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Et forslag verdt 
å vurdere
Avfall Norges gjenvinningsseminar i Tromsø tok opp det noe 
problematiske forholdet mellom kommunene og returselskapene 
som har ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall (se side 
14). Konkurransetilsynet – som også tidligere har interessert seg 
for returselskapenes aktiviteter – kom da med forslag om at de fire 
landsdekkende selskapene burde vurdere å slå seg sammen til ett.

Det er selvsagt ytterst overraskende at et slikt forslag kommer fra 
den kanten, men det gjør det ikke mindre verdt å vurdere, tvert imot. 
EE-bransjen, som betaler inn vederlagene og sitter i returselskapenes 
styrer, bør kikke nærmere på denne løsningen. Det er et opplagt 
innsparingspotensiale i å erstatte fire administrasjoner med en, 
koordinere all innsamling fra hele landet og la behandlingsanleggene 
konkurrere om et stort volum. 

Det har også vist seg ytterst krevende 
å få på plass et regelverk som sikrer en 
rettferdig fordeling av byrdene når fire 
landsdekkende selskaper skal ivareta 
sine forpliktelser for innsamling av de 
ulike varegruppene i alle landets fylker. 
Det gjør det heller ikke enklere at to av 
aktørene er bransjeeide såkalte non-profit 
selskaper, mens de to andre er privateide 
og selvsagt har som mål å tjene penger. 

Motargumentet mot sammenslåing er naturligvis at et selskap uten 
konkurranse kan la kostnadene løpe løpsk. Det er verdt å merke seg 
at samlet vederlag var nesten det dobbelte av i dag mens selskapene 
delte produktgruppene mellom seg og ikke konkurrerte om alle 
fraksjoner.

Det finnes nok av eksempler på returselskaper med monopol 
innenfor sine fraksjoner og disse er ytterst forskjellige. I Autoretur 
sørger en mann i halv stilling for at bransjen ivaretar sitt 
produsentansvar, i fjor omfattet det hele 157 000 kasserte biler. 
På den andre siden har Grønt Punkt Norge 25 medarbeidere for 
å få kloa i rundt 300 000 tonn emballasje, for å gjøre en ytterst 
urettferdig sammenligning. Alle forstår at det er lettere å få et bilvrak 
til gjenvinning enn en plastpose, EE-avfallet plasserer seg vel et sted i 
mellom.

Alt tyder på at produsentansvar som virkemiddel i avfallspolitikken 
er kommet for å bli, i EU arbeides det for å tydeliggjøre dette på flere 
områder. Men som alle andre systemer må produsentansvaret være 
velfungerende og kostnadseffektivt for ikke å havne i miskreditt. Vi 
tror det er vesentlig at det ikke blir for stor avstand mellom de som 
betaler for produsentansvaret og de som bruker pengene, spesielt 
om returselskapet har monopol. Det er også prinsipielt riktig og viktig 
at produsentansvarsordningen dekker kostnadene fullt ut, og ikke 
velter deler av regningen over på kommunene og dermed belaster 
avfallsgebyret. 

Den norske innsamlingsordningen for EE-avfall er verdens beste, 
men dette faktum har de siste årene druknet i avsløringer av ulovlig 
eksport og krangel om uavhentet avfall. Bransjen og myndighetene 
bør nå sammen gjøre en fordomsfri vurdering av hvordan man bør 
organisere seg for å unngå dette i framtida.
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Forsida:
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Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Stadig for dårlig 
håndtering av farlig avfall
Miljødirektoratet har nå publisert 
resultatene fra fjorårets aksjon med 
uanmeldte tilsyn ved anlegg som tar 
imot og mellomlagrer farlig avfall. Av de 
174 besøkte anleggene hadde 68% for 
dårlig kontroll med hva de tok imot av 
farlig avfall og 56% brøt miljøkravene 
til håndtering og lagring av farlig avfall. 
– Vi er veldig skuffet over de dårlige 
resultatene, sier Ellen Hambro, direktør i 
Miljødirektoratet.

Tilsynsaksjonene i 2006 og 2010 
ga også nedslående resultater og 
Miljø direktoratet har derfor skjerpet 
reaksjon ene, i høst har to anlegg blitt 
stengt. Også denne gangen ble det 
avdekket alvorlige brudd på regelverket 
ved 12 anlegg. – Vi vurderer å anmelde disse lovbruddene til politiet. 
Vi følger også opp virksomhetene med nye kontroller, sier  Ellen 
Hambro.

Et lyspunkt er det imidlertid at resultatene viser få brudd når 
det gjelder viderelevering av det farlige avfallet til behandling, det 
er heller ikke avdekket mange regelbrudd som har ført til ulovlig 
forurensning eller miljøskade. Men det er altså altfor mange brudd i 
forbindelse med mottak, håndtering og systemer for risikovurdering 
av avfallet. – Vi fortsetter hyppige kontroller og setter inn flere og 
strengere virkemidler for å få bransjen til å ta dette nok på alvor, sier 
Ellen Hambro.

Klimagevinst ved 
forbrenning i Norge
Overkapasiteten for avfallsforbrenning i Sverige har 
ført til et kraftig fall i mottaksprisene og økonomiske 
problemer ved norske anlegg. Nå publiserer Avfall 
Norge en rapport som konkluderer med at det er 
bedre for miljøet å energiutnytte avfallet i Norge enn 
å sende det til Sverige.

Av Johs. Bjørndal

Det er Thema Consulting Group, et konsulentselskap med spesial-
kunnskap om kraftsektoren, som har produsert rapporten for Avfall 
Norge. Den ble presentert 10. mars på et seminar i Kristiansand, for 
eierne av selskapet Returkraft. 

 
FORTRENGER BIOENERGI
Ifølge rapporten er det to årsaker til at det gir bedre klimaeffekt å la 
avfallet gå til forbrenning i Norge enn å eksportere det til Sverige. 
Den ene er naturligvis reduserte utslipp som følge av mindre tung-
transport over landegrensen. Men den største effekten kommer 
ifølge rapporten av at i Sverige brukes energien fra det norske avfallet 
primært til å erstatte fornybare energikilder, mens det i Norge i 
større grad erstatter fossilt brensel. Årsaken er at de store svenske 
anleggene gjerne bruker avfall som grunnlast og bioenergi som såkalt 
mellomlast i energiforsyningen. Dermed vil økt tilførsel av avfall 
fortrenge bioenergi og dermed øke klimagassutslippene. Omvendt vil 
økt avfallsforbrenning i Norge  fortrenge fossilt brensel og redusere 
klimagassutslippene, siden få norske fjernvarmenett benytter seg av 
bioenergi som energibærer.

STRAM ØKONOMI FOR NORSKE ANLEGG
Rapporten viser også at energigjenvinningsanleggene i Norge sliter 
med lønnsomheten etter flere år med lave priser. Rapporten opplyser 
at mottaksgebyret for det konkurranseutsatte avfallet ligger på i snitt 
500 kroner pr tonn i Norge og 400 kroner i Sverige, mens det i snitt 
koster 900 kroner pr tonn å levere avfall for kommuner som driver 
forbrenning i egenregi eller har tildelt enerett. Dagens Næringsliv 
omtaler for øvrig rapporten samme dag som den ble presentert, og 
trekker fram at de 24 sørlandskommunene som eier Returkraft nå 
må betale hele 1750 kroner pr tonn for å levere til dette anlegget. I 
Thema Consultings rapport går det fram at snittprisen på avfall må 
øke med 20% før den bokførte egenkapitalen i norske forbrennings-
anlegg kan forsvares. Det betyr en økning fra dagens snitt på 732 
kroner til 879 kroner. En slik utvikling virker ikke særlig sannsynlig så 
lenge overkapasiteten i Sverige ifølge rapporten vil være på mer enn 
1,5 millioner tonn årlig helt fram til 2020.

– ET GODT MILJØTILTAK
Dermed får man trøste seg med miljøargumentene: – Rapporten 
viser en klar miljøgevinst ved at restavfall energiutnyttes i Norge, 
altså er det et godt miljøtiltak. Samtidig får vi nytte av avfallet som 
ikke er egnet for ombruk eller gjenvinning til varme og strøm her, sier 
direktør Nancy Strand i Avfall Norge. Hun er også bekymret for de 
lave forbrenningsprisene: – Selv om det ikke er dokumentert direkte i 
denne rapporten, er det grunn til bekymring for at de lave prisene på 
energiutnyttelse også har en effekt på andelen som går til material-
gjenvinning og biologisk behandling, sier Nancy Strand.

– Er det ønske om å få innført nye reguleringer, for eksempel et 
eksportforbud som ligger bak utarbeidelsen av denne rapporten?

– Nei. Men vi er godt kjent med forbrenningsanleggenes utford-
ringer og ser det som vår rolle å frambringe mest mulig oppdaterte og 
robuste fakta om situasjonen, som utgangspunkt for en videre debatt.

Ellen Hambro er skuffet over 
at tilsynsrapportene fra i høst 
avdekker like mange brudd på 
regelverket som tidligere.  
Foto Miljødirektoratet.
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PORTRETTET

Vil la markedet – og 
kommunene – rydde opp
Tine Sundtoft, eller Kristine som hun er døpt, har ikke dominert nyhetsbildet siden hun ble 
utnevnt til klima- og miljøminister for fem måneder siden. Men hun har da avlagt avfalls-
bransjen et par korte visitter og besvart noen spørsmål fra Kretsløpet via mail, blant annet 
dette: – Denne regjeringen «arvet» en avfallsstrategi fra den forrige. Vil prioriteringene i 
denne være styrende også for arbeidet framover?

