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Beskjedne
forventninger
Vi har nå i noen uker vært gjennom prosessen fram mot en ny 
regjering. Bortsett fra selve «sluttproduktet», en gjeng på 18 
menn og kvinner som trippet ut på Slottsplassen 16. oktober, 
har denne prosessen generert en samarbeidsavtale mellom de 
fire borgerlige partiene på Stortinget og den såkalte Sundvollen-
plattformen, som Høyre og Fremskrittspartiet skal regjere etter. 

Det første er et dokument på fem sider, som først og fremst 
inneholder punkter som er viktige for Venstre og Kristelig 
Folkeparti. Det dominerende «miljøpunktet» her er naturligvis 
at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes i 
regjeringsperioden, for øvrig skal 
innsatsen for kollektivtrafikk 
forsterkes og avkastningen fra 
det såkalte miljøteknologifondet 
økes. 

Den såkalte Sundvollen-
plattformen er derimot på 70 
sider og inneholder åtte såkalte 
satsingsområder og faktisk 
flere hundre «Regjeringen vil»-punkter, noen av dem så små og 
detaljerte at de aktiverer smilebåndene.

Som mange allerede har påpekt er ikke klima og miljø blant 
satsingsområdene, og disse store temaene er avspist med to 
sider i plattform-dokumentet. Ordet avfall er overhode ikke 
nevnt, det nærmeste vi kommer er et punkt om at regjeringen vil 
utarbeide en strategi for biogass, men det er vel det som heter å 
slå inn en åpen dør.

Man skal selvsagt være forsiktig med å dele ut karakterer 
på forhånd. Thorbjørn Berntsen ble jo dømt ned og nord av 
miljøorganisasjonene, men viste seg å bli en av de beste 
miljøvernministere landet har hatt.  Likevel signaliserer det ikke 
noen sterk prioritering av miljøområdet at det utnevnes en 
minister som så vidt vites verken har fagkunnskap på området 
eller rikspolitisk erfaring. 

Med unntak av Miljøpartiet De Grønne var det ingen av partiene 
som kjørte spesielt hardt på miljøspørsmål i valgkampen. Det 
er neppe tilfeldig, partistrategene er nok klar over at en tøff 
klimapolitikk ikke trekker veldig mange velgere. Slik sett er det 
manglende miljøfokuset under regjeringsdannelsen også logisk. 
Det er ingen grunn til å forvente seg noen offensiv miljøpolitikk. 
Men det positive med lave forventninger er at det ikke er så 
vanskelig å overgå dem. La oss håpe at det skjer. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
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Nyheter

Tine sundtoft ny miljøvernminister
Rett før Kretsløpet går i trykken kommer en 
ny regjering spankulerende ut på slotts-
plassen. Og som ny klima- og miljøvern-
minister (som det heter nå) ble Kristine 
«Tine» Sundtoft fra Lillesand utnevnt. Og 
selv om navnet er ukjent for de fleste har 
46-åringen viss politisk erfaring. Hun er 
utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen 
BI i 1990, var generalsekretær i Unge Høyre i 
1990-92. I årene som fulgte var hun politisk 
rådgiver for Høyres stortingsgruppe, Høyres 
gruppeleder i Aust-Agder fylkesting og vara-
representant til Stortinget. I 1995 ble hun 
regiondirektør for NHO i Agder, en jobb hun 
hadde fram til 2005, da hun ble den første 
kvinnelige fylkesrådmann i Aust-Agder.  I 
2009 fikk hun Agderrådets likestillingspris,   

i begrunnelsen het det blant 
annet at hun er en tydelig 
leder og et positivt forbilde 
for yngre kvinner. Hun er god 
til å jobbe og tenke strategisk 
og avslører mannsdominans 
på måter som bidrar til økt 
forståelse, samtidig som det 
utfordrer. 
Noe miljøpolitisk rulleblad 
er det imidlertid ikke mulig 
å finne, i hvert fall ikke ved 
et enkelt nettsøk. Miljø-
organisasjonene var da heller 
ikke sene med å uttrykke 
sin skepsis og den nybakte 
statsråden ga selv uttrykk 
for en viss forbauselse over 
henvendelsen fra Erna.

Vel, om Sundtoft mangler 
spesialkunnskaper om 
fagområdet hun skal bestyre 
har hun i hvert fall fått en 
statssekretær som har det. 
Lars Andreas Lunde (50) fra 
Bærum kommer fra stillingen som rådgiver 
for energi- og miljøfraksjonen i Høyres 
 stortingsgruppe, en jobb han har hatt i hele 
12 år. 

Lunde er utdannet sivilingeniør og 
samfunnsøkonom, har tidligere blant annet 
jobbet i Statistisk sentralbyrå, vært leder 
for Høyres Studenterforbund og medlem av 
Høyres sentralstyre.                                        J.B

Avfall Norge spilte inn tre ønsker til den 
nye regjeringen mens arbeidet med 
regjeringsplattformen pågikk. Disse var 
at det må utarbeides en nasjonal strategi 
for biogass, fjerning av deponiavgiften 
og tilrettelegging for nedgravde 
avfallsløsninger i byene. 

Ved en kjapp gjennomgang av den 
såkalte Sundvollen-plattformen finner 
man kun igjen et av disse ønskene, 
nemlig nasjonal strategi for biogass. Nå 
ble jo utarbeidelse av en slik «nasjonal, 
tverrsektoriell biogasstrategi» vedtatt 
i klimaforliket i Stortinget i juni 2012. 
Regjeringen Stoltenberg rakk som kjent 
aldri å legge fram en slik, men den nye 
regjeringen forplikter seg altså til det, 
selv om Fremskrittspartiet ikke var med 
på klimaforliket. 

Avfall Norges øvrige ønsker finner 
man ikke spor av i regjeringsplattformen, 
som inneholder flere hundre konkrete 
forslag om store og små ting.

J.B

Tine Sundtoft er ikke noe kjent rikspolitisk navn, men får gode skussmål 
fra dem som har fulgt hennes virke på Sørlandet. Foto Anne Elisabeth 
Scheen.

Med seg 
som stats
sekretær 
får hun 
Lars Andre
as Lunde 
fra Bærum, 
mangeårig 
rådgiver 
for Høyres 
stortings
gruppe. 

Tre ønsker 
– et oppfylles?

litiumbatteri startet brann
En vogntog lastet med batterier på vei 
til Batteriretur as i Halden tok fyr i Hobøl 
torsdag 9. oktober. Brannen ble imidlertid 
slukket uten at det oppsto personskader 
eller større materielle skader, men riksveg 
120 var stengt en god stund.  – Transport-
øren er svært erfaren med transport av 
batterier og dokumenter med korrekt UN 
nummer for identifisering av last var på 
plass i bilen, noe som gjorde det enkelt å 
håndtere dette korrekt. Vi har all grunn 
til å tro at alt ble profesjonelt håndtert, 
hendelsen kunne fått et helt annet og mer 
dramatisk forløp, sier Frode Hagen, direktør i 
Batteriretur. 

– Men uhellet viser tydelig risikoen 
knyttet til transport av kasserte litium-
baserte  batteri er og vi har på bakgrunn av 
det inntrufne iverksatt full gjennomgang 
av egne rutiner og veiledere. Vi varsler at vi 
av hensyn til sikkerheten innfører skjerpede 
rutiner for emballering og transport av 
kasserte litiumholdige batterier, sier Hagen. 
– Først og fremst vil vi innskjerpe krav til 
mengden vermikulitt som skal brukes, og 
måten batteriene pakkes på, dette blir 
beskrevet i veilederne. Vermikulitt er det 
beste materiale for emballering av denne 

typen batterier, det er støtdempende, 
væskeabsorberende, det leder varme dårlig 
og er brannhemmende.

Batterireturrs bidrag til økt sikkerhet er at 
vi fra dato leverer vermikulitt til sterkt subsi-
diert pris; kr. 100,- pr. sekk. Den kostnaden 
er vår investering i best mulig sikkerhet 
for alle berørte i nedstrømskjeden for 
kasserte litiumholdige batterier. Vi varsler at 
innskjerpingen også vil omfatte usorterte 
småbatterier fordi det er økende innslag av 
litiumholdige batterier i avfallsstrømmen. 
Denne typen leveranse skal emballeres på 
samme måte som litiumholdige batterier. 
Veilederne våre er nå tatt av nett og blir 
erstattet av reviderte veiledere snarest 
mulig, sier Frode Hagen.

Batteriene utløste en kraftig brann, men den ble 
relativt raskt slukket.
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  www.namdalressurs.no
Med lettere container folger storre last!

Den nye generasjonen komprimatorer!

NYE KOMPRIMATORER FRA NAMDAL RESSURS
Det som kjennetegner Namdal Ressurs sine komprimatorselgere er at de sliter 

med belastningsskader som følge av intens klemming og konstante klapp på 

skuldra.  Klemming oppstår ved første møte, når vi forteller at våre komprima-

torer til forskjell fra andre er pulverlakkert. Har et elegant og moderne design 

og en godt utprøvd teknologi som gjør at våre containere har 20 prosent 

større kapasitet. Har et skrånende gulv mellom presse og container som gjør 

at presskammer holdes rent og at væske forblir i container.  Ømme skuldre 

oppstår når våre kunder etter en tids bruk skal tilkjennegi sin tilfredshet med 

Pottinger komprimatorer.

Den gode følelsen av komprimering 
oppstår allerede i første møte med 
våre selgere.
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AvFAllspolitikk

fortsatt hard kamp om det brennbare avfallet

Det europeiske avfallsmarkedet ble viet 
mye oppmerksomhet på Avfall Norges 
seminar for energigjenvinning i begynnelsen 
av september. Som kjent deponeres det 
fortsatt mye avfall i Europa, selv om 
andelen stadig går nedover. Den samlede 
forbrenningsaktiviteten er nå oppe i 73 
millioner tonn ved 450 anlegg, men den 
økonomiske krisen har ført til at det går trått 
med utbyggingen i mange land. Samtidig 
finnes flere land med overkapasitet på 
forbrenning, i tillegg til Sverige gjelder det 
særlig Tyskland og Nederland.

engelsk avfall populærT
Men for at avfallet skal finne veien fra 
“deponiland” til forbrenningsanlegg lenger 
nord må det foreligge en betalingsvilje 
fra avsenderen. Idag finnes den først og 
fremst i England, der deponiskatten er økt 
til 80£ pr tonn og utbyggingen av egen 
forbrenningskapasitet går relativt sakte. 

Men det er mange som er ute etter 
dette avfallet, som gjerne er forbehandlet, 
homogent og ballet. – Vi er svært 
fornøyd med det engelske avfallet og vil 
øke vår import til vinteren. Det vil bidra 
ytterligere til å gjøre Oslos energiforsyning 
fossilfri, sa Kjell Henrik Olsen, salgssjef  i 
Energigjenvinningsetaten, Oslo. 

full farT i sverige
Men det finnes altså flere som ser det på 
samme måte. Ifølge Jenny Sahlin fra Profu 
vil den svenske overkapasiteten allerede i 
2017 være på drøyt to millioner tonn, noe 
som tilsier at rundt en tredel av avfallet 
må importeres. Nye store anlegg bygges i 

Västerås og Linköping og utbyggingen ser 
ut til å fortsette, selv om den helt og holdent 
er basert på importert avfall. Her er det 
energiselskapenes leveranser som styrer 
utviklingen, ikke tilgangen på “inhemskt” 
avfall. 

Idag importeres rundt en million tonn, 
hvorav rundt 60% kommer fra Norge. Men 
mens denne mengden har stabilisert seg er 
den svenske importen fra Irland og England 
iferd med å komme i gang for alvor. I år vil 
den utgjøre rundt 280 000 tonn, mer enn en 
dobling fra ifjor. 

lave priser
I likhet med her hjemme har behandlings-
prisen vært tema i Sverige. Det har vært en 
tendens til å regne marginalt på importavfall 
for å konkurrere, slik at eierkommuner og 

andre faste leverandører har betalt mer. 
Ifølge Sahlin er dette i ferd med å endre seg, 
og som figuren viser er ikke forskjellene 
på årets priser i snitt så store. – Men vi har 
også registrert at importavfall tas imot 
for 250 SEK pr tonn, sa hun. Og siden 
overkapasiteten stadig øker trodde hun ikke 
på noen økning av markedsprisen for årene 
framover. 

Tyskerne sliTer
Nederland importerer allerede en million 
tonn engelsk avfall, men her er det ventet 
at overkapasiteten vil reduseres i årene 
framover. I Tyskland er det derimot ventet 
at den vil øke, Sahlin mente denne kunne nå 
fire millioner tonn i 2017.  Dette skyldes ikke 
at det bygges nye anlegg, men at mengden 
innenlandsk brennbart avfall er på vei ned. 

Jenny Sahlin fra Profu tror 
prisene på avfalls forbrenning 

vil forbli lave i årene fram
over.
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Befintlig kapacitet och 
under byggnation
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verksamhetsavfall 
grundfall

Måluppfyllelse 
materialåtervinning
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50%
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SUMMA 

Sverige
[tusen ton]

Möjlig utveckling?

Importbehov

Svenskt brännbart avfall

Mer än 2 miljoner ton 
importeras redan år 2017.

Tillgång och efterfrågan på energiåtervinning

Kapasiteten på avfalls forbrenning i Norge er 
nå på rundt 1,7 millioner tonn, en fordobling 
i løpet av seks år. Idag utnyttes praktisk talt 
hele denne kapasiteten, etter at anleggene 
har justert prisene sine til svensk nivå. 
Men i nabolandet økes kapasiteten stadig 
og kampen om det brennbare avfallet vil 
fortsette.

Av Johs. Bjørndal

Ifølge Profus 
analyser vil 
Sveriges behov 
for å importere 
forbrennings
avfall øke i årene 
framover.
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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

fortsatt hard kamp om det brennbare avfallet

Hele 70 av landets rundt 150 ovnslinjer 
har allerede har ledig kapasitet, økt trykk på 
materialgjenvinning og biologisk behandling 
i flere delstater oppgis å være hovedårsaken. 
Og siden avfallsimport inntil videre er et 
kontroversielt tema i Tyskland diskuteres 

nedleggelse av både private 
og offentlig eide anlegg. 
Sahlin trodde imidlertid at 
Tyskland i stedet vil åpne for 
økt import.  

MaTerial-
gjenvinningen øker 
Selv om avfallsmengdene 
fortsatt øker i Norden har 
den “lokale” produksjonen av 
forbrenningsavfall omtrent 
stabilisert seg. Sahlins 
materiale ga ingen støtte 
for at lave behandlingspriser 
på forbrenning har redusert 
materialgjenvinningen. Men 

som flere var inne på er denne utviklingen 
politisk styrt, for eksempel inneholder den 
svenske avfallsutredningen mål om at 
halvparten av matavfallet skal til biologisk 
behandling innen 2018. Med de svenske 
prisene på forbrenning er dette i hvert 

fall ikke økonomisk begrunnet. Også i 
forbrenningslandet Danmark er det trykk på 
gjenvinning og mengden “forbrenningsegnet 
avfall” er ventet å falle svakt i årene 
framover.

langsoM deponiavvikling
Når det gjelder Europa går arbeidet med å 
oppfylle deponidirektivet sakte, men sikkert 
framover. I 2002 ble det deponert 131 
millioner tonn husholdningsavfall, dette 
hadde falt til 95 millioner tonn i 2010 og 
ifølge prognosene vil dette falle til 78 
millioner tonn i 2020. Men bare ti land vil 
ifølge Profu klare å oppfylle deponidirektivets 
krav om reduksjon til 35% av 1995-nivå 
innen 2016. Det er altså mer enn nok 
avfall til å mette forbrenningsanleggene 
i nord, men det må skarpere lut til fra 
EU-kommisjonen eller nasjonale myndigheter 
før betalingsviljen er til stede. 

“Vi har registrert 
at importavfall tas 
imot for 250 SEK 
pr tonn.

Medelpris, efter ursprung
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Prisforskjellene er ifølge Profu langt mindre i det svenske markedet enn i 
det norske.
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AvFAllspolitikk

– Vi må i tillegg ha 60-65 000 tonn 
konkurranseutsatt avfall, mer enn det finnes 
i hele Agder. Altså må vi konkurrere også 
utenfor vår region og dermed være en del 
av det  svensknorske markedet. Det 
spesielle med vår bransje er 
at det er nesten umulig å 
redusere tilbudet selv om 
etterspørselen er lav. Vi 
har det anlegget vi har, 
og vi ble jo oppfordret 
til å ta i litt for å 
møte deponiforbudet 
og økningen i 
avfallsmengdene. 
Dessuten har vi 

forpliktet oss på energileveranser og 
må kjøre anlegget uansett, selv om 
energisalget bare utgjør en tredel av 
inntektene. I et marked der det knapt finnes 
kvalitetsforskjeller skaper dette et voldsomt 
prispress. Jeg er lei av å høre at avfall er en 
råvare, det finnes ikke noen sammenheng 
mellom tilbud, etterspørsel og pris slik vi 
finner i råvaremarkedene. Det vi driver 
med er tjenesteproduksjon og det burde 
myndighetene ta hensyn til, sa Døvik. Og 
hadde oppskriften klar på hva som burde 
gjøres: – Hvis jeg var miljøvernminister ville 
jeg umiddelbart innført eksportforbud 

for husholdningsavfall og iverksatt en 
storstilt fjernvarmeutbygging. Deretter 
ville jeg ringt min kollega olje- og 
energiministeren og bedt om å få 
fart på utbyggingen av strømkabler 
til kontinentet. Myndighetenes 
manglende vilje til å regulere 
avfallsmarkedet er påfallende, lite 
framtidsrettet og hindrer oppnåelsen 
av energi- og avfallspolitiske 
målsetninger, sa Døvik. 

