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Deponiavgiften har 
utspilt sin rolle
Da sluttbehandlingsavgiften ble innført i 1999 ble den hilst 
velkommen på lederplass i dette bladet. Mye avfall ble fortsatt 
deponert og et insitament for økt sortering og  gjenvinning var 
definitivt på sin plass. I dag, nesten 15 år etter, er vi derimot enige 
med Avfall Norge i at tida er moden for å avvikle dette virkemid-
delet (se side 44). 

Forbudet mot å deponere nedbrytbart avfall har sørget for å få 
avfall med energi- eller materialressurser vekk fra deponiene, slik 
meningen var. De betydelige miljøulempene deponeringen av dette 
avfallet medførte har stort sett forsvunnet i samme slengen. Å 
fortsatt avgiftsbelegge det lille 
som nå er tillatt å deponere – med 
for tiden kr 289 pr tonn – er det 
vanskelig å finne argumenter for.

Avgifter kreves generelt inn 
av to grunner. De skal begrense 
uønsket forbruk eller adferd – og de 
skal sørge for inntekter til staten. 
Når det gjelder deponering er den 
uønskede adferden nå fjernet ved hjelp av et sterkere virkemiddel, 
nemlig forbud. Og de 40 millionene deponiavgiften fortsatt 
innbringer kan neppe begrunne et avgiftsregime som dersom det 
praktiseres korrekt medfører omfattende prøvetaking og separate 
deponiceller for avgiftsfrie fraksjoner. Det er i tillegg vanskelig å 
skille mellom avgiftsfrie og avgiftspliktige  masser, kriteriene krever 
prøvetaking om man ikke nøyer seg med skjønnsmessige avgjørelser.

Det er dessuten all grunn til å tro at deponiavgiften i dag faktisk 
bidrar til uønsket adferd, altså det motsatte av den opprinnelige 
hensikten. Som vi har vært inne på flere ganger tidligere i dette 
bladet er det all grunn til å tro at masser som burde deponeres 
fortsatt havner i naturen. Alle beregninger tyder på at det genereres 
betydelig mer BA-avfall i dette landet enn det som finner veien til 
godkjente mottak. Lang transport gjør det mange steder dyrt nok å 
følge regelverket, deponiavgiften gjør det altså enda dyrere. 

Hva er det så som fortsatt deponeres, til tross for regelverk og 
avgift? Vi har ikke funnet noen god statistikk på dette, men bortsett 
fra lett forurensede masser og slagg fra forbrenningsanleggene 
later det til at en god del gips, isolasjon og ikke minst plast fra 
næringslivet finner veien til deponiene (se side 10). Det siste er 
kanskje overraskende siden det her dreier seg om en fraksjon med 
betydelige energi- og materialkvaliteter. Det virker dessuten lite 
meningsfylt å legge store ressurser i innsamling av plastemballasje 
fra husholdningene så lenge betydelige mengder mer verdifull 
plast deponeres. Om man skal fremme gjenvinningen kunne 
derfor en fjerning av deponiavgiften ledsages av en utvidelse 
av deponiforbudet til også å omfatte plast, selv om den ikke er 
nedbrytbar.
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Nyheter

Rett før Kretsløpet går i trykken 
kommer nyheten om at Nancy 
Strand er tilsatt som ny direktør 
i Avfall Norge. Den tidligere 
lederen av LOOP tiltrer trolig 
stillingen 1. august.

Av Johs. Bjørndal

Nancy Strand  er oppvokst på Tøyen i Oslo, 
men har definitivt røttene i Telemark. Strand 
er en grend i Heddal og Nancy har også 
hytte i Hjartdal. Etter realfag på Blindern 
og natur- og miljøfagstudier i Bø startet 
hun yrkeskarrieren som lærer i Enebakk. 
Men naturvernengasjementet var sterkt, 
allerede i 1984 ble Nancy daglig leder for 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus, eller 
Østlandske naturvernforening, som det het 
på den tiden. Men etter et par år bar det over i 
næringslivet, nærmere bestemt til kontor- og 
dataleverandøren Esselte, samtidig som hun 
studerte bedriftsøkonomi på BI.  – Jeg var vel 
heller ikke helt upåvirket av jappetiden, sier 
hun spøkefullt.   

MiljøkoMpeTanse
Men det gikk i så fall over, i 1989 var 
Nancy tilbake i naturvernfolden, denne 
gang som intet mindre enn assisterende 
generalsekretær i Naturvernforbundet. – Dette 
var mens Jørn Siljeholm var generalsekretær 
og Naturvernforbundet forandret seg fra å en 
organisasjon for  klassisk naturvern til å få et 
bredere miljøengasjement. Samtidig var det 
en periode da miljøinteressen blomstret, en 
spennende og lærerik tid, sier hun. 
I 1990 startet hun så rådgivningsfirmaet 
MiljøKompetanse, sammen med Tutta May 
Endresen, som blant annet var tidligere 
leder av Hold Skjærgården ren og aktiv i 
Naturvernforbundet.  Et konsulentselskap som 
levde av å selge slik kompetanse var den gang 
et nybrottsarbeid, og profilerte karer som Knut 
Kloster sr. bidro og Jørgen Randers satt i styret. 
Og etableringen ble ingen døgnflue, Nancy 
levde av å selge sin miljøkompetanse i hele 13 
år, da var hun klar for noe annet og begynte 
som prosjektleder for to EU-prosjekter  ved 
Universitetet i Bergen. – Der lærte jeg noe om 
hvordan man kan få flinke fagfolk som ikke 
nødvendigvis mener det samme til å trekke i 
samme retning. Det håper jeg kan komme til 
nytte nå, sier hun.

godT kjenT i bransjen
Det som siden har skjedd er kjent i bransjen, 
de siste 7 årene har Nancy vært daglig leder i 
LOOP, og vi har ikke hørt annet enn at hun har 
løst den oppgaven til alles tilfredshet. 
I vinter synes hun imidlertid det var på tide 
med en forandring og ble konsulent i Bergfald 
Miljørådgivere. Men så dukket altså denne 
muligheten opp. – Jeg kunne ikke si annet enn 
ja. Jeg er veldig motivert for denne oppgaven, 
og ser fram til å jobbe tett med Avfall Norges 
medlemmer og medarbeidere, sier Nancy 
Strand. Som også foretok det forvirrende lille 
navnebytte fra Sand til Strand for et snaut år 
siden. – Ikke mer merkelig enn at jeg var gift 
med en som het Sand, nå har jeg tatt mitt 
gamle navn tilbake. Mine tre barn er snart 
voksne og heter fortsatt Sand, så til sammen 
er vi SandStrand, sier hun. Og for å være presis 
er de tre snart voksne et tvillingpar av hvert 
sitt kjønn på 19 og en sønn på 23 år.  

– Som du sikkert har sett er det en viss 
uenighet blant medlemmene om hva Avfall 
Norge skal holde på med. 

– Jeg vil ikke mene så mye om det nå, jeg har 
et håp om å kunne ha en samlende funksjon. 
Selv om jeg mener en god del tror jeg også 
at jeg har evnen til å lytte. Avfall Norge er 
en spennende organisasjon med et solid 
grunnlag å bygge videre på og skal møte 
de utfordringene som kommer.  Avfall som 
ressurs og avfallsforebygging er begge viktige 
saker som vi skal arbeide med fremover. 

Mer enn Miljø
– Det finnes kanskje medlemmer som ser 
med bekymring på at det nå er en dame med 
massiv miljøbakgrunn som skal lede Avfall 
Norge?

– Det gjør det sikkert. Og jeg vil ikke legge 
skjul på min miljøbakgrunn, men gjerne også 
få fram at jeg har studert økonomi og er veldig 
oppmerksom på næringsmulighetene som 
ligger i avfallshåndtering. Vi ser nå konturene 
av ny teknologi som kombinerer kildesortering 
og automatisk etterbehandling, dette er veldig 
spennende og kan bli en eksportartikkel. Her 
gjelder det å heve blikket og se mulighetene, 
avslutter 54-åringen, som mener hun har mer 
energi og pågangsmot enn noen gang.  

sTor inTeresse
Styreleder Pål A. Sommernes i Avfall Norge 
sier interessen for stillingen har vært stor 
og at de har hatt mange kompetente søkere. 
– Det tar vi som tegn på at organisasjonen 
må ha gjort en del riktig, sier han.  – Og vi 
er svært fornøyd med at Nancy Strand 
har takket ja til stillingen. Hun har verdifull 
erfaring, kompetanse og riktige holdninger 
til samarbeid på tvers av ulike interesser. Vi 
tror hun har alle forutsetninger for å foredle 
Avfall Norge videre i tråd med medlemmenes 
og styrets interesser. Vi gleder oss til 
samarbeidet, sier Sommernes. 
 

nancy strand ny direktør i 
avfall norge

En ytterst fornøyd Nancy 
Strand tiltrer trolig 

stillingen som direktør i 
Avfall Norge den 

1. august.
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POrtrettet

en distriktsvennlig 
gjenvinner

Guttorm Kjelsvik etablerte selskapet Vestnes Renovasjon 
sammen med fire naboer i 1984, etter at kommunen hadde 
diskutert framtidig avfallsløsning i 15 år. Snart 30 år senere 
har bedriften ni ansatte og Guttorm er som leder av gjenvin-
ningsutvalget i Maskinentreprenørenes Forbund en profilert 
skikkelse i avfalls-Norge. Mannen har mange tanker og brenner 
heller ikke inne med dem.

Av Johs. Bjørndal

Vestnes Renovasjon har etter hvert blitt 
en bedrift med betydelig omsetning og 
sunn økonomi, men Guttorm Kjelsvik 
avviser at det var økonomiske motiver 
som lå bak oppstarten i 1984. – Jeg 
satt i kommunestyret den gangen og 
diskusjonen gikk høyt om vi skulle slutte 
oss til det nyetablerte selskapet RiR 
(Romsdalshalvøens interkommunale 
renovasjonsselskap) eller orientere oss 
mot Ålesund. Avfallshåndteringen her i 
området hadde til da vært ganske tvilsom, 
bøndene gravde ned på egen eiendom, 
mye ble også brent. Det var på høy tid 
med en løsning og det ble faktisk vedtatt 
at vi skulle søke medlemsskap i RiR, men 
Fylkesmannen underkjente vedtaket fordi 
dette kommunestyremøtet ikke var lovlig 
innkalt. Jeg kom da på at vi kanskje kunne 
ordne dette lokalt og spurte naboen Søren  
Johan Øveraas om ikke vi skulle ta det, vi 
hadde begge ganske mye mager utmark 
med liten verdi på eiendommene. Slik ble 
det, vi gikk i gang med etablering av deponi 
og mottak av farlig avfall, til tross for 
betydelig lokal motstand. Vi lånte penger, 
dugnadsinnsatsen var betydelig og det gikk 
flere år før vi tok ut lønn. Ikke minst var det 
dyrt å få lagt en 5 km lang avløpsledning for 
sigevannet, den ender på 23 meters dyp i 
Romsdalsfjorden. 

Guttorm Kjelsvik er nå 64 år og var altså 
voksen mann også i 1984. Han er oppvokst 
på gården Sævelund i Vestnes, som sønnen 
Erling nå har overtatt. Som 20-åring reiste 
han til USA for å gå på flyskole, her ble han 
faktisk også instruktør, mens Vietnamkrigen 
var på sitt mest intense. – En spesiell 
erfaring, sier han kort. Vel hjemme igjen 
overtok han farsgården sammen med broren, 
gården var da et såkalt tofamiliebruk med 
40 melkekyr. Guttorm hadde heller ikke da 
problemer med å ta ordet, og gjorde seg 
etter hvert sterkt gjeldende i landbrukets 
organisasjoner. Han havnet etter hvert i 
Bondelagets styre, var en periode nestleder 
i Gilde og ble i 2003 Møre og Romsdal 
Bondelags første æresmedlem. Også 
i organisasjonen Nei til EU har Kjelsvik 
vært aktiv. Han har selvsagt ikke skiftet 
standpunkt i denne saken. 

– Jeg er ikke imot EU, det er en viktig 
fredsbevarende institusjon. Men jeg tror 
ikke den blir fredeligere om vi blir med. Og 
EØS-avtalen – som det endelig har blitt 
litt diskusjon rundt – trenger vi slett ikke. 
Vi er sikret markedsadgang gjennom en 
frihandelsavtale fra 1973 og trenger ikke 
stå med lua i hånda i alle sammenhenger. 
Vi burde ha større frihet til å bruke hodene 
våre til å utforme egen politikk. Jeg synes for 

eksempel EU-reglene for utslipp til naturen 
er altfor strenge i et land som vårt. Omvendt 
synes jeg regelverket for bruk av miljøgifter 
i produkter er for slapt. Det er jo påvist 
at den såkalte cocktaileffekten av ulike 
organiske miljøgifter som virker sammen 
kan være 100 ganger verre enn giftigheten 
av det enkelte stoff kunne tilsi. Det såkalte 
REACH-direktivet er blitt for svakt, den 
frie flyten av varer har vært viktigere, sier 
mannen, som blir å finne som ordstyrer for 
plenumssesjonen på Avfallskonferansen 
2013 i Ålesund. 

Som privat aktør og som utvalgsleder i MEF 
er Guttorm Kjelsvik opptatt av konkurranse 
på like vilkår.

– Men du er ikke helt imot at offentlige 
aktører behandler avfall?

– Nei, og i MEF kjører vi ikke så aggressivt 
på dette. Her ute i distriktene vet vi at 
markedet ikke løser alle problemer, det 
finnes oppgaver som det offentlige er nødt 
til å ta seg av. I spesielle tilfeller mener jeg 
faktisk også at det er riktig å kunne tildele 
enerett. Men det er svært viktig at de 
interkommunale selskapene viser magemål 
og ikke etablerer datterselskaper på områder 
der det allerede er private aktører. Her har 



7|                            | nr 3 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

guTTorM kjelsvik
privaT deponieier
TilliTsvalgT i Mef



8 |                            | nr 3 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

››

POrtrettet

vi en del dårlige erfaringer. Man må jevnlig 
spørre seg om hva offentlig sektor egentlig 
skal beskjeftige seg med og hvem den er 
til for. Det virker uunngåelig at offentlige 
selskap har et høyere kostnadsnivå enn 
private aktører, i hvert fall om man blir nødt 
til å regne inn kapitalkostnader på samme 
måte. Vi må bort fra at offentlige aktører 
kan investere tungt fordi det har kommet 
morsom ny teknologi på markedet. Og like 
skatte- og avskrivningsregler for selskaper 
i konkurranse burde være en selvfølge, sier 
Kjelsvik. 

Mannen er nå såkalt arbeidende styreleder 
i Vestnes Renovasjon, et selskap som i fjor 
hadde en omsetning på 17 millioner og et 
driftsresultat på tre mill (se reportasje side 
10-11). 
 
– Ligger det et miljøengasjement bak 
din aktivitet i avfallsbransjen eller er det 
utelukkende et levebrød?

– I utgangspunktet var det ingen av delene, 
som nevnt startet vi opp for å løse et lokalt 
problem. Jeg har bestandig vært opptatt 
av distriktspolitikk og lokal verdiskaping, 
miljøengasjementet har kommet etter 
hvert. I likhet med de fleste andre i denne 
bransjen er jeg oppgitt over hvor mye 
folk kaster, derfor synes jeg også det er 
svært tilfredsstillende når vi klarer å få ut 
gjenvinnbare fraksjoner av haugen. Men jeg 
er også opptatt av at det vi sysler med skal 
gi reell miljøgevinst, det er for eksempel ikke 
god miljøpolitikk å bruke to liter olje for å 
gjenvinne plast tilsvarende en liter. Og etter 
å ha drevet kompostering av matavfall en 

del år er jeg også skeptisk til den såkalte 
materialgjenvinningen av denne fraksjonen. 
Jeg er ikke fullstendig imot symbolpolitikk, 
men det må i hvert fall ikke være slik at 
forbrukerne senere kan 
oppdage at de har blitt lurt. 

– Fokuset i avfallspolitikken 
ser nå ut til å dreie fra klima 
og over mot ressursknapphet.

– Det henger vel i hop. 
Personlig er jeg veldig opptatt 
av energi, klimaproblemet 
er jo skapt av vår fossile 
energibruk. I MEF jobber vi 
nå med å løfte energi opp 
som et eget område innenfor 
Seksjon Ressurs og Miljø. Ny teknologi kan 
nok hjelpe oss et stykke, men vi kommer nok 
ikke unna noen upopulære tiltak som krever 
holdningsendringer. 

– Som å la resten av våre oljeressurser ligge?

– Dette er ikke noe enkelt spørsmål, jeg ser 
jo hva en oppegående leverandørindustri har 
betydd for denne regionen. På den ene siden 
bør denne få lov til å utvikle seg videre, på 
den annen side bør vi erkjenne hvor utrolig 
flaks vi har hatt og ha vett nok til å ikke 
bruke opp alt i vår levetid. Det beste hadde 
egentlig vært å gjennomføre leteboring og 
kartlegge ressursene for deretter å proppe 
igjen hullene. Men det er neppe realistisk. 

Som en landbrukets mann er Guttorm 
Kjelsvik opptatt av selvforsyning – og av 
oljeavhengigheten og dermed sårbarheten 

i vår matproduksjon. – I den vestlige verden 
går det med 10 kalorier olje for hver kalori 
med mat som produseres. Det er ikke akkurat 
bærekraftig. Og her i Norge er det enda verre, 

vi importerer også det meste 
av fôret som vi putter inn i 
husdyr og fisk. 

Guttorm Kjelsvik er gift 
og har to voksne sønner. 
Den yngste sysler med 
automasjon og er en 
del av den tidligere 
omtalte vellykkede 
leverandørindustrien. Den 
eldste har overtatt gården og 
driver motorsykkelverksted 
ved siden av. 

Melkeproduksjonen har blitt erstattet med 
kjøttproduksjon og ammekyr.
 
I tillegg til gjenvinning og organisasjons-
arbeid er Guttorm Kjelsvik fortsatt aktiv i 
politikken.  Som kommunestyrerepresentant 
for Senterpartiet var han i fjor med 
på å innføre noe så upopulært som 
eiendomsskatt i kommunen. – Det var 
ingen vei utenom skulle tjenestetilbudet 
opprettholdes. Men når et slikt tiltak er 
skikkelig planlagt, systemet oppfattes som 
rettferdig og innbyggerne føler at pengene 
blir brukt fornuftig, ja da går det greit. Og så 
har vi heldigvis fortsatt en viss dugnadsånd 
her i kommunen, den er jo som kjent 
proporsjonal med avstanden fra sentrum, 
avslutter distriktspolitikeren Guttorm 
Kjelsvik. 

“
– Vi må bort fra at 
offentlige aktører 
kan investere tungt 
fordi det har kommet 
morsom ny teknologi 
på markedet.

VASKEANLEGG FOR AVFALLSBEHOLDERE
- HØY EFFEKTIVITET - TIDSBESPARENEDE

- JEVN OG GOD VASKEKVALITET

- MILJØBESKYTTENDE - REDUSERT VANNFORBRUK

- ENKEL BETJENING - FORBEDRER ARBEIDSMILJØET

- KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

UNOTECH AS
e-mai l: johnny@unotech.no – T lf.:+47 916 43 580

w w w.uno tech.no
SALG – SERVICE - LEIE
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La oss håndtere avfallet!

Restavfall  •  Fiberprodukter  •  Plast  •  Trevirke  •  Biologisk avfall  
Farlig avfall  •  Bygg- og rivningsavfall  •  Forurensede masser  •  Transport 

Rekom feirer 15 år med å tilby flere og bedre løsninger. 

I løpet av selskapets 15 første år har vi bygd opp høy kompetanse på kjøp, 
salg og logistikk knyttet til  avfallshåndtering. Dette kommer daglig våre 
samarbeidspartnere i det nordiske markedet for avfall til material- og 
energigjenvinning til gode.

- Vi kan nå tilby mer fleksibilitet og flere alternative transportmuligheter
- Vi har utviklet løsninger for enda flere avfallsprodukter 
- Vi har utvidet vårt nettverk av samarbeidspartnere på behandling 
- Vi satser betydelig i det europeiske markedet for avfall.

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

Norges største avfallsmeglerselskap gir deg trygghet. 
Vi tenker både miljø og økonomi.

www.rekom.no

Møt oss på Avfallskonferansen 
i Ålesund 4.-6. juni på stand  
# 35/36 
Ta kontakt på telefon: 55 90 44 60 
eller e-post: marked@rekom.no

1998 - 15 år - 2013
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Framtidsrettet 
deponering – 
og gjenvinning

Vestnes Renovasjon er noe så 
uvanlig som et privat avfalls-
anlegg med eget deponi. Men 
kanskje mer interessant er det 
at de på sitt sorteringsanlegg 
klarer å ta ut store deler av 
næringsavfallet de mottar som 
salgbare fraksjoner.