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

– Ja, regjeringen vil bruke strategien som et 
grunnlag for arbeidet videre. Vi prioriterer 
for eksempel å få til en bransjeavtale for å 
redusere matsvinn, å lage et godt grunnlag 
for en produsentansvarsordning for kasserte 
fritidsbåter, og å sikre kommunene økonomisk 
rom til å rydde opp på offentlige områder.  
Strategien er jo også Norges avfallsplan og 
program for forebygging av avfall etter EUs 
rammedirektiv. Men det er absolutt rom for å 
ta opp andre problemstillinger enn de som er 
nevnt i strategien, hvis de dukker opp.

– Stortingets klimaforlik annonserer en 
nasjonal strategi for biogass, noe den forrige 
regjeringen ikke rakk å levere. Hvor i løypa 
ligger denne saken nå?

– Klima- og miljødepartementet arbeider 
med strategien i samarbeid med berørte 
departementer. Arbeidet er høyt prioritert, og 
det et mål  å legge fram strategien relativt 
raskt. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om 
innretningen av strategien nå. 

– Mange har etterlyst høyere mål for 
materialgjenvinning siden de eksisterende 
stort sett er nådd, og plast er nevnt spesielt. 
Vil du ta initiativ til å konkretisere slike mål?

– Vi har flere materialgjenvinningsmål 
som er nedfelt i EU-direktiv og i 
produsentansvarsavtaler. Vi ligger an 
til å nå disse. Enkelte, som 30 prosent 
materialgjenvinning i plastemballasjeavtalen, 
er nådd. Og ja, det er mulig å 
materialgjenvinne mer plast. Derfor vil vi 
gjennomgå de avtalene og systemene 
vi har med tanke på å skjerpe kravene 
til materialgjenvinning. Vi vil også se på 
muligheten til å få med flere sektorer.   

Det kommer økte krav til material-
gjenvinning for både bilvrak og bygg og 
anlegg framover. Det kan være krevende 

å oppfylle disse og spesielt viktig er det 
å sikre at vi klarer det uten at vi samtidig 
sprer miljøgifter. Dette vil kreve et godt og 
konstruktivt samarbeid med bransjen.

– På Hold Norge rent-konferansen om 
marin forsøpling tok du til orde for en 
mer koordinert innsats mot forsøpling 
og åpnet for at kommunene kan benytte 
renovasjonsgebyret til å finansiere dette. Er 
ikke dette et klart brudd med «forurenser 
betaler»-prinsippet.

Forslaget om at kommunene skal kunne 
øke renovasjonsgebyret for å dekke 
opprydding i offentlige parker og på strender 
har nylig vært på høring. Det innebærer at 
avfall fra opprydningsaksjoner, der kildene 
til avfallet  kan være vanskelige å spore, 
skal kunne leveres gratis til kommunale 
avfallsmottak hvis kommunen velger det. 
Jeg skjønner at spørsmålet om forurenser 
betaler-prinsippet kan reises. Men det er 
snakk om noen fraksjoner av avfall som ingen 
har ansvar for i dag. Forsøplingen består 
gjerne av papir- og plastemballasje, bokser 
og lignende som folk dessverre legger igjen i 
parker og på strender. Det er mange fordeler 
ved å få ryddet opp i dette på en effektiv 
måte. Den koordinerte innsatsen jeg tok 
til orde for, er derimot min invitasjon til et 
nærmere samarbeid mellom alle de sentrale 
aktørene i Norge for å redusere marin 
forsøpling. Sammen kan vi finne fram til flere 
gode tiltak. 

– Arbeidet for avfallsreduksjon begrenser seg 
nå til et bransjedrevet prosjekt for å redusere 
matsvinn.  Vil KLD gjøre noe for å forsterke 
denne innsatsen?

– Det er et trist faktum at vi kaster 
mye spiselig mat. Ifølge FNs mat- og 
landbruksorganisasjon blir en tredjedel 

av all mat som produseres ødelagt eller 
kastet. Dette svinnet er et problem for 
miljøet, for matbransjen og for verdens 
matproduksjon. Det bransjedrevne prosjektet 
ForMat omfatter idag dagligvarehandelen 
og næringsmiddelindustrien. Vi vil 
om kort tid invitere hele bransjen, fra 
produsent til detaljhandel, inkludert 
landbruks- og fiskerinæringen og hotell- og 
restaurantbransjen til forhandlinger for å 
få til en forpliktende avtale om redusert 
matsvinn.

– På MEF-konferansen på Gardermoen tok 
du til orde for en raskere tilpasning til EU’s 
regelverk. Er det mulig å konkretisere hva 
dette betyr på avfallssektoren?

Det du sikter til er nok at jeg understreket 
at EU/EØS- regelverk og internasjonale 
avtaler legger rammer for nasjonale 
reguleringer, og at jeg er opptatt av at vi 
skal være nøye med å gjennomføre dette 
regelverket. Avfall er en ressurs, og store 
deler av avfallet er jo også blitt en vare 
som ikke kjenner nasjonale grenser.  Det 
er derfor viktig at avfallsbransjen får 
klarhet og forutsigbarhet når det gjelder 
konkurransevilkår i forhold til resten av 
Europa. 

– Norsk Industri og MEF tar nå til orde 
for å oppheve kommunenes monopol på 
behandling av husholdningsavfall. Hva er 
regjeringens syn på dette spørsmålet?

– Det må jeg komme tilbake til når innspillet 
er vurdert.

Tine Sundtoft er skikkelig sørlending, 
oppvokst i Lillesand, en by hun også vendte 
tilbake til etter fullført økonomutdanning 
på BI og et par år som generalsekretær i 
Unge Høyre og politisk rådgiver for Høyres 
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PORTRETTET

stortingsgruppe. Vel tilbake vakte den da 26 år gamle Tine en 
viss oppsikt ved å utfordre sin far Kristian ved valget av leder i 
Aust-Agder Høyre i 1993, fordi hun ifølge NTB ønsket «en større 
ideologisk bevissthet». Men den gikk ikke, far trakk det lengste 
strået. I årene som fulgte var Tine 
Sundtoft Høyres gruppeleder i 
Aust-Agder fylkesting, men i 1995 
ble hun regiondirektør for NHO i 
Agder. Denne jobben hadde hun i ti 
år, fram til hun ble fylkesrådmann i 
nabofylket Vest-Agder, med kontor 
bare et par mil fra hjembyen. 

Hun var den første kvinnen i 
denne stillingen og fikk i 2009 
Agderrådets likestillingspris.  I begrunnelsen het det blant 
annet at «hun er en tydelig leder og et positivt forbilde for 
yngre kvinner». Nå er spørsmålet hvor tydelig hun vil bli som 
miljøvernminister.

– Det er flere ganger blitt sagt at den nye regjeringen vil forsterke 
klimapolitikken, i forhold til de rødgrønne. Hva betyr det i praksis?
– Vi forbedrer noen av tiltakene som står i klimaforliket, og innfører 
en del nye. Samlet betyr det at vi styrker klimaforliket. Vi vil 
forbedre den forrige regjeringens politikk på disse områdene:

– Vi skal øke avkastningen fra klima- og teknologifondet. 
Det skal gi mer klimavennlig teknologi i industrien og redusere 
klimagassutslippene. 

– Regjeringen vil øke utbyggingen av kollektivtransporten, 
også mer enn det som står i Nasjonal transportplan. Vi vil også gi 
statlige investeringstilskudd til store, viktige kollektivtransport-
prosjekter, og dekke opp til halvparten av kostnadene. 

– Vi skal også satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv 
teknologi for fangst og lagring av CO2 og lage en helhetlig strategi 
for videre satsing på CO2-håndtering. 

– Vi vil gi skattefradrag til folk som gjør tiltak for å spare energi i 
hjemmene sine. Dette er noe helt nytt, og skal stimulere flere til å 
gjøre gode energisparetiltak.

– Vi skal sette ned en ny grønn skattekommisjon. Den skal 
fremme forslag om skatteendringer som premierer miljøvennlige 
handlinger. Vi tror markedet da vil respondere slik vi ønsker, el-biler 
er kanskje det beste eksemplet på at det er effektivt å bruke 
avgiftene for å stimulere til kjøp og bruk av miljøvennlig teknologi. 
Det er min oppgave å lede dette arbeidet og sørge for å være en 
pådriver for at dette blir gjort, slik at vi sikrer oss at summen av 
enkelttiltakene oppfyller de samlede klimamålene vi har satt oss. 

Tine Sundtoft har ved flere anledninger gitt uttrykk for at hun 
liker å ferdes i skjærgården på Sørlandet i kajakk. Og på Hold Norge 
rent sin konferanse om marin forsøpling var det ikke vanskelig å 
merke et personlig engasjement.

– Jeg har drevet strandrydding hele livet, det er god gammeldags 
dugnad på sitt beste. Men nå er tiden inne til å styrke dette 
arbeidet og samle aktørene. Jeg plukket tyske kartonger lenge før 
jeg selv hadde vært i Tyskland og fikk det klart for meg at dette 
er et internasjonalt problem. Og som kajakkpadler har jeg sett 
at det er plast overalt, selv om det jo bare er en mindre andel av 
avfallet som flyter eller driver i land. Fargerike sjøfuglreir laget 
av plastavfall er ikke vakkert i mine øyne. Og klimaendringene 
vil bare gjøre dette problemet større. Forsøpling er ikke det 
første vi tenker på under en orkan eller en flomkatastrofe, men 
ekstremværet fører også til at stadig mer skylles på havet. Men 
det skjer heldigvis mye positivt på det internasjonale plan, ikke 
minst i regi av EU, for å rydde opp i disse problemene. Sa Tine 
Sundtoft 

...vi vil gjennomgå de 
avtalene og systemene 
vi har med tanke på 
å skjerpe kravene til 
materialgjenvinning av 
plast.