Markedet bør reguleres

www.steco.no | tlf. 32 24 42 80

Mindre egenvekt - større lastekapasitet

Glatte sider med mye reklameplass

Tåler tøff og hard bruk

Fra 22-38m3 

Lang levetid

Hardox 450 høykvalitetsstål

Krokcontainer i Hardox 450

Slitesterk lettvekter

SSAB / HARDOX®-sertifisert produsent
Alle EKOline krokcontainere produseres av vår sertifisert partner POL-OSTEG. 
Sammen har vi utviklet en lett og sterk modell etter norsk standard.

Direktør Odd Terje Døvik i Returkraft er blant dem som virkelig 
har fått føle prisfallet på avfallsbehandling her i landet. Han la 
ikke skjul på at situasjonen var utfordrende, 
til tross for at anlegget ved 
Kristiansand har enerett på 
regionens husholdningsavfall. 

Av Johs. Bjørndal “… det er nesten umulig å 
redusere tilbudet selv om 
etterspørselen er lav.



Informasjon til innbyggeren på mobilen
 • Gratis-app for innbyggeren
 • Tømmekalender med varsling
 • Returpunkter i kart
 • Sorteringsinformasjon
 • Avfallspark / Miljøstasjon
 • Automatisk oppdaterte data

min renovasjon

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

iOSAndroid



GJeNviNNiNG

oljeeventyrets endestasjon

På AF Miljøbase Vats er den 68 mål store asfalterte plassen 
nå fylt opp med plattformunderstell og produksjonsmoduler 
fra blant annet Ekofisk, til sammen 30 000 tonn. Ilandfør
ingen av de tunge konstruksjonene må på grunn av værfor
holdene skje på sommerstid, men i løpet av noen måneder 
har gedigne sakser og rivemaskiner delt alle de massive 
konstruksjonene ned til gjenvinnbare enheter.

Av Johs. Bjørndal

Tidlig på høsten er hele 
AF Miljøbase Vats fylt opp 
med oljeinstallasjoner 
klare til gjenvinning.

Evy M.H. Lærdal er ansvarlig for samfunnskontakt ved 
AF Miljøbase Vats. Hun er godt kjent med avfallsbransjen 
gjennom sitt tidligere arbeid i Toraneset Miljøverk og 
senere Haugaland Interkommunale Miljøverk.
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Det handler for en stor del om metallgjenvin-
ning, men det er lite ved AF Decom Offshore 
sin aktivitet i Vats som minner om tradisjonell 
skraphandlervirksomhet. – Det nytter ikke å 
ringe hit og be om henting på mandag. Evy 
M. H. Lærdal,  samfunnskontakt ved basen, 
forklarer: – Et større oppdrag planlegges gjerne 
i minst et år. Først gjør oppdragsgiverne – som 
gjerne er oljeselskaper – en kartlegging før de 
henter inn tilbud. Dersom vi får tilslaget gjør 
vi selv en omfattende miljøkartlegging. Og 
så er det mye manuelt arbeid.  Vi fjerner alt 
av farlig avfall, kabler og el-installasjoner før 
store sakser og rivemaskiner går løs på selve 
rivingen, sier hun.

Mye å Ta av
AF Decom Gruppen etablerte AF Miljøbase 
Vats i 2004 og ilandføring og demontering 
av ni installasjoner fra Ekofisk har vært det 
største oppdraget, med en kontraktssum på 
1,2 milliarder kroner. Nå går dette mot slutten, 
det gedigne stålunderstellet fra plattformen 
Albuskjell 1/6 som nå klargjøres for opphog-
ging, er blant de siste intallasjonene. Men 
også på det store Statfjord-feltet skjer det 
endringer, ifjor ble den 180 meter høye laste-
bøyen fra Statfjord C bragt inn til Vats og revet. 
– Nærmere 600 installasjoner i Nordsjøen vil 
tas ut av bruk de nærmeste 30 årene, men 
vi er jo ikke alene om å konkurrere om disse 
oppdragene , sier Lærdal. 

gunsTig beliggenheT
Oljeindustrien kastet tidlig sine øyne på 
Vatsfjorden. Skjermet for vær og vind, med 
god dybde, liten forskjell på flo og fjære og 
beskjeden trafikk var den et perfekt sted for 
bygging av understell og plattformmoduler. 
De samme fordelene gjør at AF Miljøbase Vats 
ligger gunstig til for demontering, men 

det finnes selvsagt dem som mener at denne 
virksomheten ikke burde være lokalisert til en 
trang fjordarm. 

– Miljøorganisasjoner og andre interesseor-
ganisasjoner følger virksomheten vår tett. Selv 
om det er utfordringer knyttet til dette, gir 
det oss også en fortløpende påminnelse om 
hvor viktig høyt fokus på sikkerhet og miljø er 
for arbeidet vårt. Miljødirektoratet har startet 
revideringen av tillatelsene for alle anleggene 
med tillatelse til riving og gjenvinning av 
offshoreinstallasjoner. Miljøbasen i Vats, som 
hadde den nyeste tillatelsen, fikk revidert 
denne i mars. Dette medførte skjerpede vilkår. 
Tilsynsansvaret for anlegg med slike tillatelser 
ble overført fra Fylkesmannen til det som nå er 
Miljødirektoratet i 2011, forteller Lærdal.

grundig overvåking
– AF Decom Offshore har en kompromissløs 
holdning både til etikk og sikkerhet, og vi 
legger store ressurser i å sikre at virksomheten 
ikke gir negative miljøeffekter. Vi har et av 
de mest  omfattende miljøovervåkingspro-
gram som blir utført ved en enkeltbedrift i 
Norge. Avrenning og prosessvann overvåkes 
kontinuerlig og NIVA tar prøver av fisk, skalldyr 
og bløtdyr utenfor anlegget, så langt er det 
ikke påvist noen negativ påvirkning. Også 
utslippene til luft overvåkes, det tas prøver av 
etasjemosen i områdene rundt, denne arten 
egner seg godt til å undersøke om påvirk-
ningen endrer seg over tid. Vi har registrert 
støvutslipp i en liten radius rundt anlegget, 
men tiltak som kosting og fukting av  asfalt-
dekket reduserer dette. Det regner jo ikke 
bestandig her, forklarer Lærdal. Den nær 200 
meter lange kaikanten har helling innover, for 
at vann fra anleggsområdet ikke skal ende i 
sjøen, men havne i vannrenseanlegget, som er 
en liten fabrikk i seg selv. 

farlig avfall – og våTorganisk
Plattformmodulene og understellene rommer 
litt av hvert. I tillegg til de vanlige farlig 
avfall-fraksjonene som finnes i BA-avfall 
avsettes det etter hvert et belegg (scale) på 
innsiden av alle olje- og gassførende rør. Dette 
inneholder en del tungmetaller og kan også 
være radioaktivt. Nivået på radioaktiviteten 
avgjør om dette avfallet havner hos NOAH på 
Langøya eller om det må til Wergeland Halsviks 
deponi for radioaktivt avfall i Gulen. Det følger 
også en god del biologisk materiale med 
plattformunderstellene, de er gjerne sterkt 
begrodd og mengder med blåskjell og sjøpølser 
følger med. Å spyle dette av plattformbeina 
er en betydelig jobb, i tillegg sprer det seg en 
umiskjennelig lukt på anlegget. Men heller ikke 
dette avfallet går i sjøen. Skulle det vært tillatt 
måtte rensingen skjedd ute i Nordsjøen. Nå 
komposteres i stedet flere hundre tonn årlig 
ved HIMs avfallanlegg på Toraneset, et par mil 
unna (se egen sak).

ulønnsoM gjenvinning
At det tas hensyn til miljøet er logisk, hele akti-
viteten på AF Miljøbase Vats er basert på en 
internasjonal enighet om å ta vare på miljøet i 
havet. Det er nemlig den såkalte OSPAR-kon-
vensjonen – en avtale undertegnet  av alle 
oljeproduserende land i Vest-Europa – som 
krever at utrangerte oljeinstallasjoner av stål 
ikke skal senkes, men ilandføres og gjenvinnes. 
Hva som hadde skjedd med de nedlagte off  - 
shoreinstallasjonene uten denne  konven-
sjonen er vanskelig å si, de kostbare operasjo-
nene knyttet til ilandføringen og gjenvinningen 
av plattformdelene sørger for at kostnadene 
normalt er høyere enn  materialverdiene. AF 
Decom Offshore har ikke egne fartøyer, enten 
leies dette inn eller AF er underleverandør for 
store internasjonale aktører som Heerema 
Marine Contractors. Dette nederlandske 
selskapet har spesialisert seg på transport av 
offshoreinstallasjonene og disponerer skip som 
kan løfte inntil 14000 tonn i slengen.

repareres før hogging
Men gjenvinningen byr på utfordringer også 
etter at plattformdelene er vel på land. 
Understellene består gjerne av rør med flere 
lag stål skilt av betong. For å kutte disse skal 
AF Miljøbase Vats installere en av de kraftigste 
metallsaksene i verden, en såkalt rørknuser er 
også på plass. En annen utfordring er at platt-
formene gjerne har stått ubrukt noen år før de 
ilandføres og har begynt å ruste. – Paradoksalt 
nok må vi for å ivareta sikkerheten gjerne 
reparere gangveier og rekkverk før vi kan starte 
fjerningen av installasjonene, sier Lærdal. 

Men rundt 96 %  av det som tas i land går 
etter hvert til gjenvinning. Det største volumet 
er stål, som stort sett går med skip til Celsa 
Armeringsstål i Mo i Rana, mens de øvrige 
metallene selges til andre aktører. 

oljeeventyrets endestasjon

Før stålunderstellene gjenvinnes blir de omhyggelig 
spylt rene for skjell og begroing.

Man skal være fast i klypa for å kutte disse rørene, der 
flere lag stål er forsterket med betong i mellom.

Dette er en rørknuser, spesialkonstruert for å kutte  
plattformbein av stål og betong. 
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Vi jobber hardt hver dag for å tilby de beste løsningene innen avfallshåndtering for kommuner og bedrifter 
i hele Norge. Siden starten i 2011 har vi vokst raskt. ERP er allerede det største returselskapet for forbrukerelektronikk. 
Det er vi stolte av! 

Vi garanterer:
Effektivitet - vi sørger for enkel og effektiv håndtering for deg som kunde
Kvalitet - vi følger prosessen dokumentert til avfallet er sluttbehandlet
Enkelhet - vi har bl.a. containere med ryddige «alt-i-en»-løsninger
Trygghet - vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 miljø

www.erp-recycling.no

Vi håndterer ditt EE-avfall 
med kvalitet i alle ledd

ERP 
er største 

returselskap for
forbruker-

elektronikk

Kontakt oss gjerne for mer info og tilbud:
ERP Norway AS v/ Vebjørn Eilertsen, tlf. 46 44 94 44
email: vebjorn.eilertsen@erp-recycling.org

Sammen med vår samarbeidspartner Revac tar vi imot alle typer EE-avfall i samme container.



– Revac er det eneste gjenvinningsanlegget som behandler alle typer EE-avfall i Norge på samme sted.
– Vi har Norges mest moderne behandlingsanlegg med en maskinpark som gjenvinner avfallet på en 
 miljømessig god måte og som utnytter ressursene optimalt.
– Revac utfører en fremtidsrettet miljøinnsats og har fokus på kvalitet i alle ledd.
– Vi tar imot alle typer EE-avfall i samme container – lett å håndtere for deg!

Vi gjenvinner 
alle typer EE-avfall

Vi utfører
en fremtidsrettet

miljøinnsats

Kontakt oss gjerne for mer info og tilbud:
Revac AS v/Anders Aas, tlf. 90 58 11 60
email: anders@revac.no

www.revac.no



Da Haugaland Interkommuna
le Miljøverk (HIM) ble etablert 
i 2006 var det mange uløste 
problemer. I dag er selskapet et 
veldrevet, middels stort avfalls
selskap med god økonomi, som 
abonnentene er vel tilfreds 
med. Her drives rankekompos
tering og deponi, men direktør 
Gro Staveland er opptatt av at 
selskapet ikke tråkker i bedet til 
de mange næringsavfallsaktøre
ne i denne aktive regionen.

Av Johs. Bjørndal

Da selskapet skulle etableres i 2005/2006 var 
opplegget at begge de folkerike kommunene 
Karmøy og Haugesund skulle gå sammen 
med Toraneset Miljøverk, et interkommunalt 
selskap som ble etablert av kommunene 
Vindafjord, Etne, Tysvær og Bokn allerede i 
1983. Men Karmøy hoppet av og HIM betjener 
dermed fem kommuner med til sammen rundt 
59 000 innbyggere. Selskapet holder hus på 
Toraneset Miljøpark i Vindafjord kommune, en 
drøy halvtimes kjøring fra Haugesund. Her har 
administrasjonsbygget nettopp fått fordob let 
sin størrelse, men ellers er det investert 
forsiktig. Planene om forbrennings anlegg 
i regionen er lagt på tykk is og selskapet 
Sør Vest Varme, som skulle utvikle dette 
prosjektet, er formelt nedlagt. Heller ikke 
etablering av biogassanlegg blir vurdert som 
aktuelt, regionen er en av de få i landet der 
naturgassnett er en del av infrastrukturen. 

probleMfri koMposTering
Men kildesortering av matavfall har man hatt 
lenge, og på Toraneset finner vi en sjeldenhet 
i avfalls-Norge, nemlig et utendørs rankekom-
posteringsanlegg som har drevet uten større 
nabokonflikter i en årrekke. – Og i fjor ble vi for 
første gang utsolgt for kompost før sesong-
slutt, sier driftsleder Ole A. Svendsen stolt. 
 – Vi tar oss god tid og har nok plass, det går 
et år fra vi får inn matavfallet til komposten 
er ferdig ettermodnet.  Vi blåser inn luft midt i 
rankene og slipper dermed å drive med ranke-
vending, forklarer han.

Nå må det føyes til at det komposteres 
litt ulikt materiale. Det er de rundt 3000 

tonnene med matavfall som blir til kompost 
klasse1, og som regionens mange hageeiere 
altså er villige til å betale et par hundrelapper 
for å fylle en liten tilhenger med. For øvrig 
komposteres rundt 3000 tonn slam, en 
mengde som vil øke neste år, når Haugesund 
kommune setter i drift sitt nye kloakkrense-
anlegg. Endelig kommer det nå ca 6-700 tonn 
årlig med det som kalles «marin begroing» 
som altså er spylt av oljeinstallasjonene på 
Miljøbase Vats, rundt 15 kilometer unna (se 
side 10-11). Denne fraksjonen blir for øvrig 
tildekket med flis øyeblikkelig etter ankomst, 
store mengder blåskjell på land er jo ikke helt 
luktfrie. Alt som kommer inn av hageavfall og 
rent trevirke blir fliset og brukt som struktur-
materiale ved komposteringen. 

deponiuTvidelse
Da HIM ble etablert hadde regionen tre 
deponier, nå er Årabrot i Haugesund nedlagt, 
mens deponiet på Toraneset  og deponiet 
Borgaredalen på Karmøy fortsatt er i drift. 
Faktisk skal HIM i disse dager søke om tillat-
else til en utvidelse, slik at regionen fortsatt 
skal ha godkjent deponi. – Vi deponerer ikke 
så mye lenger, rundt 3000 tonn årlig, en 
god del av dette er tauverk og trosser som 
ingen andre vil ta imot. Vi har også en egen 
celle for asbest, som vi blant annet tar imot 
fra AF Decom. I tillegg kommer 4-5000 tonn 
forurensede masser. Vi er opptatt av at våre 
eierkommuner skal ha et slikt tilbud i regionen 
også i framtida, og sier derfor nei når vi får 
forespørsler om å ta imot store volumer fra 
utbyggingsprosjekter, sier Gro Staveland.

sTabile Mengder
Mengden husholdningsavfall har de siste fem 
årene ligget stabilt på rundt 28 000 tonn. 
I 2012 kom halvparten fra gjenvinningsstasjo-
nene – som her kalles miljøparker – og denne 
andelen er økende. Derimot har mengden som 
hentes i ordinær renovasjon faktisk gått noe 
ned, til tross for befolkningsvekst. Sorterings-
graden krabber oppover for hvert år og kom i 
2012 opp i 58,3% og det er bedre sortering i 
miljøparkene som står for økningen. 

Noe næringsavfall tar HIM også hånd 

kompostering og deponi uten problemer

Driftsleder Ole A. Svendsen er stolt over at de har 
opplevd å bli utsolgt for matavfallskomposten de 
produserer.

