
rundt null på sentrale Østlandet, 
mens denne varen har negativ 
verdi på Vestlandet og i Nord-
Norge. Utsalgsprisen for briketter 
og pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. kr. 
1,50 opp til kr. 3,50 per kg.

GLASS
Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass til Glasopor 
skumglass, som går til bygg- og 
anleggssektoren som frostsikring 
eller lett fyllingsmasse. Materialet 
er lett og suger ikke vann og er 
derfor et godt alternativ til eksis-
terende lettklinkerprodukter. Det 
eksporteres også mye glassråvare 
til glassverk i Europa.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metallskrap 
foregår på et åpent internasjonalt 
marked. Prisene til gjenvinnings-
bedriftene vil til dels påvirkes av 
prisene på London Metal Exchange 
(LME), bortsett fra for jern som ikke 
er børsnotert. Prisene på LME var 
den 4.februar 2013 (omregnet til 
NOK) på kr 13 197,- per tonn for 
bly. For kopper er prisen per tonn 
kr 44 390,- og for aluminium er 
prisen kr. 11 185- per tonn og kr 11 
587,- per tonn for sink. Aluminium 
hadde en liten prisnedgang på rundt 
1 % fra ultimo november 2012, 
mens de andre tre metallene hadde 
prisøkning på mellom 1 og 6 %.

Prisene på skrapjern har 
normale svingninger i løpet av 
året. Fra midten av mai, hvor prisen 
på skrapjern lå på kr. 1550 per 
tonn, sank prisen jevnlig frem til 
begynnelsen av juli, for å stige igjen 
i august. Markedet har imidlertid 
endret seg raskt igjen og prisene 
har falt mye igjen i september og 
oktober. I november har det igjen 
vært en liten oppgang, og prisen er 
per var 15.november kr. 1325 per 
tonn. Januar hadde flate priser, men 
i februar var en nedgang i prisene. 
Per 1.februar 2013 var prisen på 
skrapjern på kr. 1250,- tonn

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og baker-
varer fra næringsmiddelindustri 
betaler miljøfôranleggene 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 våtorganisk 
avfall og hage- og parkavfall, 
brukes som vekstjord og jordfor-
bedringsmiddel. 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 gjødsels-
produkter og jordblandinger 
som er tilpasset spesielle formål 
eller etter den enkelte kundes 
spesifikasjoner. Prisene varierer 
etter kvalitet og volum, men 
for kompost av god kvalitet kan 
prisene ligge på opptil kr. 350 
per m3. Kompost i småemballasje 
kan oppnå enda høyere priser, og 
selges opp til kr. 1,- per liter. 

PAPIR OG PAPP
I følge ERPC (The European 
Recovered Paper Council) var 
gjenvinningsgraden av resirkulert 
papir i EU i 2011 på 70,4 prosent. 
I Europa er 90% av aviser trykket 
på resirkulert papir og 90 % av 
bølgepappen lages av resirkulert 
fiber.

I det europeiske markedet er 
det fortsatt relativt stabile priser 
på flere fraksjoner av returpapir, 
men på brunt papir/bølgepapp er 
det fortsatt svingninger. Etter 
oppgang i november var det nok 
en gang fall i prisene i desem-
ber. Prisen falt fra kr 586 til en 
gjennomsnittspris i desember på 
ca 514 kr/tonn. Prisene på hvitt 
papir og blandet papir er i følge 
EUWID svært stabile med måned-
lige gjennomsnittspriser rundt kr 
900-1200 per tonn avhengig av 
papirkvalitet. 
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Mengden innsamlet glass- og metallemballasje 
øker stadig. Og i et Europa med råvaremangel 
fokuseres det stadig sterkere på betydningen av 
å ta vare på ressursene i avfallet. Dette gir seg 
mange utslag, en av dem er fornyet interesse for 
teknologi for å få mer av verdi ut av restavfallet. 
– Dette er vel og bra, men verdien av å ta 
ut viktige råmaterialer før de blir en del av 
avfallsstrømmen, slik vi gjør i dag er stor, sier 
Jacob Smith i Norsk Glass- og Metallgjenvinning. 
– Sentralsortering kan utvilsom ta ut rester av 
verdifulle råmaterialer på en effektiv måte, men 
det vil bli ressurskrevende å få ut tilstrekkelig rene 
materialer. Det har vist seg lettest å oppnå ved 
hjelp av kildesortering, fortsetter han.
Syklus har i 2011 og 2012 brukt betydelige 
ressurser på å markedsføre kildesortering og 
gjenvinning, noe som har gitt seg utslag i økt 
innsamling av både glass- og metallemballasje.  
– Publikum har ikke bare reagert med å øke 
innsamlingen, men også respondert positivt på 
annonsene. Aftenpostens lesere har kåret våre 
annonser til «kvartalets beste profilannonse» 
hele tre ganger, både i tredje kvartal 2011 og 
i annen og tredje kvartal 2012. Dette viser at 
budskapet om å ta vare på viktige råmaterialer 
treffer folk hjemme, sier markedssjef Jacob Smith. 

Ta vare på de gode vanene!