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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• Akkrediterte analyser!
• Rapport på 1 uke!
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Kontaktinformasjon:
Tlf: 09440
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Har du miljøfarlig byggavfall? 
Eurofins vil under Avfallskonferansen 2014 
lansere nye skreddersydde analyser for ulike 
avfallsfraksjoner.

Betong – Tre – Isolasjon – Fugemasse – Gulvbelegg – Asbest - Spesialfraksjoner
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Har du miljøfarlig byggavfall? 
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lansere nye skreddersydde analyser for ulike 
avfallsfraksjoner.

Betong – Tre – Isolasjon – Fugemasse – Gulvbelegg – Asbest - Spesialfraksjoner
Kontakt oss allerede i dag for mer informasjon!

Olaf Brastad i Bellona er 
 relativt lite imponert over den 
forrige regjeringens avfalls-
strategi. Klima- og miljøminis-
ter Tine Sundtofts opptreden 
på MEF Avfallsdagene fikk hel-
ler ikke mannen i bedre humør. 

Av Johs. Bjørndal

– Med sin opptreden her viste hun pinlig 
liten kunnskap om grunnleggende spørsmål 
og om dynamikken i avfallsbransjen, sa 
Brastad, før han gikk over til å forklare de 
drøyt 200 tilhørerne hva den rødgrønne 
avfallsstrategien var verdt: – Strategien er 
syltynn og ullen. Det eneste positive var at 
miljøvernministeren stilte i ombruksdress 
ved presentasjonen. Når de tidligere 
materialgjenvinningsmålene er nådd er det 
jo utrolig at man ikke setter nye og mer 
ambisiøse mål. 

Og når en fjerdedel av maten kastes – i 

Bærum er det visst en tredjedel 
og enda lar de matavfallet gå 
til forbrenning – burde det jo 
innføres et påbud om utsortering 
av matavfall. Vi plikter å ta godt 

hånd om dette avfallet, det kan gi både 
miljøvennlig drivstoff og biorest som binder 
jorda. De som har gått foran her har ikke 
hatt noen fordeler av det, hver uke sendes 
tonnevis av biogassubstrat fra Vestfold 
til Danmark. Hvor blir det av strategien for 
biogass? Bransjen har vist vilje til langsiktige 
investeringer, men nå trengs forutsigbare og 
forbedrede rammebetingelser for å komme 
videre. Deponiforbudet har jo vært vellykket, 
men nå synes det å være en stor redsel for 
nye føringer. Jeg savner Thorbjørn Berntsen 
og hans handlekraft, sa Brastad. 

Han etterlyste også en evaluering av 
produsentansvarsordningene, og en mer 
industriell tilnærming til avfallet. – Vi trenger 
kort sagt en avfallspolitikk som gir et klart 
budskap til alle om at avfall er ressurser. Når 

regjeringen ikke kan gi klarere 
signaler enn det som ble gjort 
her i går, kommer lite til å skje. 
Avfallspolitikken er forviktig til 
å overlates amatører. Politikk 
er som erotikk – ingen kåthet, 
ingen handling, avsluttet Olaf 
Brastad i velkjent stil. 

Misfornøyd med politikerne

Olaf Brastad refset både den forrige og 
den nåværende regjeringen for manglen-
de engasjement i avfallspolitikken. Jeg savner 

Thorbjørn 
Berntsen og 
hans handle-
kraft… 



GJENVINNING

Kretsløpet var med da en delegasjon fra 
ROAF høsten 2010 besøkte sentralsor-
teringsanlegget i Larnaca på Kypros. Her 
ble husholdningsavfall med en meget høy 
andel våtorganisk puttet inn i et anlegg med 
utallige transportbånd og Titech-enheter, og 
rundt 20 % kom ut igjen som såkalte gjen-
vinningsfraksjoner. ROAF trakk åpenbart den 
slutningen at dette var noe å gå videre med, 
men at mest mulig av matavfallet burde ut av 
avfallsstrømmen før videre sortering. 

GROVAVFALL OG MATAVFALL UT
Opplegget som nå er valgt er derfor en 
kombinasjon av kildesortering og sentral-
sortering, og anlegget som står klart er en 
kombinasjon av teknologier. Brevik forklarer: 
 – Kildesorteringen med papir i egen dunk fort-
setter som før, det er ingen tvil om at det er 
den beste metoden for å få ut en papirfrak-
sjon med positiv verdi. Matavfall skal også 
kildesorteres, det puttes i grønne poser som 

knyttes godt igjen og legges i restavfalls-
dunken. Når avfallet kommer inn i anlegget 
går det først gjennom en vibrasjonsenhet 
som sorterer ut grovavfallet. Noe restavfall 
kommer jo inn via kontainere og dermed kan 
sykler, paller, madrasser og andre ting som er 
for store komme med. Deretter går avfallet til 

en optisk enhet som identifiserer de grønne 
matavfallsposene, disse blåses deretter ut 
av avfallsstrømmen og over på et eget bånd. 
Denne blåseenheten er garantert å takle 
poser opptil 5 kg, men det har vist seg at den 
klarer helt opp til 8 kg og tyngre er de aldri, 
sier han.

For første gang på nesten 30 
år er et sentralsorteringsanlegg 
for husholdningsavfall satt 
i drift her i landet. Og direk-
tør Øivind Brevik i Romerike 
 Avfallsforedling (ROAF) synes 
anlegget på Skedsmo allerede 
fungerer over all forventning.  

Av Johs. Bjørndal

Sentralsorteringen 
i gang

Etter at grovav
fall og matavfalls
poser er tatt ut 
og avfallet har 
vært gjennom 
 poseåpneren 
er det klart for 
 videre sortering.

Utsorteringen av matavfallsposer ved hjelp av  
luftdyser later til å fungere godt.

Direktør Øyvind Brevik i ROAF kan fornøyd konstatere at det ut av anlegget kommer en nesten helt ren 
plastfoliefraksjon. Denne utgjør rundt 60 % av den utsorterte plasten.
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Allerede en måned etter at ordningen ble 
innført tilsvarer mengden utsortert matav-
fall 30 kg pr innbygger årlig. – Vi har drevet 
massiv forhåndsinformasjon. Men vi håper å 
komme opp i 50 kg, vi ser jo at det fortsatt 
er en god del matavfall i poser som ikke er 
grønne, sier Brevik. Behandlingen av matav-
fallet har vært ute på anbud, resultatet er at 
det går til Hadeland og Ringerike avfallssel-
skap sitt nylig utvidete anlegg på Trollmyra 
i Jevnaker. – Der er de godt fornøyd med 
kvaliteten, posene inneholder stort sett bare 
matavfall, sier Brevik. 

AVANSERT LABYRINT
Men det er den videre behandlingen av 
restavfallet som er mest interessant. Dette 
går først til en såkalt poseåpner, i løpet av 
byggeperioden bestemte man seg for å 
droppe den planlagte grovkverningen. Etter 
at avfallet er fordelt og spredd ut på et bredt 
transportbånd sorteres det på størrelse, 
ved hjelp av to trommelsikter med hull av 
varierende diameter. – Fraksjonen under 60 
mm går ut som restavfall, fra denne tas bare 
ut metall ved hjelp av en overbåndsmagnet. 
De grøvre fraksjonene sorteres videre. Disse 
må gjennom en labyrint av transportbånd, til 
sammen 13 såkalte Titech-enheter, over-
bånds- og virvelstrømsmagneter og såkalt 
ballistiske enheter før det kommer ut i ni 

ulike gjenvinningsfraksjoner+ restavfallet. 
Det er hardplast av typene, PP, PEHD og PET, 
plastfolie, en blandet plastfraksjon, såkalt 
mixed paper, magnetisk metall og aluminium. 
– Dette anlegget vil øke materialgjenvin-
ningen av vårt husholdningsavfall fra 32 til 
over 50 %, etter hvert kanskje opp mot 60 %, 
sier Brevik. 

IKKE SALGBART PAPIR…
Det «forrige» sentralsorteringsanlegget 
for husholdningsavfall her i landet – REO- 
anlegget på Klemetsrud – ble satt i drift i 
1985 og slått dundrende konkurs mindre enn 
tre år senere. Årsaken var kort fortalt at det 
ikke fikk ut fraksjoner av salgbar kvalitet, noe 
som gjorde sentralsortering til et skjellsord i 
mer enn 25 år.

Det knytter seg derfor stor spenning 
til kvaliteten på det som kommer ut av 
ROAF-anlegget. – Vi har god renhet på 
magnetisk metall og aluminium, på de tre 
hardplastfraksjonene og plastfolien. Fore-
løpig er ikke papirfraksjonen ren nok, noe 
som delvis skyldes at for mye av papiret er 
vått når det går inn i anlegget. Ellers ser vi jo 
i restavfallsfraksjonen at det fortsatt er mye 
matavfall som ikke havner i grønne poser, vi 
er også litt skuffet over den store mengden 
papir i restavfallet. Vi kommer til å forsterke 
informasjonen om hvor viktig det fortsatt er 

å kildesortere papir, og at alle kan få større 
papirbeholdere gratis ved å henvende seg til 
oss, sier Brevik. 