GJeNviNNiNG

Direktør Gro Staveland og driftsleder Ole A. Svendsen foran komposteringsanlegget – komposteringen foregår 
delvis under tak.
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“… mengden som hentes i ordinær 
renovasjon faktisk gått noe ned, til 
tross for befolkningsvekst.

La oss håndtere 
avfallet!
Norges største avfallsmeglerselskap 
gir deg trygghet. Vi tenker både 
miljø og økonomi.

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

Rekom er størst på logistikk og 
bunnsolid på avfallshåndtering.

For oss er det viktigste av alt å gi våre kunder 
rådgivning og service av beste kvalitet. 
Vi har den erfaringen og kunnskapen du 
trenger for å navigere stødig gjennom lover 
og regler. Hos oss er det ingen snarveier til 
målet. Vi tar dine utfordringer på alvor, til 
beste for deg og for miljøet!

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

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

www.rekom.no

kompostering og deponi uten problemer

om, to komprimatorbiler betjener rundt 750 
næringskunder, hovedsakelig i distriktene. En 
sorteringshall for næringsavfall er også i drift, 
her kommer noe avfall fra store aktører som 
Norsk Gjenvinning, Franzefoss, Etne Contai-
nerservice og SIM Næring. – Men kontainer-
markedet er vi ikke inne i, og mengden 
næringsavfall som kommer hit er så beskjeden 
at vi nok må vurdere denne sorteringshallens 
framtid, presiserer Staveland. 

seTTer ned gebyreT
Innsamlingen av husholdningsavfall er det 
Reno Norden som står for, med tokamrede 
biler som henter mat- og restavfall annenhver 
uke. Papir og plast hentes hver fjerde uke.  
 – Vi er midt i anbudsperioden og må vel si at 
det fungerer godt, sier Staveland. Avfallsge-
byret i HIM har ligget stabilt på 2315 kr for et 
standardabonnement i flere år og det ligger 
faktisk an til en reduksjon neste år.  

– Vi har nå overtatt faktureringen for tre av 
kommunene og det er ikke fritt for at vi har 
funnet en del gratispassasjerer, forklarer 
Staveland. 

Selskapet har nå 30 ansatte + to lærlinger. 
Av disse arbeiderer seks i administrasjonen, 
like mange på avfallsanlegget på Toraneset, 
mens ti personer har sitt arbeid på den godt 
besøkte Miljøparken på Årabrot i Haugesund. 

hva Med forsøpling?
Hvilke utfordringer ser da et middels stort 
interkommunalt avfallsselskap for seg i tida 
framover?  – Som mange andre venter vi vel 
på en avklaring for nye farlig avfall-fraksjoner. 
Vi har nettopp sendt av gårde fire kontainere 
med klorparafinvinduer og med en kostnad 
på 8-9000 kr pr tonn blir dette uforholds-
messig dyrt, mener Ole Svendsen. – Og så er 
vi jo spent på hvordan forsøplingsproblemet 
vil bli håndtert. Vi har mange strender her 
og dersom kommunene får anledning til å 
finansiere opprydning gjennom avfallsgebyret 
vil jeg ikke bli overrasket om de benytter seg 
av den, sier Staveland. 

HiM har nylig utvidet sitt administrasjonsbygg. Plenen i forgrunnen er for øvrig sådd få uker tidligere  – i egen
produsert kompostjord.



våtorGANisk

snart drivstoff fra rBA
Avdelingsdirektør Nils Finn Lumholdt i Energigjenvinningsetaten kunne vise deltagerne på 
Avfall Norges seminar for biologisk behandling et Romerike Biogassanlegg (RBA) i drift, der 
oppgraderingen til flytende biodrivstoff (LBG) er rett rundt hjørnet.  Med bygging av en ekstra 
prosesstank og en lagertank for flytende gjødsel er 
totalkostnaden for anlegget nå 570 millioner kroner.                   

Av Johs. Bjørndal

Anlegget tar nå imot 250-300 tonn 
matavfall daglig fra de optiske sorterings-
anleggene på Klemetsrud og Brobekk. Og så 
langt er Lumholdt forholdsvis fornøyd med 
varene som kommer inn. – Faktisk er 95% 
av innholdet i posene mat, det er ikke verst, 
mener han. 

Og det er investert mye for at RBA ikke 
skal føye seg inn i rekken av biogassanlegg 
med forbehandlingsproblemer. – Vi har full 
redundans i hele anlegget, sier han. Og 
etter å ha konsultert wikipedia vet vi at 
det betyr parallelle linjer hele veien, om en 
enhet svikter står en maken klar til å ta over. 
Dette er naturligvis ingen billig løsning, men 
Lumholdt forventer til gjengjeld et anlegg 
som går 24 timer 365 dager i året.  

Det betyr imidlertid ikke at det skal være 
folk til stede, anlegget er helautomatisk 
med fjernovervåking og de syv ansatte skal i 
utgangspunktet bare være tilstede i arbeids-
tiden. All innkjøring skal også skje mandag til 
fredag, en bunkers på 700 m³ skal holde til 
2,5 døgns drift. 

Noen avsetning av biogjødsel har anlegget 

foreløpig ikke hatt, man rakk 
ikke denne vekstsesongen. 
Som tidligere omtalt er det 
etablert opplegg for inndamping 
av de 90 000 tonnene med 
bløt biogjødsel, men Lumholdt 
håper denne delen av anlegget 
snarest mulig blir et museum. 
– Vi bør ikke bruke ressurser på 
å fjerne vann, gjødselen er mest 
verdifull i våt form. Min drøm er 
rørledninger fram til lagertanker 
hos bøndene i området, sier han. 
Nå har jo disse hittil signalisert 
en viss skepsis, men Kari Anne 
Sølversnes i EGE sier Felles-
kjøpet Agri – som har oppdraget 
med å avsette biogjødsla – har 
inngått avtaler på mange tusen 
kubikkmeter for neste år. Og den flytende 
biogassen er for lengst solgt til AGA.

Lumholdt er seg bevisst at han har 
ansvaret for et anlegg som har kostet felles-
skapet dyrt å etablere. Og dansken er svært 
oppsatt på at driften skal bli så lønnsom som 

overhode mulig, da er volum en vesentlig 
faktor. – Etter hvert skal vi ha tre reaktor-
tanker i drift og en kapasitet på 80 000 tonn. 
Da skal vi kunne konkurrere om avfall på 
forretningsmessig grunnlag, sier han. 

Her bygges en 
lagertank for 
biogjødsel.

Oppgraderingsanlegget skal kunne levere drivstoffkvalitet i
 løpet av få uker.

Nils Finn Lumholdt viser fram kontrollrommet på RBA.

16 |                            | nr 5 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



- 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.  

Kontakt oss i dag:

Kunnskap og kompetanse  
sikrer vellykket kildesortering

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

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

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

Funksjonelle og varige løsninger  
fra norske leverandører.

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

Store driftsproblemer, høy rejectandel og 
fallende strømpris er blant faktorene som 
har skapt problemer for Ecopro. Anlegget ble 
etter et svært langt svangerskap satt i drift 
i 2008, men måtte høsten 2011 refinansi-
eres. Eierne – som er 51 kommuner mellom 
Dovre og Saltfjellet + Statkraft Varme – var 
imidlertid ikke villige til å slette hele gjelden. 
Dermed måtte tonnprisen økes utover drifts-
utgiftene, ifølge Fløan går 800 av de 2300 
kronene pr tonn til nedbetaling av gammel 
gjeld.

dårlig kildesorTering
Forbehandlingen har skapt problemer for 
Ecopro fra første dag. Sorteringstrommelen 
man først satset på hadde store problemer, 
rundt 20% av inngående vare kom aldri 
gjennom, i tillegg var det ofte driftstans. 

At matavfallet inneholder litt av hvert er 
velkjent, men deltagerne på Avfall Norges 
seminar for biologisk behandling hevet likevel 
øyenbrynene over det Fløan fortalte. – Vi får 
inn utrolig mye rart, ikke minst tekstiler, stor 
stein og sand er det mye av. Vi kjører vekk 
fire kontainere med sand og stein i uka, vi  har 
også plukket ut vednett, dreneringsrør og en 
trampoline fra anlegget. Vi informerer stadig 
kundene for å bedre kvaliteten på inngående 
vare, men det er som å skrive i snøen, sa 
Fløan, som har vært daglig leder på anlegget 
i drøyt et år. 

lever av gaTe fee
Anlegget har kapasitet til å ta imot rundt 
40 000 tonn matavfall og slam, og i fjor 
ble det rundt 33 000 tonn. Fløan la ikke 
skjul på at gate fee er eneste inntektskilde, 

produksjonen av 4 GWh med strøm skaper 
i dag ingen fortjeneste og bioresten er en 
stor utgiftspost. Men kostnaden til å bli kvitt 
reject er i hvert fall redusert. – Vi har installert 
tre Biosep-enheter som forbehandler i to 
trinn og har nå redusert rejectandelen til 
7,5%. Det er fortsatt for mye og forbehand-
lingen er stadig bemanningskrevende og dyr. 
Vi trenger rett og slett å løfte kvaliteten på 
avfallet vi får inn.  Og for å forbedre økono-
mien ytterligere trengs en bedre kapasi-
tetsutnyttelse – rett og slett mer avfall inn 
– og bedre nedstrømsløsninger for gass og 
gjødsel, sa Fløan.

lysning for ecopro
– Vi har slitt voldsomt. Men nå har vi fått orden på forbe
handlingen og ser ut til å få et positivt resultat for 2013, fortalte 
Tore Fløan, som har vært daglig leder på Ecopro det siste året. 
Men eierkommunene betaler nå svimlende 2300 kroner pr tonn 
for å levere matavfall til biogassanlegget i Verdal.

Av Johs. Bjørndal

Daglig leder Tore Fløan la ikke skjul på at driften av 
biogassanlegget Ecopro har bydd på utfordringer. 



GJeNviNNiNG

Det er 140 års industrihistorie 
som nå jevnes med jorden på 
Follum fabrikker ved Hønefoss. 
Industribygg med en grunn 
flate på hele 36 000 m² skal 
rives i løpet av et år – og 
forhåpentligvis gi plass til ny 
industri.

Av Johs. Bjørndal

En langvarig tautrekking endte desember 
2011 med at Norske Skog vedtok å legge 

ned produksjonen ved Follum, og de to 
papirmaskinene som var i drift ble stoppet i 
mars i fjor. Skogeiernes samvirkeorganisasjon 
Viken Skog prøvde å få kjøpt fabrikken for å 
drive videre. Dette sa Norske Skog nei til, men 
senere har Viken Skog i hvert fall fått kjøpe 
tomta og er nå ansvarlige for rivingen av de 
gamle fabrikkbygningene.

Prosjektleder Steffen Mørtvedt i Viken 
Skog har arbeidet ved Follum i 33 år. Han var 
faktisk prosjektleder også ved oppføringen 
av en av de bygningene som nå rives. Om det 
ikke er vemodig å være ansvarlig for dette 
arbeidet?  – Jo, men det ville vært mye verre å 
se på at anlegget gradvis forfalt, bygningene 
vi nå river kan ikke brukes til noe framtids-

en enorm rivejobb
Bygningene er solide, men 

det går likevel unna når 
maskinpark en går i gang.

Prosjektleder Sindre Johansen og anleggsleder Odd 
Arne Urnes i AF Decom er ansvarlige for at rivingen går 
etter planen.
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rettet. Og vi river altså i godt håp om at det 
vil bli etablert ny treindustri her. Dessuten vil 
skorsteinen, som er et landemerke i området, 
noen av de eldste bygningene og de vi ser en 
fornuftig framtidig bruk av bli stående, sier 
han. 

oMfaTTende sanering
Mørtvedt forteller at de hadde flere tilbyd - 
ere på rivejobben, både fra inn- og utland. 
Men det ble AF Decom som fikk oppdraget 
og som i begynnelsen av september rykket 
inn med syv spesialmaskiner. Forut for det 
var det foretatt en omfattende miljøkart-
legging og underentreprenøren Altiprosjekt 
fra Drammen har drevet manuell sanering 
i bygningene. – Bare denne oppgaven 
representerer rundt ti årsverk, forteller 
anleggsleder Odd Arne Urnes i AF Decom. 
Han sier videre at denne rivejobben er den 

største selskapet har hatt på land, som kjent 
driver AF opphogging av oljeinstallasjoner i 
Vats.  Selskapet hadde også oppdraget med 
å fjerne den havarerte russiske krysseren 
Murmansk fra Sørøya i 2010-2011. Selska-
pets  motto er «Vi rydder fra fortiden og 
tilrettelegger for fremtiden». – Det synes vi 
passet godt, sier Mørtvedt. Viken Skog har 
nemlig hengt opp et stort banner på den 
gamle fabrikken – godt synlig fra E16 – med 
teksten «Vi bygger for fremtiden».

Massiv beTong
Fabrikkbygningene på Follum har huset 
gedigne papirmaskiner og betongdekkene er 
dobbelt så tykke som det man normalt finner 
i industribygg. Urnes mener det kan være så 
mye som 150 000 tonn betong i det som 
skal rives. Alt dette skal knuses på stedet, 
metallet tas ut og det aller meste av massen 
gjenbrukes. – Vi har tatt masse prøver. Det 
meste av betongen er rein og kan gjenbrukes 
uten videre. Men en god del er lett forurenset 
på grunn av PCB-holdig mørtel og maling. 
Her har vi fått tillatelse til lokal deponering, 
massene skal fylles i de svære kjellerne som 
finnes under det største bygget. Disse er 
godt avgrenset og med et intakt system 
for oppsamling av vann, forklarer Urnes, 
som likevel tror at kanskje et par tusen tonn 
betong er så forurenset at det havner på 
Langøya. Forurenset grunn finnes imidlertid 
ikke, til tross for den langvarige industrivirk-
somheten. – Fabrikken ligger praktisk talt ute 
i en foss. Det har gitt mange utfordringer, 
men en fordel er at bygningene ligger rett på 
fjell, forklarer Mørtvedt.

Mye av verdi
Før rivingen har det vært et omfattende 
opphørssalg av kompo-
nenter fra papirmaskinene 
og øvrig teknisk utstyr. 
– Det etableres mye ny 
kapasitet på emballasje 
i lavkostland, så kompo-
nenter som egner seg 

til slik produksjon har vært etterspurt. Til 
og med den gamle eieren Norske Skog har 
vært her og kjøpt deler til sitt anlegg på 
Tasmania, forteller Mørtvedt. Men også 
andre industriaktører har kjent sin besøkel-
sestid, eksempelvis hadde Mørtvedt på et 
tidspunkt hele 2000 elektromotorer til salgs. 
Han forteller også at tanker og rørgater 
stort sett er produsert i syrefast stål, som 
har en helt annen verdi enn skrapjern. Også 
kabler finnes det mye av, det sies at Follum 
fabrikker brukte like mye strøm som Drammen 
by.  For å gi insitament til samvittighetsfull 
gjenvinning av verdifulle fraksjoner deles 
salgsinntektene mellom Viken Skog og AF 
Decom. – Jeg har godt håp om at salg av deler 
og metaller vil finansiere hele riveprosessen, 
sier Mørtvedt, uten at vi får vite hva det vil si 
i kroner og øre. 

TungT uTsTyr
Men helt gratis er det nok ikke, prosjektleder 
Sindre Johansen  i AF Decom forteller at de 
etter hvert vil sette inn 12-15 maskiner, 
inkludert en 120 tonns Hitachi. Ellers er en av 
landets høyeste rivemaskiner, 90-tonneren 
Caterpillar 365C ES med 33 meters arm, 
allerede på plass. Også rensingen av byggene 
skjer delvis maskinelt, en bobcat kjører inn og 
ut med kabler, trevirke og andre fraksjoner. 
Metallfraksjonene er det Metallco og Stene 
Stål som tar hånd om videre, mens de øvrige 
fraksjonene hentes av Norsk Gjenvinning. 
Etter en måneds arbeid er de første byggene 
jevnet med jorden, men langt det meste 
gjenstår. – Foreløpig jobbes det tolvtimers-
dager, men med fri fredag. Vi har søkt og fått 
innvilget tillatelse til å utvide til to skift pluss 
helgearbeid. Men vi vet foreløpig ikke om det 
blir nødvendig, sier Sindre Johansen.

Rivejobben skal være fullført 
i løpet av 2014. I mellomtiden 
skal både Forsvaret og politiet 
benytte det inngjerdete om - 
rådet og de strippede byggene 
til realistiske katastrofeøvelser.

en enorm rivejobb

“– Jeg har godt 
håp om at salg av 
deler og metaller 
vil finansiere hele 
riveprosessen.

Alle de tunge massene – bortsett fra de som er mest 
forurenset  – skal knuses og gjenbrukes på stedet.

Prosjektleder Steffen Mørtvedt foran restene av 
PM7, papirmaskinen der han i en årrekke var produk
sjonsleder.

På fabrikkområdet finnes kilometervis med rørgater 
av syrefast stål. Disse er verdt rundt en tier pr kg og 
representerer derfor en stor materialverdi.