Av Johs. Bjørndal

Til Vestnes kommer man ved å ta ferje en 
god halvtime over Romsdalsfjorden fra 
Molde. Her etablerte fem bønder sitt eget 
avfallsanlegg i 1985 (se portrettintervju 
med en av dem, Guttorm Kjelsvik, side 6-8). 
I dag har dette blitt en bedrift med ni fast 
ansatte og en omsetning på 17 millioner 
kroner. Her finnes deponi både for restavfall 
og inert avfall, her komposteres kloakkslam 
og her er sorteringsanlegg for næringsavfall, 
omlastingsstasjon for husholdningsavfall 
og en gjenvinningsstasjon som nå skal 
bygges ut. Faktisk finnes det også en 
brikettpresse som gjør det rent returtre om til 
et håndterbart biobrensel.

forTsaTT behov for deponier
Og deponiforbud til tross, daglig leder 

Marianne Øveraas er sikker på at lokale 
deponier har en rolle å spille også i framtidas 
avfallsbehandling.  – Mengden inerte masser, 
det vil si bunnaske, lett forurenset jord, 
blåsesand og lignende, har økt voldsomt. 
Det er god samfunnsøkonomi at det ikke er 
altfor langt mellom godkjente mottak for 
disse fraksjonene, sier hun og viser fram en 

kurve der det framgår at Vestnes Renovasjon 
har firedoblet mottaket av slike masser, fra 
snaue 7000 til drøyt 28.000 tonn, på fire år. 
Likevel tror Øveraas det fortsatt finnes en 
god del masser som finner andre veier enn 
til godkjente mottak. – Vi mottar jo en del 
prisforespørsler for siden å ikke høre mer, sier 
hun.

Styreleder og gründer Guttorm Kjelsvik, daglig leder Marianne Øveraas og driftsoperatør og eier Sivert Øverås ser 
optimistisk på framtida for sitt private deponi og gjenvinningsanlegg.

Restavfallsdeponiet domineres av avfall fra 
fiskeri og havbruk, uegnet til forbrenning og 
uten etablerte gjenvinningsordninger.
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reglene gjør deT vrienT
Prisen for å levere inert avfall til Vestnes 
renovasjon er 320 kr pr tonn og det 
kommer slike masser fra hele fylket. Men 
ifølge Øveraas er det ikke tonnprisen 
som er problemet. – Vi må etter reglene 
analysere alle leveranser. Og ved mistanke 
om forurensning skal det gjennomføres en 
totalanalyse og eventuelt utlekningstester. 
Dette koster fort 20-25.000 kroner 
og tar lang tid. Men de som står midt i 
byggeprosesser skulle gjerne vært kvitt 
massene sine i går, kostbare og tidkrevende 
løsninger kan lett føre til at massene finner 
andre veier.  Myndighetene bør gjøre det 
enklere og billigere å være lovlydig, mener 
Øveraas.

fiskeriavfall på dynga
Vi tar en tur til restavfallsdeponiet og 
møter noe som i dag er blitt et sjeldent 
syn.  En gammel kompaktor pakker avfall, 
som domineres av fraksjoner fra oppdrett- 
og fiskeri.  – Tauverk, 
nøter, garn og store 
flyteelementer 
er ikke ønsket i 
forbrenningsanleggene 
og deponeres her som 
ordinært avfall. Jeg 
synes det er synd å fylle 
opp den gjenværende 
deponikapasiteten 
med slikt, her burde 
det etableres bedre 
gjenvinningsordninger som fungerer, sier 
Guttorm Kjelsvik. Han er hoderystende til at 
det finnes gjenvinningsordninger for brukte 
yoghurtbeger, mens svære plastblåser fra 
fiskeri og offshore deponeres i haugevis.

sTadige Tilsyn
Et privat deponi må regne med 
myndighetenes oppmerksomhet. Slik er det 
også på Vestnes, Øveraas forteller om fire 
tilsyn i løpet av siste halvår. Men Vestnes 
Renovasjon – en av ganske få bedrifter i 
landet som både er miljøsertifisert etter 
EMAS og ISO-systemet – har ingenting imot 
det. – Vi føler faktisk et stort ansvar, både 
i forhold til våre ansatte og naturen rundt 
oss. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 
hele tiden behandlet oss med åpenhet og 
respekt, vi har på vår side anstrengt oss 
for å lojalt følge opp regler og pålegg. Som 
rådgiver bruker vi Bjørn Berg fra GLT, han 
er streng og gir klar beskjed om hvordan 
det skal være, sier Øveraas. – Og så er vi 
statens forlengede arm, vi fungerer jo som 
skatteoppkrever også. En av tilsynene vi 
nettopp har hatt var fra Justervesenet som 
skulle kontrollere vekta. Det er naturligvis 
også i vår egen interesse at den er korrekt, vi 
lever jo av de samme tonnene som det kreves 

sluttbehandlingsavgift for, 
legger Kjelsvik til.

finsorTering
Men Vestnes Renovasjon 
driver altså med mer 
enn deponering. I 
sorteringsanlegget for 
næringsavfall driver to små 
gravemaskiner en svært 
detaljert utplukking. Her 
sorteres i 25 ulike fraksjoner, 

ut fra en mengde på bare 15-1600 tonn årlig 
tas det ut salgbare fraksjoner til en verdi av 
rundt 600.000 kroner. – Litt av poenget er å 
bruke små maskiner som det er lett å stige 
inn og ut av. Resultatet er avhengig av at 

man har nærkontakt med avfallet, mener 
Kjelsvik. Nå skal det i rettferdighetens navn 
sies at næringsavfallet som kommer til 
Vestnes Renovasjon skiller seg litt fra det 
vi har sett på andre sorteringsanlegg. Mye 
kommer fra leverandørindustrien til olje- og 
skipsbygging og inneholder utvilsomt mer 
av verdi enn det som er vanlig. For eksempel 
drives manuell sortering av kabel, her finnes 
såpass mye kobber, aluminium og annet av 
verdi at en slik operasjon faktisk er lønnsom. 
– Jeg er klar over at vi får inn verdifullt avfall. 
Men jeg tror likevel det brukes for store 
maskiner og for lite tid på sorteringen ved en 
del større sorteringsanlegg, sier Kjelsvik.

oMsTilling nødvendig
Vestnes Renovasjon hadde mer forutsigbare 
inntekter før deponiforbudet kom, men 
man ønsker seg ikke tilbake til den tida: 
– Vi savner ikke flygeavfall, fugleflokker 
og luktproblemer. Vi har klart å omstille 
virksomheten vår og har god tro på at vi 
har et tilbud som vil være nødvendig også 
i framtida. Det vi har tjent av penger har 
stort sett vært investert på anlegget, nå 
skal vi bygge nytt administrasjonsbygg. 
Vi har avtale med Miljøservice as om 
kompostering av slam fra renseanleggene 
i mange kommuner. Nå skal vi også bygge 
en ny gjenvinningsstasjon for vårt regionale 
avfallsselskap ÅRIM. Vi bruker ikke en krone 
på markedsføring, men opplever likevel at 
både offentlige og private aktører i regionen 
er glade for at det finnes et lokalt tilbud som 
vårt, sier Guttorm Kjelsvik.“

– Vi savner ikke 
flygeavfall, 
fugleflokker og 
luktproblemer.

Med to små gravemaskiner drives et nitid sorteringsarbeid av blandet næringsavfall. Alt av kabel tas ut og sorteres videre manuelt i kabelbua av pensjonisten 
Anton Øverås.
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– lite å hente på utvidet 
miljøsanering av biler

Kasserte biler gjenvinnes idag ved ni fragmenteringsverk i Norge, men de utgjør bare 20% av alt som går inn i 
disse verkene. Det er derfor langt fra sikkert at ytterligere miljøsanering av bilene vil påvirke fluffen nevnever-
dig. Bilde er fra Hermod Teigens fragmenteringsverk i Egersund. 

“
…det finnes nå 
metoder for 
materialgjenvinning 
av fluff…

Erik Andresen er daglig leder 
i Autoretur, selskapet som 
tar hånd om 95% av landets 
utrangerte biler. Basert på en 
fersk rapport fra COWI mener 
han en utvidet miljøsanering 
av bilene før de havner 
i shredderen vil gi liten 
miljøgevinst for pengene. 

Av Johs. Bjørndal

For et drøyt år siden sendte Klif brev 
til Miljøverndepartementet og tok opp 
spørsmålet om skjerping av kravene til 
miljøsanering av kasserte biler. Fjerning 
av kretskort og interiør med innhold av 
bromerte flammehemmere ble spesielt 
nevnt. Bakgrunnen var en Mepex-kartlegging 
som viste at nyere biler inneholder 3-4 kg 
blyholdige kretskort og at en del av bilene 
har setetrekk og annet interiør med høye 
verdier av den bromerte flammehemmeren 
dekaBDE. Det antas at dette stort sett 
havner i restfraksjonen fra fragmenteringen, 
den såkalte fluffen. Men Klif understreker at 
det trengs mer kunnskap før man eventuelt 
anbefaler utvidet miljøsanering, et tiltak som 
anslås å koste rundt 35 millioner kroner i året.

– unngå særnorske regler
Og Autoretur ønsket altså å bidra til denne 
kunnskapsinnhentingen. Kenneth Sandberg 
i COWI har sett både på innholdet av 
miljøgifter i fluff og på utslippene til luft fra 
fragmenteringsverkene. Og Erik Andresen 
mener altså at funnene ikke gir grunn til 
å innføre særnorske krav om fjerning av 
kretskort og setetrekk før shredder. Da har 
man mer tro på økt materialgjenvinning 
gjennom videre behandling 
av fluffen, med såkalt 
postshredder-teknologi, som 
er under utvikling flere steder 
i Europa. Mest kjent er den 
såkalte VW SiCon-prosessen 
som hevdes å kunne ta ut 
99% av kretskortene fra fluff. 
Denne prosessen kan for 
øvrig tas nærmere i øyesyn i 
en fem minutters film på Youtube.

noe fluff Må 
MaTerialgjenvinnes
En viktig del av bakteppet er at EUs 
ELV-direktiv trapper opp kravet til 
materialgjenvinning fra 2015. Da økes 
gjenvinningskravet til 95% av bilen, hvorav 
maks 10% kan være energigjenvinning. 

I dag er kravet 85%, maks 
5% av dette kan være 
energigjenvinning. Og 
etter som rundt 20% 
av bilene kommer ut av 
fragmenteringsanlegget i 
form av fluff vil det fra 2015 
ikke være mulig å oppfylle 
direktivets krav dersom 
hele denne fraksjonen 

går til forbrenning, noe som stort sett 
er praksis i dag. En del av fraksjonen må 

materialgjenvinnes og da er det naturligvis 
viktig at dette ikke bidrar til spredning av 
miljøgifter.

blandeT vare 
Men hva inneholder så denne fluffen? Her 
er det et problem at  alle de ti shredderne 
som mottar biler gjennom Autoretur i 
tillegg til biler også behandler EE-avfall 
og såkalt komplekst jern. I det siste inngår 
blant annet metallfraksjonen fra landets 
gjenvinningsstasjoner, og her finnes som 
kjent litt av hvert. Det er altså ikke så godt 
å vite om farlige stoffer i fluffen stammer 
fra bilene eller andre fraksjoner, da kun 
20% av volumene inn til shredder stammer 
fra kasserte kjøretøy. Men resultatene 
viser uansett at gjennomsnittlig innhold 
av tungmetaller er under grenseverdien 



Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 99 72 00

www.volvomaskin.no

Effektiv
Driftssikker
Økonomisk

Volvo Maskin har inngått forhandleravtale for Sennebogens maskiner for gjennvinning og 
skraphandtering i Norge. Et godt supplement til Volvo hjullastere og gravemaskiner, som 
allerede er ledende i gjenvinningsbransjen.
Sennebogen materialhandterere er robust bygd med gjennomprøvd teknologi for maksimal 
driftssikkerhet. Kraftig sving gir raske bevegelser og stor kapasitet. Green efficiency teknologi 
sørger for lavt dieselforbruk og god totaløkonomi.  
Bransjens best utbygde serviceapparat med 230 servicemekanikere, 160 servicebiler, 
19 serviceverksteder og et effektivt apparat for handtering av reservedeler sørger for å 
holde maskinene i drift til enhver tid. 
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Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

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

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

GJeNviNNiNG

for farlig avfall. Riktig 
nok overskrides verdiene 
i enkelte prøver både for 
kobber, sink, bly og nikkel, 
men rapporten konkluderer 
med at det aller meste av 
dette foreligger i metallisk 
form og ikke i forbindelser 
som grenseverdiene er 
knyttet til. Men en endelig 
avklaring av dette krever 
svært omfattende analyser.

desTrueres ved 
forbrenning
Når det gjelder organiske 
miljøgifter viser undersøk- 
elsene at kun ftalatet 
DEHP er påvist over 
grenseverdien for farlig 
avfall. For øvrig er den 
bromerte flammehemmeren 
tetrabrombisfenol A påvist i 
opptil 80% av grenseverdien 
for farlig avfall. – Men disse 
stoffene destrueres ved høy 
temperatur, enten det skjer 
ved forbrenning, eller om 
de skulle følge med metallfraksjoner til et 
smelteverk, sier Andresen. 

MaTerialgjenvinning av fluff
En del har vært opptatt av at regelverket 
er lite konsistent, når det hevdes at det 
er påbudt å ta ut mobiltelefonenes ørsmå 
kretskort, mens en bil kan gå i shredderen 
med nær sagt en kvadratmeter kretskort. 
– Kretskortene tas ikke ut av EE-avfallet 
fordi de er farlig avfall og må tas ut, 
men fordi de inneholder verdier.  Og flere 
kretskort/styringsenheter blir tatt ut av 

biloppsamlerne i dag. Vi vet egentlig ikke 
hvor mye av kretskortene som faktisk 
gjenvinnes og hvor mye som havner i fluffen, 
sier Andresen. Men at det finnes verdier 
i denne restfraksjonen er hevet over tvil. 
Prøvene viser en jernandel på rundt 15% og 
2% kobber og sink. Andresen forteller at det 
nå finnes metoder for materialgjenvinning 
av fluff, ved enkelte fragmenteringsverk i 
Europa gjenvinnes foruten metallene også 
en plast- og en fiberfraksjon. 

Mange norske inTeressenTer
Andresen forteller at Autoretur i disse 
dager går ut med anbud på behandling av 
bilvrak fra 2015, tilbyderne må naturligvis 
da forholde seg til 95%-kravet. – Dette 
ser ikke ut til å skremme noen, mange 
aktører har meldt sin interesse. Og vi vet 
at flere anlegg har konkrete planer om å 
viderebehandle fluffen med tanke på økt 
materialgjenvinning. Og vi tror altså dette er 
veien å gå, framfor å iverksette en kostbar 
miljøsanering med tvilsom miljønytte, 
oppsummerer Erik Andresen.

Erik Andresen i Autoretur (t.h.) har fått Kenneth Sandberg i COWI til å se på innholdet av miljøgifter i fluff og på utslippene fra norske 
fragmenteringsverk. Andresen mener resultatene ikke gir argumenter for å skjerpe kravene til miljøsanering av biler.

››



STØTTEMURER • BULKLAGER
Sikkerhet • Brann • Støy • Erosjon

C3Cs  Betong Blokk er robuste, f eksible og kostnadseffektive!

Massive betongklosser som enkelt bygges sammen som lego 
- ingen muring eller fuging er nodvendig.

REPR. C3C NORGE/INPARTNER AS 0047-90647627

www.støttemurer.com
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Nyheter

SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

storm@ish.no 
Tlf.    33 42 36 30 
Fax.  33 42 36 31 

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

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

Vi treffes på 
STAND NR. 42

under AVFALLS-
KONFERANSEN 

2012

Velkommen til 
stand nr. 98 

under Avfalls
konferansen

I begynnelsen av april ble Ellen 
Hambro ansatt som leder av 
det nye Miljødirektoratet, som 
skal sjøsettes 1. juli. Som kjent 
vedtok regjeringen i november 
å slå sammen Klif og DN, for å 
ivareta miljøutfordringene på 
en mer helhetlig og samordnet 
måte, som det heter.

Av Johs. Bjørndal

Det nye direktoratet får nær 700 ansatte 
og skal fortsatt være lokalisert både i Oslo 
og Trondheim. I Miljøverndepartementets 
begrunnelse for sammenslåingen heter det 
at den «vil bedre styringsdialogen mellom 
departement og direktorat».  Det er nemlig 
ingen hemmelighet at Klif og DN har hatt 
motstridende synspunkter i en del saker. 
Spesielt gjelder dette klimatiltak som krever 

naturinngrep, som økt bruk av skog til 
biobrensel eller utbygging av vindmølleparker. 

Ellen Hambro legger ikke skjul på sin 
stolthet over å ha fått stillingen som landets 
øverste miljøbyråkrat. – Det er en ære å bli 
vist en så stor tillit! Jeg brenner for miljø-
saken. Jeg gleder meg til å jobbe med 700 
dyktige medarbeidere og med mange viktige 
miljøoppgaver , skriver hun i sin blogg på Klifs 
hjemmesider (den siste på en stund).

Spesielt DN har de siste årene fått kritikk 
for ikke å følge opp politiske vedtak, og 
for å ha sin «egen» politikk, blant annet 
innenfor rovdyrforvaltningen. Om det nye 
direktoratets rolle sier Ellen Hambro: 
 – Vi skal både være demokratiets tjener ved 
gjennomføring av vedtatt politikk, men også 
vaktbikkja som skal si ifra om utviklingen ikke 
er i samsvar med miljømålene, og påpeke hva 
som er truslene. Vi skal formidle miljøfakta 
så det blir forståelig for omverden, og vi skal 
være aktive rådgiver og pådriver for utvikling 
av bedre miljø. 

Men Miljøverndepartementet har bestemt 
at det nye direktoratets ledelse skal sitte i 

Trondheim. Men noe flyttelass blir det ikke 
på den nye direktøren. – Vi har 360 ansatte i 
Oslo så jeg kommer til å pendle imellom, sier 
Ellen Hambro til Kretsløpet. Det har hun for 
så vidt begynt med allerede, hun leder nå 
arbeidet med sammenslåingen og tilbringer 
tre dager i uka i Trondheim.  – Jeg er opptatt 
av å sette meg grundig inni DN’s arbeids-
oppgaver, sier hun. 

ellen hambro skal lede 
Miljødirektoratet

Ellen Hambro skal kombinere rollene som demokrati-
ets tjener og vaktbikkje – for hele miljøsektoren. Det 
gleder hun seg til. Foto John Petter Reinertsen.



På Avfallskonferansen viser vi stolt frem tre av våre største 
kundetilpassede prosjekter i 2013. Velkommen til vår stand!

- maskiner og utstyr til kildesortering- 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.

Kildesorter «litt mer»
9300 husstander valgte en kundetilpasset løsning fra 
EnviroPac. Vi har designet, utviklet og produsert en 
kildesorteringsløsning for alle husstander i Ringsted 
kommune. «On-Site» kildesortering gir større andel 
resirkulert avfall.

Ny hovedkatalog
Helt fersk til Avfallskonferansen er EnviroPac 
Hovedkatalog 2013-2014.

150 sider med 
løsninger og 
gode råd, 
maskiner og 
utstyr og til 
kildesortering. 

Påfyll med god samvittighet:

Vi gir bort “On
-site” 

resirkulerte miljøkrus 

til de 50 først
e 

besøkende hver
 dag!

Fra miljøeske under kontorpulten til maskiner 
for industriell behandling av avfall:

Bunntømte containere for 
glass og metall
Tilpasning med kundens eget design: De kommende 
tre år leverer vi bunntømte containere i tre størrelser 
sammen med beholderskjulere til Oslo kommune.
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– Rekom har hatt sterk vekst de siste årene og vi har 
ambisjoner om at det skal fortsette, sier Synnøve 
Bjørke. 

Nyheter

rekom fyller 15 år – og blir 
europeisk aktør
Rekom ble etablert i 1998 
og markerte nylig sitt 
15-årsjubileum. Selskapet 
ble dannet for å styrke det 
offentlige renovasjons- 
Norges tyngde i forhand-
linger med profesjonelle 
kjøpere av avfallsfraksjoner. 
Nå  etablerer selskapet seg 
i det europeiske avfalls-
markedet.