… MEN PLASTFRAKSJONENE ER 
RENE
Men slik er det altså ikke med plast, og 
ønsket om å få ut denne fossile fraksjonen 
til materialgjenvinning var en vesentlig del av 
begrunnelsen for etableringen av anlegget. 
Øivind Brevik er dermed svært tilfreds over 
at utsorteringen av de ulike plastfraksjonene 
fungerer godt. 

– Renheten på de utsorterte plastfrak-
sjoner synes visuelt bra og gjennomførte 
tester, hvor også Grønt Punkt har vært 
involvert, bekrefter det. Anlegget er nå 
under fullskala inntrimming for å optimalisere 
mengde output og kvalitet, og mer omfat-
tende analyser vil bli gjort i inntrimmingspe-
rioden. Dagens kvalitet er også gjenstand 
for tester i inn- og utland. Årlig vil vi få ut 
ca 2500 tonn plast til materialgjenvinning, 
som kan balles og selges direkte. I tillegg til 
miljøgevinsten gir dette også en økonomisk 
gevinst på rundt 2000 kroner pr tonn, da er 
vederlaget fra Grønt Punkt medregnet. For 
metallfraksjonene, som utgjør rundt 1000 
tonn pr år, er gevinsten i forhold til forbren-
ning enda større, forteller Brevik. 

Sentralsorteringen 
i gang

Til sammen 13 Titech-enheter, der såkalt nærinfrarødt lys (NIR) gjenkjenner de 
ulike materialene, er krumtappene i sorteringsanlegget.

Anlegget består av ikke mindre enn 110 transportbånd i flere høyder, avfallet tar 
seg gjennom en ordentlig labyrint.

De tre hardplastfraksjonene PP, PEHD og PET kommer på hvert sitt bånd etter sortering. Plastfolie på vei ut av anlegget, den skilles fra 
hardplasten i en såkalt ballistisk enhet.
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VIDEREFOREDLING PÅ IS
Som tidligere beskrevet i Kretsløpet var 
planen opprinnelig å drive egen gjenvinning 
av plast, i et vaske- og granuleringsanlegg. 
Dette er foreløpig lagt på is. – Vår 
egen plastmengde er for liten til 
å forsvare dette. Men om andre 
vil sende sitt restavfall eller 
sin kildesorterte plast gjennom 
anlegget kan dette bli revurdert. 
Vi er åpne for henvendelser, sier 
Brevik. Anlegget har nemlig en 
kapasitet på 50 000 tonn på et 
skift, i 2013 hadde ROAF 36 000 tonn. – Vi 
opplever stor interesse og har også fått en 
formell henvendelse fra Asker kommune, 
forteller han. Det er det tyske selskapet 
Stadler Anlagenbaum som er leverandør og 
ansvarlig for driften av anlegget fram til 1. 
mai, da ROAF overtar. 

INTET PENGESLUK
ROAF er et interkommunalt selskap eid 
av åtte kommuner på Nedre Romerike, og 
anlegget er dermed bygd for de 170 000 

innbyggernes regning. Øivind Brevik må svare 
på om dette er nok et utslag av «kommunal 
stormannsgalskap». – Vi ser det ikke slik. Dette 
anlegget var budsjettert til 234 millioner, men 

sluttsummen ser nå ut til å bli 
212. I tillegg til kapitalkostna-
dene koster også driften, det 
er budsjettert med en million 
kroner året bare i elektrisk 
strøm. Sluttbehandlingen av 
matavfallet er også noe dyrere 

enn forbrenningsløsningen, men nå blir det 
altså drivstoff og gjødsel av det. Og for de 
øvrige gjenvinningsfraksjonene er det som 
nevnt en betydelig økonomisk gevinst. Vi har 
gått ut med at renova sjonsgebyret ikke skal 
øke med mer enn 100 kroner pr innbygger og 
det skal vi holde. Fortsatt vil vårt gebyr ligge 
under landsgjennomsnittet og i eierkommu-
nene har det vært stor oppslutning om en 
slik miljøvennlig og framtidsrettet avfalls-
løsning. Anlegget er ikke laget for noe annet 

enn husholdningsavfall, vi går ikke inn i 
noen konkurranse med næringsavfalls-
aktørene, sier Brevik, som like fullt 
innrømmer at anlegget neppe hadde 
sett dagens lys om ikke ROAF selv hadde 
bygget det. 
– Et kommersielt selskap med krav til 
bunnlinje kunne ikke tatt en slik sjanse, 
det er selvkostregimet og kontrollen over 
eget avfall som gjør det mulig, sier han. 

GJENVINNING

“
– Et kommersielt 
selskap med krav 
til bunnlinje kun-
ne ikke tatt en slik 
sjanse…

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

Rundt et tonn PET kommer ut av anlegget hvert døgn, 
inkludert et sjokkerende høyt antall flasker som burde 
funnet veien til panteautomatene.

Papirfraksjonen inneholder foreløpig litt for mye annet 
enn papir til at den er salgsvare. Men Øivind Brevik har 
tro på at det går an å fininnstille anlegget slik at også 
denne fraksjonen får positiv verdi.

Finfraksjonen inneholder betydelige mengder poteter 
og mandariner og avslører dermed at ikke riktig alle 
putter matavfallet i grønne poser.

Rundt 2/3 av avfallsmengden som går inn i 
anlegg et er fortsatt restavfall når det kommer 
ut. Dette lastes og kjøres til Klemetsrud for 
forbrenning. 



BNS. Omsorgsfull 
leverandør til 
gjenvinningsbransjen

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

Avfall- og gjenvinning er i stor grad preget av samfunnets fokus på miljø og natur, kombinert med 
behovet for en god avfallshåndtering. Dette fører til økt krav til både sortering og effektivt utstyr. 
Vi er overbevist om at vi også kan hjelpe deg med dine behov i et krevende og ikke minst viktig marked.

glittertinden.no
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EE-AVFALL

Kommunene er lei av denne gjengen
Kommuner og avfalls-
selskaper er lei av at 
EE-avfall blir stående 
uavhentet og at de 
ikke får kostnadsdek-
ning for jobben de gjør 
med dette avfallet. 
Mange kommuner 
går nå ut og ber om 
anbud fra de ulike 
returselskapene og 
vil ha kontrakter med 
sanksjonsmuligheter 
dersom avfallet ikke 
blir hentet.

Av Johs. Bjørndal

Utfordringene rundt EE-avfallet 
var et hovedtema på Avfall 
Norges gjenvinningsseminar 
i Tromsø og alle de fire såkalt 
landsdekkende selskapene 
innledet. Pål Spillum fra Miljø-
direktoratet redegjorde for 
arbeidet med en revidert 
forskrift, som ikke hørtes ut 
til å bli enklere enn dagens. 
Og Trygve Berdal fra HAMOS 
fortalte hvordan opplegget 
burde ha vært, sett fra kommu-
nenes ståsted.

– STRENGERE 
REAKSJONER
Gunnar Murvold fra RENAS 
mente det ikke var behov for 
noen ny EE-forskrift, derimot 
en bedre håndhevelse av den 
vi har. Han gjentok sitt tidligere 
budskap om at når Fader Vår 
har 69 ord og de ti bud 297 
ord burde en EE-forskrift på 
14-15 000 ord gjøre nytten. 
RENAS er nå det største 
returselskapet og samlet inn 
rundt 60 000 tonn EE-avfall i 
fjor. – RENAS har oppfylt sine 
forpliktelser etter forskriften 

hele tiden, sa Murvold, og 
etterlyste strengere reaksjoner 
overfor selskaper som ikke 
gjorde dette. – I en bransje som 
i stadig større grad er styrt av 
penger er ikke veiledning nok 
til å gi forbedringer. Avvik må 
gi økonomiske konsekvenser, 
myndighetene må utstyres 
med en skalert reaksjonsform 
som rammer økonomisk, mente 
han. Murvold innrømmet dog at 
det var utfordrende å oppfylle 
kravene om 100% innsamling av 
samtlige 14 produktgrupper på 
landsbasis og 60% i hvert enkelt 
fylke, og mente det siste burde 
lempes på om forskriften likevel 
skal endres.

– I STRID MED 
PRODUSENTANSVARET
Stig Ervik, direktør i Elretur, 
mente det var «klin umulig» for 
et returselskap å oppfylle sine 
forpliktelser uten samtidig å 
overoppfylle dem. – Avfallsbesit-
terne har jo ikke en produktmiks 
som stemmer med returselskap-
enes forpliktelser, det er derfor 
det har oppstått hentestopp i 

deler av landet. En ny forskrift 
må inneholde en clearingordning 
som løser dette problemet, vi 
presenterte jo en slik løsning for 
Miljødirektoratet 5. november, 
sa Ervik. 

Han mente også at kommun ene 
opptrer i strid med forskriften 
når de nå går ut og ber om 
anbud på henting av EE-avfall. 
– Det er et bærende prinsipp for 
produsentansvaret at man ikke 
selger videre noe som allerede 
er finansiert gjennom miljøge-
byret. Konkurransetilsynet og 
Miljødirektoratet må gå i dialog 
og finne håndterbare løsninger. 
Mine eiere vil si opp bransjeav-
talen dersom det ikke skjer noe, 
sa Ervik. 

CLEARING NØDVENDIG
– Dagens krav er ikke utformet 
med tanke på at flere retur-
selskaper konkurrerer med 
hverandre, sa Vebjørn Eilertsen 
fra ERP Norway, siste tilvekst 
i den harmoniske returselskap-
familien. Også han tok til orde 
for et clearingsystem der en 
rettferdig blanding av tettbygde 

og grisgrendte regioner tildeles 
hvert enkelt returselskap. – Dette 
har man fått til i for eksempel 
Danmark og Italia. Vi vil også 
få til dette om vi bare får lov av 
myndighetene til å gjøre det, sa 
han. 