Blant bygningene som skal få stå er dette verkste
det, som er rundt 100 år gammelt.
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flere vil ta fagprøve i 
gjenvinningsfaget
Gjenvinningsfaget er et relativt 
nytt fag, og veldig mange av 
utøverne i bransjen mangler 
denne formelle kompetansen. 
Men kravene til dokumentert 
kompetanse øker og mange er
farne medarbeidere melder seg 
på kurs for å avlegge fagprøven 
som praksiskandidater. Krets
løpet besøkte nettopp et slikt 
kurs i regi av MEF.

Av Johs. Bjørndal

Innenfor skolesystemet er Gjenvinningsfaget 
et såkalt «særløpsfag», det vil si at det 
består av et år i videregående skole,  på 
studieretningen Teknisk og industriell 
produksjon (TIP). Deretter følger en 
treårsperiode som lærling, med relativt 
beskjeden lønn. – Det har så langt vist seg 
ganske vanskelig å rekruttere så mange til 
dette løpet, men desto flere tar fagprøven 
som praksiskandidater, forteller Sverre Huse-
Fagerlie, fagsjef for avfall og gjenvinning 
i MEF. For disse er kravet for å melde seg 
opp til fagprøven minst fem års allsidig og 
relevant praksis, et krav mange arbeidstakere 
i bransjen tilfredsstiller. 

populærT
Og tall fra Utdanningsdirektoratet viser da 
også at i fjor bare ble avlagt to fagprøver i 
gjenvinningsfaget etter endt læretid, mens 
hele 63 praksiskandidater avla prøven. Og for 
disse kandidatene arrangerer både MEF og 
Norsk Industri kurs i det teoretiske pensumet. 

Huse- Fagerlie er nettopp i ferd med å 
gjennomføre en slik samling i MEF-huset 
når vi besøker han. – Disse kandidatene skal 
avlegge den teoretiske delen av fagprøven 
før jul. Vi arrangerer fire todagerssamlinger 
før det, forklarer han. Det er gjerne 12-15 
deltagere på disse samlingene, siden vi 
startet med dette i 2007 har mer enn hundre 
kandidater fulgt disse samlingene og avlagt 
fagprøve, forteller han. 

– en fanTasTisk reise
Med seg som kursholder har Huse-Fagerlie 
en skikkelig veteran i bransjen, Rolf Rosmo 
fra Trondheim. Han har drevet sitt eget 
selskap siden 1976, og er blant annet en 
erfaren aktør innen miljøsanering. I tillegg er 
han leder for prøvenemda i Sør- og Nord-

Trøndelag (som altså er det offentlige organ 
som arrangerer og godkjenner fagprøver), og 
han var aktiv for å få etablert faget for et tiår 
siden. – Å følge denne bransjen i nesten 40 
år har vært en fantastisk reise, fra Albert og 
Herbert til moderne prosessindustri. Det er 
en kompleks bransje med mange engasjerte 
folk og mye realkompetanse, nå gjelder det 
også å få hevet den formelle kompetansen. 
Og fagprøven er et godt virkemiddel som 
leder fram til fagbrevet – et godt papir å ha, 
sier han. Bare hittil i år har Rosmo arrangert 
ti fagprøver i Trøndelag. – De som melder 
seg opp er nesten alltid så godt skodd at de 
består prøven, sier han.

verdipapir
Og for mange er fagbrevet også et 
verdipapir. Ikke alle i avfallsbransjen har 
tariffavtale, det er også forskjeller mellom 
de ulike tariffområder når det gjelder hvilken 
lønnsøkning et fagbrev gir rett til. Men særlig 
innenfor offentlig sektor kan avlagt fagprøve 
gi rett til en lønnsøkning på ti kroner timen, 
altså rundt 20 000 kroner i året. Man kunne 
dermed tenke seg at en del arbeidsgivere ikke 
er særlig positive til at de ansatte avlegger 
fagprøve. – Det hører vi sjelden om. Det blir 
stadig vanligere at det i anbudskonkurranser 
stilles krav om dokumentert kompetanse. Og 
har man ansatte med fagbrev vil dette alltid 
være tilfredsstilt, sier Rolf Rosmo. 

Praksiskandidater til gjenvinningsfaget på samling hos MEF, flankert av kurslederne.  Fra venstre Rolf Rosmo, 
Rosmo Eiendom AS, Andreas Iversen , ROAF, Tom Kenneth Haugen, ÅRIM,  Kirsti Fjeld, ROAF,  Per Espen Borgen, 
ROAF, Per Ivar Godø,  Norsk Gjenvinning, Geir Ove Røed, Renor, Linda Thompson, ROAF, Rustam Zakhidov, ROAF, 
Sergio Muro, ROAF, Ove Rabbersvik, Rive og Knuseservice AS og Sverre HuseFagerlie fra MEF Service AS.

Bransjenettverket for gjenvinningsfaget 
består av Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), Avfall Norge og Norsk Industri. 
Formålet med nettverket er å utvikle 
læremateriell til den teoretiske fagbrevut-
dannelsen av Gjenvinningsoperatører i tråd 
med læreplanen for faget. I tillegg arbeider 
nettverket mot prøvenemdene som gjen-
nomfører og evaluerer den praktiske delen 

av fagprøven. Læremateriellet har nå vært 
gjennom en revidering og oppdatering i 
forhold til lov- og regelverk og generell 
utvikling i avfallsbransjen.

Læremateriellet inngår i kurspakker som 
tilbys av både Industriskolen og MEF. De 
som er interessert i informasjon og tilbud 
om kursopplegg for bedriftens ansatte, ta 
kontakt med Norsk Industri eller MEF. 

bransjenettverket

GJeNviNNiNG
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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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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.

Rustam Zakhidov 
er opprinnelig fra 
Uzbekistan og kom 
til Norge i 2002. 
Nå jobber han som 
kundeveileder på 
gjenvinningssta-
sjonen til ROAF, før 
det var han hos Oslo 
Ren på Grønmo. 
– Jeg går her fordi jeg 
vil ha flere og mer 
varierte arbeidsopp-
gaver – og for å få 
høyere lønn. – Jeg 
fryktet at det ville 
bli vanskelig siden 
jeg ikke er så veldig 
god i norsk, men det 
har gått greit. Disse 
samlingene er veldig 
matnyttige i forhold til det jeg holder på med, sier han. 

GJeNviNNiNG

Per Ivar Godø arbeider 
for Norsk Gjenvinning i 
Ålesund, hovedsakelig 
med mottak av farlig 
avfall fra nærings-
livet. – Jeg kan mye 
fra før, men det er 
veldig bra og få det 
systematisert og opp-
datert. Innholdet på 
samling ene er relevant, 
tonen er åpen og vi har 
en god dialog. Erfa-
ringsutveksling mellom 
deltagerne er jo også 
viktig når man kommer 
fra ulike virksomheter, 
mener han. – Vi har 
individuell avlønning 
og fagbrevet gir ikke 
nødvendigvis noe 
ekstra. Poenget for meg er å få mer kunnskap og tyngde, sier han. 

–  Mer kunnskap og 
 tyngde

–  vil ha varierte arbeids 
 oppgaver
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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.



www.autoretur.no    Kilder: ELV Direktiv 2000/53/EC,  Risk Assessment Report (EU –RAR-HH 2006, EU-RAR-EV 2008)
   COWI-rapport, februar 2013;  Utrangerte kjøretøy og miljøgifter i materialstrømmer ved fragmenteringsverk

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskap

Klarer vi å nå de nye kravene til gjenvinning av bilvrak i Norge?

Autoretur med samarbeidspartnere jobber kontinuerlig for å 
øke graden av gjenvinningen ved behandling av vrakede biler. 
Teknologien som benyttes for å miljøsanere og fragmentere 
vrakede biler er stadig under utvikling. Det samme gjelder 
materialbruken i produksjonen av nye biler. Det skjer også 
endringer i forskjellige lovverk. De nye kravene fra år 2015 
innebærer 95% gjenvinning mot dagens 85%.

Skjerpede krav fra år 2015  I dag er det felles europeiske krav til 
håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv: 85 prosent 
av bilens vekt skal gjenvinnes, noe som i seg selv et høyt krav. 
Fra år 2015 skjerpes kravet til 95 prosent, fortsatt slik at bare 

10 prosent kan energi-gjenvinnes. Gjenvinningsbransjen er i 
stadig økende grad er internasjonal, og handel med fraksjoner 
under gjenvinning vil sannsynligvis i økende grad krysse 
grensene innen EØS-området. Det fi nnes allerede i dag post-
shredder anlegg i Europa som oppfyller de nye kravene til 95 prosent 
gjenvinning, som blir innført i år 2015.

Unngå særnorske regler  Autoretur med samarbeidspartnere  er 
meget opptatt av at det ikke blir innført særnorske regler for 
gjenvinning av vrakede og utrangerte kjøretøyer. Myndighetenes 
regler bør konsentreres om å sette krav til resultatet av gjen-
vinningen – ikke til hvordan resultatet skal oppnås. I Europa har

industrien over tiår hatt anledning til å teste ut ulike metoder for å 
nå målene til gjenvinningsgrad. Denne utviklingen av sofi stikerte 
metode pågår kontinuerlig. Dersom regelverket skal bestemme 
hvordan gjenvinningen skal foregå, vil utviklingen stoppe. Det har vi 
simpelthen ikke råd til, sett fra et miljøperspektiv.
   
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 ut-
rangerte biler, til bransjens og miljøets beste.



www.autoretur.no    Kilder: ELV Direktiv 2000/53/EC,  Risk Assessment Report (EU –RAR-HH 2006, EU-RAR-EV 2008)
   COWI-rapport, februar 2013;  Utrangerte kjøretøy og miljøgifter i materialstrømmer ved fragmenteringsverk
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rekorDstor koNFerANse
Med 340 deltagere var årets 
farlig avfallskonferanse den 
største hittil. Og de fleste av dem 
som hadde tatt turen til Bergen 
har gitt positive tilbakemeldinger 
på arrangementet. Det betyr 
imidlertid ikke at alt i bransjen 
er fryd og gammen og alle 
problemer løst.  Mengden farlig 
avfall til behandling vil i år bli 
større enn noen gang tidligere. 
Og fra myndighetene ønsker 
bransjen strenge, klare regler og 
ikke minst en konsekvent hånd-
hevelse av dem (se også innlegg 
side 41).

NeGAtivt BilDe
Et panel av aktører i 
farlig avfallbransjen 
ble invitert til å dele 
sine tanker med 
konferansedeltagerne. 
De var heller dystre.

Av Johs. Bjørndal

Helge Haugen fra PCB Sanering, 
Karl Peder Bjerve fra Børstad og 
Ann-Cathrin Stridal fra NOAH ble 
intervjuet av kommunikasjons-
rådgiver Geir Holm om tilstanden 
i farlig avfall-bransjen. Og den 
var visst ikke mye å skryte av. 

– Jeg er ganske desillusjonert, 
moralen og etikken i bransjen er 

synkende. Det er stadig lettere å 
kutte hjørnene og flere er villige 
til å bevege seg ut i en gråsone. 
Pris er avgjørende og de som er 
villige til å tøye strikken vinner. 
Når det i tillegg nesten aldri er 
kontroller blir det til at bransjen 
snart bare består av useriøse 
aktører, sa Helge Haugen. 

Stridal var opptatt av fylkes-
mennene har for dårlig kompe-
tanse og at regelverket dermed 
praktiseres høyst ulikt i de ulike 
deler av landet. Mens Bjerve 
hadde opplevd at anonymiteten 
ikke ble ivaretatt ved varsling av 
ulovligheter til Miljødirektoratet.  
– Regelverket er for komplisert 
og det er vanskelig å få konkrete 

svar, sa han også. 
Det ble også diskutert om 

bransjen ikke bør innføre en 
strengere selvjustis gjennom 
NFFA, siden myndighetene ikke 
hadde evne eller vilje til å gjøre 
noe med det omseggripende 
forfallet. – NFFA bør kunne spille 
en rolle, sa Haugen. 

Nå var jo myndighetene 
relativt godt representert i salen, 
og Ingvild Marthinsen fra Miljø-
direktoratets industriavdel ing 
lot ikke disse budskapene stå 
uimotsagt. – Vi vil følge opp med 
nye kontroller, både anmeldte 
og uanmeldte, og vi kommer til å 
stenge anlegg som bryter regel-
verket gjentatte ganger, sa hun.

Ikke mye positivt kom fram i samtalen mellom fra venstre Geir Holm, Helge Haugen, Karl Peder Bjerve og AnnCathrin Stridal.



Emballasje skal være forsvarlig lukket og ikke være rusten, skitten eller skadet, heter 
det i ADRregelverket. På denne transporten fra Norge var ikke det tilfelle. 

– Mye DårliG 
  FrA NorGe
En god del farlig avfall fra Norge sendes til 
Danmark for behandling Og Torkil Hansen fra 
Rigspolitiets Færdselscenter kunne berette 
om mange brudd på ADRregelverket på disse 
transportene.

Etter flere alvorlige 
ulykker i 2009 og 
2010 – i to av dem 
omkom sjåføren – 
har kontrollen med 
transport av farlig 
avfall i Danmark 
blitt skjerpet. Og 
Hansen kunne love 
saftige bøter til så 
vel sjåfør, trans-
portør og avfalls-
besitter dersom 
regelverket ikke ble 
fulgt. Og det dreier 
seg ikke bare om å 
ha papirene i orden, 
Hansen viste mange 
bilder av hårrei-
sende emballering 
av farlig avfall på 
bil. – Misforstå ikke, 
vi ønsker avfallet 
fra Norge velkommen. Men vi 
forventer at lover og regler blir 
overholdt og det vil få konse-
kvenser om så ikke er tilfelle, sa 
Hansen. 

 

ADR 4.1.1.1: Emballager 
skal være lukket efter 
fabrikantens anvisninger. 

ADR 4.1.1.9: Emballager 
må ikke være 
 korroderede,  
 tilsmudsede, 
 beskadigede. 

Torkil Hansen lovte femsifrede bøter til 
dem som prøvde å transportere avfall 
gjennom Danmark uten å følge regel
verket. 
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Guro Milli fra COWI presenterte en lang rekke 
funn av miljøgifter i relativt nye produkter 
på Farlig avfall-konferansen. Som tidligere 
omtalt i Kretsløpet fant Rolf Tore Ottersen 
i fjor opptil 10 mg PCB pr kg i nye mobiltele-
foner.  Men også i nye plastkanner, lokk og 
folieprodukter er det funnet PCB, den gamle 
traveren blant miljøgiftene er tydeligvis 
fortsatt i sirkulasjon. 

Mange «nyere» stoffer som bromerte flam-
mehemmere, ftalater og bisfenol A brukes 
også som additiver i plast, i tillegg til gamle 
kjenninger som bly og kadmium. – Forbruket 
av bly i verden er faktisk større enn noen 
gang, sa Milli.  Hennes konklusjon var at plast 
med et vesentlig innhold av miljøgifter vi har 

faset ut ikke må materialgjenvinnes, og at 
plast med miljøgifter som fortsatt er tillatt 
brukt ikke bør gjenvinnes til produkter som 
ellers er giftfrie. For å gjennomføre dette i 
praksis kreves foruten økt kunnskap også et 
engasjement fra myndighetene. 

Milli var også innom bildekkene. Disse 
inneholder et bredt utvalg av såvel organiske 
miljøgifter som tungmetaller, og granulatet 
som gjenvinnes brukes i stor grad til kunst-

gressbaner og støtmatter, altså til produkter 
som brukes i barns lekemiljø. 

Enkelte tok imidlertid til motmæle mot 
dette budskapet, som vil ha som konsekvens 
at mer plast, gummi og tekstiler må gå til 
forbrenning.  – Innholdet av miljøgifter er 
ikke det mest interessante, spørsmålet er 
jo om de lekker ut i miljøet. Det siser disse 
analys ene ingenting om, sa Bjørn E. Bergh fra 
GLT Avfall. 

gjenvinning av miljøgifter?
Funn av miljøgifter i nye mobil
telefoner, gummimatter og 
en mengde plastprodukter 
reiser spørsmålet om 
materialgjenvinning er det 
riktige for produkter vi ikke 
egentlig kjenner innholdet av. 

Ida Kristine Buraas fra Golder Associates 
presenterte utfordringene denne stoff-
gruppen skaper på Farlig Avfall 2013. 

Bakgrunnen er at det opprinnelig kanadiske 
selskapet er engasjert av Norsk Gjenvinning 
til å undersøke PFC-innholdet i avfall og 
utslipp fra selskapets anlegg på Fagerstrand. 
Miljødirektoratet har nemlig pålagt en rekke 
selskaper å gjennomføre slike undersøkelser, 
og de foreløpige resultatene viser store 
variasjoner, og at det må finnes mange til nå 
ukjente kilder. Som mange andre organiske 
miljøgifter ser PFC-ene ut til å uskadelig-
gjøres ved forbrenning i høy temperatur, men 
stoffenes egenskaper gjør det vanskelig å 
rense dem når de er oppløst i vann. Men tall 
fra arbeidet hos Norsk Gjenvinning tyder på 
at både membranrensing (omvendt osmose) 
og bruk av aktivt kull har god effekt. – Men 
mye arbeid gjenstår, ikke minst når det 
gjelder identifisering av kildene. Kanskje må 
det gjennomføres analyser av alle kundenes 
avfall, sa Ida Kristine Buraas. 