Av Johs. Bjørndal

Rekom ble etablert av 20 kommuner 
og interkommunale avfallsselskaper, 
men tallet på aksjonærer har etter 
hvert økt til 58. Hensikten var altså å 
megle større avtaler på vegne av disse. 
Den første avtalen ble signert i 1999 
og gjaldt leveranser av returpapir til 
Norske Skog. Siden da har selskapet 
etablert seg som en betydelig aktør i 
det norsk-svenske markedet for avfall 
til energi- og materialgjenvinning og i 
jubileumsåret forvalter Rekom nærmere 
200 små og store kontrakter som til 
sammen omfatter mer enn 700.000 tonn. 
De største fraksjonene foruten restavfall til 
forbrenning  er bølgepapp, papir og returtre-
virke. Og Rekom sitter ikke bare og venter på 
medlemmenes avfall, rundt  1/3 av volumet 
er kontrakter som er ervervet gjennom 
offentlige anskaffelseskonkurranser i Norge 
og Sverige.

kjøpe for å kunne selge
Men avfallsbransjen er fortsatt i betydelig 
utvikling og ikke minst gjelder dette det 
europeiske markedet for avfall 
til energi. EUs krav til nasjonale 
deponiforbud er drivkraften 
bak denne utviklingen og 
i 2012 ble arbeidet med å 
etablere seg som en euro-
peisk aktør satt på dagsorden 
i Rekom. Og nå har Peder 
Barrling, som er salgsansvarlig for Rekom i 
Europa, signert de første avtalene og er klar 
for å levere avfall fra Europa til forbrennings-
anlegg i Sverige og Norge. Men den relativt 

nybakte direktøren Synnøve Bjørke – hun 
tiltrådte i august i fjor – må svare på hvorfor 
dette er en viktig oppgave for det kommunalt 
eide selskapet. 
w– Det er stor etterspørsel etter avfall i 
Sverige og for å kunne tilby medlemmene 
gunstige nedstrømsløsninger er det viktig 
for oss å være en foretrukket leverandør i 
dette markedet. Da må vi kunne tilby både 

volum og leveringssikkerhet, 
det er derfor en stor fordel å 
ha tilgang på avfall fra flere 
kilder, sier hun.

ny regioninndeling
Men dette skal altså slett 
ikke bety noen nedprioriter- 

ing av det norske markedet.  Ifølge Bjørke 
styrker Rekom nå den regionale satsingen i 
Norge. – Markedsavdelingen utvides både på 
region- og på produktnivå, og fra 1. august 

utvides antallet regioner i Norge fra 
fire til fem. Christine Molvik vil ha 
regionansvar for den nyopprettede 
region Sør, som vil omfatte deler av 
Rogaland, Agder-fylkene, Telemark og 
deler av Vestfold. Christine blir også 
produktansvarlig for returtrevirke og 
impregnert trevirke.

Nyansatte Christian Johansen 
blir regionansvarlig for det sentrale 
Østlandet og vil ha som oppgave å 
forsterke og utvide Rekoms tilstede-
værelse i dette området. Lena 
Bratsberg overtar ansvaret for region 
Nord og vil fra og med 1. august ha 
arbeidssted Harstad, hun kjenner 
landsdelen og aktørene godt fra før.

Trond Pedersen stepper inn som 
ansvarlig for region Midt, han har som 
ansvarlig for fiberproduktene tilegnet 
seg god kjennskap til denne delen av 
landet, forteller Synnøve Bjørke.

økT saTsing på farlig 
avfall
– Den siste tiden har vi også utviklet 
nye og bedre løsninger for farlig 
avfall og beslektede produkter og 
har valgt å sette av en hel stilling til 
dette arbeidet. Ann-Helen Fjæreide er 
fristilt fra regionsansvar for å kunne 
fokusere på produktansvaret for en 

rekke fraksjoner innenfor dette segmentet. 
Vi håper disse endringene skal styrke vår 
tilstedeværelse i markedet ytterligere og at 
vi gjennom denne organiseringen kan tilby 
enda bedre løsninger for våre kunder og leve-
randører, sier den lett jubilerende direktøren.

For 13. mai markerte Rekom altså at 
det var 15 år siden selskapet ble stiftet.  
Markeringen var lagt til det årlige eiermøtet 
og besto av faglig innhold, diskusjoner, 
sosialt samvær og fest. De 21 små og store 
eiere som var representert fikk med seg et 
innholdsrikt program, med en blanding av 
tilbakeblikk og visjoner om framtida. Ernst 
Rune Danielsen fra IVAR sto for tilbake-
blikket, han fortalte om hvorfor og hvordan 
selskapet ble etablert, om Rekoms første år 
og om utviklingen siden. Danielsen var i 1998 
med i en arbeidsgruppe som hadde utspring 
i det som den gang het Norske Renholds-
verks forening. Denne fikk i oppdrag å 
utvikle vedtekter og en forretningsplan for et 
nytt aksjeselskap, som altså ble til Rekom AS.“

…vi må kunne tilby 
både  volum- og 
leveringssikkerhet.
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Vedlikeholdsprogram
BNS har en av Skandinavias største og mest moderne vedlikeholds-
tunneler! Vi tilbyr vedlikehold, rehabilitering og omprofilering av alle
typer containere. Vedlikeholdstunnelen er spesialdesignet for stor-
drift, noe som resulterer i markedets beste priser.

Messekampanje på alle
lagerførte containere.

bns.no | salg@bns | 22 90 92 50

Miljø & Gjenvinning
CONTAINERE
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Vi håndterer 
ditt EE-avfall

www.erp-recycling.no
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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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– Bilbransjens eget returselskap

Metoder for gjenvinning av bilvrak er i kontinuerlig utvikling

Våre samarbeidspartnere Norsk Gjenvinning Metall AS og 
Bilgjenvinning AS gjør sammen med biloppsamlerne en 
svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøre-
tøyer. I løpet av de siste seks årene har vi sett en svært 
positiv utvikling når det gjelder graden av gjenvinning. Med 
dagens behandling av bilvrak oppnådde Autoretur i fjor en 
gjenvinningsgrad på hele 93,8 prosent.

Vil vi klare å oppnå de nye kravene til 95 % gjenvinning i år 2015?
Autoretur med samarbeidspartnere vurderer fortløpende om de 
fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom 

teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i be-
handlingskjeden. For å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor 
et økonomisk akseptabelt nivå, må innsatsen rettes mot fragment-
eringsanleggene og utvikling av post-shredder teknologi.  

Look to Europe! For å kunne være en pådriver for å øke gjen-
vinningsgraden gjennom rasjonelt utstyr og rasjonelle arbeids-
metoder, følger aktørene utviklingen som skjer i  resten av verden, 
spesielt i Europa. Målet er å øke kompetansen og fi nne bedre 
verktøy for å øke gjenvinningsgraden i Norge. I behandlings-
kjeden for vrakede biler skjer jevnlige endringer. 

Dette er endringer med formål å øke gjenvinningsgraden samtidig 
som de gir positive miljøbidrag.  Det fi nnes allerede i dag post-
shredder anlegg i Europa som oppfyller de nye kravene til 
95 prosent gjenvinning. Et eksempel er VW  Sicons post-shredder-
prosess. Du kan lese mer om denne i en forenklet beskrivelse 
på våre nettsider; www.autoretur.no.  
Autoretur har siden 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjen-
vinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur AS drives på non-
profi t basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske 
hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning 
av utrangerte biler, til bransjens og miljøets beste.
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Som tidligere omtalt har den rødgrønne 
regjeringen lovet å komme til Stortinget 
med en strategi for økt bruk av biogass. 
Klif fikk i oppdrag å levere det faglige 
underlagsmateriale til en slik strategi og 
dette foreligger nå. 

en prosenT reduksjon
Og i den 240-siders tykke rapporten 
«Underlagsmateriale for tverrsektoriell 
biogasstrategi» slås det fast at økt bruk 
av biogass er et godt klimatiltak. Dersom 
hele det potensiale Klif mener er realistisk 
å utnytte blir realisert vil det redusere 
landets CO2-utslipp med 500.000 tonn 
årlig, forutsatt at all gassen oppgraderes 
til biodrivstoff som erstatter diesel. Dette 
utgjør en snau prosent av våre totale utslipp, 
som for 2011 ble beregnet til 53,4 millioner 
tonn. Det framgår for øvrig av rapporten at 
det teoretiske potensiale for produksjon av 
biogass i landet er hele 5,8 TWh, men Klif 
mener altså det bare er realistisk å realisere 
35 % av dette innen 2020. 

avfall MinsT ulønnsoMT
Og dette realistiske potensiale fordeler seg 
ifølge Klif med ca 1,0 TWh på våtorganisk 

avfall og 0,7 TWh på husdyrgjødsel. 
Paradokset er at det er klart størst 
klimaeffekt av å utnytte husdyrgjødsla, 
da reduserer man i tillegg utslippet av 
ammoniakk. Men gjødsel inneholder bare 1/6 
av den energimengden det er i våtorganisk 
avfall, biogassproduksjon basert på gjødsel 
blir derfor langt dyrere enn på matavfall. 
Et vesentlig element i dette regnestykket er 
også at kostnaden ved alternativ anvendelse 
av gjødsla er liten, mens matavfallet må 
transporteres og behandles uansett, i dag 
skjer dette hovedsakelig ved forbrenning 
med energiproduksjon. Rapporten inneholder 
beregninger som viser at med en gate fee på 
700 kroner pr tonn er «biogass produsert av 
våtorganisk avfall nesten bedriftsøkonomisk 
lønnsomt». Biogass basert på gjødsel – 
hvor gate fee er uaktuelt – vil derimot gi et 
underskudd på 1,27 kr pr kWh, ifølge  
Klif-utredningen. 

krever krafTige virkeMidler
Dersom produksjonen skal økes til 2,3 TWh 
må 880.000 tonn matavfall og 3,9 millioner 
tonn husdyrgjødsel som i dag anvendes på 
annen måte finne veien inn i biogassanlegg 
innen 2020.  Da må det bygges 16 nye 

anlegg for behandling av våtorganisk 
avfall, hver med en kapasitet på 55.000 
tonn,  og rundt 38 store industrianlegg for 
husdyrgjødsel .  Klif innser at spesielt det 
siste vil kreve kraftige virkemidler både for 
å sikre råstoff og stimulere til produksjon og 
bruk av gassen. Rapporten lister oppfølgende 
tiltak som aktuelle:
• Krav om utsortering og biologisk 

behandling av våtorganisk avfall.
• Leveringsstøtte for husdyrgjødsel til 

biogassanlegg.
• Strengere krav til lagring og spredning av 

gjødsel.
• Investeringsstøtte eller produksjonsstøtte 

i kroner per kilowatt time eller kroner per 
tonn avfall/gjødsel behandlet.

• Investeringsstøtte til gassdrevne kjøretøy.
• Redusert engangsavgift på gasskjøretøy.
• Omsettingskrav for biogass som prosent 

av naturgass.

biogass – effektivt klimatiltak 
som koster

Det er realistisk å øke pro-
duksjonen av biogass i Norge 
fra dagens 0,5 TWh til rundt 
2,3 TWh innen 2020. Det 
største potensiale ligger på 
økt utnyttelse av våtorganisk 
avfall, men det kreves aktiv 
bruk av ulike virkemidler 
for å utløse dette, ifølge en 
Klif-utredning. 

Av Johs. Bjørndal

Skal potensiale for biogassproduksjon fra våtorganisk avfall realiseres må det ifølge Klif-utredningen 
bygges 16 nye anlegg innen 2020. Og hver av dem må være dobbelt så store som dette, Frevars nye 
anlegg på Øra.

Dersom det såkalt realistiske potensiale blir realisert 
vil vi i 2020 produsere biogass nok til å drive 7000 
bybusser. I dag finnes rundt 400 slike i drift, blant 
annet denne i Fredrikstad. 
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• Garantert salgspris (feed-in tariff) for 
biogassprodusenter.

• Avgift på mineralgjødsel.
• Støtte til transport av biorest.

dyrT eller billig?
Som man ser har de fleste av disse 
virkemidlene en prislapp som fellesskapet 
må betale.  Og Klif har beregnet den 
samfunnsøkonomiske kostnaden til kr 1,25 
kr/kWh for biogass basert på husdyrgjødsel 
og 0,54 kr/kWh basert på våtorganisk avfall. 
Rapporten går også videre og beregner 
tiltakskostnaden pr tonn redusert CO2-utslipp 
dersom gassen brukes til å erstatte diesel 
i busser – den mest kostnadseffektive 
verdikjeden for gassen. Her kommer Klif til 
2300 kr pr tonn CO2 for biogass basert på 
husdyrgjødsel og 1100 kr pr tonn for biogass 
basert på våtorganisk avfall. Det første er i 
øvre sjikt, mens det siste er omtrent «midt 
på treet» i forhold til kostnadene ved ulike 
tiltak som ble presentert i Klimakur 2020. Den 
samfunnsøkonomiske kostnaden for å ta ut 
«det realistiske potensiale» blir dermed totalt 
rundt 800 millioner kroner.  Om dette er mye 
penger for å redusere landets klimautslipp med 
en snau prosent blir det nå opp til politikerne 
å vurdere. 

Mot utvidelse og 
oppgradering på Lillehammer
GLØR har lenge hatt planer om å øke 
kapasiteten på Mjøsanlegget fra 14.000 
til 30.000 tonn, og om å foredle gassen 
til drivstoff. Eierne er positive og daglig 
leder Inge Morten Haave tror endelig 
vedtak om utbygging vil bli fattet i løpet 
av våren. 

Meningen er at det nye anlegget 
skal bety avslutningen av den utendørs 
rankekomposteringen som har pågått 
på Roverudmyra i 20 år, og til tider skapt 
luktproblemer for naboene. Også i det 
utvidete anlegget vil det bli satset på 
termisk hydrolyse, men anbudspro-
sessen pågår og det er dermed ikke gitt 
at det blir et nytt Cambi-anlegg. – Vi 
venter på resultatet av anbudsrunden 
slik at vi kan få lagd et endelig kost-
nadsoverslag, i forprosjektet opererer vi 
med 144 millioner kroner, sier Haave. 

Han venter også på høringsuttalelsen 
fra Fylkesmannen, men denne skal være 
rett rundt hjørnet.  

Mjøsanlegget eies av avfallssel-
skapene rundt vår største innsjø og 
eierandelen bestemmes av folketallet. 
Dette medfører at HIAS eier 44,6%, GLT 
36,2% og GLØR 19,2%. Det foreligger 
også planer for oppgradering av gassen 
til drivstoff, men dette prosjektet er det 
GLØR alene som står for. Som noen vil 
vite har selskapet Memfoact etablert et 
pilotanlegg på Roverudmyra  for rensing 
av biogass ved hjelp av såkalt karbon-
membranteknologi. Dette skal gjøre 
det mulig å separere ut ren metan uten 
kjemikalier og med langt mindre inves-
teringer enn hittil, og dermed muliggjøre 
lønnsom oppgradering av biogass til 
drivstoff i mindre målestokk.

j.b.

FAKTA

BIDRA TIL 
ET BEDRE 
MILJØ

circu
s

Emballasje som gjenvinnes sparer miljøet.  
Hvis dere bruker eller produserer produkter 
med emballasje uten å være medlem, er det 
noen andre som må ta  regningen. 
Bli medlem  slik at vi får en rettferdig forde-
ling av gjenvinnings kostnadene. Kontakt oss 
på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar



28 |                            | nr 3 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

våtOrGANisk

– vi er lei av å bli 
        overkjørt

Oslo-politikernes begeistring 
over å ha etablert nord-Europas 
største biogassanlegg basert 
på matavfall deles ikke av 
anleggets naboer på Nes. De 
er grundig lei av at den ene 
aktiviteten etter den andre 
etableres på Esval – etter 
deres mening uten korrekt 
saksbehandling.

Av Johs. Bjørndal

August Oppegaard og Søren Nordbye eier og 
bor på de to gårdene som ligger nærmest det 
som nå offisielt heter Esval Miljøpark. Men 
det har vært deponi her siden 1972 og de 
to synes mildt sagt ikke det har vært noen 
berikelse for miljøet. I 1980 brant det nesten 
et helt år på deponiet, men det ble verre 
da kommunen begynte å ta imot eksternt 
avfall i 1992. Fra da av er det tatt imot rundt 
100.000 tonn av fall pr år og kompaktoren 
gjorde sitt inntog.  De to naboene mener 
driften har vært kritikkverdig hele tida.  – Vi er 
bønder og vant til at det lukter litt. Men den 

stanken som iblant har kommet fra deponiet 
er noe helt annet. Rundt år 2000 var det 
så ille at kommunen fikk en bot på 200.000 
kroner og ble pålagt å installere deponigass-
oppsamling. Etter det hadde vi forventet å bli 
tatt litt mer på alvor, sier Søren Nordbye, som 
bor ca 900 meter fra Esval Miljøpark.

alT TillaTT i MiljøeTs navn?
Deponeringen av ordinært avfall er en saga 
blott, men sigevann og 
anaerob nedbrytning 
skaper fortsatt 
luktproblemer. Og 
tomteutgravingen for 
biogassanlegget foregikk 
på tidligere deponiareal. 
Mye avfall ble avdekket 
– og deponert på nytt. 
Men det som provoserer 
naboene mest er at 
det stadig dukker 
opp nye aktiviteter – 
uten at de har noen 
påvirkningsmuligheter. – Askegjenvinnings-
anlegget, som i dag skaper store støy- og 
støvproblemer, ble bare smelt opp uten 
nabovarsel. Hit kommer mer enn 300 tonn 
aske i døgnet som lagres et halvt år i ranker. 
Og det nye biogassanlegget – som skal 

ta imot 50.000 tonn årlig – ble etablert 
uten konsekvensutredning (KU). – Det 
virker som fylkesmannen er villig til å se 
bort fra regelverket når det dreier seg om 
gjenvinning, sier August Oppegaard oppgitt. 

– sTor saMfunnsnyTTe
Saken er nemlig at kommunen vurderte det 
slik at en konsekvensutredning etter Plan- 
og bygningsloven (PBL) ikke var nødvendig, 

siden området allerede 
hadde en reguleringsplan 
som tillot avfallsvirksomhet. 
Dette påklaget naboene, 
men fikk ikke medhold hos 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, som viste til at 
planarbeidet ble igangsatt 
før ny PBL trådte i kraft 
(2009) og at det ikke var 
krav om KU for etablering 
av biogassanlegg i den 
gamle loven. Videre viser 
Fylkesmannen til at 

reglene i Forurensningsloven er fulgt og at 
samfunnsnytten ved etablering av anlegget 
er stor.  Saken ble dermed oversendt Klif som 
opprettholdt Fykesmannens vedtak – og 
dermed endelig avgjorde saken.“

…her er foretatt en 
enorm investering 
av offentlige midler 
uten at de som 
blir direkte berørt 
har hatt noen 
påvirkningsmulighet.

Søren Nordbye og August Oppegaard er gårdbrukere på Nes på Romerike og 
naboer til det nye biogassanlegget. De er særdeles misfornøyd med prosessen 
forut for denne etableringen. 
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– feil metode
Harri Lintunen bor i Nes kommune, 
han flyttet dit fra Oslo i 2001, noe 
legene anbefalte på grunn av allergi- og 
astmaproblemer i familien.  Selv om han 
bor noen kilometer unna Nes Miljøpark 
har han gjort felles sak med naboene 
til Esval Miljøpark.  I tillegg er han svært 
skeptisk til teknologien som er valgt for å 
utnytte Oslos matavfall. Han mener den 
anaerobe prosessen gir en langt dårligere 
biorest – han bruker konsekvent uttrykket 
råtnerest – enn en aerob prosess. – En 
aerob prosess produserer ikke råtnerest, 
men organisk gjødsel med alle viktige 
næringsstoffer i behold og i riktig format. 
Energigjenvinningsetaten sier de gjerne 
vil spre råtneresten i væskeform fordi man 
da ivaretar næringsstoffene nitrogen, 
fosfor og kalium best. Men dette stemmer 
ikke, når den anaerobe råtneresten spres 
flytende foreligger det meste av nitro-
genet som ammoniakk oppløst i væsken. 
Dette er ikke plantetilgjengelig, men 
direkte giftig. Før dette nitrogenet kan tas 
opp av plantene må det gjennom en nitri-
fikasjonsprosess som krever god tilgang 
på oksygen, altså et porøst jordsmonn. 
Det vil ikke uten videre skje i jordsmonn 
og spesielt ikke i leirjorda her på Romerike, 
sier Lintunen. Han har arbeidet 20 år 
finske BCDE Group, et finsk selskap som 
blant annet har levert komposteringsan-
legg. – Nær sagt all biologisk nedbrytning 
i naturen skjer aerobt. Da dannes nitrat i 
stedet for ammoniakk og man får et langt 
bedre produkt. Etter en anaerob prosess 
sitter man igjen med en forurenset 
råtnerest, forurenset prosessvann og 
forurenset luft. Biogassanlegg er ikke den 
riktige måten å få ut verdiene i matav-
fallet på og samtidig ta vare på helse og 
miljø, sier Lintunen.