Thor Christian Wiig Svendsen 
er daglig leder for Elsirk, tidligere 
RagnSells Elektronikkretur. 
Han er en skikkelig veteran 
innen EE-avfall, mannen var 
teknisk sjef i Hvitevareretur ved 
oppstarten i 1998. Siden har 
han arbeidet for Elretur, Stena, 
WEEE Forum og Elkjøp.  – Fram til 
2007 var markedet delt mellom 
aktør ene, det var flust med 
penger og alle var happy. Det 
var Elkjøp som satte i gang det 
hele ved å skifte beite og siden 
har konkurransen vært sterk. I 
dag er de samlede miljøgebyrene 
på rundt 300 millioner kroner, 
i 1999 var de nesten dobbelt 
så mye. Det har ført til en mer 
kynisk innsamling og mye støy, 
som har tatt fokus vekk fra alt 
det positive ved EE-innsam-
lingen og dessverre også ført til 
at deler av avfallet har funnet 

Fra venstre Vebjørn Eilertsen, ERP Norway, Thor Christian Wiig Svendsen, Elsirk, Gunnar Murvold, RENAS og Stig Ervik, Elretur. 
Karene smiler, men må konstatere at de ikke har klart å gjøre kommunene særlig glade.
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andre veier, utenom returselska-
pene, sa Wiig Svendsen. 

BER OM ANBUD
Trygve Berdal er daglig leder 
i Hamos Forvaltning IKS, et 
avfallsselskap som omfatter ni 
kommuner i Sør-Trøndelag og to i 
Møre og Romsdal. Han fortalte at 
alle midt-Norges 99 kommuner 
nå har gått samlet ut og bedt om 
anbud på henting av EE-avfall. 
 – De siste årene har vist at 
dagens organisering medfører 
uforutsigbarhet og fordyrende 
håndtering av EE-avfallet for 
kommunene. Returselskapene 
hevder de har oppfylt sine 
innsamlingsforpliktelser og vil 
derfor ikke hente enkelte typer 
avfall, et problem som gjerne 
forsterker seg mot slutten av 
året. Kommunene er også langt 
fra å få dekket kostnadene ved 
håndtering av dette avfallet. Vi 
vil nå ha et system der retur-
selskapene inngår langsiktige 
kontrakter med kommunene, 
etter forutgående tilbudskon-
kurranser utlyst av kommunene. 
Da vil returselskapene være 
avtalemessig forpliktet til å 
hente alt avfall i regionen og 
kommunen har sanksjonsmu-
ligheter dersom kontrakten ikke 
oppfylles. På denne måten vil 

de nasjonale målene kunne nås 
på en samfunnsmessig effektiv 
måte, sa Berdal. Også IVAR-kom-
munene i Stavanger-regionen 
og Oslo gjennomfører nå en 
lignende anbudsrunde. 

FORSKRIFTSFORSLAG 
FØR PÅSKE
Pål Spillum redegjorde for 
Miljødirektoratets arbeid med 
en ny EE-forskrift, han mente et 
forslag ville bli sendt på høring 
før påske. Det er tilpasning 
til EUs WEEE-direktiv som 
er bakgrunnen for den nye 
forskriften, men Spillum varslet 
også endringer i forhold til 
dagens innsamlingsordning.  
– Vi tar sikte på utvidete 
muligheter til etterregulering, 
med krav til revisorgodkjen-
ning. Vi vil også foreslå en 
«nødhentingspara graf» som 
gjør det mulig å utstede pålegg 
om henting. Spillum varslet også 
en forenkling av sertifiserings-
kravene til returselskaper, i 
retning av færre, men mer 
effekt ive kriterier. Noe clearing-
system vil Miljødirektoratet ikke 
foreslå, men Spillum antydet 
at en ny forskrift vil «åpne for 
en mer koordinert innsamling i 
spredtbygde strøk».

Kommunene er lei av denne gjengen

Pål Spillum fra Miljødirektoratet varslet 
ny forskrift med justeringer, men ikke 
noe myndighetsdrevet clearingsystem. 

Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS, 
mente dagens system verken ga 
kommunene kostnadsdekning eller 
tilstrekkelig sikkerhet for henting.

Konkurranse
tilsynet foreslo 
monopol
Tilhørerne kløp seg i armen da Kjell Jostein 
Sunnevåg i Konkurransetilsynet mente det 
burde vurderes å satse på bare ett retur-
selskap som alle EE-produsenter må være 
tilknyttet. – Noen ganger er samarbeid bra, 
sa Sunnevåg.

– Konkurransetilsynet kan 
påpeke konkurransebegren-
sende virkninger av offentlige 
tiltak. Men tilsynet kan også 
foreslå løsninger som gir mer 
konkurranse og måloppnåelse 
til lavere kostnad. Det synes 
som om dagens retursystem 
for EE-avfall ikke er organi-
sert på en samfunnsmessig 
optimal måte, og at det er 
sløsing med ressurser, sa 
Sunnevåg.

Hans presentasjon listet 
opp en rekke fordeler ved at 
produsentansvaret for EE-av-
fall ble ivaretatt av et selskap: 
*  Produsentenes forpliktelser 

kan ivaretas med betydelig 
reduserte administrative 
ressurser.

*  Samdrifts- og stordrifts-
fordeler kan realiseres i 

innsamling og gjenvinning.
*  Kostbare og kompliserte 

ordninger for clearing og 
etterregulering unngås.

*  Ikke-verdiskapende konkur-
ranse mellom returselskaper 
for å innfri forskriftskrav 
unngås.

Og sist, men ikke minst vil 
en slik løsning gi et betydelig 
forenklingspotensial i forskrif-
tene, sa Sunnevåg, som sa 
han fikk bakoversveis da han 
leste de syv sidene med krav 
returselskapene må innfri 
for å følge dagens forskrift. 
– Kravene er så strenge at 
mindre selskap utestenges 
og da blir det jo ikke konkur-
ranse likevel, sa han. På det 
nærliggende spørsmålet om 
hvordan konkurransen skal 
ivaretas med bare et selskap: 
– Det gjelder å organisere 
anbudene slik at det blir 
konkurranse der det er viktig, 
det vil si mellom transportører 
og behandlingsanlegg. Og så 
er det selvsagt viktig at kost-
nadsbesparelsene som oppnås 
reflekteres i lavere miljøgebyr, 
sa Sunnevåg. 

J.B.

At Kjell Jostein Sunnevåg fra 
Konkurransetilsynet overras-
ket tilhørerne på Avfall Norges 
gjenvinningsseminar i Tromsø er 
mildt sagt.
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INNSAMLING

Bare 60 % av husstandene 
i Stavanger har besøkt 
gjenvinningsstasjonen i 
løpet av det siste året. 
– Det blir faktisk stadig 
flere som ikke har egen 
bil. Vi vil gi også dem et 
godt tilbud og tilbyr gratis 
henting av grovavfall 
inntil tre ganger i året, sier 
Rudolf Meissner, fagsjef 
for renovasjon i byen.

                                 Av Johs. Bjørndal

Han presenterte opplegget og bakgrunnen 
for det på Avfall Norges gjenvinningsseminar 
i Tromsø i februar. – Gjenvinningsstasjonen 
på Forus har 130 000 besøk i året og 
trafikkavviklingen er et problem. Vi 
har derfor vurdert etablering av en ny 
gjenvinningsstasjon, men kostnadene ved 
etablering og drift er betydelige. Ved å 
etablere en henteordning kan vi kanskje 
redusere trafikken og i tillegg gi et godt 
tilbud til abonnenter uten bil, forklarte 
Meissner. 

IKKE BYGNINGSAVFALL
Tilbudet er altså at man ved å registrere 
sitt behov på nettsiden hentavfall.no kan 
få hentet mellom 0,5 og 3 kubikkmeter 
grovavfall gratis inntil tre ganger i året. 
Visse begrensninger er det, bygningsavfall, 

hageavfall (har egen ordning), døde dyr, 
stein og jord eller vanlig husholdningsavfall 
omfattes ikke av ordningen. Men møbler 
og løsøre, brune- og hvitevarer, sykler og 
sportsutstyr inngår. – Ved registrering 
kommer det opp tre alternative hentedatoer 
og abonnenten må velge en av disse. Det 
må også oppgis hva slags avfall det dreier 
seg om, vi henter nemlig restavfall til 
forbrenning med komprimatorbil, mens saker 
til ombruk eller materialgjenvinning hentes 
med skapbil.  Ønsker man det kan man få en 
SMS-påminnelse to dager før henting og 
avfallet må settes ut kvelden før eller tidlig 
om morgenen hentedagen. 

RETTFERDIG ORDNING
Denne ordningen har eksistert i halve 
Stavanger i 2013 og ble fra nyttår utvidet 

til å gjelde hele byen. Sandnes 
vil følge på med samme opplegg 
fra august. – Vi har hatt 4300 
hentinger i 2013 og får nå 
en kapasitet på rundt 10 000 
hentinger årlig. Vi er naturligvis ikke 
i stand til å levere en slik tjeneste 
gratis dersom alle bruker den, men 
dersom 20 % gjør seg nytte av 
den i løpet av et år, vil det belaste 
renovasjonsgebyret med rundt 
120 kroner. Det er «rettferdig» i 
forhold til gjenvinningsstasjonene 
som altså heller ikke alle bruker, 
sa Meissner. Han mente den reelle 
kostnaden pr. henteoppdrag lå på 
rundt 450 kroner. – Vi begynte med 
30 hentinger pr. dag, men det ble 
for lange dager for renovatørene 

så nå har vi gått ned til 27 henteoppdrag pr. 
dag, forklarte Meissner. 