SEPTEMBER 13, 2013 
COWI POWERPOINT PRESENTATION 29 

Gjenvinning av avfall –  
egentlig en resirkulering av miljøgifter? 

Guro Christine Milli fra COWI manet fram gjenvinningsspøkelset.

farlig nykommer
Perfluorerte organiske 
forbindelser (PFC) er en stor 
stoffgruppe som finnes i en 
masse produkter. Det mest 
kjente er PFOS som finnes i 
brannskum, men det er nå kjent 
at også de andre forbindelsene 
har giftvirkning i vann, er 
bioakkumulerende og kan gi 
biologiske effekter selv i lave 
konsentrasjoner. 

– Det finnes en lang rekke PFCstoffer som vi 
foreløpig vet svært lite om, sa Ida Kristine Buraas 
fra Golder Associates. 
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På lag med fremtiden

Yter Avansert Gassanalyse

Miljø-rapportering

NOx-måling

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

Verkstedveien 25 C - 1400 SKI

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

Yagass Miljø

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

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

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

YANOX

Utslippsmåling

Gassanalyse

NOx-måling

O2-måling

Duggpunkt

Kalibrering

Flow/Mengde

Gassdeteksjon

Relativ fuktighet

Miljø-rapportering

Etter at det ble arbeidet lenge og vel med 
kravspesifikasjonen ble utvikling og drift 
av systemet lagt ut på anbud i april, med 
anbudsfrist 28. juni. Syversen kunne fortelle 
at seks firmaer har gitt tilbud på utvikling og 
drift av dette systemet, og i skrivende stund 
foregår forhandlinger med «noen av dem». 
Meningen er at kontrakt skal skrives i løpet av 
november, og at utvikling og testing deretter 
vil ta et år. Men Syversen understreket at 
dette var en såkalt tentativ tidsplan, noe som 
så vidt vi skjønner betyr at forsinkelser ikke 
kan utelukkes. 

Det har vært litt ballkasting om autenti-
seringen av et slikt system, altså hvem som 
skal ha tilgang og hvilke prosedyrer brukerne 
må gjennom for å komme inn. – Vi er pålagt 
å bruke ID Porten/Altinn  (som altså er en 

felles påloggingsløsning for alle offentlige 
tjenester på nett), men det skal holde at en 
administrator hos hver aktør bruker denne. 
Andre brukere skal slippe å gå inn via denne, 
forklarte Syversen. 

Mange aktører har for lengst innført egne 
dataløsninger for registrering av sitt farlige 
avfall. Hvordan disse skal kunne kobles mot 
den nye deklarasjonsløsningen er derfor 
et tema. – Prosjektet vil ta ansvaret for og 
kostnadene ved å utvikle og tilrettelegge for 
mottak av data i deklarasjonssystemet. Dette 
skal gjøres så tidlig som mulig i prosessen. 
Men aktørene må selv ta ansvar for å tilpasse 
sine egne systemer for slik overføring, sa 
Syversen. 

Hun varslet også at en del aktører vil bli 
kontaktet i løpet av prosessen, for å delta i 

testfasen. Og de som fortsatt måtte føle at 
det er godt å ha et papir i hånda kunne hun 
trøste med at det er lagt opp til en over-
gangsperiode, slik at papirskjemaer fortsatt 
skal kunne brukes det første året etter at 
den elektroniske løsningen er sjøsatt. Det 
vil også bli etablert en egen brukerstøtte/
hjelpetelefon.

elektronisk deklarering om et år?
Trude Syversen fra Miljødirektoratet hadde den middels 
takknemlige oppgaven å berette om framdriften i prosjektet 
«Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall». 
Men nå synes det faktisk å være lys i enden av denne svært 
lange tunnelen. Og kanskje blir det ikke så innviklet å ta i bruk 
dette systemet heller.

Av Johs. Bjørndal

– Vi har tatt hensyn til innspill fra bransje
organisasjonene, sa Trude Syversen da hun 
oppdaterte deltagerne på Farlig avfall 2013 om 
statusen for elektronisk deklarering av farlig avfall. 



Miljødirektoratet har foretatt to inspeksjoner som viser at 
farlig avfallbedriften Sandnessjøen Gjenvinning har begått 
mange og alvorlige brudd på utslippstillatelsen. Bedriften får 
nå varsel om at direktoratet vil stanse driften ved anlegget.

Sandnessjøen Gjenvinning AS har tillatelse 
til mottak og behandling av farlig avfall fra 
bore- og brønnoperasjoner i Norskehavet. 
Siden oppstarten av anlegget i 2011 har 
Miljødirektoratet avdekket flere brudd på 
kravene i tillatelsen. Inspeksjonene har blant 
annet avdekket for høye utslipp av organisk 
stoff (TOC) til sjø. Utslippskontrollen ved 
anlegget er så mangelfull at det også kan ha 
vært ulovlige utslipp av olje og/eller kjemi-
kalier til sjø, uten at bedriften har oppdaget 
det. Lagringen av farlig avfall ved anlegget er 
også uforsvarlig, ifølge pressemeldingen fra 
Miljødirektoratet. 

– Forurensningsmyndighetene har fulgt 
opp farlig avfall-bransjen tett i mer enn ti år, 
og vi er knallharde på at håndtering av farlig 
avfall skal skje på en forsvarlig måte. Sand-
nessjøen Gjenvinning har gjennom hele sin 
driftsperiode hatt omfattende brudd på tillat-
elsen, og de har ikke rettet opp avvikene. For 
å kunne drive et behandlingsanlegg for farlig 
avfall er det en forutsetning at de ansvarlige 

har evne og vilje til å drive i henhold til 
tillatelsens krav. Det er ekstra alvorlig 
at vi fant flere av de samme ulovlige 
forholdene ved en inspeksjon i august 2013, 
som vi fant under en inspeksjon i 2012. Det 
skjedde til tross for bedriftens forsikringer 
om at feilene var rettet, sier direktør Ellen 
Hambro i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har i brev datert 30. 
september gitt bedriften varsel om at det 
vil bli fattet vedtak om stans av driften ved 
anlegget. Sandnessjøen Gjenvinning må 
sende kommentarer til dette varselet innen 
to uker. Deretter kan det fattes vedtak om at 
bedriften må stanse mottak og behandling 
av farlig avfall innen 24 timer. – Dette er en 
streng reaksjon som Miljødirektoratet sjelden 
tyr til. Men når vi oppdager så mange og 
gjentatte alvorlige brudd på tillatelsene våre 
som i dette tilfellet, må vi reagere strengt, 
sier Ellen Hambro.

Roald Moi er daglig leder hos Sandnes-
sjøen Gjenvinning. Han beklager at man har 

havnet i en slik situasjon at anlegget nå står i 
fare for å bli stengt. – Vi overtok et temmelig 
nedslitt anlegg i mars i fjor og hadde tilsyn 
rett etterpå. Siden har vi arbeidet med å 
lukke avvik, men dette har tatt lengre tid enn 
forutsatt – noe vi burde varslet Miljødirekto-
ratet om. Men vi har nå redegjort for det vi er 
i gang med og bedt om et møte med direkto-
ratet. Vi satser på å innfri de kravene som blir 
stilt, slik at vi slipper å stenge anlegget, sier 
Moi til Kretsløpet.

Sandnessjøen Gjenvinning eies av 
selskapet Oiltools AS, med hovedkontor på 
Sola. Selskapet overtok mottaksanlegget 
for farlig avfall i Sandnessjøen etter Norsk 
Gjenvinning Offshore AS. 

FArliG AvFAll

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

varsler stans ved sandnessjøen gjenvinning

Blant avvikene som ble funnet ved tilsyn hos Sand
nessjøen Gjenvinning er uforsvarlig lagring av farlig 
avfall. Foto Miljødirektoratet.



stadig mer 
strandrydding
Oppsummeringen av årets strandrydding 
viser at 300 kilometer strender er ryddet 
for 116 tonn plast og søppel. Drøyt 10 000 
frivillige la ned av i overkant av 16000 timer 
under årets Strandryddedag. – Engasje-
mentet for å holde strendene, havbunnen 
og kystlinjen vår frie for plast og søppel er 
rekordstort – dobbelt så stort som i 2012. 
Den offisielle strandryddedagen var 27. 
april, men sein vår mange steder gjorde at 
aksjonene ble gjennomført senere, forteller 
kampanjeleder Mali Hole Skogen i Hold Norge 
Rent. Derfor forelå heller ikke tallene før i 
september, men de viser altså som før at det 
er plast i ulike former som utgjør hoved-
tyngden av forsøpling på norske strender.

Det er plast, 
taustumper 

og isopor som 
dominerer 
fangsten 
fra årets 

strandrydde
aksjon.

Kampanjeleder Mali Hole 
Skogen er svært fornøyd 

med oppslutningen om 
årets strandrydding.

Foto Hold Norge Rent.

Hovedtall fra årets aksjon. Som man ser er strandryddingsaktiviteten er 
fordoblet fra i fjor.

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



I kunstprosjektet Melankoli 
kombi neres miljøpolitikk, 
 pedagogikk og billedkunst ved 
hjelp av strandplast og moderne 
teknologi. Slik markerer kunst
nerduoen Prestgaard/Andersen, 
Edvard Munchs 150 års jubileum. 

Av Marte Østmoe

Kari Prestgaard og Astor Andersen ønsker at 
skoleelevene skal oppleve strandplasten på 
flere nivåer, dels som avfall og objekter, dels 
som minner og små fortellinger og til sist som 
farger og former. 

– Hovedpoenget er å undersøke avfall som 
materiale i en skapende prosess, sier Astor. 

Kunstnerne har i tre år arbeidet med strand-
plast og hatt barn som målgruppe. I disse dager 
er de i ferd med å avslutte kunstprosjektet 
Melankoli. Inspirasjonskilde er tre av Munchs 
mange versjoner av maleriet med samme navn. 
Prosjektet, som er kjøpt inn av Den kulturelle 
skolesekken, har favnet 22 skoleklasser. I 
slutten av november skal elevarbeidene vises 

på den årlige DKS-utstillingen på Sandefjord 
kunstforening. 

heslig og vakkerT 
– Vi er et slags kunstsirkus på turné, smiler 
Kari. På en snau time har hun og Astor rigget 

opp et justerbart stillas på scenen i gymsalen 
på Vesterøy skole i Sandefjord. Her viser en 
projektor et lysbilde av Melankoli ned på en 
canvas som ligger på gulvet. I stillaset er det 
også montert et fjernstyrt speilreflekskamera 
som foreviger elevenes bilde. Munchs verk gir 
anvisninger om farger, linjer og detaljer. Nå er 
det elevenes oppgave å fylle ut lysbildet med 
strandplast som passer. Når lysbildet slukkes og 
fotografiet av elevenes eget arbeid vises for 
første gang, går det et stort wooow gjennom 
klassen. 

– Elevene får som regel to wow-opplevelser, 
forteller Kari. – Det skjer når kunstverket vises 
som et ferdig foto, samt helt i starten når 
strandplasten, som ligger skjult under to hvite 
presenninger,  avdukes. Synet er overvel-
dende: To fargerike hauger med plastkorker, 
taustumper, en enslig kroks, biter av strandleker, 
en dukkearm, plasttallerkener, engangsbestikk, 
lightere, smukker og Q-tips-pinner. Og mye, mye 
mer. Det er både heslig og vakkert på samme 
tid. 

fra sjalusi Til bekyMring
Kari kan lett sette seg inn i barnas opplevelse. 
Sammen med Astor har hun plukket strandplast 

ForsØpliNG

Munch feires med strandplast

Edvard Munchs Melankoli fra 1893, laget av 6. klassinger ved Vesterøy skole i Sandefjord. Noe av strandplasten er plukket i Åsgårdstrand, nettopp på det samme stedet 
hvor Edvard Munch malte bildet. Ideen til Melankoli fikk Prestgaard/Andersen fra dokumentarfilmen Waste Land. Foto Prestgaard/Andersen.

Astor Andersen 
snakker med 
elevene om 

miljø og plastens 
skadevirkninger 

i naturen. – Marin 
forsøpling er et 

globalt problem, 
sier han.
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i Vestfold, England, Kanariøyene, 
Spania, Hellas, Italia og Colombia. 
Noen av de ”beste” plastbitene har 
de funnet i Åsgårdstrand, nettopp 
på den samme stranden hvor Munch 
malte Melankoli. – Med tanke på 
miljøet ønsker vi å komme til rene 
strender, sier Kari, men legger til 
at hun også kan bli litt ”skuffet” 
hvis hun ikke finner noen skatter. 
Samtidig som de poengterer at 
strandplast er et alvorlig miljøpro-
blem, har Prestgaard/Andersen valgt 
å stille seg åpne for materialets 
estetikk og muligheter. 

– Elevene får erfare at det ikke er farlig å ta 
i søppel. De opplever at det stygge og urene 
omvandles til noe vakkert og rent og verdifullt, 
understreker Kari. Elevene går også under 
huden på Edvard Munch og Melankoli-motivet. 
Hovedpersonen i bildet skal, i følge Munchs 
egne notater, være sjalu og melankolsk på 
grunn av en kvinne. I bildets bakgrunn står 
denne kvinnen sammen med en annen mann. 
De to skal gå om bord i en båt og en tredje 
mann skal ro dem over til en øy. Prestgaard/
Andersen setter motivet inn i vår tid og ser for 
seg at det er Munch selv som sitter i strand-
kanten og tenker på hvordan havet lider.

Mangedobbel resirkulering
Det nærmer seg to timer. Elevene ligger på 
kne og leter etter spesielle farger, former og 
størrelser i haugene med strandplast. – Let etter 
grønne biter som dere får plass til i hånden, 
oppfordrer Astor.  Like etter er oppgaven å 
finne noe lysegrønt. Deretter sort. 

I grupper på tre går elevene bak scene-
teppet for å skape kunst av de ferdig sorterte 
plastbitene. Det er disse bitenes dimensjoner 
og kulør som danner dybde og stemning i 
bildet. Nå og da skrur Kari av prosjektoren slik at 

Munchs bilde forsvinner fra canvasen. Tilbake 
står elevenes tolkning. Når alle brikkene er på 
plass, knipser Astor et bilde av elevarbeidet. På 
Mac´en viser Kari det bildet som skal printes ut 
og vises på utstilling. Så er det tid for å sope 
sammen dagens bilde, men plastbitene lever 
videre. 

– Alt pakkes pent ned i transportkasser slik at 
nye skoleklasser kan utforske materialene og vi 
oppnår en mangedobbel resirkulering, forklarer 
Kari og minner om stikkordene i Melankoli: 
Munch, miljø og materialer. 

 

 

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

Profesjonelle Maskiner For 
Moderne Avfallsbehandling! 

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

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

Vi Gratulerer NGIR Med  
Ny TERMINATOR 3400 S 
Mobil Avfallskvern! 

Her er Ulrik Nilsen, Theodor Gade og Marius Strand fra sjette 
klasse på Vesterøy skole i Sandefjor i gang med å pusle sammen sin versjon av Melankoli..

Kari Prestgaard ser det heslige i strandplasten, 
men også det estetiske. Øredobbene hennes er 

laget av biter hun har funnet på stranda. 
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GJeNviNNiNG

LOOP Miljøskoles nye opplegg 
for barnetrinnet ble lansert i 
ROAFs nye administrasjons
bygg – for øvrig et passivhus – i 
slutten av august. Og dersom 
reaksjonene fra klasse 4A på 
Vesterskaun skole i Sørum er 
representative er dette et opp
legg som treffer barna hjemme. 

Av Johs. Bjørndal

– Avfallspyramiden for ungdomstrinnet 
ble lansert i fjor og har fått en veldig god 
mottakelse. Det ble raskt klart at vi måtte 
utvikle et lignende opplegg også for barne-
trinnet, sa prosjektleder Terje Eckhoff ved 
LOOP Miljøskole. Han hadde riktig nok visse 
problemer med å få i gang demonstrasjonen 
av det nye produktet, men etter hvert gikk 
det fint og nå ligger opplegget både for 
barne- og ungdomstrinnet gratis tilgjengelig 
på avfallspyramiden.no. – Og alt innholdet 
er knyttet opp mot kompetansemålene for 
fjerde årstrinn i læreplanene, sa Eckhoff, som 
er tidligere ungdomsskolelærer og kjenner 
stammespråket. 

Som navnet tilsier er opplegget en 
interaktiv visualisering av det berømmelige 
avfallshierarkiet, i form av en femtrinns 

pyramide. Her kan man klikke seg inn på 
hvert enkelt lag og finne fakta, filmklipp og 
oppgaver som elevene kan løse. Her finnes 
også et kildesorteringsbånd, der avfallet 
kommer i økende tempo og gjør betenknings-
tiden minimal.  

Etter at elevene – som alle måtte 
innrømme at de hadde hatt blinkesko i 
tidligere alder – og læreren Karen Marie 
Damsgaard hadde gjort seg ferdige med 
det pedagogiske var det duket for dagens 
overraskelse, Alex Rosén. Mannen har jo 
utviklet seg til et vandrende gjenvinnings-
symbol og tok også denne målgruppen med 
storm. Elevene satt som fjetret så vel under 
rockesangen som hans mildt sagt eventyrlige 
beretninger fra båtturene med Berserk.  
– Og så er jo alt jern skapt i en smell, det 

kommer aldri noe nytt. Da kan vi jo ikke bruke 
opp det, sa han. Alle lot til å skjønne poenget.