– vi er lei av å bli 
        overkjørt

August Oppegaard har noe motstrebende gått 
med på å etablere et vekstforsøk med bioresten 
fra EGE’s biogassanlegg.

vil bli TaTT på alvor
Så hva er da vitsen med å fortsatt 
protestere?  – Vi innser vel at anlegget 
ikke vil bli fjernet igjen. Men vi vil i hvert 
fall at det skal bli kjent hvordan det her er 
foretatt en enorm investering av offentlige 
midler uten at de som blir direkte berørt 
har hatt noen påvirkningsmulighet. Nes 
kommune har bare vært opptatt av å trekke 
avfallsaktivitet hit for å skaffe inntekter. 
Men vi vil at politikerne i Oslo skal vite at 
den såkalte miljøvennligheten deres har en 
bakside, derfor har vi henvendt oss til alle 
gruppelederne i Oslo bystyre,  uten respons 
selvsagt. Dessuten vil vi forsikre oss om at 
alt som er mulig nå blir gjort for å unngå 
ytterligere belastninger for nærmiljøet, 
erfaringene fra askegjenvinningsanlegget 
er nemlig skremmende. Vi vil bli tatt 
på alvor, vi er kort og godt lei av å bli 
overkjørt, sier Oppegaard. Støvplagen fra 
askegjenvinningsanlegget har forøvrig lenge 
versert som sak både lokalt og i riksmedia, 
frontet av en annen nabo, Bernt-Ingar Jahren.

feil begrunnelse
De to naboene understreker at de 
slett ikke er imot gjenvinning. De 
stusser likevel over argumentet om at 
biogassanlegget ble lagt til Nes fordi det 
er landets største kornkommune og at 
det dermed blir lite transport av bioresten. 
Energigjenvinningsetaten ønsker primært 
å kvitte seg med den som våtgjødsel på 
det omkringliggende jordbruksarealet. De 
to nærmeste bøndene fnyser av denne 
begrunnelsen. – Da måtte man jo sjekket 
ut på forhånd om det var interesse hos 
landbruket. Anlegget ble kort og godt flyttet 
hit fordi man var redd for luktproblemer på 
Klemetsrud. Vi er opptatt av å drive jordbruk 
og vil ikke stille gratis deponiareal til rådighet, 
sier Nordbye. August Oppegaard er minst like 
kategorisk, å betale for bioresten er overhode 
ikke aktuelt (se egen sak).

Tar sTøyTen
Foruten de to gårdbrukerne finnes 7-8 
bolighus i nærheten av Esval Miljøpark. Et 
av disse ble nylig solgt for 400.000 kroner 
under takst. Spørsmålet om ekstra tetting av 
husene eller økonomisk kompensasjon har 
vært tatt opp av flere – uten resultat. Selv 
om Nordbye og Oppegaard ikke er part i disse 
sakene synes de det er trist at samfunnet 
ikke gjør opp for seg når fellesskapets 
miljøløsninger påfører den enkelte betydelige 
ulemper. – Jeg har for eksempel en teig full av 
gammelskog imellom meg og anlegget, den 
tør jeg i hvert fall ikke å hogge ned, sier Søren 
Nordbye. De to naboene avslutter likevel med 
å si at de håper biogassanlegget vil fungere 
uten driftsproblemer – slik at de i hvert fall 
ikke påføres ytterligere luktplager.

Harry Lintunen mener entusiasmen for biogass 
er basert på sviktende grunnlag. 

villig til å prøve

Gårdbrukeren August Oppegaard har 
under sterk tvil gått med på å etablere et 
forsøk med bruk av bioresten fra Esval  på 
sin eiendom, i samarbeid med Romerike 
Landbruksrådgivning. Han produserer 
drøyt 2000 slaktegris årlig og er dermed 
ikke uten tilgang på husdyrgjødsel. Men 
den aktive bonden driver også 2000 daa 
kornareal på flere eiendommer – og har 
dermed plass til mer enn de rundt 2500 
m³ gjødsel grisene årlig avleverer. Men 
skepsisen er stor: – Hvis dette skal være 
av interesse må biogassanlegget holde 
lager, sørge for vei fram og bekoste spred-
ningen. Og vi må være 100% sikre på at 
innholdet oppfyller kravene i gjødselvare- 
forskriften.  En bonde har slik jeg ser det 
gården bare til låns og må være helt sikker 
på at jorda ikke ødelegges. Jeg vil ikke sitte 
igjen med svarteper nok en gang og synes 
rett og slett vi bør få betalt for å stille 
arealer til disposisjon, sier Oppegaard. 

Han er også opptatt av de praktiske 
problemene ved spredning av bløt biorest.  
– Enten må det brukes tunge tanker som 
krever store traktorer, eller såkalte slan-
gespredere. Men det siste er tidkrevende 
og for å ha effekt må spredningen skje 
på den tida vi har mest å gjøre fra før. For 
husdyrgjødsel er det krav om nedmolding 
innen 18 timer, dette blir ikke mulig å 
oppfylle for bioresten om den skal spres 
ved hjelp av entreprenører.  Jeg tror ikke 
veldig mange bønder vil være interessert 
i dette, sier Oppegaard, som altså likevel 
har gått med på å etablere et vekstforsøk. 
– Jeg vil at dette skal skje i samarbeid med 
landbruksrådgivningen og at det etableres 
forsøksruter som sammenligner biorest 
med kunstgjødsel, husdyrgjødsel og ulike 
kombinasjoner av dette. Jeg skal ha skik-
kelig dokumentasjon dersom jeg skal være 
med videre, sier han. 
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av måleresultater til rapportering og overvåking.
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Effektivitet, miljøbevissthet og forbedret økonomi er hva våre kunder opplever etter å
ha installert UniTrans i sin bedrift.

UniTrans gir full oversikt over status på ordrer og tilgjengelighet av biler, og gir samtidig full kontroll over lønnsomhet i de
enkelte områder i bedriften. Elektronisk mottak av ordrer og kommunikasjon mot biler gjør løsningen optimal.

1200 medarbeidere i transportbedrifter har samtidig fått en enklere og mye mer interessant hverdag.

For mer informasjon, kontakt oss i Hogia Unitech Systems på telefon 98 29 00 00
eller via e-post til unitech@unitechsys.no.
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UniCon transport- og containerstyring
Effektivitet, miljøbevissthet og forbedret økonomi er hva våre kunder opplever 
etter å ha installert UniCon i sin bedrift.

UniCon gir full oversikt over status på ordrer og tilgjengelighet av biler og utstyr, og gir samtidig full 
kontroll over lønnsomheten i de enkelte områder i bedriften.
 
Hogia Transport Mobile er et enkelt verktøy for elektronisk mottak av ordrer og kommunikasjon mot 
biler, nå også med signaturfelt og fotodokumentasjon

For mer informasjon, kontakt oss i Hogia Unitech Systems på telefon 98 29 00 00
eller via e-post til unitech@unitechsys.no.



– Vi gjennomførte en spørreundersøkelse 
blant fjorårets konferansedeltagere og fikk 
rundt 400 svar.  Av disse svarte 80% at de 
hadde smarttelefon, og vi tror denne andelen 
har økt en del også siden da. Vi mener derfor 
at tida er moden for dette grepet, det gir jo 
også helt andre muligheter for å oppdatere 
underveis. Men for de som ønsker et papir 
å holde i hånda er det  selvsagt mulig å gå 
inn på nettsidene våre og skrive ut sitt eget 
program fra pdf-versjonen som ligger der, sier 
hun. 

Meidell forteller videre at det pr dato (15.

mai) er 829 påmeldte 
deltagere. Og det 
later til å være nok 
for en by som 
Ålesund, det skal 
nå ikke være 
lett å oppdrive 
hotellrom til 
etternølere. 
Antall 
påmeldte er 
nesten nøyaktig det 
samme som på samme tidspunkt i 

fjor og året før, konferansen ser dermed 
ut til å ha stabilisert seg på 

dette nivået. 
– Men utstillingen 

blir større enn noen 
gang, vi har solgt 

140 utstillermoduler 
innendørs, sier Meidell. 

Og programmet? Bare gå 
inn på nettleseren på din 

smarttelefon og legg inn http://
ak2013.no. Da vil du blant annet 

se at det er politisk rådgiver 
Audun Garberg som kommer fra 

Miljøverndepartementet for å 
presentere den nye avfallsstrategien 

– eller for å forklare hvorfor den ikke 
er ferdig. 

Mobil-appen inneholder program, utstillere, 
deltagere og alt som er verdt å vite om Avfalls-

konferansen 2013.

papirløs 
avfallskonferanse
Avfallskonferansen 2013 har ikke trykket noe program, 
det vil heller ikke bli delt ut noen konferansemappe. 
I stedet har alle deltagerne fått tilgang på en mobil-
app. – Konferansen er sertifisert som miljøfyrtårn 
og vi tar miljømålene på alvor, sier Lisbeth Åsgård 
Meidell i Avfall Norge.
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Gips Recycling Norge AS 43
GMM Container A/S 40, 41
Hogia Unitch System AS 146
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KrediNor 131
Kreditorforeningen 9
Liebherr-Norge 112
Logikom 63, 67
Magne Gitmark & Co. AS 143, 147
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NORKART 160, 161
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UFF 133, 137
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Alles Miljø
Liebherr-Norge
Namdal Ressurs
Steco Miljø

Postboks 26 Alnabru, 0614 Oslo
Tlf. 22 90 92 50

www.bns.no 
stand 53, 57

Fosselia 20, 4790 Lillesand
Tlf. 37 26 89 00
www.gitmark.no

stand 143, 147
 

Miljø-Teknologi AS 
                      www.mtgruppen.no  

Postboks 2558, 3702 Skien
Tlf. 35 58 37 00

www.mtgruppen.no
stand 79

Heggstadmyra 2, 7080 Heimdal
Tlf. 72 59 59 00
www.fretex.no

stand 120, 124
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Vågen AS leverer løsninger for effektiv  
og rasjonell massehåndtering. Vi har lang  
erfaring med utvikling og produksjon av bla.  
transportskruer, kjøleskruer og skruepresser  
til miljøstasjoner og renseanlegg.
 
Ta kontakt, så kan vi utarbeide tekniske  
løsninger i forbindelse med tilbudsarbeid.

Vågen AS
Vågsmarka 9, N-5680 Tysnes
T +47 53 43 02 00 | E vagen@vagen.no | W vagen.no

Tor Nørretranders (57) har skrevet mange 
populærvitenskapelige bøker og ble et kjent 
ansikt i Danmark på slutten av 80-tallet, da 
han var programleder for Danmarks Radios 
populærvitenskapelige fjernsynsprogram 
Hvælv. Sitt gjennombrudd som forfatter fikk 
han i 1991, med boka Mærk Verden, den 
handler om overraskende vitenskapelige 
oppdagelser og er oversatt til norsk. 

I «afskaf affald» tar Nørretranders 
utgangspunkt i ordet affalds egentlige 
betydning, noe som falder af trærne. Dette 
løvet er som kjent ikke noe problem så 
lenge det lander i skogen, først når det 

treffer asfalterte veier, takrenner eller annet 
menneskeskapt blir det et problem. Altså 
ressurser på feil sted.

Bokas andre del er en framtidsversjon 
om hvordan avfallet forsvinner igjen, 
gjennom nitid gjenvinning organisert 
av «skraldemandshæren», altså 
renovasjonsarbeiderne som Nørretranders 
ser som framtidas helter. I denne framtida 
erstattes eierskap av leie, det er pant på 
nesten alt og alt biologisk avfall utnyttes 
til ny matproduksjon, i byene skjer dette  
gjennom såkalt loddrett landbruk.

Boka avsluttes litt mer jordnært, med en 

såkalt dagsorden for hvordan man faktisk 
skal klare å avskaffe avfall. Her unngår 
Nørretranders moraliserende pekefingre. 
«Vi skal ikke bruke mindre, vi skal bruke noe 
andet», skriver han blant annet. Kort sagt, en 
tankevekkende, underfundig , godt skrevet 
og ikke for tykk bok. Og forfatteren blir altså 
å treffe i Ålesund 5. juni.

Tor Nørretranders, dansk vitenskapsjournalist, 
forfatter og filosof, vil avslutte fagprogrammet på 
Avfallskonferansens første dag. 

Tor Nørretranders er en dansk filosof og forfatter. Hans siste 
bok er det såkalte framtidsskriftet «afskaf affald» som ble 
utgitt til den danske organisasjonen RenoSams 25 års-jubileum. 
Budskapet passer perfekt inn i den omdefinering av avfallet til 
ressurser som nå skjer, ikke minst i Danmark. Og Nørretranders 
vil dele sine tanker med oss på Avfallskonferansens første dag.

Av Johs. Bjørndal

han vil afskaffe affald
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Nyheter

Elreturs såkalte miljøpris gikk i 
år til Østfoldforskning og NGU i 
Trondheim. Begge har fått den 
før, men har ifølge juryleder 
Arve Aasmundseth fått fram så 
mye interessant kunnskap for 
de tildelte midlene at de har 
gjort seg fortjent til nye.

Av Johs. Bjørndal

Cecilie Askham fra Østfoldforskning hadde 
nyss før presentert miljøgevinsten ved 
gjenvinning av mobiltelefoner, kjøleskap 
og TV-apparater med LSD-skjerm gjennom 
Elretur-systemet. Den var avgjort tilstede og 
Kretsløpet kommer grundigere tilbake til det 
i neste nummer. I mellomtida kan Askham og 
co bruke de 150.000 kronene de nå fikk til å 

livsløpsanalysere flere EE-produkter. 
Rolf Tore Ottesen, seniorforsker ved NGU, 

har brukt fjorårets midler til å analysere 
den kjemiske sammensetningen av ulike 
typer EE-avfall. Siktemålet har vært å finne 

ut om innholdet av for eksempel sjeldne 
jord metaller er slik at det er mulig å drive 
lønnsom gjenvinning – såkalt urban mining. 

Men det mest oppsiktsvekkende funnet 
var nok at det i 9 av 11 mobiltelefoner ble 
påvist PCB, et stoff som har vært forbudt i 
Norge siden 1980. – Funnene er svært over-
raskende. Den nyeste mobilen var produsert i 
2008. Dette berører hele bransjen og måten 
vi tenker gjenvinning på, sa Ottesen. Etter 
å ha fått nye 250.000 kroner for å finne ut 
mer.

Fra Elretur ble det  forøvrig gledestrålende 
meddelt at Forskningsrådet hadde tildelt hele 
5,4 millioner kroner til det treårige prosjektet 
SmartEEre transport, som skal utvikle bedre 
logistikk for transport av EE-avfall. Dette 
er nemlig kostbart og sluker rundt 2/3 av 
Elreturs budsjett. Men det ble understreket 
at dette ikke er noe internt prosjekt, her er 
mange samarbeidspartnere og resultatene vil 
bli publisert.

BioBag tilbyr et bredt spekter av poser og sekker til organisk avfall for privat og 
storhusholdning! Smarte og økonomiske løsninger som bidrar til et bedre miljø!
Sertifisert komposterbare i henhold til EN 13432. 

www.biobagworld.com

Vi har forbedret våre 10 og 30 liters poser – nå med forsterket bunn og knyteører!

BioBag kompostereBare poser 
og sekker til organisk avfall

BioBag International AS 
www.biobagworld.com

Adresse: BioBag International AS  |  Hovsveien 8, N-1831 Askim  |  Tlf.: 69 88 85 90  |  Faks: 69 88 85 99  |  E-mail: post@biobag.no

Clean & green

elretur gir mer penger til 
østfoldforskning og ngu

Rolf Tore Ottesen fra NGU og Cesilie Askham fikk 
i år blomster under prisutdelingen i stedet for en 
meterlang sjekk. Men pengene kommer nok inn på 
konto likevel.



39|                            | nr 3 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Fjellhøyveien 4, Postboks 24, 1720 Greåker
Telefon: 69 12 72 00 - Telefax: 69 12 72 01
E-post: firmapost@stensetting.no - www.stensetting.no

Fjellhøyveien 4, Postboks 24, 1720 Greåker
Telefon: 69 12 72 00 - Telefax: 69 12 72 01
E-post: firmapost@stensetting.no - www.stensetting.no

Fjellhøyveien 4, Postboks 24, 1720 Greåker
Telefon: 69 12 72 00 - Telefax: 69 12 72 01
E-post: firmapost@stensetting.no - www.stensetting.no

FLYTTBARE 
PLANLAGER

...din leverandør av alt innen sten og betongprodukter

Lagring av løse masser – metall, tre, sand, jord, kompost, 
gjødsel, flis, pellets, spon, glass med mer – krever robuste bet-
ongelement til vegger for funksjonell bruk i mange år. Med vårt 
Planlager er det lett å finne løsninger på dine lagringsbehov.
Enkel montering og demontering gjør at Planlageret kan flyttes 
etter behov.

Materiale
Armert betong. Det er innstøpt feste ører og alt av festedetaljer 
er varmgalvanisert. Det kan leveres presenning med gummis-
tropper, som et tilegg.

Monteringsunderlag
Avrettet og komprimert fast underlag som for eksempel betong-
plate, asfalt, beleggningssten, pukk med mere.

Schefte leder arbeidet med 
bærekraft i IKEA Norge og presen-
terte konsernets  miljøstrategi  
People and Planet Positive på et 
seminar arrangert av RENAS nylig. 
Uavhengigheten betyr naturligvis 
ikke at man skal slutte å bruke 
ressurser, men at disse enten 
skal være fornybare eller kunne 
gjenvinnes fullt ut. På energisiden 
tar man det enda lenger, her 
installeres nå sol cellepaneler og 
vindmøller i høyt tempo på de 
mange varehusene og distribu-
sjonsanleggene verden rundt. Her 
er ambisjonen faktisk å produsere 
mer energi enn man forbruker.

Arbeidet foregår på mange 
plan, en viktig del er å sette 
sammen produkter slik at de blir 
lette å gjenvinne. Blant annet 
nevnte Schefte en ny madrass 
som er lett å demontere i fraksjo-
nene tre, fiber og plast. Utfasing 
av miljøfarlige stoffer er selvsagt 

prioritert, verken PVC eller bly er 
lenger å finne i IKEA’s produkter. 
Hvert eneste produkt blir vurdert 
etter et såkalt Suastainability 
Product Score Card. Ved for lav 
score blir produktet redesignet, 
noe som gjerne fører til at man 
bruker færre komponenter, 
fortalte Schefte.

IKEA er også opptatt av 
produktenes bruksfase, innen 
2016 vil for eksempel varehus- 
ene bare selge energieffektiv  
LED- belysning. For et av  IKEA’s 
miljømål er også å inspirere 
kundene til et mer bærekraftig 
liv. Her viste Schefte til et vidt 
spekter av «søppelprodukter» 
som skal gjøre kildesorteringen 
lettere for husholdningene. 
– Og så har vi distribuert 120.000 
returbokser for lyspærer, for å 
hindre at denne fraksjonen havner 
i restavfallet, sa Nina Schefte. 

ikea vil bli energi- og 
ressursuavhengige

Nina Schefte beretter entusiastisk om IKEAs miljøarbeid på RENAS-seminaret i 
Gamle Logen.

IKEA ble nylig kåret til landets mest bærekraftige 
merkevare av norske forbrukere. Det synes Nina 
Schefte er hyggelig, men hun mener vi foreløpig 
bare har sett begynnelsen av konsernets bestreb-
elser på dette området.

Av Johs. Bjørndal
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FOrsøPLiNG

Marin forsøpling er et godt synlig og økende 
miljøproblem. Kunnskapen om hvor stort dette 
problemet egentlig er for havet som økosystem 
er riktig nok fortsatt mangelfull, men i sin 
stortingsmelding Helhetlig forvaltning av det 
marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak foreslår 
Miljøverndepartementet en rekke tiltak.

Av Johs. Bjørndal

Begrepet marin forsøpling 
omfatter ganske mye, fra tapte 
fiskeredskaper som fortsetter 
fiskingen, til engangsgriller i 
fjæra og innhold av mikroskopiske 
plastprodukter i havvannet. En 
rekke helt ulike tiltak må derfor til 
for å forbedre situasjonen. Ifølge 
miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell skal Norge være et fore-
gangsland også på dette området. 
Da han presenterte stortingsmel-
dingen – som selvsagt handler 
om mye annet enn forsøpling – sa 
Solhjell at de foreslåtte tiltakene 
vil bli fulgt opp i den mye omtalte 
avfallsstrategien som skal presen-
teres før sommeren. Tiltakene 
rettet mot marin forsøpling som 

listes opp i meldingen er disse:
• Støtte opp om frivillige opp -

rydningstiltak, holdnings-
skapende arbeid og lokalt 
engasjement i arbeidet mot 
marint søppel, blant annet ved 
å bidra til videreføring av den 
årlige Strandryddedagen i regi 
av Hold Norge Rent.