FOR LITE TIL 
GJENVINNING
På gjenvinningsstasjonene i Sta vanger 
og Sandnes må det betales 100 kr pr. 
m³, noe Meissner mente dekker ca. en 
tredel av de reelle kostnadene pr. besøk. 
Meissner var for øvrig ikke fornøyd med 
gjenvinningsprosenten for det hentede 
grovavfallet. – I fjor hentet vi 377 tonn 
som gikk til forbrenning og 154 tonn til 
ombruk/gjenvinning. Jeg tror sjåførene har 
det for travelt når de kommer med avfallet 
til gjenvinningsstasjonen. Målet må være 
å få halvparten til gjenvinning, sa Rudolf 
Meissner. 

Gratis henting av grovavfall i Stavanger

Tilbudet om gratis henting av grovavfall i Stavanger har slått godt an.

Gi inkassojobben til en 
som kan avfallsbransjen
Les mer om hva vi kan gjøre 
for deg på www.kred.no

i



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!

www.namdalressurs.no

Med lettere container
følger større last.
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Ønsker fortsatt debatt om 
matavfallshåndtering
Matavfallet i Hamarregionen 
bør brennes på Trehørningen i 
stedet for å kjøres til biogass-
anlegget på Lillehammer. Det 
mener Egil Hersleth. Men han 
opplever at mange i bransjen 
avviser hele debatten.

Av Astri Kløvstad

Mjøsanlegget på Lillehammer, som siden 
2001 har behandlet matavfall fra 75 000 
husstander i Mjøsregionen, trenger opp-
gradering. Siden 2011 har et nytt forbren-
ningsanlegg for restavfall vært i drift på 
Trehørningen ved Hamar. Egil Hersleth, 
tidligere tillitsvalgt ved Hias, mener at 
matavfallet like gjerne kan gå dit.

Mens anlegget på Lillehammer, som 
eies av Hias, GLT og GLØR, produserer 
biogass som videreforedles til damp, strøm 
og kompost, gir Eidsiva Energis anlegg på 
Hamar fjernvarme, damp, strøm og aske. Egil 
Hersleth mener det vil være mye å spare på 
å sende matavfallet til Hamar sammen med 
restavfallet, framfor å kjøre det til Lille-
hammer.

– MATAVFALL ER AVFALL.
– Mat har en verdi på kanskje 50 kroner 
kiloen når den ligger i kjøleskapet. Når den 

kastes og blir avfall blir verdien negativ, 
det koster ca ei krone kiloen å bli kvitt den. 
Matavfall er et altså et avfallsprodukt som 
navnet sier, og ikke en ressurs slik det ofte 
blir sagt. Målet må være å kvitte oss med 
dette avfallet så rasjonelt som mulig, med 
nødvendig hensyntagen til natur og klima, sa 
Hersleth til tilhørerne på konferansen Avfall 
Innlandet 2014. Han mener dette vil gi både 
mer fornøyde kunder, enklere håndtering, 

kortere transport og bedre økonomi. 
– Man kunne droppe utsortering av 

matavfall og la det gå sammen med 
restavfallet. Så kunne man kjøre avfallet til 
Trehørningen – som bare er 5 km unna for 
Hamars vedkommende. Det ville gi en bedre 
logistikk, enklere biler og færre dunker. Man 
ville redusere luktproblemer hos kunder, 
på avfallsplass og ikke minst for dem som 
jobber med avfallet. Og man ville spare store 
investeringer på Lillehammer. Ombyggingen 
der er beregnet å koste 150 mill, sa Herseth. 
Energiutbyttet fra matavfallet mente han 
ville bli det samme, enten det ble brent eller 
laget biogass av.

OVERVURDERTE FORDELER.
Hersleth mente at de to argumentene som 
taler for å behandle matavfall i biogassan-
legg, nemlig at bioresten blir et godt gjødsel- 
og jordforbedringsmiddel og at fosforet i det 
organiske materialet blir tatt vare på, begge 
kunne avvises. For det første er det liten 
etterspørsel etter bioresten fra bøndenes 
side, noe som skulle tilsi at den ikke er så 
verdifull likevel. For det andre er faren for 
at fosforressursene på jorda skal gå tomme 
betydelig overdrevet, hevdet han.

Han hadde heller ikke sans for argumentet 
om at EUs avfallshierarki rangerer materi-
algjenvinning høyere enn energiutnytting. 
– Denne rangeringen er ikke et absolutt krav, 
det sies i premissene for dette vedtaket at 
dersom lokale forhold tilsier noe annet, er 
forbrenning en like bra løsning, sa han og 
utdypet det med at det forrige forsøket på 
å innføre et direktiv for biogass ble avvist. 
Og begrunnelsen da var at forbrenning er en 
god løsning, spesielt i land som har behov for 
varme. Hersleth hadde derfor ingen tro på at 
EU kan komme til å forby forbrenning, noe 
han mente enkelte påstår.

PRAKTISKE PROBLEMER.
Dessuten mente Herseth at forbrenningsan-
legg fungerer bedre enn biogassanlegg: 

– Man trenger ikke lete lenge etter 
forbrenningsanlegg som fungerer godt, med 
gode faglige, miljømessige resultater og med 
sunn økonomi. På den andre siden er det 
ikke vanskelig å finne biogassanlegg med 

Egil Hersleth siterte Piet Hein for tilhørerne på Avfall 
Innlandet: «Der alle tenker likt, tenker ingen meget.» 
Han siktet til den manglende debatten om biogassan-
leggenes fortreffelighet. Men han slapp i hvert fall til 
med sine synspunkter på Avfall Innlandet.

Trehørningen Energisentral ble satt i drift i juli 2011 og 
er etter Hersleths mening den riktige endestasjonen for 
matavfallet fra Hamar-regionen.



“
…å stille spørsmål 
om riktigheten 
av å bygge bio-
gassanlegg – det 
er som å banna i 
kjerka.

EnviroPac AS har levert semi-nedgravde containere til SiÅS student-
boliger på ÅS. Kildesortering med restavfall, papp/papir og glass/metall. 
Det er utviklet spesialsekk for håndtering av glass/metall.

Semi-nedgravde containere

EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner  
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

Vi fører også helt nedgravde 
løsninger.

- maskiner og utstyr til kildesortering

tekniske problemer, luktproblemer, og 
dårlig økonomi, hevdet han.

Siden husdyrholdet her til lands 
først og fremst er lokalisert i fjell- og 
kyststrøk, er heller ikke innblanding 
av husdyrgjødsel i matavfallet så 
enkelt å få til, mente han. Hersleth 
sa også at han hadde 
til gode å se regnskap 
fra avfallsselskap som 
kan vise til fortjeneste 
ved salg av biogass til 
kjøretøy og av biorest 
til landbruket.

ETTERLYSER ÆR
LIG DEBATT.
– Da jeg begynte å 
spørre for å lære mer 
om disse forholdene, ble jeg forundret 
over holdningene jeg møtte både 
lokalt og nasjonalt. Det virket som 
opplest og vedtatt at biogassanlegg 
var det eneste riktige og at det ikke 
var noen grunn til å diskutere alter-
nativer.  En i bransjen sa til meg at 
dette er et «touchy» tema å ta opp, 
og en annen sa at å stille spørsmål 

om riktigheten av å bygge biogassan-
legg – det er som å banna i kjerka, sa 
Hersleth. Han er redd for at avfalls- 
og gjennvinningspolitikken får et 
troverdighetsproblem, dersom man 
ikke er ærlig overfor allmennheten om 
hva som faktisk er den mest hensikts-

messige behand-
lingen av avfallet. 
Og spesielt om 
forbrukerne 
har blitt pålagt 
sortering som 
er unødvendig. 
Han etterlyser 
en åpen debatt 
om dette og 
hadde ønsket at 
Miljødirektoratet 

og Avfall Norge kunne gått ut med 
signaler om at den ene løsningen 
kan være like god som den andre. 
Isteden opplever han at informa-
sjonen fra og holdningen hos sentrale 
myndigheter er så ensidig og så sterk 
at den avskjærer enhver diskusjon 
og mulighet for å velge den beste 
løsningen. 

Nye tall for matsvinn
Østfoldforskning, Mepex Consult og Statistisk Sentralbyrå 
har gjennomført et prosjekt for Miljødirektoratet for å styrke 
kunnskapen om matsvinn fra norske husholdninger. Her 
er det gjennomgått plukkanalyser av avfallet fra over 60 
norske kommuner,  samt statistikk over matavfall i Norge.  
Resultatet fra prosjektet er at det er beregnet et nytt tall 
for matsvinn i Norge på 46,3 kg per innbygger.   
En undersøkelse fra 2010 konkluderte med at matsvinnet 
fra norske husholdninger var på 51,1 kg pr innbygger.  Men 
dette betyr ikke at mengden matsvinn i Norge faktisk har 
gått ned, kun at det er fremskaffet et sikrere datagrunnlag, 
heter det i pressemeldingen fra ForMat-prosjektet.

Type matvaregruppe Kg/innbygger og år

Brød 9,28 

Andre bakervarer  3,52 

Frukt og grønnsaker 11,31 

Kjøtt- og fiskeprodukter 3,65 

Meieriprodukter 2,82 

Gryte- og tallerkenrester 10,25 

Øvrig/ikke identifiserbare rester 5,46 

Totalt 46,30

Det norske «matkastebordet» etter korrigeringen av tallgrunnlaget



FARLIG AVFALL

Vindjakker som puster til tross for at de 
er vann-,  smuss-, og fettavstøtende og 
skismurning som gir konkurranseløpere 
superglid, det vil selvfølgelig forbrukerne 
ha. Men stoffene som gir disse ønskede 
egenskapene har også noen mørke sider.