Avfallspyramiden er utviklet av LOOP og 
selskapet Soleis, som har spesialisert seg på 
utvikling av interaktive undervisningsopp-
legg. Arbeidet er også støttet av ROAF, Avfall 
Norge og Syklus. 

avfallspyramiden for 
barnetrinnet klar

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

En lettere 
forvirret skotte 

er gjennom
gangsfigur i 

undervisnings
opplegget.

Startsiden på 
avfallspyra

miden.no gir 
adgang til 

opplegget for  
barne og 
ungdoms

trinnet.

– Og så kom det en hval, svær som en 
trailer og begynte å kose med båten. 
Alex Rosén sparte ikke på konfekten 
da han fortalt elevene om sine 
seilturer i polhavet.
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Nordby Gårdsbarnehage i Halden deltok i 
Grønt Punkts spill «Redd verden med Lorax». 
De gikk av med seieren og 20.000 kroner. 
Nå er det duket for en ny runde med spillet 
som skal lære barna å skylle, brette og stappe 
drikkekartongene sine. 

 «Redd verden med LORAX» er et spill laget 
av Grønt Punkt i samarbeid med Regnskog-
fondet. Det består av fakta og fargerike bilder 
og tar med barn og voksne på en reise til dype 
regnskoger, der de lærer om rare, morsomme 
og merkelige dyrearter. Når klassen har spilt 
ferdig kan et bonusspørsmål besvares elek-
tronisk, og klassen eller avdelingen blir med i 
premietrekningen. – Det er utrolig gøy at vi har 
vunnet i Grønt Punkts spill. Ikke minst er det 
overraskende, siden vi vant Halden Kommunes 
miljøpris for bare noen år siden, sier Ann Kristin 

Clausen, som er pedagogisk 
leder ved barnehagen. Hun 
sier pengene vil gå til opplev-
elser for de 28 barna på 
Nordby, som til daglig omgås 
egne høns og dessuten 
deles inn etter alder – til 
kyllinger, høner og haner.  
Premien fra Grønt Punkt vil 
de bruke på en utflukt til 
en større besøksgård i nærområdet. – Vi vil 
skape bevissthet rundt viktigheten av å ta 
vare på de ressursene som finnes på kloden 
vår, og det kan ikke påbegynnes for tidlig, sier 
prosjektleder Arve Martinsen og legger til at 
han er imponert over det daglige miljøarbeidet 
til Nordby Gårdsbarnehage. 

Grønt Punkts miljøsatsing rettet mot barn 

fortsetter denne høsten, alle kan bestille 
«Redd verden med Lorax del 2» gratis på 
Grønt Punkts hjemmesider. 

– En makrellboks kan bli til en 
sparkesykkel! Kasper (5 år) er 
ivrig når han forteller om hva 
han har lært om kildesortering 
og gjenvinning. Sammen med 
de andre femåringene i Helle
rud barnehage har han vært på 
kildesorteringseventyr med Al
bert Åberg og LOOP Miljøskole.

Av Bente h. Gundelsby, loop

Albert Åberg er frontfiguren i LOOP Miljø-
skoles nye hefte om kildesortering og 
gjenvinning. I heftet lærer han om hvorfor vi 
kildesorterer og hva ting blir til. Her finner du 
også morsomme oppgaver relatert til temaet. 
– Det var gøy å lete etter flasker!, sier Ada, 
mens Me Linh viser oss tegningen hun har 
laget av Albert og hunden hans.

kjær figur
– Vi er stolte over samarbeidet med Albert 
Åberg, sier Terje Eckhoff, prosjektleder i LOOP 
Miljøskole. Han gleder seg over resultatet, et 
hefte hvor en av våre mest kjente og kjære 
tegneseriefigurer lærer barna om kildesor-
tering og gjenvinning. – Albert har en bred 
appell og treffer målgruppen godt. Heftet 
er laget for barn i barnehagealder, men kan 
fint brukes av 1. og 2. klassinger, fortsetter 
Eckhoff.

anbefales varMT
Line Steen Hansen er pedagogisk leder i 
Hellerud barnehage og hun har jobbet med 
heftet sammen med femåringene. Hun er 
begeistret: – Vi har lest historien i heftet høyt 
og arbeidet med oppgavene både hver for 
oss og i fellesskap, sier Steen Hansen. Barna 
har satt pris på å gjøre noe annerledes og 
det har vært lett å engasjere dem i spørsmål 
knyttet til miljøet og hvordan vi tar vare på 
naturen rundt oss. Jeg vil absolutt anbefale 
andre å ta det i bruk!

MorsoMMe oppgaver
Barna blir engasjerte når de skal vise hvordan 
avfallet skal kildesorteres. – Ketsjupflaska er 
plastikk!, roper de i kor. – Drikkekartongene 
må skylles, brettes og stappes, sier Ada. Mens 
Daniel er mest opptatt av å fargelegge plan-
kehytta til Albert: – Den må ha mange farger, 
forklarer han.

Albert Åberg-heftet er gratis og kan 
bestilles på miljøskole.no/produkter.

loop Miljøskole

Pedagogisk leder på Nordby Gårdsbarnehage, 
AnnKristin Clausen, mottar premien på 20 000 
kroner fra Grønt Punkts prosjektleder Arve 
Martinsen, til stor glede for «kyllinger, høner og 
haner».

albert åberg kildesorterer

Me Linh (5 år) vil gjerne svare når hun får spørsmål om 
Albert Åberg. Foto Karoline Hjorth.

Line Steen Hansen, pedagogisk leder i Hellerud bar
nehage, forteller barna historien om hvordan Albert 
Åberg kildesorterer. Foto Karoline Hjorth. 

LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisnings
opplegg på bokmål og nynorsk for alle al
derstrinn. Opplegget er variert og består av 
hefter, tegneserier, musikk, film, en teater
forestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er 
tilpasset kompetansemålene i læreplanene, 
og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige 
prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også 
andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap 
om kildesortering og gjenvinning.

reddet verden med lorax 
– vant 20.000 kroner
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DeBAtt

gjenvinning av ee-avfall gir 
 miljøgevinst
Innsamling og 
gjenvinning av kjøleskap, 
mobil telefoner og 
LCDTVer gir klar netto 
miljøgevinst. Gevinsten 
ved å spare jomfruelige 
materialer og hindre 
utslipp overstiger klart 
miljøbelastningen ved 
innsamling, transport og 
behandling.

Av Cecilie Askham, 
Østfoldforskning

Østfoldforskning vant Elreturs miljøpris i 
2011 med et prosjektforslag som skulle 
undersøke om det koster mer enn det smaker 
å gjenvinne EE-avfall med tanke på miljø/
klima. Arbeidet som har foregått siden da har 
undersøkt denne problemstillingen grundig. 
Data og informasjon om hva som faktisk skjer 
rundt i det langstrakte landet vårt har vært 
samlet inn. Østfoldforskning har spurt om hva 
som skjer med innsamlet elektronikk avfall 
på alle lokale mottak og transport av disse 
kasserte elektronikkprodukter til behandling, 
enten det skjer i Norge, eller utlandet.

ulike uTfordringer
Elretur samler inn alle typer elektronikk etter 
at brukeren har definert de som utbrukt og 
levert de til innsamling. Det hadde vært en 
veldig stor oppgave å se på alle mulige typer 
EE-avfall, slik at oppgaven ble begrenset 
til tre representative eksempelprodukter, 
nemlig mobiltelefoner, kjøleskap/fryseboks 
og LCD-TV. Disse representerer tre ganske 
forskjellige utfordringer. Kjøleskap/fryseboks 
produkter er relative tunge og store, mens 
mobiltelefonen er på andre enden av skalaen. 
LCD-TV ble valgt fordi det er en produkt-
gruppe som man antar vil øke i omfang i 
EE-avfallet i årene fremover, og i Europa er 
det kjent at man ikke er helt i mål med tekno-
logien for å håndtere kasserte LSD-skjermer.

kliMaeffekT og gifTigheT
Det er gjennomført livsløpsanalyser og 

modellene er utviklet i samarbeid med 
blant andre Avfall Norge. I en livsløpsana-
lyse forsøker man å inkludere alle viktige 
material- og energistrømmer som må til for at 
et produkt produseres, brukes og håndteres 
etter endt liv hos forbrukeren. For Elretur 
var fokuset hva som skjer når forbrukeren 
har kastet produktet. Flere miljøeffekter 
kan analyseres, men i dette tilfelle ble det 
avgrenset til klimaeffekter og toksisitet. 

resulTaTer
Resultatene fra analysene var ganske klare:
• Jo edlere ressurser, jo viktigere med gjen-

vinning!
• Riktig avfallshåndtering av kjøleskap er 

viktig for å sikre at det ikke slippes ut 
klimagasser fra kjølesystemet.

• Riktig materialgjenvinning av mobiltele-
foner gir sparte klimagassutslipp, gjennom 
å gjenvinne og erstatte edle metaller i nye 
produkter.

• Materialgjenvinning av LCD-TV kan gi 
sparte klimagassutslipp.

• Det er stor miljøeffekt ved å gjenvinne 
sjeldne metaller.

• Transporten er omfattende, men gir lav 
miljøbelastning.

forTsaTT Mye kfk
Et typisk kjøleskap fra norske husholdninger 
som leveres til avfallshåndtering inneholder 
ca 30 kg stål og plast, i tillegg til en liten 
mengde kjølegass. Dersom kun en liten 

mengde av kjølegassen lekker ut (10% 
eller mer), gir det så stor klimaeffekt at det 
overskygger miljønytten ved å gjenvinne de 
andre materialene i kjøleskapet. Riktig og 
skånsom avfallshåndtering er derfor svært 
viktig. Utslippene blir betydelig større hvis 
kjøleskapet er så gammelt at det inneholder 
KFK-gasser, og tall fra Elretur viser at nesten 
halvparten av alle kjøleskap og frysere som 
samles inn fortsatt har slike gasser som 
kjølemedium (KFK-gasser har vært forbudt 
siden 1996.)

Ved å unngå utslipp av kjølemedier 
oppnås det sparte klimagassutslipp på 600 
kg CO2-ekvivalenter pr kjøleskap når disse 
består av ”snillere” kjølemedier. Dette tilsvarer 
klimagassutslipp fra å kjøre 3000 km med 
en gjennomsnittlig personbil. Men med et 
gammelt kjølemedium som for eksempel 
R12 hadde utslippene hatt en 40% høyere 
klimapåvirkning enn med det mer moderne 
kjølemediet antatt i analysen (R134a).

Data fra Elretur viser fordeling av kjøle-
midlene i kjøleskap/fryseboks som Elretur 
samlet inn i 2012:
• R12 – 49 %
• R134a – 17%
• R600a - 34 %

Dette gjør det utrolig viktig at de som tar 
i mot kjøleskap/fryseboks på mottakene 
håndterer disse slik at ikke kjølegassystemet 
punkteres ved flytting/håndtering og trans-
port videre til behandling.

Den største miljøbelastningen Østfoldforskning fant fra EEavfall skjer dersom 
kjølemedier slipper ut i atmosfæren. Forsiktig behandling er derfor vesentlig. 
Foto Elretur.
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ingen gjenvinning 
uten kildesortering

ved å kildesortere plastemballasje er 
du og din bedrift med på å ta ansvar for 

miljøet, og vise  samfunnsansvar. selv  
emballasje som har inneholdt farlige  
stoffer kan gjenvinnes hvis den kilde-

sorteres riktig. sjekk faremerkingen på  
emballasjen og påse at den er tom og 

drypptørr før du kildesorterer. 
din lokale innsamler 

hjelper deg i gang.

gjenvinning av 
1 kg plast sparer 
2 kg olje.

Cecilie Askham i Østfoldforskning har undersøkt miljøgevinsten ved 
EEgjenvinning, men ikke den totale samfunnsøkonomiske effekten. 

MaTerialverdier
Innsamling og materialgjenvinning av en 
gjennomsnittlig mobiltelefon gir sparte 
klimagassutslipp tilsvarende 1 kg CO2 
sammenlignet med at mobiltelefonen havner 
i restavfallet. Miljønytten kommer hoved-
sakelig fra gjenvinning av sjeldne metaller, 
siden dette fører til at mengden metaller som 
må utvinnes fra naturen kan reduseres.

LCD TV’er er et relativt 
nytt produkt og teknolo-
gien for avfallshåndtering 
av disse er fortsatt under 
utvikling. Analysene viser at 
riktig avfallshåndtering kan gi 
store gevinster. Materialgjen-
vinning av en LCD-TV foretatt av 
Elreturs samarbeidspartnere gir 
sparte klimagassutslipp på 35 kg 
CO2-ekvivalenter sammenlignet med at 
TV-apparatet energigjenvinnes i en indu-
striell forbrenningsprosess.

EE-avfall inneholder betydelige mengder 
sjeldne jordarter (metaller). Analysene viser 
at det har betydelig miljøeffekt å gjenvinne 
metaller som er sjeldne, fordi disse som regel 
er veldig ressurskrevende å utvinne ved 
gruvedrift..

klar konklusjon
Selvsagt er det noen som stiller spørsmål ved 

at kasserte EE-produkter transporteres langt 
i Norge før de sendes til behandling/gjen-
vinning. Man lurer på om vinningen går opp 
i spinningen. Analysen viser at innsamling 
og behandling av EE-avfall genererer stor 
transportaktivitet, men at miljøbelastningen 
fra transport er svært liten sammenlignet 
med gevinsten ved materialgjenvinning. 
Dermed er konklusjonene fra Østfoldforsk-
nings prosjekt: «Nei, det koster ikke mer enn 
det smaker å gjenvinne EE-avfall!». Disse er 

verdifulle ressurser bør tas vare på og fås 
tilbake inn i samfunnets kretsløp.

EE-avfall er en svært sammensatt 
avfallskategori. For produkter som inne-
holder farlige eller toksiske stoffer er riktig 
avfallshåndtering viktig for å unngå at 
giftige stoffer slipper ut i naturen og skader 
mennesker, dyr og natur. For produkter som 
inneholder verdifulle metaller gir det en 
gevinst å gjenvinne disse fordi en ved å ha en 
størst mulig andel gjenvunnet materiale på 
markedet unngår å utvinne jomfruelig mate-
riale. Å unngå å utvinne jomfruelig materialer 
sparer miljøet for belastninger knyttet til 
utvinningen og er i tillegg med på at man i 
mindre grad bruker opp jordas ressurser.

nyTT prosjekT
Samtidig er det viktig å redusere trans-
portarbeidet ved innsamlingen både av 
miljømessige og ikke minst økonomiske 
årsaker. Elretur har derfor fått midler fra 
Smartrans-programmet i Forskningsrådet 
sammen med Østfoldforskning og flere 
industri- og forskningspartnere for å utvikle 
mer effektive logistikkløsninger og bedre 
sporbarhet for EE-avfallet. Prosjektet har en 
ramme på totalt 12,6 mill NOK (hvorav 5,2 
mill fra Forskningsrådet) og skal pågå fra 
2013-2016.
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fornuftig med utvidet 
miljøsanering av biler?

La oss først fastslå at den 
behandling som skjer i dag av 
kasserte kjøretøy og krets-
kortene i disse er fullt lovlig og at 
alle de shreddere som Autoretur 
har i sitt nettverk overholder 
myndighetenes grenser for 

utslipp. Det diskusjonen handler 
om er derfor ikke om regelverket 
overholdes, men om man kan 
oppnå noen vesentlig forbedring 
(ut over de krav myndighetene 
har satt) ved ytterligere manuell 
miljøsanering av biler før de går i 

shredder, og om dette i tilfelle er 
fornuftig bruk av ressurser. 

At Renas plukker ut kretskort 
og dermed redder verdifulle 
metaller, er selvsagt flott. 
Om man dermed også hindrer 
forurensning, er imidlertid 
avhengig av hvordan fluffen fra 
shredder ville blitt behandlet. 
En bil er et langt mer komplisert 
produkt enn f.eks. mobiltelefoner. 
Moderne biler har mellom 50 
og 70 små og store kretskort/
styringsenheter spredt rundt i 
alle bilens hulrom. Det vil være 
en helt umulig oppgave for en 
biloppsamler å finne disse uten 
å skru/skjære hele bilen fra 
hverandre. En slik prosess er i seg 
selv miljøbelastende og dessuten 
svært ressurskrevende. Dermed 
mener Autoretur AS at dette er 
et villspor. Ressurser bør brukes 
på annen måte.

Også Renas sender sine 
kretskort i shredder. Å skille ut 
kretskort fra fluff er ikke spesielt 
komplisert, og teknologien er 
vanlig hyllevare. Slik sortering 
skjer allerede i de shreddere som 
behandler kjøretøy, og ikke bare 

i de spesielle shredderne som 
Renas benytter seg av. 

Kretskort er ikke farlig avfall i 
seg selv. Og bruk av bly og andre 
tungmetaller er for lengst faset 
ut av bilproduksjonen. De spor av 
tungmetaller som måtte komme 
fra kasserte biler blir nå helt 
borte etter hvert som de eldste 
bilene tas ut av markedet.