• Sikre det juridiske grunnlaget 
slik at fiskefartøy og andre 
fartøy ikke påføres særskilte 
kostnader ved innlevering av 
oppsamlet søppel fra havet.

• Vurdere endring i regelverket 
slik at kommunene gis adgang 
til å finansiere opprydding av 
marint søppel og forebygging 
av forsøpling på utvalgte 

offentlige steder gjennom 
de kommunale renovasjons-
gebyr ene.

• Videreføre ordningen med 
opprydning av tapte fiskegarn 
og annet utstyr fra fiskeflåten.

• Utrede ordninger for at fritids-
fartøy ikke dumpes ulovlig i 
sjøområder eller hensettes 
langs kysten.

• Opprettholde overvåking av 
referansestrender som ryddes 
og overvåkes etter OSPARs 
metodikk for registrering av 
strandforsøpling.

• Styrke det internasjonale 
samarbeidet, blant annet 
gjennom å være pådriver for 
utvikling av en strategiplan for 

reduksjon av marin forsøpling i 
OSPAR.

Og OSPAR står altså for 
Oslo-Pariskonvensjonen om vern 
av det marine miljø i Nordøst-At-
lanteren. I 1992 forpliktet 15 
medlemsland +EU-konvensjonen 
seg til å arbeide mot forsøpling av 
dette havområdet. 

Med formuleringene i denne 
stortingsmeldingen er det altså 
sannsynlig at regjeringens 
avfallsstrategi både vil inneholde 
forslag om en returordning for 
fritidsbåter og forslag om at 
avfallsgebyret kan brukes til 
offentlig opprydning. 

regjeringen 
vil ha tiltak
      mot marin 
forsøpling 

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell varsler at avfallsstrategi en som snart skal 
framlegges vil inneholde flere tiltak mot marin forsøpling. Foto Bjørn H. Stuedal.

Vi presenterer nyheter  
på Avfallskonferansen  
i Ålesund 4. – 6. juni 
Besøk oss i ny drakt på vår stand.

Les mer på reknes.no eller kontakt oss  

på 70 19 80 80

IT-LøsnInger  
ByggeT 
uTeLukkende for 
avfaLLsBransjen
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Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga - 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen - 99 11 85 18
Rogaland Sør: Tor Eldar Undheim - 91 00 74 50
Hordaland / Rogaland Nord og S & F: Ove Lyssand - 97 99 69 86
Møre og Romsdal: Ole Jørgen Sve - 99 57 60 00
Trøndelag / Møre og Romsdal nord: Stig Alte - 46 93 93 04
Buskerud: Ove Tuko - 97 66 25 00
Hedmark: Finn Hemseter - 942 19 340
Vestfold og Telemark: Oddvar Bjørøen - 979 96 984
Resten av landet: Rosendal Maskin AS - 96 50 90 50

Halvor Nysæther (11 år) og Viggo Raaen  ryddet fra Hellstranda til Billetthol-
men i Stjørdal under årets strandryddedag. Foto Unni Raaen Nysæther. 

strandryddedagen 2013:

stor oppslutning, tross sein vår
Årets strandryddedag gikk av 
stabelen 27.april. Og kampan-
jeleder Mali Hole Skogen i Hold 
Norge rent forteller om stor 
oppslutning og minst 300 aksjoner, 
til tross for at årets seine vår 
medførte at mange strender i de 
tre nordligste fylkene da fortsatt 
var dekket av snø. 

– Vi har allerede registrert rundt 
100 aksjoner mer enn i fjor. Og 
mange i de norligste fylkene har 
meldt at de kommer til å gjen-
nomføre aksjoner senere, sier 
Hole Skogen. Hun forteller at det 
vil komme en utførlig rapport om 
resultatene senere. – Det er faktisk 
en student ved UMB som skal ta en 
masteroppgave på årets strandryd-
deaksjon, forteller hun. 

Men selv om det ikke foreligger 
noen mengdetall foreløpig viser 
de mange mediaoppslagene og 
bildene på strandryddedagens 

facebookside at det var nok søppel 
å finne for de som deltok. 

I Moss hadde dykkerklubben 
utvidet strandbegrepet til å 
omfatte sjøbunnen i sundet 
mellom Moss og Jeløya. Her kom 
det opp mye rart, et par penge-
skap og en betydelig mengde 
gamle sykler var blant det noen 
hadde funnet det for godt å lempe 
utenfor brygga. Også i Drøbak og 
på Nesodden var dykkere i sving og 
hentet opp noe av de 70 % av den 
marine forsøplingen som ender opp 
på bunnen. 

Mali Hole Skogen er glad for at 
stortingsmeldingen om helhetlig 
forvaltning spesifikt nevner støtte 
til videreføring av strandrydde-
dagen, men sier samtidig at det er 
viktig å ta vare på det lokale enga-
sjementet og den dugnadsånden 
som arrangementet utløser rundt i 
landet.                                               j.b.
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Nyheter

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

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter

loop med mye nytt på nettet
I forbindelse med holdnings-
kampanjen om kildesorter-
ing og gjenvinning i fjor vår 
lagde LOOP en verktøykasse 
for kommunikasjonsansatte i 
avfallsbransjen i samarbeid med 
Avfall Norge. Den er senere blitt 
forsterket og utvidet med stoff 
om flere avfallstyper.  
Resultatet er nå lansert i ny 
drakt på loop.no.

Av hildegunn iversen, LOOP

Målet er at det skal være lett å finne rele-
vant faktastoff, statistikk, bilder og tekster 
som renovasjonsselskapene kan bruke i sitt 
kommunikasjonsarbeid lokalt.

Kjersti Kildahl, prosjektleder for 
2014-kampanjen i Avfall Norge, forteller at 
LOOP var en naturlig samarbeidspartner i 
dette prosjektet: LOOP er godt kjent i avfalls-

bransjen gjennom LOOP Miljøskole og sortere.
no. I kampanjen 2014 om farlig avfall vil vi 
bygge videre på verktøykassen og det solide 
fundamentet som allerede er på plass her, sier 
Kildahl.

deTTe finner du : 
loopedia - eT oppslagsverk 
I Loopedia er det samlet fakta om 18 
forskjellige avfallstyper. Her finner du svar på 
hvordan batterier gjenvinnes, hvor EE-avfallet 
sendes, hvordan matavfall kan bli til kompost 
og biogass, hva plastemballasjen blir til, og 
mye mer.

sTaTisTikk
Vanskelig å få tak i de tallene du trenger? 
Basert på tall fra SSB og returselskapene for 
emballasje har LOOP samlet en god oversikt. 
Her finner du blant annet fakta om 
avfallsbransjen, avfallsmengder og 
behandling, samt en historisk over retur-
tallene for emballasje framstilt grafisk.

fakTa-arTikler 
Hva skjer med mobiltelefonen etter at 
den er levert til gjenvinning? Hvordan 

tas kvikksølv ut av lysrørene? Blir en plaststol 
gjenvunnet til nye plastprodukter? Her finner 
du en rekke faktaartikler som du kan bruke i sin 
helhet eller som utgangspunkt for egne saker.

bildearkiv
Finn bilder relatert til avfall, kildesortering 
og gjenvinning i bildearkivet. Søk i over 350 
bilder, og last ned i høy- og/eller lavoppløselig 
kvalitet for ulik bruk.

MiljønyTTe
Gode argumenter for hvorfor vi bør kilde-
sortere og gjenvinne avfallet vårt er samlet 
her. Du finner også morsomme fakta om avfall 
og gjenvinning, samt en oversikt over hvor 
mye vi sparer av CO2-utslipp og energi ved å 
gjenvinne ulike materialer.

 



Over 400 solgte Keestrack
siden 2006

Fredheim Maskin AS

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

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

Over 350 solgte Keestrack 
siden 2006

www.fredheim-maskin.no

Vi gratulerer: 
• Busengdal Transport AS med Keestrack nr. 5 i år 
• Erling Rolstad AS med Keestrack nr. 2 
• Feiring Bruk AS med Keestrack nr. 6, 7 og 8
• Gunnar Holth Grusforretning AS med Keestrack nr. 9
• Kåre Ringseth AS med Keestrack nr. 4
• T Stangeland maskin AS med Keestrack nr. 3 og 4Våre maskiner sorterer kompost, trevirke, flis, bark, avfall, slagg, aske, asfalt, betong, stein, jord og klebrige masser.

Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr
Myrerveien 1, 1820 Spydeberg • Tlf. 69 80 88 30 •  post@fredheim-maskin.no

UFFs søsterorganisasjon, 
Humana Baltic har denne 
våren åpnet et nytt stort 
sorteringsanlegg for tekstiler i 
Vilnius.  Her kan 250 tonn tøy 
daglig sorteres i 30 fraksjoner.

Av Frode syversen, Mepex

Dette er et av fire sorteringsanlegg UFF 
benytter. En norsk delegasjon på 20 
personer fra kommuner og IKSer, fikk 7. mai 

oppleve anlegget og se hva som faktisk 
skjer med tøyet fra Norge. Og til tross for 
at anlegget har behov for mer tekstiler fikk 
delegasjonen beholde klærne på.  Anlegget 
kombinerer moderne teknologi med sortering 
av kompetente hender. Bare i første trinn 
i sorteringen skilles det på om lag 30 ulike 
kvaliteter. I neste trinn sorteres det for salg 
i det omfattende nettverk av om lag 200 
Humana-butikker i Baltikum og Ukraina. Noen 
nøkkeltall for anlegget;
• 300 ansatte 
• 14.000 m2 bygningsareal
• 250 tonn sorteringskapasitet per dag.  

Anlegget sikrer høy grad av ombruk 
av innsamlede tekstiler.  I følge UFFs 
miljørapport for 2012, som ble fremlagt av 
Mepex Consult i Vilnius, var ombruksgraden 
for UFF 82,1 %, mens anlegget i Vilnius 
har 86,8 %.  Av det som ikke kan ombrukes 
går det meste til materialgjenvinning i form 
av pussekluter i bomull til Europa, og til 
spinning av ny tråd og nye tekstilprodukter 
i India. Overskuddet fra Humana Baltic går 
til bistandsprosjekter i Afrika og noen lokale 
humanitære prosjekter i Litauen. 

Mange flittige hender i arbeid i sorteringshallen i Humana Baltics nye anlegg i 
Vilnius. Foto Lars Pedersen, Avfall Sør.

nytt sorter-
ingsanlegg 
for brukt tøy i 
vilnius



Kretsløpet nr 2-2013 har både i 
leder og artikler stilt spørsmål om 
bygge- og anleggsavfallet blir 
registrert og levert til godkjent 
behandling.  I sin leder etterlyser 
også redaktøren flere godkjente 
mottak. Avfall Norge er enig i 
dette. Det er fortsatt over 60 

godkjente avfallsdeponier igjen 
rundt i Norge. Vi etterlyser 
en debatt om hvordan vi skal 
utnytte denne infrastrukturen på 
en riktig måte, også for den typer 
masse som Kretsløpet setter 
fokus på. 

vanskelige grenser
Sluttbehandlingsavgiften 
på deponering av avfall er et 
hinder for å bruke eksisterende 
avfallsdeponier. Avgift for 
deponering av avfall gjelder for 
fraksjoner som inneholder mer 
enn 5 % nedbrytbart avfall, målt 
som andel totalt organisk karbon 
(TOC). Samtidig setter depo-
niforbudet en grense på maks 
10 % nedbrytbarhet. I praksis 
vil de fleste deponieiere i dag 
ikke kunne skille mellom avfall 
under 5 % TOC og avfall som har 
mellom 5 og 10 % TOC. Store 
mengder avfall som inneholder 
miljøgifter eller som ikke kan 
materialgjenvinnes eller energi-
utnyttes på fornuftig måte er 
aktuelle avfallstyper. Dette er 
avfall som lovlig kan legges på 
deponi, det vil si at de tilfreds-
stiller krav gitt av miljøvern-
myndighetene for deponering.

Tollvesenets krav til særskilt 
deponering av avgiftsfrie 
masser medfører også så store 

administrative problemer at 
mange deponieiere velger å prise 
avfallet med avgift. Vår påstand 
er derfor at dagens avgift bidrar 
til å styre BA-avfall vekk fra 
godkjent behandling.

begrenseT 
virkeoMråde
Vi har ikke mottatt informasjon 
om at dagens avgift faktisk 
leder til at avfall gjenvinnes 
eller bearbeides slik at det kan 
nyttes på en god måte. Med et 
så begrenset virkeområde (avfall 
som inneholder mellom 5 og  
10 % TOC) og med så store 
 administrative kostnader som 
våre medlemmer rapporterer om, 
kan vi ikke se noen argumenter 
for å beholde avgiften. Og i over-
kant av 40 millioner kr i proveny 
til den norske stat bør ikke være 
et argument. Avfall Norge vil 
derfor be regjeringen fjerne 
dagens sluttbehandlingsavgift 
på deponering av avfall. 

Flere hundre mist-air referanseanlegg i 
Europa og Skandinavia innen

gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Ledende produsent og leverandør av støvdempende
anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.

 mist-air® 

 

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!

anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.
Ledende produsent og leverandør av støvdempende

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!

  

 

anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.
Ledende produsent og leverandør av støvdempende

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!
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Kontakt oss for en uforpliktende prat!

gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.
Europa og Skandinavia innen

Flere hundre mist-air referanseanlegg i 
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gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.
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Postboks 231, 1431 Ås, Husvikholmen, 1440 Drøbak
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STANDPLASS 66

Ledende produsent og 
leverandør av ballpresser

for ulike  materialer og 
kravspesifikasjoner.

Pressing og innbinding av 
f.eks. papp, magasiner,

papir, plast, folie, 
avfallsballer mm.

      
             
        

     
    

www.lyndexrecycling.com

      
             
        

Kontakt oss for en prat 
o     

Postboks 231, 1431 Ås, Husvikholmen, 1440 Drøbak
Tlf: + 47 64 94 49 54, Mob: + 47 90 85 43 25

Faks + 47 64 94 49 55, E-post: reconor@c2i.net

     
    

STANDPLASS 66
      

             
        

     
om dine behov i dag!

Flere hundre mist-air referanseanlegg i 
Europa og Skandinavia innen

gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Ledende produsent og leverandør av støvdempende
anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.

 mist-air® 

 

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!
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STANDPLASS 66

Flere hundre mist-air referanseanlegg i 
Europa og Skandinavia innen

gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Ledende produsent og leverandør av støvdempende
anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.

 mist-air® 

 

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!

anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.
Ledende produsent og leverandør av støvdempende

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!

  

 

anlegg med lukt-absorberende tilleggsfunksjon.
Ledende produsent og leverandør av støvdempende

Støv-/lukt-problemer? Mist-air har løsningen!
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Kontakt oss for en uforpliktende prat!
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Kontakt oss for en uforpliktende prat!
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STANDPLASS 66

Postadr.: Postboks 231, 1431 Ås 
Besøksadr.: Husvikholmen, 1440 Drøbak

Tlf: +47 64 94 49 54, Mob: +47 90 85 43 25, Faks +47 64 94 49 55, 
E-post: post@reconor.no, www.reconor.no

Postadr.: Postboks 231, 1431 Ås 
Besøksadr.: Husvikholmen, 1440 Drøbak

Tlf: +47 64 94 49 54, Mob: +47 90 85 43 25, Faks +47 64 94 49 55, 
E-post: post@reconor.no, www.reconor.no

Dagens sluttbehandlingsavgift styrer BA-
avfall vekk fra godkjent behandling.  Den gir 
dessuten store administrative kostnader, men 
innbringer ikke staten mer enn 40 millioner 
kroner årlig. Sluttbehandlingsavgiften på 
deponering bør rett og slett fjernes.

Av henrik Lystad, konstituert direktør i Avfall Norge

Avfall Norge har lenge ment at sluttbehandlingsavgiften for deponering av avfall 
har utspilt sin rolle. Konstituert direktør Henrik Lystad forteller at organisasjonen 
nylig har etablert et prosjekt der en del medlemmer som eier deponier deltar. 
Prosjektet skal arbeide målrettet mot myndigheter og politikere for å få avgiften 
fjernet.

ba-avfall 
på avveie

DeBAtt



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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DeBAtt

avfallsforebygging angår alle deler av samfunnet 
– også avfallsbransjen!

I forrige utgave av Kretsløpet 
trekker Håkon Jentoft den 
konklusjon at det er svært lite 
avfallsbransjen isolert sett kan 
gjøre for å redusere avfallsmeng-
dene. Bransjen bør ifølge Jentoft 
heller ha hovedfokus på best 
mulig utnyttelse av en økende 
avfallsmengde. Vi mener helt 
motsatt: Kommunale og priva-
te avfallsselskaper er viktige 
samfunnsaktører, og de må ha 
 ressurseffektivitet og avfalls-
forebygging som sine overordne-
de mål. 

Av Anne Marie schrøder, 
kommunikasjonssjef ForMat-prosjektet 

og Nancy strand, seniorrådgiver Bergfald 
Miljørådgivere

Miljømyndighetene vil i den kommende 
avfallsstrategien forvente at særlig avfalls-
bransjen har forebygging på agendaen. 

Matsvinn er et godt eksempel på at 

forebyggingsstrategi er viktig. Matsvinn er 
ikke avfall, men mat som blir kastet fordi den 
er til overs eller har gått ut på dato. Årlig 
kaster norske husholdninger 255 000 tonn 
mat som kunne vært spist. Mye av maten er 
fremdeles i emballasjen sin. Informasjons-
oppgaven med å endre disse vanene hos 
forbrukerne er formidabel. Både med hensyn 
til å hindre gode råvarer å gå til spille, og for 
å få folk til å kildesortere slik at matavfallet 
kan utnyttes til biodrivstoff, og at plast eller 
annen type emballasje kan gjenvinnes i sitt 
eget kretsløp slik den skal. 

effekTivT kliMaTilTak
Kommuner og kommunale avfallsselskaper 
har en viktig holdningsskapende rolle overfor 
sine innbyggere og abonnenter. De kan bruke 
sine etablerte kanaler til å spre informasjon 
om hva man kan gjøre for å kaste mindre 
mat. Like viktig er det å gå foran med et 
godt eksempel og ta initiativ til å redusere 
matsvinn i egen organisasjon. Dette er 
dessuten et miljøtiltak som kan gå rett inn 
i kommunenes klimaplaner og kostnadene 
vil reduseres både for innbyggerne og for 
kommunen. Studier fra Østfoldforskning 
viser at klimabesparelsene ved å redusere 
matsvinnet er 10 ganger så effektive som å 

utnytte matavfallet til biogass. 
En annen viktig oppgave er å fremskaffe 

kunnskap om hva som kastes gjennom 
plukkanalyser. ForMat-prosjektet har utviklet 
en metode som klart definerer hva som 
er matsvinn, og ut fra disse begrepene 
kartlegger detaljene i hva som kastes av 
mat, blant annet fra husholdningene. Dette 
gir nyttig kunnskap til å utforme treffende 
kommunikasjonstiltak, men også for å gi 
tilbakemeldinger til næringsmiddel- og 
emballasjeprodusentene. 

forlengeT leveTid besT
Avfall Norge utarbeidet i april 2012 et notat 
om avfallsforebygging som en del av arbeidet 
med en nasjonal avfallsstrategi. Her er det 
nevnt  flere tiltak som avfallsbransjen kan 
bidra med. Disse tiltakene er det all grunn til 
å trekke frem på nytt. Her skriver de blant 
annet at kommunen og avfallsselskapene 
kan bruke sine kanaler til å informere om 
avfallsforebygging og avfallsmengder 
og bidra til økt opplæring gjennom LOOP 
miljøskole. Plukkanalyser står også nevnt som 
et virkemiddel for å få kunnskap om avfalls-
mengder og avfallets sammensetning.  