Felles for dem er at de inneholder 
per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) 
eller perfluoralkaner (PFA). Og i følge 
Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet kan 
disse komponentene medføre skade på 
reproduksjonsevne, nervesystem, produksjon, 
transport og omsetning av tyroidhormoner 
og vitamin A og være kreftfremkallende 
for både mennesker og dyr. PFAS kan også 
svekke immunforsvaret. 

GIFT I LØYPA
Under konferansen Avfall Innlandet på Hafjell 
fortalte Schulze at det på globalt nivå bare er 
en håndfull produsenter som står bak disse 
stoffene. Dette er noen av verdens største 
kjemikonserner, som 3M, Du Pont, Bayer og 
enkelte andre. Schulze opplyste at da det ble 
innført forbud mot bruk av noen av de verste 
enkeltforbindelsene av fluorkarboner, byttet 
disse «bakmennene» – som han kalte dem – 
bare over til søsterforbindelser som ikke er 
særlig bedre.

Schulze viste til at forskere fra Bioforsk 
skal ha funnet betydelige mengder av 
disse stoffene i Birkebeinerløypa og på 
startplassen på Rena. Og han mente at når 
snøen smelter, fordamper dette og spres over 
hele kloden. Mye ender i nordområdene og 
finnes igjen i isbjørner der. Han mente derfor 
at slike stoffer ikke bør finnes i skismurning 
som blir brukt av folk flest. Ei heller i 
impregneringer eller andre produkter.

GIFTIG BRANNSLUKKING
– Et veldig stort bruksområde for disse 
stoffene har vært i brannskum. Det er 
de samme egenskapene som gjør at 

de er egnet der som i impregnering og 
skismurning; det dannes veldig kjapt 
en overflatehinne, og det er effektivt 
ved slukking av petroleumsbranner, sa 
Schulze. Han la til at det er pøst ut store 
mengder av det nå forbudte PFAS-stoffet 
PFOS i forbindelse med oljeproduksjonen 
i Nordsjøen og på brannøvingsfelter i 
forbindelse med flyplasser. – Her er det 
store oppryddingsjobber som må gjøres, 
konkluderte han.

PROBLEMATISK ARBEIDSMILJØ
I følge Schulze har Statens Arbeidsmiljø- 
institutt (STAMI) gjort undersøkelser av 
skismurningsprodukter. Det skjedde på 
oppfordring fra toppidrettsmiljøet som 
registrerte at en del av smørerne opplevde 
helseproblemer, først og fremst i forbindelse 
med respirasjon. STAMI fant at fluorkarboner 
ikke bare finnes i glidvoks og fluorpulver, 
men også i noen av festevoksene, og at 
fluorpulverproduktene inneholdt flere av de 
kjente miljøgiftene. Deres konklusjon var at 
disse antakelig ikke er tilsatt med viten og 
vilje, men har fulgt med som forurensning 
fra produsenten av fluorparafinene – som 
de antok at er hovedvirkestoffene i pulveret. 
Schulze opplyste også at svenske forskere 
har påvist at noen av de fluorforbindelsene 
som finnes i skismurning kan omdannes til 
langt mer giftige varianter når de kommer inn 
i kroppen.

KREVENDE LANGRENNSKUNDER
Christian Gløgård jobber som materialforsker 
hos Swix. Han fortalte at problemet med 
de perfluorerte stoffene som finnes 
i deres produkter er at de er tungt 
nedbrytbare og at enkelte av dem har 
bioakkumulerende egenskaper. Flere er 
oppført på myndighetenes prioritetslister, 
og målet er at bruken av slike stoffer skal 
reduseres, og at utslippene skal stoppes helt 
innen 2020. Gløgård understreket at Swix 
jobber for å nå dette målet i god tid før den 
fristen. Swix produserer både bekledning og 
skismurning og for begge produktgrupper er 
fluorkarboner i bruk. Men Gløgård presiserte 
at ingen av de komponentene som benyttes 
i skismurning står på myndighetenes 
prioritetsliste, og ingen av dem er identifsert 
som toksiske.

– Det er racingsegmentet av våre kunder 
som bruker fluorproduktene, sa Gløgård. – Og 
der går alt på «performance». For dem er det 
kun egenskapene til produktet som teller. Vi 
kan derfor ikke erstatte stoffene i produktene 
med noe som er dårligere. Det vil bare føre 
til at våre konkurrenter går inn og overtar 
markedet, sa han.

NYE PRODUKTER
Nå jobber Swix med å redusere 
helseproblemene for de som produserer og 
håndterer produktene deres. Og parallelt med 
det utvikles framtidas skismurning. I 2010 

Farlige fluorforbindelser gir 
fart i skiløypa
Moderne fritidstøy og ski-
smurning får stadig bedre 
egen skaper. For forbrukerne, 
vel å merke. For de som jobber 
med materialene og for miljøet 
er ikke situasjonen like gunstig.

Av Astri Kløvstad

Det er viktig å sørge for god ventilasjon og bruke maske og hansker ved påføring av fluorholdig skismurning.
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PROFESJONELLE  LØSNINGER INNEN  
AVFALLSBEHANDLING! 
Bruksområdene til de slitesterke REMU sikte- og 
knuseskuffene er allsidige;  sikting av jord- og 
kompost, forbehandling av våtorganisk avfall til 
kompostering og biogass, knusing av glass, gips, 
rivningsavfall mm. Sikteskuffene kan utstyres med 
maskinfester til bruk på  hjullaster og gravemaskin 

 

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

NYHET!  
GITMARK FORHANDLER  

AV REMU SIKTE- OG 
KNUSESKUFFER! 

 

introduserte selskapet en produktserie hvor 
karbonkjedene er forkortet, noe som gjør 
at stoffene litt enklere kan nedbrytes. Og 
høsten 2013 startet prosjektet LowFriMat  
opp. Der skal det utvikles nye materialer 
som gir lav friksjon og som har mindre 

miljøbelastning enn dagens produkter. 
Prosjektet går til september 2016 med en 
ramme på 17,4 millioner kroner og her vil det 
blant annet bli tatt i bruk nanoteknologi. 

MEST MILJØGIFTER I SMØREBUA
Og inntil den nye teknologien er klar og 
forbedrede produkter finnes på markedet, 
må man gjøre det beste ut av det man har.  
Manglende kontroll på avfallshåndteringen 
er den største utfordringen med denne 
skismurningen, sa Gløgård.

– Perfluorerte stoffer brukes i stor 
utstrekning i lukkede systemer. Det går 
med ca 7,5 gram perfluoroalkaner til et par 
langrennsski. Dette smeltes inn i sålen i 
smørebua. Så blir det aller meste børstet vekk 
igjen, bare 50-100 mg er igjen på skiene når 
de er klare til bruk etter børsting og polering. 
Og mesteparten av pulveret er fortsatt under 
skiene når skiløperen er i mål. Det blir fjernet 
når skiene renses i smørebua etter bruk, 
hevdet Gløgård. Han anbefalte at avfallet 
fra smørebua blir sendt til forbrenning. Ved 
forbrenning blir fluorkarbonene mineralisert, 
og fluoret vil dermed finnes i forbindelser 
som er langt mindre persistente.

En annen utfordring er eksponeringen 
for partikler som brukerne opplever under 
applikasjon av produktene. Her samarbeider 
Swix med STAMI for å optimalisere 
applikasjonsmetodene. Dessuten henstilles 
brukerne om å benytte maske og god 
ventilasjon for å unngå innånding av støv og 
damp. Dette vektlegges på kurs og i form av 
HMS-datablader, fortalte Gløgård.

Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet mente at mye 
av fluorforbindelsene i skismurningen blir liggende 
igjen ute i naturen….

… mens Christian Gløgård i Swix mente at de fluor-
holdige produktene holder seg på skiene så lenge 
skituren varer.



NYHETER

“
…annenhver krone 
som investeres 
ved Borregaard 
har et miljøformål.

Det organiske materialet i avløpsvannet blir 
omdannet til metan i det som nå er et av 
Norges største biogassanlegg. Biogassen 
benyttes i industriproduksjonen umiddelbart 
etter at den er produsert, og overskudds-
gass blir brent på fakkel. Men det meste av 
biogassen kommer til nytte. Den blir brukt til 
å tørke lignin – en prosess som tidligere har 
vært gjort ved hjelp av fossil propan. 

REDUSERER UTSLIPP
Hele 18.000 normalkubikkmeter biogass skal 
putre ut av tankene i døgnet. Det tilsvarer 
over 45 GWh i året, og takket være denne 
produksjonen kan Borregaard kutte sin 
fossile energibruk ytterligere. CO2-bespar-

elsen ved det er beregnet til å utgjøre 8000 
tonn årlig. 

Det er avløpsvann fra Borregaards mange 
prosesser, blant annet bleking og etanolpro-
duksjon som renses i den nye Miljøfabrikken. 
Det vil bidra til at utslippene av H2S og NOX  
går ned og ikke minst blir utslippene av 
organisk materiale i avløpsvannet betydelig 
redusert. Borregaards utslipp av organisk 
materiale målt som kjemisk oksygenforbruk 
(KOF), var i 2013 på 76 tonn per døgn. Med 
det nye anlegget forventes utslippene å 
være redusert til et historisk lavt nivå på 69 
tonn per døgn. 