Vår konklusjon er derfor at det 
er umulig, eller i alle fall ufor-
nuftig ressursbruk, å forsøke å 
plukke ut kretskort ved miljø-
saneringen før kjøretøyet går 
i shredder. Det er usikkert om 
tiltaket vil gi noen miljømessig 
nettogevinst samtidig som 
behovet minker ved at innslag 
av tungmetaller i sanerte biler er 
synkende.

I siste nummer av Kretsløpet reiser Laila Borgen Skaiaa i Renas spørsmål 
om regelverket er fornuftig når man ikke fjerner kretskort fra kasserte 
biler før de går i shredder. Spørsmålet forutsetter at det kan oppnås bedre 
miljøsanering ved å fjerne kortene på forhånd. 

Av erik Andresen, Autoretur

Spørsmålet er om det er en fare for miljøet at bilvrakene  går inn i shredder med 
kretskort og eventuelle tungmetaller i. 

Erik Andresen i Autoretur mener utvidet 
miljøsanering av biler er ufornuftig bruk 
av ressurser.
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Kenneth Sandberg i COWI mener forurenset fluff ikke nødvendigvis fører til 
foruurensning av miljøet.

Miljøsanering av biler i et 
helhetlig perspektiv

Det helhetlige perspektivet 
oppfattes tydeligvis som ”en 
enkel måte å skjule utslipp på”. 
Men helhetlig tenkning er en 
forutsetning for å finne miljø-
messig gode løsninger. COWIs 
rapport ser på hva som finnes 
av problematiske stoffer i bilene 
som vrakes i dag, og den ser 
helhetlig på systemet som disse 
bilene inngår i. Dette har ingen-
ting å gjøre med å skjule noe som 
helst, tvert imot dreier det seg 
om å bringe mest mulig informa-
sjon fram i lyset. Det er vanskelig 
å forstå akkurat hva Skaiaa 
mener ”skjules”. I rapporten frem-
legges all relevant informasjon 
som er blitt funnet, blant annet, 
som Skaiaa selv trekker fram: 
flere analyser som viser høyere 
innhold av miljøgifter i fluff fra 
kasserte kjøretøy enn i fluff fra 
miljøsanert EE-avfall.

fluff – en vei eller 
avvei?
En forbehandling som skal sikre 
en helt ren fluff fra bilvrak vil 
nærmest kreve at bilene plukkes 
fullstendig fra hverandre før 
shredder, inkludert fjerning av 
understellsbehandlingen. En så 
omfattende manuell utsorter ing 
fremstår som et urealistisk 
alternativ.

Skaiaa viser til at miljøsanert 
EE-avfall ikke bidrar like mye 
til forurensing av fluff som 
kasserte kjøretøy. Det er riktig, 

men forurensing av fluff er ikke 
det samme som forurensing 
av miljø. Om forurenset fluff 
fører til forurensing av miljø, 
vil være avhengig av fluffens 
nedstrømsløsninger. Utsor-
tert bromplast fra EE-avfall 
forbrennes for å destruere 
bromerte flammehemmere. Fluff 
forbrennes også ved tempera-
turer som destruerer bromerte 
flammehemmere.

RENAS’ visjon om at ingen 
miljøgifter skal komme på avveie, 
er en god visjon. Shreddere 
og deres fluffraksjon er ikke 
nødvendigvis en avvei, men kan 
like gjerne være en vei. En mulig 
avvei er derimot utslipp til luft 
og vann fra shreddere, noe som 
også omtales i COWIs rapport.

Maskinell sorTering
Materialer som inneholder 
miljøgifter bør sikres en forsvarlig 
sluttdisponering og gi minst 
mulig utslipp på vei til sluttdis-
poneringen. Manuell sortering 
er en mulighet, men trenger ikke 
nødvendigvis være en del av 
denne veien. Maskinell utsorter - 
ing av kretskort, bromplast, med 
mer benyttes i håndteringen 
av EE-avfall. Om tilsvarende 
sortering kan utføres ved flere 
shreddere uten fare for større 
utslipp til miljø, bør ses nærmere 
på som en del av løsningsrommet

COWI utarbeidet tidligere i år, på oppdrag fra 
Autoretur, en rapport med tittelen ”Utrangerte 
kjøretøy og miljøgifter i materialstrømmer ved 
fragmenteringsverk – et overblikk”, omtalt i 
Kretsløpet nr. 3 2013. I Kretsløpet nr. 4 har 
RENAS’ Laila Borgen Skaiaa et innlegg der 
det gis uttrykk for en skeptisk holdning til at 
COWIs rapport har en helhetlig tilnærming. 

Av kenneth sandberg, CoWi

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 
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Før sommeren gikk Hans Tore Høviskeland, 
førstestatsadvokat og leder for miljøkrim-
enheten i Økokrim ut hos NRK og sa at de var 
bekymret for stadig mer profesjonelle krimi-
nelle aktører i avfallsbransjen. De useriøse 
aktørene kaprer mange kontrakter og 
ødelegger for den seriøse delen av bransjen. 

Høviskeland uttalte at miljøkriminaliteten 
har blitt mer innfløkt enn for bare et par år 
siden og at de ser en tendens til at interna-
sjonale profesjonelle kriminelle kommer inn. 

Økokrims bekymring deles av Norsk 
Industri, Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA) og Miljøstiftelsen Bellona, som alle er 
opptatt av seriøsitet i avfallsbransjen. 

Vi ønsker en opptrapping av tilsynet fra 
Miljødirektoratet og fylkesmennene, særlig 
innenfor farlig avfallsområdet, slik at den 
seriøse delen av bransjen vinner frem. Det er 
viktig at en opptrapping av tilsynene også 
omfatter de som genererer farlig avfall.

sTrengere regler
Miljødirektoratet har fremmet forslag om 
strengere strafferamme for ulovlig gren-
sekryssende transport av avfall. Forslaget 
innebærer at strafferammen heves til to 
år og forsøk på ulovlig grensekryssende 
transport også blir straffbart. Dessuten økes 
foreldelses fristen til fem år og politiet får 

anledning til å ransake mistenkte i slike saker. 
Samtlige høringsinstanser støttet 

forslaget. Men bransjen påpekte også at 
dette må innebære at mer ressurser hos 
myndighetene brukes på å kontrollere, 
etterforske og følge opp lovbrudd knyttet 
til ulovlig avfallstransport. Det er nødvendig 
for å hindre at det lønner seg for useriøse 
aktører å ta en kalkulert risiko ved å bryte 
regelverket.

uTilsTrekkelig konTroll
Riksrevisjonen avga en undersøkelse om 
håndtering av farlig avfall til 
Stortinget i 2011.  Under-
søkelsen viste blant annet 
at mange aktører fortsatt 
ikke følger regelverket som 
skal bidra til at farlig avfall 
håndteres forsvarlig. Én av 
svakhetene ved Miljøvern-
departementets og fagmyn-
dighetenes arbeid som ble 
trukket frem av Riksrevisjonen, var utilstrek-
kelig kontroll med eksport av farlig avfall.

Miljøverndepartementet la frem en avfalls-
strategi i august. Her heter det at miljøvern-
myndighetene har prioritert tilsynsarbeidet 
med farlig avfall gjennom flere år og at dette 
vil bli vektlagt i årene fremover. Vi mener 

dette ikke er godt nok. Formuleringene i 
avfallsstrategien er så vage at vi ikke vet hva 
vi kan forvente. 

blir MyndigheTene Med på 
lageT?
Avfallsbransjen har lenge bedt om en 
opptrapping av myndighetenes tilsyn og 
kontroll. For oss er det avgjørende at det 
lønner seg å ta regelverket på alvor. Da er 
det helt nødvendig at tilsyn og kontroll med 
både små og store avfallsvirksomheter (ikke 
bare de store bedriftene), prioriteres høyere 

hos myndighetene enn det vi 
opplever i dag.

Vi håper at en ny regjering 
og ny miljøvernminister vil 
gi tydeligere signaler om at 
miljømyndighetenes tilsyn med 
avfallsbransjen skal prioriteres 
høyere i tiden fremover.

I tillegg ønsker vi oss økt 
samarbeid mellom avfallsbran-

sjen, Miljødirektoratet, Toll- og Avgiftsdirek-
toratet og Økokrim, samt god informasjon og 
lik praktisering av et komplisert regelverk. Alt 
dette må skje i samarbeid med bransjen, og vi 
er klare til å bidra.

Får vi myndighetene med på laget?

strengere tilsyn trengs

Gunnar Grini, Norsk Industri (t.v), Roar Hansen NFFA og Olaf Brastad, Bellona er skjønt enige om at myndighetenes kontrollinnsats overfor avfallsbransjen er utilstrekkelig.

“De useriøse 
aktørene kaprer 
mange kontrakter 
og ødelegger for 
den seriøse delen av 
braansjen..

Avfallsbransjen har over tid bedt om mer tilsyn og kontroll fra Miljødirektoratet og 
 fylkesmennene. Nå må myndighetene følge opp, slik at useriøse aktører lukes bort fra 
bransjen.

Av Gunnar Grini, Norsk industri, roar hansen, NFFA og olaf Brastad, Bellona.
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kretsløpet retter
I forrige utgave av Kretsløpet var det en 
omtale av Anjun Lidommen, der tiltalte 
ble idømt 150 timers samfunnsstraff for 
ulovlig eksport av EEavfall. Her sto det at 
Ragn Sells as hadde vedtatt et forelegg på 
en million kroner. Dette er ikke riktig, det 
er datterselskapet Elsirk – tidligere Ragn 
Sells Elektronikkretur – som har godtatt en 
foretaksstraff på dette beløpet.

Bedre håndtering av miljø
farlig avfall er temaet for Avfall 
Norges holdningskampanje for 
2014. Målet er at mer farlig 
avfall og småelektronikk skal 
leveres til godkjent mottak 
for forsvarlig behandling. For 
å oppnå best mulig effekt vil 
kampanjen både gå av stabelen 
nasjonalt og lokalt.

Av eirin hoem tømte og 
Marianne heggenhougen

Plastemballasje i en dunk, matavfall i en 
annen, men hvor gjør jeg av batteriene? 
En fersk spørreundersøkelse Avfall Norge 
har utført viser at det nettopp er denne 
typen små, men miljøskadelige produkter 
mange slurver med i sorteringen. I tillegg til 
batterier havner særlig lyspærer, spraybokser, 
ledninger og annen småelektronikk i 
feil pose under norske kjøkkenbenker. 
For at flere skal bli flinkere til å sortere 
også denne typen avfall riktig, lanserer 
Avfall Norge i begynnelsen av 2014 en 
kommunikasjonskampanje med fokus på 
miljøfarlig avfall.

– Vi valgte dette temaet fordi det er en av 
de viktigste kommunikasjonsutfordringene 
for våre medlemmer, forteller Anniken Grundt, 
kommunikasjonsansvarlig i Avfall Norge. Hun 
peker på at det stadig produseres mer miljø-
farlig avfall, og at dette dermed er et tema 
som dessverre holder seg aktuelt. 

Mindre gifT, Mer ressurser
Det beste utgangspunktet for å gjenvinne 
avfall, er å oppnå rene avfallsråvarer uten 
miljøgifter. Kommunikasjonskampanjen 
har derfor som mål å øke kunnskapen om 
miljøfarlig avfall, slik at mer av dette avfallet 
sorteres ut av avfallskretsløpet. Hovedmål-

gruppen for kampanjen er husholdninger med 
barn. Dersom flere blir flinkere til å sortere, 
vil større mengder avfall kunne omgjøres 
til nye former for ressurser. I tillegg vil mer 
miljøfarlig avfall bli behandlet forsvarlig ved 
godkjente anlegg. 

nasjonalT og lokalT = synergi
Kampanjen 2014 vil være todelt. Det vil være 
en nasjonal del med blant annet reklame-
film på TV, kampanjeside på sortere.no og 
forhåpentligvis gode mediesaker. For å oppnå 
en god effekt av kampanjen vil kommuner og 
renovasjonsselskap rundt om i landet gjen-
nomføre aktiviteter som støtter opp under og 
forsterker kampanjen lokalt.

– Hvis forbrukere for eksempel ser samme 
reklamefilm på den lokale kinoen som de 
allerede har sett på TV, med sitt lokale 
avfallsselskap som avsender, vil dette kunne 
gi en synergi og forsterket effekt, sier Mari-
anne Holen, prosjektleder for kampanjen og 
daglig leder i LOOP. Hun minner Avfall Norges 
medlemmer på å sette av midler til lokale 
aktiviteter for neste års kampanje.

Riktig timing for kampanjen er også svært 
viktig for god effekt av tiltakene. Dette vil 
være en langvarig kampanje som går over 
hele året, i motsetning til tidligere kampanjer 
Avfall Norge har gjennomført, som har hatt 
større trykk i en kortere kampanjeperiode. 
Aktivitetsplanen er under utarbeidelse.

Både reklamefilm, pressemeldinger, foto, 
webannonser og -bannere, plakater og annet 
materiell til lokal bruk er også under utar-
beidelse. Faggruppen for kommunikasjon, 
samarbeidspartnere og reklamebyrået Try er 
kampanjeressurser. 

- Vi har også fått nyttige innspill fra 
medlemmer av Avfall Norge underveis. Vi er 
helt avhengige av lokalt engasjement for å 
lykkes, mener Anniken Grundt i Avfall Norge. 
– For at vi skal få til best mulig resultat er 
vi avhengig av innspill og medvirkning fra 
kommunikatører i kommuner og renovasjons-
selskap som skal jobbe med kampanjen lokalt. 
Da kan vi oppnå gode resultater sammen, 
avslutter hun. 

Miljøfarlig avfall på agendaen

”Små” avfallsprodukter er det som det slurves mest med i sortering. 
 

Avfall Norge oppfordrer til riktig sortering av 
miljøfarlig avfall for å få det ut av avfallskretsløpet. 
Illustrasjon: Eirin Hoem Tømte.

kampanjen skal bidra til:
–  Økt kunnskap om helse og miljøfarlige 

stoffer i produkter som blir til avfall

–  Økt motivasjon og kunnskap for bruk av 
de gjeldende avfallsordningene

–  Økt innsamling av farlig avfall og avfall 
som inneholder miljøgifter

–  Riktigere håndtering av farlig avfall og 
avfall som inneholder miljøgifter

–  Bedre utnyttelse av ressursene i avfallet
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Kjell Terje Ringdal, ekspert på retorikk og kjent rikssynser, mener 
avfallsbransjen må appellere mer til folks følelser i sin kommunika-
sjon om kildesortering og gjenvinning. – Miljøargumentene er jo 
gode og budskapet er logisk. Men for veldig mange skal det mer 
til enn fornuft om adferden skal endres. Kunnskap og trover-
dighet må ligge i bunnen, men skal man skape entusiasme må det 
kloke og logiske budskapet selges med følelser, sa Ringdal på et 
frokostseminar arrangert av LOOP nylig. Ringdal dro parallellen 
til elbil-suksessen Tesla. – Elbiler som Buddy og Think er sikkert 
utmerkete produkter, men 
de har gått i det jeg kaller 
fornuftsfella. Først når det 
kommer et produkt som 
appellerer til bilkjøpernes 
følelser tar det virkelig av. 
Dette går det an å lære noe 
av, sa Ringdal.

J.B.

planlegging av 
renovasjonsløsninger
Avfall Norge lanserte I vår et nytt kurs, Planlegging av renovasjons-
løsninger. Etter at de første kursene ble fulltegnet er det nå satt 
opp et nytt, 2-3. desember. – Vi opplever at det er behov for kunn-
skap om dette, både i etablerte og nye boligområder. Ny teknikk gir 
mange nye muligheter, det gjelder å finne den løsningen som er 
best tilpasset lokale forhold, sier Per Lenborg. Han er kursleder, men 
har 39 års praktisk driftserfaring i bransjen, fra 1996 som driftssjef 
i ROAF. Med seg har han Knut Bakkejord fra Trondheim kommune, 
som leder en bestilleravdeling i kommunen og har ansvar for 
avfallsplan-
leggingen der 
– blant annet 
utviklingen av 
stasjonære 
avfallssugan-
legg i byen. 
Kurset holdes 
på Rica Hotel 
Gardermoen.

Renovasjonsløs
ning fra Røros 
– som neppe blir 
anbefalt på det 
omtalte kurset. 

– la følelsene 
komme fram 

Kjell Terje Ringdal sa også at han 
ble en overbevist kildesorterer et
ter å ha besøkt avfallskonferansen 
i Tønsberg i 2011.