Håkon Jentoft påpeker i sitt innlegg at 
andre miljømål kan gi økte avfallsmengder i 

ForMats plukkanalyser har gitt grunnlag for det norske Matkastebordet, et effektivt informasjonstiltak som vises på ulike arrangementer rundt i Norge. Det er dekket med 
51 kg spiselig mat som representerer det en gjennomsnittsnordmann kaster i løpet av et år. Her fra et kjøpesenter i Fredrikstad. Foto Ole Jørgen Hanssen. 
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avfallsforebygging angår alle deler av samfunnet 
– også avfallsbransjen!

tiden som kommer. Eksempler som nevnes 
er bygninger og produkter som bør skiftes 
ut på grunn av høyt energiforbruk, eller 
produkter som bør destrueres på bakgrunn 
av høyt innhold av miljøgifter. Vi mener at 
det er viktig å fremheve at lang levetid som 
oftest er best for miljø og klima når man 
tar med energiforbruk og miljøbelastning 
knyttet til produksjonen.  Hvis man skal 
hevde at produkter eller bygg bør bli 
avfall og gjenvinnes for å gi plass til mer 
energieffektive løsninger eller produkter med 
færre miljøgifter, må det være underbygget 
med livsløpsvurderinger. 

ressurseffekTiviTeT
Avfall Norge påpeker i sitt notat fra 2012 at 
avfallsforebygging ikke kan løses av avfalls-
bransjen alene, men trenger et samspill med 
produksjonsledd, varehandel og forbruksledd. 
Det er vi helt enige i. Man kunne legge til 
returselskapene, som Avfall Norge også 
foreslår: At alle produsentansvarsordningene 

må få krav om å dokumentere ressurseffek-
tivitet etter mal fra emballasjeavtalenes krav 
om emballasjeoptimering. Når det gjelder 
matsvinn har produsenter og dagligvare-
handel sammen med myndigheter tatt et 
initiativ gjennom ForMat-prosjektet, og her er 
det muligheter for et tettere samarbeid med 
avfallsbransjen og kommunene fremover. 

ForMat er et prosjekt der dagligvarebransje, 
næringsmiddelindustri, organisasjoner og 
myndigheter samarbeider om å kartlegge 
og begrense matsvinnet i Norge. ForMats 
hovedmål er å bidra til å redusere matsvinnet 
med 25 prosent innen utløpet av 2015. 
For å få til det er det nødvendig både med 
mer kunnskap og konkrete tiltak i alle lag 
av samfunnet. Les rapporter om matsvinn 
og mer om ForMat-prosjektet på matavfall.
no og matvett.no

   om matsvinn 
•  Det kastes 377 000 tonn 

mat i året i matindustrien, 
dagligvarehandelen og hos 
forbruker i Norge.

• Verdens matproduksjon står for 
ca. 30 % av klimagassutslippene.

• Forbrukeren står for over 70 % av 
matsvinnet, dvs. 51 kg mat per 
person i året.

• Det er unge voksne (19-26) 
og småbarnsforeldre som 
kaster mest og dette øker med 
utdannelse og inntekt.

• Det kastes mest brød, frukt og 
grønt, meieri- og kjøttprodukter.

•  Årsakene er holdbarhetsdato, 
pakningsstørrelse, ødelagt 
emballasje, dårlig planlegging 
og lite bevissthet om miljø-
belastning.

FAKTA

Kontaktperson anlegg
Håkan Nyhaugen: 467 87 900
 
Kontaktperson industri
Sigbjørn Gaasø: 920 56 518

Opplev utviklingen
Materialhåndterings
maskiner fra Liebherr

n  Fremtidsrettet teknologi 
som gir høy  effektivitet

n  Gjennomtenkt maskindesign 
for maksimal produktivitet

n  Egen produserte kompo-
nenter med høy kvalitet

n  Ergonomisk og oversiktlig 
arbeidsplass som sikrer høy 
produktivitet.

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, Hamar
2323 Ingeberg
Telefon +47 62 50 91 50
www.liebherr.no
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tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 
www.gitmark.no 

 

TERMINATOR avfallskverner for kverning 
av avfall fra næring og husholdning, samt 
møbler, tepper, madrasser og treverk.  
 
FLEXUS BALASYSTEM presser og pakker 
avfallet i plastsvøpte rundballer som gir 
sikker lagring og fleksibilitet i forhold til 
transport 

 

A  Avfallskverner–Flishuggere–Siktemaskiner–Kompostmaskiner–Suge/spyleutstyr m.m. 

Metro og Molok er våre bestselgere og fremtidens avfallshåndtering, 
der avfallet samles i under bakken.  Dette gir bedre estetikk, mer 
effektiv tømming, samt frigjør arealer til annen bruk. Kontakt 
oss for et konkurransedyktig tilbud.

Tlf:   +47 64 80 29 00

Mail: offi ce@strombergs-plast.no
Web: www.strombergs-plast.no

Mer
Informasjon

Molok
Metro

Metro og Molok er våre bestselgere og fremtidens avfallshåndtering, 

Fremtidens 
avfallsbrønner
Metro og Molok er våre bestselgere og fremtidens avfallshåndtering, 
der avfallet samles i under bakken.  Dette gir bedre estetikk, mer 
effektiv tømming, samt frigjør arealer til annen bruk. Kontakt 

Tlf:   +47 64 80 29 00Tlf:   +47 64 80 29 00

Mail: offi ce
Web: www.strombergs-plast.no

METRO UNDERGRUNN 
Metro undergrunnssystem er den mest 
moderne og plassbesparende løsningen 
på markedet. Med metro får Du plass til 
hele 2 stk 5 kubikk containere innenfor 
arealet av en standard parkeringsplass. 
Verdifulle arealer kan dermed benyttes 
til andre ting.

MOLOK DYPBRØNNER
Dette er den klassiske avfallsbrønnen 
i markedet for såkalte semi-under-
grunnscontainere.  Alt annet er kopier.  
Her er kvalitet, design og drifts-
sikkerhet kombinert på en helt unik 
måte. Med Molok oppbevares 60% av 
avfallet under bakken.  

Strømbergs_plast_MOLOK_185x121_utemiljø.indd   1 25.04.13   09.50
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Ta eksamen 
– vinn gavekorT!
Fristen for sertifisering for håndtering 
av F-gasser er 1. september 2013  
– kontakt et eksamenssenter i dag for 
avtale. Les mer på www.returgass.no

Tlf  32 25 09 60  
returgass.no

C
onsilio K

om
m

unikasjon

La stå!

Vi trekker ut heldige vinnere som kan vinne gavekort:
To gavekort à kr 5.000,- gis til personer, mottakere av sertifikat 
nr. 1200 og 1600.
To gavekort à kr 4.000,- gis til bedrifter, mottakere av sertifikat 
nr. 100 og 500.

Personell og bedrifter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper 
som inneholder fluorholdige gasser, må skaffe gyldig sertifikat innen 1. september 2013. 
For å sikre at sertifiseringskravet overholdes, vil Klima- og forurensningsdirektoratet 
(Klif) kontrollere bedrifter som håndterer fluorholdige klimagasser.

GJeNviNNiNG

Det råder stor usikkerhet om 
hvilke regler som gjelder for 
gjenbruk av lett forurenset 
betong og i dag deponeres mye 
som kunne vært utnyttet vide-
re. Klif har derfor sendt brev til 
MD og foreslått at regelverket 
endres, ”slik at lite forurenset 
betongavfall kan brukes til 
nyttige formål uten at man må 
søke tillatelse”.

Av Johs. Bjørndal

Mengden betongavfall forventes å øke betyd- 
elig de kommende årene. I mange rive- og 
rehabiliteringsprosjekter oppstår det spørsmål 
om betongavfallet skal leveres til godkjente 
deponier, eller om det kan brukes til et nyttig 
formål. Og  EU’s rammedirektiv har som mål at 

70% (vekt) av BA-avfallet skal materialgjen-
vinnes innen 2020. Skal dette innfris i Norge 
må en større del av de tunge massene brukes 
om igjen. 

Idag inneholder ikke Forurensningslovens 
spesifikke regler om betongavfall. Lovens 
§8 inneholder en generell formulering om at 
«forurensninger som ikke medfører nevnever-
dige skader eller ulemper kan finne sted uten 
tillatelse». Altså kreves en skjønnsmessig 
vurdering som kan være vanskelig for den 
enkelte aktør, og som Klif tror fører til at man 
garderer seg og leverer betong som kunne 
vært brukt om igjen til deponi.

For å endre dette ber altså KLif om å få lov 
av MD til å starte arbeidet med en forskrift 
som skal regulere bruken av slik betong.  Den 
må ifølge brevet inneholde grenseverdier for 
tungmetaller og PCB, som er de stoffene som 
oftest forekommer i konsentrasjoner som kan 
gi miljøfare. Forskriften bør ifølge Klif i tillegg 
til konsentrasjonsgrenser også inneholde en 
total mengdegrense, samt enkle regler for 

prøvetaking. Med en slik forskrift mener Klif at 
man i tillegg til å utnytte mer betong også vil 
kunne unngå tidkrevende enkeltsakbehand-
ling. 

Klif har holdt på med denne problemstil-
lingen lenge og Sintef Byggforsk har gjort 
utlekningstester og utført beregninger. Men 
tidligere har det vært varslet at dette skulle 
munne ut i en veileder eller et faktaark. Nå 
har man altså kommet til at det trengs en 
forskrift for å få til noe effektivt her. 

klif vil øke gjenbruk av lett 
forurenset betong

Mengden betongavfall vil øke framover og Klif vil leg-
ge til rette for økt gjenbruk gjennom klarere regelverk.
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- ledende i Skandinavia på bilvekter og systemer
ScanX.Net - markedets 
ledende veieprogram for 
avfall og gjenvinning

VT100 - topp moderne
sjåførterminaler

PDA - for omklassifisering
 av last

Konferanse tilbud på 
palle- og plattformvekt
Besøk stand: 127

www.scanvaegt.no Scanvaegt AS - Tlf 966 46 700
Vestvollveien 32G - 2019 Skedsmokorset

Morten Bangås er driftsleder 
for gjenvinningsstasjonene til 
Remiks i Tromsø. Han så seg 
lei på at hele klorparafinvin-
duer måtte fraktes 130 mil til 
Ekokem i Finland til en kostnad 
på nær 10.000 kroner pr tonn, 
fordi det finnes litt farlig avfall 
i lim og fugemasse. 

Av Johs. Bjørndal

Dermed tok Bangås saken i egne hender. 
Utstyrt med en såkalt XRF-pistol for å 
identifisere klorparafin, en glasskjærer og 
en tapetkniv ble 23 komplette vinduer på 
til sammen 827 kg redusert til 79 kg farlig 
avfall, 219 kg rent glass og 529 kg restavfall. 
– Med dagens behandlingskostnader sparte 
vi med dette 6500 kroner. Arbeidsforbruket 

var ti timer for en som aldri har skåret ut 
glass, det bør kunne reduseres betydelig med 
øvelse, sa Bangås på Avfall Norges seminar 
om farlig avfall. 

Men før man kommer så langt må de 
klorparafinholdige rutene identifiseres. Her 
finnes ingen enkel løsning, men Bangås 
konkluderte med at en XRF-pistol gir 
sikkerhet god nok til å friskmelde de rundt 
2/3 av rutene fra perioden 1975-90 som 
ikke inneholder klorparafin.  Man får heller 
behandle tvilstilfellene som farlig avfall, sa 
han. En XRF-pistol koster mellom 250 og 
300.000 kroner, men Bangås mente det er 
mulig å leie en slik for rundt 2000 kr pr dag.

Han mente det var mulig å redusere 
mengden enda mer enn i deres forsøk, da de 
sendte med en del hele rammer der verdiene 
er høye. – Egentlig utgjør lim og fugemasse 
bare 5 kg pr tonn vinduer. I dag sendes det 
billass til Finland som bare inneholder 9-10 
kg farlig avfall, resten er trevirke og glass. 
Ingen kan kalle det en miljøvennlig løsning, sa 
Morten Bangås.

behandlet vinduene selv

Morten Bangås fra Remiks mener det er unødvendig å 
sende lassevis med komplette vinduer de 130 milene 
fra Tromsø til Ekokems roterovn i Riihimäki nord for 
Helsingfors.
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Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

Kiesel Skandinavia AS
       
            • Komplette anlegg  
                      • Kverning • Sikting                  
                                 • Avfallspresse
                                           • Emballering
                                                     • Sortering
                                            

                    www.kiesel.no

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

ISY ProAktiv Renovasjon

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

Døgnåpent renovasjonsselskap

Les mer på isy.no

Informasjonssystemer

> Alt du trenger for drift av renovasjonsavtaler
> WebPortal gir abonnentene tilgang til tømmekalender  
   på nett døgnet rundt
> NYHET! Nå også som applikasjon for smarttelefoner  
   og nettbrett. Applikasjonen viser tømmeplan for angitt  
   adresse, og forbruker kan be om tømmevarsel. 

Vi er en ledende 
leverandør av løsninger 
for teknisk forvaltning  
og administrasjon av 
eiendomsgebyrer i  
kommuner, inter- 
kommunale- og 
private selskaper.
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På Avfall Norges seminar om farlig 
avfall uttrykte flere sin frustrasjon over 
at nye fraksjoner blir farlig avfall og 
dermed krever analyser og nye, kostbare 
behandlingsløsninger. De mye omtalte 
klorparafinvinduene blir stadig nevnt, men 
for eksempel gulvbelegg med ftalater, 
fraksjoner med bromerte flammehemmere og 
trykkimpregnert trevirke rammes av samme 
regelverk. I et vedlegg til avfallsforskriftens § 
10 heter det nemlig: For forbrenningsanlegg 
som forbrenner farlig avfall/og eller 
smittefarlig avfall som inneholder mer enn 
1% halogenerte forbindelser uttrykt som klor, 
skal temperaturen økes til minst 1100 grader 
i minst to sekunder. 

dioksinprobleMeT er løsT
– Hensikten med regelen er utvilsomt å 
hindre dioksindannelse. Men tester viser at 
de aktuelle fraksjonene brytes fullstendig 
ned allerede ved langt lavere temperaturer. 
Dessuten har moderne renseteknologi 
nærmest eliminert dioksinutslippene fra 
avfallsforbrenning uansett, sa Holm.

Han erkjente at klor fortsatt er uønsket  
i forbrenningsanleggene. – Det medfører 
raskere korrosjon og økt kjemikaliebruk i 
renseanlegget. Men det er mye klor i avfallet 
som ikke er definert som farlig avfall, for 
eksempel kan PVC brennes uten restriksjoner. 
Brenning av for eksempel klorparafinvinduer 
vil ikke gjøre noen verdens forskjell, og 
det beste ville være å fordele det jevnt i 
avfallsstrømmen, sa Holm. Med andre ord er 
praksisen fra tiden før de nevnte fraksjonene 
ble definert som farlig avfall helt grei. 

fullsTendig nedbryTning
Holm gjennomgikk de ulike aktuelle 
fraksjonene:  Testbrenning i Tyskland tyder 
på at klorparafiner destrueres fullstendig 
allerede ved 200 grader. Og prøvebrenning av 
bromerte flammehemmere og ftalater tilsier 
at de brytes helt ned ved 850 graderuten 
noen signifikant økning av dioksindannelsen. 
For impregnert trevirke ble det gjennomført 
forsøk her i landet allerede i 2004. Selv ved 
brenning av CCA-impregnert virke ble det ikke 
målt noen økning av forurensninger som gikk 

ut av pipa, og bunnasken kunne deponeres 
som ordinært avfall. Dette framgår også av 
en rapport som Hjellnes Consult lagde for Klif 
i fjor (TA 2993).

klif-skepsis Til innblanding
Jon Fonnlid Larsen fra Klif var til stede 
og kommenterte innlegget fra Holm. Han 
uttrykte skepsis til å la fraksjoner definert 
som farlig avfall følge avfallsstrømmen uten 
noen form for kontroll, men var positiv til 
ytterligere prøvebrenning med sikte på å 
kunne brenne enkelte fraksjoner i kontrollerte 
former i framtida. Holm forsvarte innblanding: 
– Renseanleggene er robuste og tåler ganske 
store svingninger. Men vi kan ikke fyre med 
vinduer alene, da vil rett og slett ikke bålet 
fungere, sa han. I et «vanlig» avfallsanlegg 
med en stor mottaksbunker er det også 
praktiske problemer forbundet med en 
såkalt kontrollert innblanding. Og så dukket 
spørsmålet om hvordan PCB-holdig avfall skal 
unngås opp. – Dette bør det fortsatt være 
mulig å skille ut. PCB vil vi rett og slett ikke ha 
inn i forbrenningsanlegget, sa Holm. 

– klorholdige fraksjoner bør    
 kunne brennes
Stadig flere fraksjoner, 
spesielt av bygge- og 
anleggsavfallet, defineres 
som farlig avfall.  Dermed 
krever regelverket en 
forbrenningstemperatur på 
minst 1100 grader dersom 
fraksjonene inneholder 
mer enn 1% klor. Dette gjør 
slutt behandling i vanlige 
avfalls forbrenningsanlegg 
ulovlig, noe rådgiver 
 Øyvind U. Holm i BiR mener 
er foreldet og ulogisk.

Av Johs. Bjørndal

– Klorparafiner brytes ned allerede ved 200 grader og vinduer 
med dette i limet eller fugemassen bør kunne brennes uten 
restriksjoner, mente rådgiver Øyvind U. Holm fra BiR.
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ENKELT KONSEPT
VI GJØR DET EFFEKTIVT OGSÅ

Kjeler og ovner er selve hjertet i alle avfallsfyrte kraftverk. 
Og med over 70 års internasjonal erfaring har vi optmali-
sert disse kritiske termiske prosessene betydelig. Resulta-
tet? Ved å bedre forholdet mellom avfall og energi har vi 
effektivt redusert både driftskostnader og negative miljø-
virkninger.

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

Vår spesielt effektive kombinasjon av fyrkjele  
og bereder øker effekten og tilgjengeligheten
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www.steco.no | tlf. 32 24 42 80

ZOELLER Medium XLS/E-Delta

Banke Plug-in E-PTO

Velkommen til å se nærmere på denne nyheten.
Steco Miljøs renovasjonsbil gir deg et miljøvennlig, elektrisk drivsystem kombinert 
med alle fordeler som en dieselmotor gir. Energien for komprimering og innsamling 
hentes fra stikkontakten, mens dieselmotoren sørger for bilens fremdrift.

Møt oss og bilen på utestand ved hovedinngangen!

Våre konsulenter sammen med Zoeller og Banke setter 
seg ned med deg og svarer på dine spørsmål.

Avfallskonferansen 2013

 » Redusert dieselforbruk
 » Lavt støynivå
 » Mindre CO2-utslipp

Miljøvennlig renovasjonsbil
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Vi i bransjen kan svaret og viser til forskrift 
og definisjoner. Men i folks hoder er det ikke 
sikkert alt stemmer med forskriften. Derfor 
spør vi publikum hva de forbinder med farlig 
avfall, for å få best mulig grunnlag til å utforme 
2014-kampanjen.

Av kjersti kildahl, Avfall Norge

hva er egentlig 
farlig avfall?

HØR OSS: Avfall Norge 
spør publikum hva de 
forbinder med farlig 
avfall.

Avfall Norges kommunikasjons-
kampanje 2014 skal handle om 
farlig avfall. Det er bestillingen 
fra medlemmene. Målet er økt 
bevissthet om farlig avfall, og mer 
og bedre utsortering av dette 
avfallet.