201425. - 26. februar Clarion Hotel Oslo Airport
AvfAllsdAgene

Nå kan du melde deg på årets 
begivenhet i avfallsbransjen!

avfallsdagene.no

Velkommen!
Hilsen Maskinentreprenørenes Forbund

Geir Lippestad og Arne Hjeltnes  
er blant årets foredragsholdere!
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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

FUKUOKA-METODEN
Samoa, en liten øystat midt i Stillehavet med rundt  
200 000 innbyggere, har tatt grep på plastens 
forbannelse. Vanlige plastposer har vært bannlyst siden 
2006, og idag pakkes alle butikkvarer i komposterbare 
bioposer. “Samoa biobag! Laget av plantestivelse! Uten 
giftstoffer og vond lukt! Brytes ned innen 180 dager 
under jorden, forutsatt oksygen og omvending! Bevar 
vakre Samoa, vennligst bruk biologisk nedbrytbare 
plastposer!”  Teksten på bioposene er flott, men det 
virker som om det miljøvennlige budskapet fører til økt 
poseforbruk. Handler du mel, ost og kjeks legges de tre 
varene gjerne i tre 
ulike bioposer, og du 
ender opp med et 
stort poselager som 
senere kan gjenbrukes 
som søppelposer. “Så 
bra”, sier miljøbevisste 
seilerne vi treffer, “sånne 
poser skulle vært påbudt 
i USA også.” Problemet 
er bare at bioposer må 
komposteres under 
kontrollerte forhold 
for å være miljøvennlige. Legges de på en konvensjonell 
søppelfylling vil de råtne uten oksygen, og produsere 
metangass, som annet organisk avfall. I vanlige fyllinger er 
bioposer faktisk verre enn vanlige plastposer.

Men Samoa har virkelig tatt grep. I samarbeid med 
japanske hjelpearbeidere har de omgjort den gamle, 
stinkende fyllinga til et moderne anlegg etter “fukuoka” 
prinsippet.  Metoden er lavteknologisk og tilpasset 
utviklingsland. Det nye anlegget er plassert på toppen av 
det gamle. Tildekket, gammelt avfall er brukt for å bygge 
avgrensende voller, og området innenfor er komprimert 
for å minske ukontrollert avrenning. Overdimensjonerte 
drensrør er lagt i bunnen av den nye fyllinga for å frakte 
avrenning ut og luft inn. Anlegget blir dermed semiaerobt, 
noe som minimerer anaerob nedbrytning og produksjon 
av den brannfarlige og potente drivhusgassen metan. 
Avrenningen samles opp og renner videre til et naturlig 
renseanlegg med korallsandfilter, lufting gjennom 
bekkefall og grus, og til slutt kompakte våtmarker og 
avdamping. Lille Samoa har, med internasjonal bistand 
og relativt lave investeringer, blitt et av Stillehavets 
foregangsland innen avfallshåndtering. 

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

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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– Firmaet runder 75 år i år og 
det var ikke slik vi hadde tenkt å 
feire det, sier en oppgitt Thomas 
London til Kretsløpet. Han 
forteller at brannen utviklet seg 
eksplosjonsartet og at brann-
vesenet tidlig ga opp å redde 
bygget. Røykutviklingen var 
voldsom, men rolig vær sørget 
for at røyken steg temmelig rett 
opp og man unngikk dermed en 
storstilt evakuering. Brannves-

enet rykket ut med 14 biler og 
35 mann, men de vurderte det 
som for farlig å sende røykdyk-
kere inn i bygget. Dermed kunne 
ikke gjøre annet enn å slukke 
utenfra og hindre spredning til 
andre bygninger. 

Brannårsaken er ikke kjent 
og politiets etterforskning er 
ikke avsluttet. Men Thomas 
London forteller at de har fått 
midlertidige kontorer bare 100 

meter unna branntomta, ved 
Oslo kommunes forbrennings-
anlegg. – Vi jobber nå hardt med 
å styrke avdelingen vår i Vrådal 
i Telemark, slik at vi kan ta hånd 
om vårt omfattende nettbaserte 
delesalg derfra. Samtidig står 
vi på for så raskt som mulig å 
etablere en løsning for vrakpant-
bilene i Oslo igjen. De 25 ansatte 
gjør en kjempejobb for å få oss 
på skinner igjen, sier Thomas 
London. 

Han forteller at de utvilsomt 
vil bygge opp anlegget på nytt 
på samme tomta, men at det 
er for tidlig å si når dette vil 
kunne starte opp, for ikke å si 
stå ferdig. Brødrene London er 
en av landets største og eldste 
bilopphoggerier og tar årlig imot 
rundt 3500 vrakbiler. – I år har 
tilgangen vært større på grunn 
av økningen i vrakpanten, det 
er et virkemiddel som har stor 
effekt, sier Thomas London.

voldsom brann hos brødrene london
Natt til 24. september ble bilopphuggeriet 
Brødrene London i Oslo rammet av en voldsom 
brann. Et tre etasjes bygg på 700 m² grunn flate 
er totalskadd, en mengde bildeler og rundt 350 
biler brant opp. Skadene beløper seg til flere 
titalls millioner kroner, men brannårsaken er 
foreløpig ikke kjent.

Av Johs. Bjørndal 

– Det var et ubeskrivelig syn som møtte oss. Men heldigvis var det kun materielle 
skader. Ingen liv gikk tapt og ingen ble skadet, sier Thomas London.

Etter brannen sto en mengde helt utbrente biler på plassen bak det totalskadde 
bygget. Foto Vidar Ruud, ANB.



45|                            | nr 5 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

høyesterett avviste vest 
Tank-anke
Ankeutvalget til Høyesteerett har avvist ankene fra tidligere 
styreleder Trond Emblem og tidligere rådgiver Jostein Erstad i Vest 
Tank AS. Straffene på henholdsvis to år og fem måneders fengsel 
og 90 dagers fengsel, blir dermed stående. Ankeutvalget påpeker 
blant annet at styrelederen er dømt for «svært samfunnsskadelige 
forhold».

– Det var alvorlig miljøkriminalitet som ble begått ved Vest Tank, 
og nå er punktum sett i straffesaken. Vi er tilfredse med at det har 
resultert i strenge personlige straffer mot både daglig leder, styreleder 
og konsulenten som var leid inn. De som sitter i avgjørande posisjoner 
i bedrifter som bryter loven og opptrer uansvarlig, må regne med 
strenge reaksjoner, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 
– Det er dessutn viktig å merke seg at både daglig leder og styreleder 
blir dømt til tap av retten til å lede denne typen virksomhet i fem år, 
sier Hambro. Lignende straffer er blitt idømt tidligere, men dette er 
første gang også en innleid rådgiver har fått fengselsstraff.

kraftig økt bilvraking
I løpet av året er vrakpanten økt to ganger. Først fra 2000 til 2500 
kroner ved nyttår, og deretter til 3000 kroner 1. juli. Dette førte til 
at det ble vraket 87 500 kjøretøyer første halvår, en økning på rundt 
10% fra i fjor. Men den virkelig store økningen kom i juli og august. 
Det ble da vraket 23 000 kjøretøyer, mot 15 000 i fjor. Dermed er det 
hittil vraket 15 000 biler mer enn i fjor, da man endte på 118 000 
biler. Det er imidlertid langt igjen til rekorden fra 1996, da vrakpanten 
også ble satt opp. Hele 223 500 biler fant dette året veien til norske 
bilopphoggere.

nå får totningene en dunk til
Husholdningene i Østre Toten får egen avfallsdunk for glass og metall 
fra nyttår. Den nye avfallsdunken erstatter dagens returcontainere 
plassert rundt på ulike steder i kommunen. Samtidig med at hushold-
ningene får en ny avfallsdunk for glass og metall i tillegg til de tre de 
har fra før, skal drikkekartong leveres i samme dunk som papiravfall. 

Nyordningen trer i kraft fra 1. januar 2014, og Østre Toten er først 
ut blant kommunene i Gjøvikregionen med å inkludere glass, metall 
og drikkekartong i renovasjonsordningen. Ordfører Hans Seierstad, 
hovedutvalgsleder Christian Fredrik Solberg og Svein-Ottar Jøranli fra 
teknisk driftsenhet i kommunen ser fram til å kunne avvikle retur-
punktene med avfallscontainere. – Det har over tid vært misnøye med 
returplassene fordi de er blitt misbrukt til annen søppel enn de har 
vært ment for. Til tider har det sett veldig stygt ut rundt containerne.

oppland arbeiderblad 16.10

Miljømesse i paris 3-6. 
desember
Pollutec Horizons er navnet på en internasjonal mønstring av miljøtek-
nologi som arrangeres i Paris Nord Villepinte 3-6. desember. Messen 
oppgir å være den eneste i sitt slag i Europa i 2013 og favner bredt, 
her finnes temaer som avfallshåndtering, vann- og luftkvalitet, ener-
gieffektivisering, risikohåndtering, sosial ansvarlighet og etisk handel, 
med særlig vekt på forskning og utvikling. 

Rundt 30 prosent av utstillerne og mer enn 5000 av de besøkende 
på Pollutec Horizons, kommer fra land utenfor Frankrike. Den inter-
nasjonale tendensen blir understreket ved at Sør-Korea er utpekt som 
årets land på messen, mens eksperter fra Skandinavia er invitert for å 
presentere nordisk miljøvern. For mer informasjon: www.pollutec.com.

Matrester ødelegger 
plastgjenvinningen
Grønt Punkt har de to siste årene gjen-
nomført kontroller hos de som samler 
inn plastemballasje fra norske hushold-
ninger. Den viser at hele 12,3 prosent 
av all innsamlet plast er forurenset. Og 
det største problemet er matrester. 

Når plastemballasje med matrester 
kastes i posen for plastemballasje 
skaper det problemer i den videre 
prosessen. Gjengangerne er dressing- 
og majonesprodukter, samt flasker med 
ketsjup og sennep. – Og det blir ikke 
plast av ketsjup, sier Svein Erik Rødvik, 
leder for innsamling og gjenvinning i 
Grønt Punkt. 

– Slurv i kildesorteringen fører til 
meget dårlige arbeidsforhold for de 
som jobber videre med den innsamlede plasten, både på anlegg og 
transport. Plastemballasjen blir dessuten unødig tung, og i tillegg 
har vi eksporttillatelse for plastemballasje som et råstoff – ikke 
søppel, påpeker han.

– Mange er kanskje ikke klar over at det tar lang tid fra plasten er 
samlet inn til den kommer frem til der den skal bli gjenvunnet. Da kan 
man bare tenke seg hva gamle matrester og bleier i plastemballasjen 
kan føre til i mellomtiden. Dette går ut over de som jobber langs hele 
gjenvinningskjeden, sier Rødvik. Plastemballasjen skal være ren og 
luktfri før du kildesorterer den.

grønt punkt norge 15.10

– Du trenger bare å skylle med 
kaldt vann og ta et tak med 
oppvaskbørsten. Krever det 
for mye tid og vann å rengjøre 
plastemballasjen er det faktisk 
bedre å kaste den i restavfallet, 
sier Rødvik. 
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Metaller og trevirke ned
Prisen på metaller har falt siden august, det samme har prisen på brenselfraksjoner av trevirke. For 
de øvrige fraksjonene er det små endringer.  

Trevirke
Selv om fyringssesongen 
står for døren har prisen på 
pellets og flis falt. I Sverige er 
kommende vinters kontrakter 
på pellets og flis inngått på 
lavere priser enn i fjor, til tross 
for økende volumer. Dette 
påvirker også prisen i Norge, fra 
1. september ble prisen ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten satt ned fra 
36 til 35 øre pr kWh for pellets 
levert i bulk. For ren flis falt 
prisen fra 26 til 22 øre pr kWh, 
og for flis med mindre enn 35% 
fuktighet fra 22 til 20 øre pr 
kWh for flis med mer enn 35% 
fuktighet. Mye flis i markedet og 
lav strømpris kan holde prisen 
nede også gjennom vinteren. 

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 varierer ganske 
mye, med priser fra ca. kr. 1,50 
opp til kr. 3,50 per kg.

våTorganisk avfall
For matrester som brød og baker-
varer fra næringsmiddelindustri 
betaler miljøfôranleggene rundt 
3-400 kroner per tonn. Prisen 
på miljøfôr ligger på 65-75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært stabile 
priser innenfor dette området.  

Kompost basert på våtorganisk 
avfall og hage- og parkavfall, 
brukes som vekstjord og jordfor-
bedringsmiddel. Mye blir levert 
til private hageeiere, men det er 
også en økt bruk av kompost i 
forbindelse med større park- og 
grøntanlegg.  Flere leverandører 
kan også skreddersy gjødsels-
produkter og jordblandinger som er 
tilpasset spesielle formål eller etter 
den enkelte kundes spesifikasjoner. 
Prisene varierer etter kvalitet og 
volum, men for kompost av god 
kvalitet kan prisene ligge på opptil 
kr. 350 per m3. Kompost i små -
emballasje kan oppnå enda høyere 
priser, og selges opp til 
kr. 1,- per liter. 

TeksTiler
Fokus på resirkulering av tekstiler 
er økende. Vi opplever at flere 
tekstilprodusenter innfører 
«pant» på klær. Stormberg har nå 
panteordning på sport og turtøy. 
Panteverdien avhenger av tøyet 
og er på 5-50 kr per plagg man 
leverer i retur i butikk. 

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.

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

papir og papp
I det europeiske markedet har 
det vært relativt stabile priser på 
returpapir i 2013. Prisøkningen 
på bølgepapp i april og mai ble 
etterfulgt av en ny nedgang. I 
EU har prisene på papp i følge 
EUWID, steget noe i september, 
mens de andre prisene forblir 
stabile. 

Prisene på hvitt papir og 
blandet papir har vært stabile. 
For bølgepapp var det i Tyskland, 
en prisøkning på rundt 10% fra 
august til september.

plasTeMballasje
Ifølge de siste tallene 
fra Miljødirektoratet ble 
rundt 95 prosent av 
plastemballasjeavfallet 
gjenvunnet i 2012, av dette 
gikk omtrent 43 prosent til 
materialgjenvinning. Mengden 
innsamlet plastemballasje var på 
nesten 87 000 tonn. 

Grønt Punkt samler inn 
plastemballasje fra næringsliv 
som plastfolie, hardplast, 
PP-sekker, EPS og emballasje som 
har inneholdt farlig avfall. I Norge 
har om lag 90 % av nordmenn 
tilbud om innsamling. Avtalen 
med kommuner/interkommunale 
selskaper har en pris på plast-
emballasje på 1100,- til kr 1250 
per tonn levert til gjenvinning. 

glass
I følge Syklus samles det inn 
58 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er 
en returprosent på 90. 
Miljøbevisstheten ser ut til å 
øke hos folk, og vi ser stadig 
nye produkter av resirkulert 
glass i interiørbutikker. Til og 
med tapedispenser selges nå i 
resirkulert glass.
Av resirku lert glass produseres 
også Glasopor skumglass, som 
går til bygg- og anleggssektoren 
som frostsikring eller lett 
fyllingsmasse. Her er det en 
økning i markedet.

jern og MeTall
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene på 
London Metal Exchange (LME), 
bortsett fra for jern som ikke er 
børsnotert. Metallprisene har 
falt siste måned. Nedgangen er 
størst for bly og sink med 4-5 % 
reduksjon. Prisene på LME var den 
14.oktober (omregnet til NOK) på 
kr 10 892 per tonn for aluminium. 
For kobber er prisen per tonn kr 
43 199 og for bly er prisen kr. 12 
600 per tonn. Sink er priset til kr 
11 290,- per tonn. 

Det har vært en nedgang også 
for skrapjern. Per 15.oktober var 
prisen på skrapjern til kr. 1175 per 
tonn, mens den i september var kr 
1275 per tonn. 
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ved hjelp av mobilen kan du enkelt 
finne fram til nærmeste sted for 
gratis levering av malingsspann 

Tomt og Tørt: 

Å kaste tomme spann som har inneholdt 
maling, lakk eller lim kan bli dyrt om det 
leveres som farlig avfall. I tillegg går verdifulle 
ressurser til spille i emballasjen. Derfor har 
Grønt Punkt og Syklus gått sammen om å 
gjøre det enklere for fagfolk å kvitte seg med 
tomme spann forsvarlig og kostnadsfritt – 
enten de er laget av plast eller metall.

– En ny funksjon på nettstedet 
tomtogtort.no gjør det lett å bruke mobilen 
til å finne det nærmeste stedet hvor du 
kan levere inn tomme spann fra maling, 
lakk og lim, forteller Arve Martinsen, 
kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt. Det 
finnes nær 200 slike mottakssteder spredt 
utover landet. 

Jacob Smith, markedssjef i Norsk 
Metallgjenvinning, er fornøyd med å kunne 
tilby fagfolk en mulighet til å spare både 
penger og miljø gjennom ordningen Tomt og 
Tørt.

– Dette er materiale som ofte tidligere ble 
betraktet som avfall, men verdien er stor. 
Det eneste kravet vi stiller til spannene vi 
tar imot, er at de er tomme og tørre – eller 
penseltørre som det heter. Bransjen vil jo 
gjerne benytte seg av alt det som er oppi 
spannene, så det bør ikke være noe problem, 
sier Smith.

Olav Dagsleth, fagsjef i bransjeforeningen 

for mesterbedrifter i maler- og 
byggtapetserfagene (MLF), er svært fornøyd 
med at ordningen Tomt og Tørt nå gjør det 
enklere å finne fram til leveringssteder. 
– Vi i MLF får jevnlig spørsmål om hvor 
man kan levere inn tomme spann. Våre 
medlemsbedrifter er opptatt av å håndtere 

farlig avfall på en god måte, det er vi 
også pålagt, så dette er en ordning 

jeg tror svært mange vil benytte 
seg av, sier Dagsleth. MLF 
organiserer i dag 2000 ansatte i 
370 bedrifter.