Derfor kartlegger Opinion på 
oppdrag fra Avfall Norge nå hva 
folk forbinder med farlig avfall. 
Den landsdekkende spørreun-
dersøkelsen gjennomføres i mai 
og vil gi verdifull informasjon til 
utformingen av 2014-kampanjen 
som skal fungere både nasjonalt 
og lokalt. Uansett hvor de er, 
folk er folk, og skal vi nå fram må 
kommunikasjonen og budskapet 
«hektes» på noe som er kjent 
fra før. Gjennom det kjente kan 
ukjent, ny kunnskap formidles. 
Publikumsundersøkelsen vil gi 
innsikt i hva som allerede er kjent 
stoff i folks hoder, og samtidig 
avdekke hvor det er behov for mer 
informasjon.

farlig avfall og/eller 
avfall Med MiljøgifTer
Avfall Norges medlemmer vil 
også få spørsmål til avklaring 
på sin side.  Under workshopen 
ble det klart at de fleste vil at 
neste års kampanje skal handle 
om farlig avfall og annet avfall 
med miljøgifter. Felles for dette 
avfallet er at det må sorteres ut 

fra kretsløpet for avfall, og at det 
krever særskilt håndtering. Dette 
er også føringene som er lagt i 
søknaden om midler fra Miljøvern-
departementet. Fra medlemmene 
trengs det en avsjekk om hvor 
tyngdepunktet i kommunika-
sjonen skal ligge, og på hvilke 
områder behovene er størst lokalt. 
Kampanjen skal kunne brukes 
både eksternt mot publikum og 
internt mot egne medarbeidere. 
Derfor er det svært viktig at de 
lokale behovene kommer fram i 
denne forberedende fasen. Et 
knippe spørsmål til medlemmene 
vil bidra til nødvendig avklaring 
her.  

venTer spenT på 
finansiering
Resultatene skal være klare 
innen Avfallskonferansen og 
medlemsmøtet der. Der skal det 
legges fram sak for Avfall Norges 
medlemmer med spørsmål om 
medlemsbidrag til finansieringen. 
Svaret fra Miljøverndepartementet 
forventes også å foreligge innen 
da. Når dette er på plass er viktige 
premisser avklart, og rammer for 
kampanjeutviklingen gitt. Under 
forutsetning av positivt svar om 
midler, er det bare å brette opp 
armene for høstens oppgaver, og 
se farlig avfallsåret 2014 lyst i 
møte.
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Med nffa til ungarn

gode mottaksrutiner imponerte

Med håp om en vårlig stemning 
og nye impulser dro 31 NFFA-
medlemmer på fagtur til Ungarn 
i mars. Men det var minus 9° i 
Budapest på søndag da vi landet 
og snøfonner langs motorveiene. 
Ungarn ble EU-medlem i 2004, 
og da var det litt å rydde opp 
i. Miljø var ikke blant de høyest 
prioriterte områdene for de 

gamle ettpartistatene. Derimot 
var volumproduksjon – uansett 
kvalitet og etterspørsel – viktig.  
Etter murens fall i 1989 har 
mye forurensende industri 
blitt nedlagt og med støtte 
fra EU er det gjennomført 
mange rehabiliteringsprosjekter 
på deponier, gruve- og 
industriområder.

ungarns sTørsTe 
anlegg
Sarpi Dorog  Ltd ligger ca 
halvannen times kjøretur nord 
for Budapest og driver med 
destruksjon av farlig avfall ved 
forbrenning.  Gábor Pintér , 
HMS-sjef, orienterte om anlegget 
og viste oss rundt. Han kunne 
fortelle den klassiske historien 

om at naboene til anlegget i 
starten var svært skeptiske, 
men at mange år med aktivt 
informasjonsarbeid hadde gitt 
resultater og at nabolaget nå 
hadde en positiv holdning til 
anlegget. Det var 68 ansatte på 
anlegget og omsetningen var 
på rundt 63 MNOK.  Sarpi Dorog 
hadde sitt eget datterselskap 

UNGARN: NFFA’s 
fagtur til Ungarn 
viste at det tidligere 
østblokklandet har 
kommet langt etter at 
Berlinmuren falt og 
ettpartistatene opp-
hørte. Medlemmene 
ble imponert over godt 
systematisk arbeid på 
Ungarns største for-
brenningsanlegg for 
farlig avfall.

Av Fredrik Gaustad

Tankbil på vei inn med flytende farlig avfall som etter mottakskontroll sluttbehandles i en roterovn. 

Deltagerne på NFFA’s fagtur samlet foran anlegget til Sarpi Dorog. Til venstre generalsekretær i foreningen Roar Hansen. 
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Med nffa til ungarn

gode mottaksrutiner imponerte

   ungarn
• Innbyggere: ca 10 mill

• Største by: Budapest, 
 ca 2 mill. innb.

• Total avfallsmengde (2008): 
 22,6 mill tonn

• Total mengde farlig avfall(2008): 
714.000 tonn

• Gjennomsnittlig månedslønn: 
 ca 7.000 NOK

• Arbeidsledighet: ca 13%

FAKTA

som drev med inntransport av 
farlig avfall i tillegg til at man 
benyttet underentreprenører.

gode MoTTaksruTiner
Teknologien bak forbrennings-
anlegget var ikke spektakulær 
eller nyutviklet, men mottaks-
rutinene imponerte NFFA- 
medlemmene. Ungarske 
myndigheter gjorde en 
grundig gjennomgang av 
behandlingsanleggene for farlig 
avfall tidlig på 2000-tallet. 
Anlegg som ikke tilfredsstilte 
de nye utslippskravene 
måtte stenge i 2005. Årlig 
blir anleggene kontrollert og 
mottakskontroll var et viktig 
tema på befaringen. En bedrift 
som skal levere farlig avfall 
må først levere en vareprøve 
på 1 kg til laboratoriet. Denne 
undersøkes grundig og på 
basis av analysene avgjøres 
om avfallet kan mottas – og så 
fastsettes prisen for mottak. Når 
lastebiler ankommer med farlig 
avfall blir dette veid og det tas 
alltid en prøve av avfallet. Denne 
analyseres i et røntgenapparat 
– en 10 minutters operasjon. 
Dersom analysen stemmer 
med den tidligere analysen av 
vareprøven kan lastebilen losses. 
Hvis ikke blir bilen stående 
ulosset inntil man har avklart hva 
som skal skje med det farlige 
avfallet.

MesT flyTende avfall
I en 12 meter lang roterovn 
blir både flytende og fast 
farlig avfall destruert ved 
1200-1300°. Anlegget ble 
bygget i 1980 av staten og 
privatisert i 1991. Nåværende 
eier er det franske konsernet 
Veolia.  Anlegget har tillatelse 
til å motta 35.000 tonn/år 
og er dermed det største 
destruksjonsanlegget 
i Ungarn. Leveransene 
kom fra bilindustrien og 
malingsindustrien i regionen 
fra Budapest og nordover, 
og besto av 60% flytende 
avfall, 25% fast avfall og 
resten i andre former. Av de 
rundt 850 EAL-kodene for 
avfall hadde dette anlegget 
tillatelse til mottak av ca 
800 typer. I anlegget laget 
man blandinger av farlig 

avfall basert på brennverdi og 
øvrige kjemiske egenskaper 
før de ble matet inn i ovnen. 
Tillatelsene lå på selskapets 
nettsider.

energigjenvinning i 
fokus
Fat og lignende ble selvsagt 
kvernet før innmating og etter 
ovnen ble jernfraksjonen skilt ut 
og materialgjenvunnet. Varmen 
fra ovnen ble benyttet til å lage 
damp, som igjen drev en damp-
turbin som laget strøm. Årlig 
oppsto det 7500-8000 tonn 
bunn- og flyveaske som havnet 
på et deponi for farlig avfall 250 
km unna.

Kapasiteten er ikke fullt 
utnyttet, verken på dette eller 
andre anlegg i Ungarn. Det er 
derfor et ønske om å kunne 
importere farlig avfall fra nabo-
land som ikke har behandlings-
kapasitet, men gjeldende lover 
tillater ikke dette i dag. 

lærerikT
– Vi er svært fornøyd med denne 
turen, sier Roar Hansen, gene-
ralsekretær i Norsk Forening for 
farlig avfall. Kombinasjonen av 
anleggsbefaringer og faglige 
diskusjoner har vært viktige i 
den ekspansive utviklingsfasen 
vi er, mener Hansen. – At vi også 
har fått oppleve et land som er 
i rask utvikling, med mennesker 
som er opptatt av å løfte landet 
og har opprettet nye bekjent-
skaper – er en bonus. Hyggelige 
bosteder med god ungarsk mat, 
håndplukket av vårt medlem 
Helge Haugen i PCB Sanering, 
har selvsagt satt en ekstra spiss 
på opplevelsen, sier Hansen.

Helhetsløsninger  
innen jordbehandling

•	Prøvetaking

•	Myndighetskontakt

•	Analyse

•	Beskrivelse	av	 
	 miljøkonsekvenser

•	Sanering,	graving	og	 
	 utsjakting

•	Vannrensing

•	 Jordbehandling

•	Deponering

Noen	ganger	er	det	nødvendig	å	ta	en	ekstra	god	titt.	
Det	gjelder	også	når	man	kartlegger	jordforurensning.	
På	Sakab	hjelper	vi	kundene	våre	med	totalløsninger	
innen	jordsanering	–	både	graving,	prøvetaking	
og	etterbehandling.	Med	nødvendig	tillatelse	og	
ekspertkompetanse	gjenoppretter	vi	forurenset	jord	
for	nye	formål.

Vil	du	vite	mer?	Gå	inn	på	www.sakab.no	 
eller	ring	oss	på	+46	(0)19-30	51	00
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Hva gjør man når gruvedriften 
avsluttes og miljøproblemene 
fortsetter?  Mecsekèrc Ltd har 
spesialisert seg på miljøsanering, 
avslutning og etterdrift av  
områder der det er radioaktiv 
forurensing, og har bygget opp 
mye kompetanse på området. 
NFFA-medlemmene som besøkte 
selskapet i mars, lærte både 
om historie og oppbygging av 
erfaringer fra József Hideg i 
Mecsekèrc Ltd.

kald krig
Kort tid etter annen verdenskrig 
var Europa delt i to, NATO-
landene og Warzawapakt-
landene sto imot hverandre og 
det utviklet seg et omfattende 
rustningskappløp. – I denne tiden 
vokste behovet for uran fram 
og i nærheten av byen Pécs sør 
i Ungarn startet det statlige 
selskapet Mecsek Ore Mining  
– under dekknavnet «Bauxite 

Company» – opp gruvedrift 
etter dette mineralet, fortalte 
Hideg stillferdig. Etter hvert var 
seks gruver i drift og anlegget 
var en stor arbeidsgiver og 
viktigste arbeidsplass i byen. 
Men åren i fjellet var ikke veldig 
høyverdig og det ble mye slagg, 
forurensningene var en del av 
hverdagen.

Tid for opprydding
Etter de store politiske 
omveltningene i 1989 
bestemte myndighetene seg 
for å avslutte den ulønnsomme 
gruvedriften, og etter en gradvis 
avvikling ble gruvene stengt i 
1997, selv om halvparten av 
uranet lå igjen 1400 meter 
under jorda. – Selskapet ble 
omdannet fra driftsselskap til 
etterdriftsselskap, sier Hideg. 
– Sammen med myndighetene 
vurderte vi om vi skulle deponere 
uranet som ble fjernet i 

renseprosessen eller om vi skulle 
lage et produkt og selge det. Vi 
valgte gjenvinning og bygde opp 
dette anlegget som renser og 
utvinner uran. Samtidig er det 
gjennomført store prosjekter 
der bygninger er revet og slagg 
med lavt nivå av radioaktivitet 
har blitt tildekket og tilplantet. 
Totalt var slaggtippene på 1 
million kubikkmeter – disse 
fikk en halvannen meter tykk 
overdekning av rene masser.

avanserT prosess
Driftsleder Demkò Lászlo 
forklarer for de lyttende 
NFFA-medlemmene at de 
samler utlekket vann fra 
gruveområdene med mellom 6 
og 22 mg uran/liter i rørsystemer 
til hovedanlegget ved gruve 
1:  – Først går vannet inn i disse 
såkalte ionebyttekolonnene der 
uranet skilles ut med en 100% 
gjennvinnbar reagent. Vannet 

kan slippes ut når det inneholder 
mindre enn 2 mg uran/liter men 
prosessen klarer å rense mer. 
Deretter renses reagenten i 
flere prosesstrinn i neste bygg 
og vi utvinner her uran som et 
gult pulver. Dette brukes som 
råstoff i kjernekraftverk, sier han. 
For tiden selges dette uranet 
til franske kjernekraftverk og 
inntekten er med på å redusere 
kostnaden ved driften.

MiljøprosjekTer
– Vi driver også flere 
miljøprosjekter andre steder 
i Ungarn, der vi med vår 
kompetanse og metodikk har 
ansvaret for å miljøsanere 
områder med radioaktiv 
forurensing. EEA kommer blant 
annet til oss når de skal lære 
opp nye inspektører som skal 
kontrollere atomkraftanlegg. 
Det er en god følelse, sier Lászlo 
stolt.

Med nffa til ungarn

gjenvinning av gamle synder

Kommunikasjonsjef József Hideg 
og driftsleder Demkò Lászlo viser 
at renseprosessene virker, flasken 
med gult pulver er konsentrert uran 
fra overvann og sigevann. Pulveret 
selges som brensel til franske 
kjernekraftverk – også en gjenvin-
ningsløsning.

UNGARN, PÉCS: Opprydding 
i gamle miljøsynder er ikke 
noen uvant oppgave for farlig 
avfallsbransjen. Men få norske 
aktører har kunnskap om 
radioaktivitet og ungarerne 
hadde absolutt noe å lære bort. 
Men ingen misunte dem veien til 
kunnskapene.

Av Fredrik Gaustad



Fokus på gode løsninger og avsetnings-
kanaler, gode samarbeidspartnere som 
investerer i forskning og utvikling samt et 
sterkt ønske om å være best på gjenvin-
ning av EE-avfall gjør at Elretur stadig 
oppnår høy gjenvinningsgrad. Hele 93% 
av alt EE-avfall samlet inn i 2012 ble gjen-
vunnet, enten i form av materialgjenvin-
ning eller energiutnyttelse. 

 Stadig høy gjenvinningsgrad på EE-avfall

 FRAKSJONER VIDERE 
TIL GJENVINNING

ENERGIGJENVINNING  TERMISK 
DESTRUKSJON

DEPONI

TONN
42 239

TONN
6 236

TONN
249

TONN
3 618

INNSAMLET MENGDE TONN
52 342

 FRAKSJONER VIDERE 
TIL GJENVINNING TONN

44 497

 FRAKSJONER FJERNET 
OG BEHANDLET 
SOM FARLIG AVFALL

TONN
7 845

 KOBBER: 

• Egenvekt: 8,94 gram / cm3

• Smeltepunkt: 1084 °C

• er duktilt (kan strekkes)

• er korrosjonsbestandig

• er smibart

• leder varme godt

• leder elektrisitet veldig godt

Supermetallet kobber
Kobber i tjukkas-TV’er
To kraftige spoler av kobbertråd sitter ved utgangen av halsen på bil-
derøret i en tjukkas-skjerm. Disse brukes til å lage et magnetfelt som 
styrer elektrodestrålen til å sveipe over skjermen i ett mønster av lin-
jer ovenifra og nedover. Når strålen treffer belegget på skjermen lyser 
dette opp, og det er det bildet eller lyspunktet vi ser foran på tv’en.

Men dette fører også til at bilderøret blir magnetisk over tid, derfor 
fi nnes det en spole nummer 2 også, som fjerner denne magnetis-
men. Denne spolen er i drift kun noen sekunder i oppstarten. To kob-
berspoler betyr mye kobber, som igjen gjenvinnes av Elretur. I tillegg 
til kobberspolene i TV’er er det kobber å hente i ledninger og kabler, 
og i kretskort.

I Japan samler Panasonic inn tjukkas-TV’er 
for å gjenvinne innholdet i skjermglasset 
som isolasjon, glassull, i de nye kjøle-
skapene de produserer. Det er den delen 
av skjermen som ikke inneholder bly som 
brukes på nytt i nye kjøleskap. Glasset 
knuses i ørsmå biter, smeltes og mates 
deretter inni en svært varm «spinne-
maskin», og dermed oppstår altså glass-
ull. «Trådene» er 20 ganger tynnere 
enn et vanlig hårstrå, konsistensen på 
materialet er som bomull og har svært 
gode isolerende evner. (Elretur samlet inn 
3774,16 tonn tjukkas-TV’er i Norge 2012. 
Gjenvinningsgraden på disse er 97,8%.)

Gjenvinning av 
glass til glassull

Glassull blir brukt 
i vakumisolering

Vakumisolering 
fi nnes i kjøleskap

Glass fjernes 
fra CRT tv’er

Tjukkas-TV’er gir liv til kjøleskap?

KILDE, ELRETURS MILJØRAPPORT FOR 2012
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FArLiG AvFALL

Med nffa til ungarn

Miljøbomben som detonerte
UNGARN: 4. oktober 2010 brøt muren rundt 
kjempelagunen for det flytende farlige 
avfallet fra aluminiumsverket Hungarian 
Aluminium Production and Sales sammen. 
En million kibikkmeter «red mud» med ph 
på 12 og høyt innhold av krom og andre 
tungmetaller oversvømte  i løpet av 2-3 timer 
landsbyene Kolontar og Deccser. 
11 innbyggere omkom, et hundretalls 
mennesker ble skadet og opprydningen har 
hittil kostet over 500 millioner kroner.

Av Fredrik Gaustad
Denne lagunen med jernholdig slam brast og oversvømmet de to nærmeste 
landsbyene i vestre del av Ungarn høsten 2010. Elleve mennesker omkom. 

NFFA ønsket å få vite mer om 
denne miljøkatastrofen som 
rammet lokalsamfunnene i 
den vestlige delen av Ungarn. 
Vi fikk en grundig orientering 
fra det statlige selskapet som 
fikk ansvar for oppryddingen, 
Mecsekèrc Ltd og prosjektleder 
Károly Ötvös. Prosjektet har 
pågått i 2 år.

hvorfor, hvorfor,  
hvorfor..?
At det ikke var så lurt å lagre 
store volumer av flytende farlig 
avfall i ett eneste stort basseng 
bygget av en voll/mur av flyve-
aske, uten armeringstiltak, uten 
andre barrierer eller sikringer 
var åpenbart. Sjelden har vel 
begrepet: «Alle eggene i en 
kurv», passet bedre. Resultatet 
av dårlige risikovurderinger ble 
utvilsomt katastrofalt. 

Over 350 hus og 8-10 km2 
med landsbyer, jorder, bekker og 
skogområder ble i løpet av et par 
timer gjort ubrukelige og farlige 
å ferdes i. De ansvarlige myndig-
heter tok raskt over kontrollen 
og startet med å analysere 
situasjonen med landets beste 
ressurser og ekspertise fra andre 
land. Hvor ille var det og var det 
like ille på alle steder? Deretter 
fastsatte man akseptkriterier og 
avgjorde hva kan man leve med 
videre. Som indikatorer valgte 

man å bruke pH, og forekomsten 
av jern, krom og nikkel da disse 
gav et representativt bilde av 
forurensmingsgraden. Med 
dette utgangspunktet enten 
fjernet man forurensingene eller 
behandlet de ulike områdene på 
andre måter.

deponering og 
behandling
Forurensningene nådde helt 
til Donau, 60 km unna, men 
heldigvis ikke med høye konsen-
trasjoner. I katastrofeområdene 
måtte tykke lag med mud og 
kontaminert jord graves opp og 
fraktes til deponier. På lavforu-
rensete jordbruksområder – totalt 
ca 4 km2 – valgte man å benytte 
naturlige metoder som ned -
pløying og tilførsel av kjemikalier 
(Dudarit) for å senke pH. 

Diskusjonene blant NFFA-
medlemmene gikk jo selvsagt 
på hvordan noe slikt kan skje, 
mens det var enighet om at 
myndighetene og Mecsekèrc Ltd 
– ut i fra den informasjon vi fikk – 
hadde gjort en grundig jobb når 
katastrofen først var der.

Det private gruveselskapet 
som stod bak driften som 
for årsaket katastrofen, ble 
nasjonalisert (overtatt av staten) 
en uke etter ulykken. Det er jo 
også en reaksjonsmåte…

Flere hundre mist-air referanseanlegg i 
Europa og Skandinavia innen

gjenvinningsanlegg, pukkverk, industri m.fl.
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STANDPLASS 66

Ledende produsent og 
leverandør av ballpresser

for ulike  materialer og 
kravspesifikasjoner.

Pressing og innbinding av 
f.eks. papp, magasiner,

papir, plast, folie, 
avfallsballer mm.

      
             
        

     
    

www.lyndexrecycling.com
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Postadr.: Postboks 231, 1431 Ås 
Besøksadr.: Husvikholmen, 1440 Drøbak

Tlf: +47 64 94 49 54, Mob: +47 90 85 43 25, Faks +47 64 94 49 55, 
E-post: post@reconor.no, www.reconor.no

Postadr.: Postboks 231, 1431 Ås 
Besøksadr.: Husvikholmen, 1440 Drøbak

Tlf: +47 64 94 49 54, Mob: +47 90 85 43 25, Faks +47 64 94 49 55, 
E-post: post@reconor.no, www.reconor.no
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Maskinleverandør – I industriens tjeneste...

AVFALLSKVERNER

BALLEPRESSER
FOR AVFALL, PAPP, PAPIR

 

VINDSIKT OG

TRANSPORTØRER

VIBROSIKTER

Vi takker for tilliten og gratulerer 
Westco AS med nytt kvern- og papiranlegg!

Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139
Adr.: Strømmveien 266, 3060 Svelvik
E-mail: post@svelvikmaskin.no
Web: www.svelvikmaskin.no
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Vil du være med i en bransje i sterk vekst 
og med mange muligheter?  

Vi ønsker å styrke vår organisasjon med en initiativrik  

og selvstendig medarbeider som skal ha hovedansvar 

for kontakten med våre innsamlere i næringslivet. 

Stillingen innebærer nasjonalt ansvar for innsamling  

av plastemballasje fra næringslivet samt utarbeidelse  

og oppfølging av årlig handlingsplan og budsjett.

Grønt Punkt Norge er 
samfunnsansvar i praksis. Grønt Punkt Norge

søker
Fagansvarlig  
Næringsliv

Frist 
25.  juni

For ytterligere informasjon, kontakt:  
Svein Erik Rødvik på 22 12 15 00, eller se www.grøntpunkt.no

Søknad med CV sendes til: svein.erik@grontpunkt.no innen 25. juni.

dato kursnavn sted arrangør kontaktperson

4-6. juni Avfallskonferansen 2013 Ålesund Avfall Norge Lisbeth Åsgård,                tlf. 24 14 66 06

4-5. september Energiutnyttelse av avfall - 
seminar

Rica Helsfyr Avfall Norge Karin Halvorsen,              tlf. 24 14 66 00

11-12.september Farlig avfall 2013 Bergen NFFA og Norsas Nina Jetmundsen,            tlf. 93 08 43 27

24-25. september Biologisk avfallsbehandling - 
seminar

Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen,               tlf. 24 14 66 00

24-25. september Grunnkurs avfall og 
gjenvinning

Rica Hell Hotel Avfall Norge Karin Halvorsen,              tlf. 24 14 66 00

25.september Byggavfall - kurs Helsfyr Norsas Guro Kristine Milli,            tlf. 97 07 10 13

26. september Miljøkartlegging i bygg Helsfyr Norsas Guro Kristine Milli,            tlf. 97 07 10 13

1. oktober Rammevilkår og juss Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen,               tlf. 24 14 66 00

1.oktober Farlig avfall 1- kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker ,                      tlf 93 08 24 36

2.oktober Farlig avfall 2 - kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker,                      tlf. 93 08 24 36

3. oktober Asbestkurs ROAF, Skedsmo Avfall Norge Per Lenborg,                      tlf. 92 61 71 69

8-9. oktober Deponigass - kurs Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen,               tlf. 24 14 66 00

23-24. oktober Drift av 
gjenvinningsstasjoner- kurs

Victoria Hotel, 
Stavanger

Avfall Norge Karin Halvorsen,               tlf. 24 14 66 00

29-30. oktober Deponiseminar Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen,               tlf. 24 14 66 00

20-21. november Driftsoperatør farlig avfall Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen,              tlf. 24 14 66 00

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

AvFALL
verDeN rUNDt

STILLEHAVSIDYLL
Stillehavsøya Fatu 
Hiva er for nordmenn 
mest kjent for at 
Thor Heyerdahl 
bodde her for åtti år 
siden. Landskapet 
han så er det 
samme som møter 
oss i dag. Øya gror 
steilt opp av havet, 
og innimellom de 
skogkledte fjellene 
stikker katedral-
aktige spir opp. 
Fjellformasjonene 
er noe av det mest 
dramatiske vi har 
sett. Det er lett 
å forstå at bukta 
var kalt Baie des 
Verges, Penisbukta, 
helt til misjonærene kom på 1800-tallet og la til en ekstra 
bokstav. I dag heter det Baie des Vierges, Jomfrubukta. 
Inne i landsbyen virker det som den rene Stillehavsidyll. 
Damene går med blomster i håret til hverdags, mennene 
holder tatoveringskunsten synlig i hevd, og alle snakker det 
lokale maorispråket i steden for fransk. Om kveldene sitter 
ungdommen på moloen med medbragt rapmusikk, mens den 
eldre garde samler seg om petanque på landsbytorget. Alle 
er selvforsynt med frukt og kokosnøtter, og kjøper andre 
nødvendigheter, som ris, vin og baguetter fra de lokale 
landhandlerne. Kanskje er det den franske subsidieringen 
som gjør det mer vanlig å spise importert tunfisk på boks 
enn å fiske selv?  Dagens utriggerkanoer brukes mest til 
konkurranser og trening, ikke til fangst. Men landsbyene er 
forbløffende velstelte. Tørt løv brennes hver kveld for å jage 
insekter vekk, ville høns og geiter tar seg av nedfallsfrukten 
og husholdningssøppelet, for det meste plastemballasje 
og hermetikkbokser, samles inn og graves ned utenfor 
bebyggelsen. Folk virker påfallende avslappede og vennlige, 
de håndhilser på hele køen på postkontoret, også på oss, 
selv om vi bare kan kommunisere med smil og gebrokne 
høflighetsfraser. Det kan virke som om Marquesasøyene har 
funnet tilbake til harmonien fra tiden før destruktive besøk 
fra hvalfangere, oppdagelsesreisende og misjonærer. 

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

Dette sydhavsparadiset har til og 
med orden på avfallshåndteringen.

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 ett vindu 
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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pål smits gjenvalgt som leder 
for ks bedrift avfallsutvalg 
På KS Bedrift Avfalls 
årsmøte 9. april ble Pål 
Smits fra Lindum gjenvalgt 
som leder. Han er til daglig 
administrerende direktør 
i Lindum AS. Det var små 
endringer i utvalget for 
øvrig: Arne Johan Tuvin 
fra FjellVAR ble takket av 
etter god innsats, mens 
Sigurd Tvedt fra Avfall Sør 
ble ønsket velkommen inn 
som nytt medlem.

– Jeg ser frem til et nytt, spennende år der avfall står høyt på 
agendaen både i inn- og utland, KS Bedrift vil jobbe videre for at 
medlemsbedriftene får gode rammebetingelser for å drive både den 
lovpålagte renovasjonen og å utvikle sine næringsinteresser, sier 
Smits.

KS Bedrift Avfallsutvalg har da følgende sammensetning for 2013: 
Leder Pål Smits, Lindum, nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi, 
øvrige medlemmer Bodil H. Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk, Håkon N. 
Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk og Sigurd Tvedt, Avfall Sør

ks Bedrift 25.04

returflis på tog til sverige
Svenske fjernvarmeverk har lenge vært hovedavtagere av norsk 
returtreflis. Nå blir toget testet ut som transportmiddel, for at også 
frakten skal være mest mulig miljøvennlig. – Første last er nylig 
sendt avgårde. Den bestod av 36 vogner med tilsammen 700 tonn 
flis, sier Bjørn Arild Thon, salgssjef i miljø- og gjenvinningsbedriften 
Ragn-Sells AS. Flislasten stammer fra kassert trevirke i Hamar-
distriktet og ble lastet på tog ved Sørli-terminalen i Stange. 
Bestemmelsesstedet er Södertälje i Sverige, hvor flisa overtas av 
kraftleverandøren Söderenergi. Bruken av tog som transportmiddel 
er i første omgang en test.

– Det er noen logistikkutfordringer knyttet til dette. Anleggene 
våre ligger et stykke unna togterminaler. Dessuten har vi kort tid 
på oss til å laste og losse. Vi må jo være ferdige til toget skal gå. 
Ragn-Sells håper likevel å kunne frakte mer returavfall med tog i 
tiden fremover. – På lange strekninger kan det være økonomisk. 
Like viktig er trafikk- og miljøaspektet, sier Tor Arne Sandholt, 
salgs- og markedsdirektør i Ragn-Sells. Inntil 41 fullastede vogner 
kan sendes i 
en og samme 
togtransport. Det 
betyr 41 færre 
tunge lastebiler 
på veien. Å bidra 
til en slik utvikling 
er helt i tråd med 
vår filosofi, sier 
Sandholt.

Returflis klar til avgang 
fra Sørli-terminalen på 

Stange.

Cambi vant kontrakt i växjö
Cambi har undertegnet kontrakt med Växjö kommune om bruk 
av termisk hydrolyse til oppgradering av biogassanlegget ved 
Sundet renseanlegg. Växjö ligger i Sør-Sverige og blir betegnet 
som en av Europas ”grønneste” byer. Den har over 61 000 
innbyggere. – Dette er Cambis første kontrakt i Sverige og et 
gjennombrudd i det svenske markedet. Det gleder oss at Växjö er 
den første byen i Sverige som tar i bruk Cambis teknologi basert 
på prosessen for termisk hydrolyse, sier Mikael Runeson som er 
Cambis representant i Sverige. Han bekrefter at Sverige er et stort 
potensielt marked for THP. – Det nye anlegget i Växjø vil være i 
drift fra juli 2014, og produksjonen av biogass vil være 20 prosent 
høyere enn ved bruk av konvensjonell teknologi. All biogassen 
skal oppgraderes til drivstoffgass for kjøretøyer og brukes i 
transportsektoren, påpeker Runeson. Växjö startet sin offensive 
energi- og miljøpolitikk for 20 år siden, og tiltak som reduserer 
utslippene av CO2 i transportsektoren har nå høy prioritet. Cambis 
leveranse til Sundet renseanlegg består av utstyr til foravvanning 
med sentrifuger, Cambi THP, varmevekslere og dampkjel. 
Dampkjelen skal fyres med trepellets og hele prosessen er dermed 
basert på fornybar energi.

Pressemelding fra Cambi 14.05
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� Miljøfarlige bygningsmaterialer 
ved rivning og renovering av bygg

� Forurenset jord i forbindelse 
med gravearbeider

� Deponering eller gjenbruk av 
masser

� Utslipp til luft og vann

� Luktutslipp

� Miljøskadelige stoffer i arbeidsmiljøet

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige
produkter bestående av rådgivning,
prøvetaking, analyser og vurdering 
av resultater.

Ta kontakt med oss for 
samtale og tilbud.
Telefon: 404 84 100

www.molab.no

Vi tilbyr 

rådgivning
innen miljøutfordringer,
som for eksempel:

annonse kretsløpet januar 2013_Layout 1  29.01.2013  12:44  Side 1

ammoniakkutslipp på 
klemetsrud 
Utslippet skjedde da en sjåfør som kjørte på oppdrag for 
kjemikalieleverandøren Brenntag AS, tømte en restmengde 
25 prosent ammoniakkløsning i en overløpskum  på 
Klemetsrudanlegget. Dette er et klart brudd på rutiner og forskrifter 
for kjemikaliehåndtering. Det ble gjennomført en befaring langs den 
lokale bekken, men Energigjenvinningsetatens ansatte kjente verken 
lukt eller oppdaget andre, synlige tegn på forurensing. Hendelsen 
ble da dessverre feilvurdert til å være et driftsavvik, og ikke en akutt 
miljøforurensing. Utslippet ble derfor ikke varslet videre til aktuelle 
tilsynsmyndigheter. Men utslippet fra leverandøren medførte 
at ammoniakk rant ut i Gjersrudbekken. Hendelsen ble meldt til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som påla EGE å gjennomføre 
en miljøundersøkelse. Resultat fra undersøkelsen foreligger på 
grunn av sen vår ikke før nå, og den viser at fiske- og bunndyrlivet 
i Gjersrudbekken er kraftig redusert sammenliknet med tilsvarende 
prøver i fjor, og bekrefter at et ammoniakkutslipp på 100 liter kan 
ha forårsaket et slikt resultat. Sjåføren har i ettertid innrømmet å ha 
tømt ca. 100 liter ammoniakkløsning i sluket, fordelt med ca. 50 liter 
på to etterfølgende dager, 11. og 12. desember. FMOA er varslet 
om resultatet av miljøundersøkelsen, og har pålagt leverandørens 
transportør, Grønaasen Transport AS, å gjennomføre en utvidet 
miljøundersøkelse i Ljanselva. Den aktuelle sjåføren er nektet adgang 
til våre anlegg.

fra pressemelding fra energigjenvinningsetaten 08.05

stans på kårstø reduserer 
klimagassutslippene
Utslippene av klimagasser gikk ned til 52,9 millioner tonn fra 2011 
til 2012, en reduksjon på 0,8%.  Det viser de foreløpige utslippstal-
lene fra SSB og Klif. Klif venter at utslippene av klimagasser vil være 
omtrent på samme nivå i 2013. Fra 2010 til 2011 gikk de innen-
landske klimagassutslippene også ned, med 1,8 prosent.

− Hovedårsaken til nedgangen i klimagassutslippene i fjor er 
at gasskraftverket på Kårstø har stått stille siden juni i 2011, sier 
avdelingsdirektør Audun Rosland i Klif. Utslippene fra Kårstø har 
dermed gått ned fra 558 000 tonn i 2011 til snaue 26 000 tonn 
i 2012. Utslippene fra Kårstø var til sammenligning på mer enn én 
million tonn CO2 i 2009. Lave strømpriser i forhold til prisen på gass 
har utkonkurrert energiproduksjon fra gasskraftverket. Fire måneder 
inn i 2013 står produksjonen fortsatt stille ved gasskraftverket og 
Klif har ikke grunn å tro at det blir startet opp i løpet av året. − Det 
er ingenting som tyder på at forholdet mellom strøm- og gasspriser 
kommer til å endre seg med det første, sier Audun Rosland.

klif 07.05
 

Gasskraftverket 
på Kårstø har 
nærmest vært 
ute av drift 
siden sommeren 
2011 og dette 
er årsaken til at 
landets samlede 
klimagassutslipp 
har gått  noe 
ned. 
Foto: Øyvind 
Hagen/Statoil.

ks bedrift med etikk-app
KS Bedrift går nye veier og lager en app som skal gjøre bedrifter 
mer reflekterte i spørsmål om etikk. Den har fått navnet Rak 
rygg. – Hadde eiere og administrasjon brukt Rak ryggappen 
jevnlig – og tatt diskusjonene – hadde det kanskje aldri blitt 
noen vannverksskandale?, sier Anne Hafstad som sitter i 
Kommunesektorens etikkutvalg og jobbet som journalist da hun 
avdekket skandalen på Nedre Romerike. 

Ledere har en utfordring i å skape god kultur for etisk refleksjon. 
Det er slett ikke alle medarbeidere som forstår at bedriftens 
eiendom ikke sånn uten videre kan brukes til private formål. Det er 
heller ikke alle styremedlemmer som forstår at det er bedriftens 
beste de skal ha i fokus, og ikke eventuell partitilknytning, eller 
en tilknytning til en kommune. Rak rygg-appen hjelper ledere og 
andre til å reflektere rundt dilemmaer som kan være aktuelle på 
arbeidsplassen.

Når appen er lastet ned er det bare å velge «KS Bedrift» eller 
«Samarbeid for etisk kompetanseheving». Den første veien fører 
deg til kategorier og dilemmaer som er typiske for bedrifter, 
for eksempel «må man kildesortere privat når man jobber i et 
avfallsselskap?» og «du opplever at du blir forbigått i forfremmelser 
og at lederen din ikke liker motforestillinger. Hva gjør du?».  Disse 
og mange flere dilemmaer bør tas opp innimellom. Rak rygg-appen 
er med på å gjøre det ufarlig å ta en etisk refleksjon i kantinen og  i 
styrerommet. Dilemmaene er vel så aktuelle for privateide bedrifter, 
selv om de ikke er omfattet av like strengt regelverk rundt for 
eksempel anskaffelser. 

ks bedrift



66 |                            | nr 3 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Bølgepapp opp, metall ned
Prisen på brunt papir og bølgepapp har løftet seg med rundt 15% fra vinterens lave nivå. Skrapjern og 
metaller har gått andre veien, med en nedgang på 6-10%. Det er ingen vesentlige endringer for de øvrige 
fraksjonene.    

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

H&M startet i februar opp 
innsamling og gjenvinning av 
brukte tekstiler. Kunder kan 
levere inn alle brukte klær 
uansett merke og tilstand, 
i utvalgte H&M butikker. Til 
gjengjeld mottar kunden en 
kupong som gir 10 % på valgfri 
vare for hver pose levert inn. 
De innsamlede klærne blir tatt 
hånd om av H&Ms partner, 
I:Collect, som har en omfattende 
infrastruktur for gjenbruk av 
tekstiler.

plasTeMballasje
Fraksjonene som inngår i 
Grønt Punkts system for 
plastemballasje fra næringsliv er 
plastfolie, hardplast, PP-sekker, 
EPS og emballasje som har 
inneholdt farlig avfall. Bedrifter 
kan levere ferdig sortert 
plastemballasje kostnadsfritt til 
mottaksanlegg som Grønt Punkt 
Norge har avtale med, forutsatt 
at plastemballasjen er egnet 
for materialgjenvinning. Når 
det gjelder plastemballasje fra 
husholdninger har Grønt Punkt 
Norge og Avfall Norge inngått 
en ny avtale for kommuner/
interkommunale selskaper 
der prisen er økt fra 1100,- til 
kr 1250 per tonn levert til 
gjenvinning. Avtalen omfatter 
også en kvalitetsveileder med 
kvalitetskrav til plasten. 

I 2012 ble over 149 000 
tonn plastemballasje samlet 
inn, som er en økning på rundt 
7 % fra 2011. Om lag 43 % 
ble materialgjenvunnet til nye 
plastprodukter. Grønt Punkt 
Norge har også avtaler med 
en rekke mottaksanlegg som 
samler inn og komprimerer 
EPS fra næringslivet. EPS 
gjenvinnes i Stavanger. I 2012 
var innsamlet mengde nesten 
9 000 tonn hvorav 34 % ble 
materialgjenvunnet.

— a member of the Cellwood Group —

Grubbens HC-Pulpersystem 
for bioenergiproduksjon.

Grubbens HC-Pulper med Rejektseparator 
er et komplett system for oppløsning av 
og rejektseparering fra husholdnings-
avfall og annet organisk materiale. 

www.cellwood.se

Representant i Norge:
post@langelyche.no

tlf. 67137190

Cellwood leverer forbehandlingslinje 
nr. 2 til HRA på Jevnaker.

Trevirke
Den relativt kalde og lange 
vinteren har ikke løftet prisen på 
brenselsfraksjonene. Briketter 
til fyringsanlegg har i april 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.

Heller ikke for returflis har 
det vært noe stort løft.  Kvernet 
returflis har fortsatt 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 vari-
erer ganske mye, med priser fra 
ca. kr. 1,50 opp til kr. 3,50 per kg.

glass
Eurostat melder at medlemmene 
samlet inn drøyt 11 millioner 
tonn glassflasker i 2011. Totalt 
innsamlet mengde for de 
europeiske medlemslandene lå 
på rundt 70 prosent av marked-
stotalen i 2011, noe som er en 
økning på 2 prosent. I følge Syklus 
samles det inn 58 000 tonn 
glassemballasje hvert år i Norge, 
det er en returprosent på 90.
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. Siste måned har det 
vært nedgang i metallpriser gene-
relt, rundt 6-10 % fra mars. Prisene 
på LME var den 15. mai (omregnet 
til NOK) på  kr 11 578- per tonn for 
bly. For kopper er prisen per tonn kr 
42 181,- og for aluminium er prisen 
kr. 10699- per tonn og 
kr 10 632,- per tonn for sink. 

Det har vært en nedgang også 
for skrapjern. Per 15. mai var prisen 
på skrapjern til kr. 1200,- tonn, 
mens den i mars var kr 1325 per 
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 gjødselspro-
dukter 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 småem-
ballasje kan oppnå enda høyere 
priser, og selges opp til 
kr. 1,- per liter. 

papir og papp
I det europeiske markedet ser 
vi en oppgang for bølgepapp 
i april etter at prisen har vært 
stabilt lav over en lengre 
periode. Bølgepapp hadde 
en gjennomsnittspris i april 
på rundt 600 kr per tonn, en 
prisøkning på over 15 prosent. 
I samme periode økte også 
prisen på avispapir med rundt 
6 prosent, i følge Euwid.

Prisene på hvitt papir og 
blandet papir har vært stabile. 
De månedlige gjennomsnitts-
prisene ligger fra kr 890 til 
1300 per tonn avhengig av 
papirkvalitet. Prisutviklingen 
er tilsvarende i det engelske 
markedet.
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- vi gjenvinner batterier

Veien
videre
er et
felles

ansvar

www.batteriretur.no
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Adm.dir. Kjell Håkon Helgesen i Syklus 
glass- og metallgjenvinning forteller 
at selskapet nå har fått godkjent et 
retursystem for drikkevareemballasje 
av metall som et alternativ til pante-
systemet. – Dermed blir det mulig for 
produsenter som for eksempel vil 
bruke metallemballasje i forskjellige 
former eller materiale å komme inn 
på markedet uten å måtte betale 
hele miljøavgiften på 5 kroner og 24 
øre i miljøavgift pr enhet/ boks. Vi 
vet ikke hvilken returprosent vi får 
godkjent ennå, men regner med at 
dette blir avklart i løpet av kort tid, 
sier Helgesen.  Systemet fungerer 
altså slik at miljøavgiften reduseres 
med returprosenten, dersom den for 
eksempel er 70 % blir miljøavgiften 
pr enhet kr 1,57 i tillegg til grunnav-
giften.

– Kravet til emballasjen er bare 
at den skal kunne tømmes helt for 
innhold og skylles, sier Helgesen. 

– Vi ønsker å tilby et alternativ 
gjennom Syklus glass- og metall-
gjenvinning, hvor all emballasje blir 
materialgjenvunnet og ender opp som 
nye produkter avslutter Kjell Håkon 
Helgesen. 

syklus med nytt retursystem for 
drikkevareemballasje

All metallemballasje for drikkevarer 
har nå gode returordninger