BAKTERIEKULTUR FRA NABOBYEN
Anlegget ble offisielt åpnet torsdag 13. 
februar, men prosessen i biogasstankene var 
godt i gang før det.  – Vi hentet 
40 tonn av denne bakteriekul-
turen fra Norske Skogs anlegg i 
Halden i høst, forteller ansvarlig 
for prosessen i biogassan-
legget, Morten Lislerud. – Så 
begynte vi ganske forsiktig 
å gi disse bakteriene mat. Vi 
måtte gjøre dette kontrollert 
og analytisk, så vi var sikre på at de klarte å 
venne seg til denne næringen. Sakte, men 
sikkert begynte de å formere seg, og nå er 
vi snart oppe på det nivået vi må være for å 

klare å ta unna 6-700 kubikkmeter avløps-
vann i timen, sier han.

UTNYTTER HELE TØMMERSTOKKEN
Metangassen som produseres blir renset i 
såkalte skrubbere. Her sildrer væske over 
gassen og forurensningene som finnes i 
gassen, blant annet H2S, binder seg til denne 
væska. Den rene gassen presses videre til 
«spraytørkene» hvor den brennes. 

Ved Borregaard utnyttes alle komponen-
tene i tømmeret til fire ulike produktgrupper: 
40 prosent blir til spesialcellulose som brukes 
til alt fra bygningsmaterialer til kosmetikk, 
medisiner og tekstiler. 40 prosent går til 
produksjon av lignin som tilsetning til betong, 
dyrefôr og mange andre ting. 5 prosent blir 
bioetanol og 3 promille blir vanilin – altså 

vaniljesmaken som kan 
tilsettes både matvarer, 
kosmetikk og medisiner. 
Resten av trevirket brukes 
til bioenergi, det brennes 
og produserer damp til 
prosess ene.

TØRKER LIGNIN
Det er til ferdigstillelsen av ligninproduktene 
at biogassen fra den nye Miljøfabrikken blir 
nyttiggjort.  – På ligninfabrikken komponeres 
en litt tyktflytende ligninholdig blanding 

Ny «miljøfabrikk» på Borregaard

Borregaard-direk-
tør, Per A. Sørlie 
og Enova-direktør, 
Nils Kristian 
Nakstad foran 
den nye miljø-
fabrikken, som 
er renseanlegg, 
biogassanlegg og 
produkttørke i ett.

Et nytt biologisk renseanlegg 
for industrielt avløpsvann er 
satt i drift hos Borregaard i 
Sarpsborg. Det sørger for lavere 
forurensende utslipp til så vel 
luft som vann – og produserer 
energi samtidig.

Av Astri Kløvstad

››
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som blir bearbeidet til den har de helt rette 
spesifikasjoner. Men på grunn av all væsken 
er den voluminøs og uhåndterlig for kunden. 
Massen blir derfor tørket, og det skjer ved at 
den sprayes inn i et brennkammer oppvarmet 
av biogassen. Derfor navnet «spraytørke», 
forklarer Lislerud.

– I spraytørka er temperaturen ikke høyere 
enn at vannet forsvinner, mens tørrstoffet i 
væska faller ut som et pulver uten å brenne 
opp. Dette tas kontinuerlig ut av tørka, fylles i 
sekker og selges som produkt, fortsetter han. 
Og legger til at det er store mengder energi 
som skal til i denne prosessen.

STORE MILJØINVESTERINGER
Det er investert rundt 240 millioner kroner 
i den nye miljøfabrikken. Ved åpningen sa 
administrerende direktør Per A. Sørli at det 
de siste 20 årene til sammen har vært brukt 
2 milliarder kroner på miljøinvesteringer 
ved Borregaard. Det utgjør halvparten av 
alle investeringer ved bedriften.  – Altså har 
annenhver krone som investeres ved Borre-
gaard et miljøformål og det er ikke alltid slik 
at disse investeringene har en inntektsside 
i form av mer produksjon, høyere priser eller 
bedre effektivitet, sa han.

Et viktig mål ved miljøsatsingen på Borre-
gaard har vært å kvitte seg med tungolje som 

energikilde. I dag dekker bioenergi, varme-
gjenvinning, avfallsforbrenning og elektrisitet 
det aller meste av energiforbruket. Den 
tungoljen som i dag brennes ved Borregaard 
er kun spillolje som samles inn andre steder i 
landet og forbrennes i et spesialanlegg. 
I tillegg brukes naturgass som topplast.

STØTTE FRA ENOVA
Enova har bidratt med 30 millioner til denne 
siste investeringen og det var Enovas 
direktør Nils Kristian Nakstad som sto for 
den offisielle åpningen av anlegget. Han var 
imponert over bevisstheten som Borregaard 
viser om hele den grønne verdikjeden og 
mente at dette vil betale seg på sikt. – Dette 

fokuset på bærekraft i enhver sammenheng 
tror vi representerer det vi kan kalle «det 
grønne gullet», nemlig en langsiktig posisjo-
nering som til syvende og sist gir seg utslag 
på bunnlinja, sa han.

IKKE TIL TOPPLAST
Som nevnt benytter Borregaard fossil gass 
som topplast. Med den nye Miljøfabrikken 
skulle man tro at det ble unødvendig, men 
Morten Lislerud forklarer hvorfor biogassen 
ikke kan fylle den rollen også: – Å lagre ferdig-
produsert brennbar gass er komplekst og 
innebærer risiko, spesielt på et slikt anlegg 
hvor vi jobber med så mange ulike biokje-
mikalier. Lagring ville medført enda større 
investeringer, så det har vi valgt å ikke gjøre.  
I stedet fakler vi overskuddsgassen. Energien 
som skal være topplast må være raskt oppe 
å gå når den trengs. Derfor har vi valgt 
flytende nordsjøgass som er lagret kompri-
mert i tanker til det, forteller han. 

UAVKLART OM SLAM
Noe slam blir igjen når biogassen er produ-
sert. Ved oppstarten av anlegget var det ikke 
avgjort hvor denne skal havne. De kjemiske 
analysene er foreløpig ikke ferdige og av gjør-
elsen om slammets endestasjon blir tatt når 
disse resultatene foreligger.

Morten Lislerud har ansvar for at bakteriene i 
biogasstanken lever og trives slik at de biologiske og 
kjemiske prosessene går som de skal.

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



GJENVINNING

Statens Vegvesen foretar utgraving og grovsortering av det gamle deponiet på Rustmoen ved Vinstra.

www.rosendalmaskin.no

JCB - Europas 
største produsent 
av anleggsmaskiner

Resten av landet: 
Rosendal Maskin AS
Tlf: 96 50 90 50

Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga - 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen - 99 11 85 18
Vestfold / Telemark: Oddvar Bjørøen - 97 99 69 84
Rogaland Sør: Tor Eldar Undheim - 91 00 74 50
Hordaland sør og Rogaland nord: Asbjørn Velde - 93 05 21 80
Hordaland nord og Sogn & Fjordane: Ove Lyssand - 97 99 69 86
Møre og Romsdal: Ole Jørgen Sve - 99 57 60 00
Trøndelag / Møre og Romsdal nord: Stig Alte - 46 93 93 04
Nordland nord:  Erling Rune Tømmervik - 48 05 54 64  
Nordland sør:  Jan Gunnar Øveraas - 95 91 48 49
Troms / Finnmark:  Fredrik Ørnebakk-Mathiassen - 95 88 59 81
Buskerud: Geir Grønhovd - 95 02 76 25
Hedmark: Finn Hemseter - 942 19 340 

Ta kontakt med din selger!

Avfallsmester`n - Suverent produktspekter
- Tilpasset avfallssektoren
- Når service teller

JCB 527-58 THL 

Råstoffsituasjonen i Europa har 
gitt økt interesse for å gjenvin-
ne avfallet i gamle deponier, 
såkalt Landfill mining. Her i 
landet er det ny bruk av arealet 
som har utløst de utgravnings-
prosjektene som er gjennom-
ført. Disse viser at de gamle 
deponiene slett ikke inneholder 
ressurser nok til å finansiere en 
slik operasjon.

Av Johs. Bjørndal

 Avfall Norge har gjennomført et FOU-forpro-
sjekt om Landfill mining i høst. Den kjente 
overingeniøren Bjørn E. Berg fra Toten har 
stått for arbeidet, som nå er i ferd med å 
munne ut i en rapport. Her framgår det at 
utgravning av et deponi i Gudbrandsdalen 
og et i Trondheim ga lite annet enn jord til 
gjenvinning.

LANDFILL MOVING
Rapporten konkluderer klart med at 

ressursene i gamle deponier ikke på noen 
måte forsvarer utgraving, den må være 

Lite av verdi i gamle deponier



“
– Landfill 
moving er 
kanskje et 
mer dekkende 
begrep…

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

motivert av areal- eller miljøkrav. Resultatene 
viser at det eneste av positiv verdi i de to 
deponiene var rundt 2% metall, ellers var 
det mulig å sikte ut en brenselfraksjon som 
utgjorde mellom 16 og 30%, men den har jo 
heller ikke positiv verdi. – Landfill moving er 
kanskje et mer dekkende begrep enn Landfill 
mining, sier Bjørn Berg tørt.

På Rustmoen ved Vinstra har omlegging av 
E6 gitt behov for å fjerne rundt 50 000 tonn 
med kommunalt avfall deponert fra 1970 til 
1985, altså mens det var tillatt å deponere 
hva som helst. Området er relativt tørt, men 
det var likevel lite nedbrytbart materiale å 
finne. Massene ble kjørt til GLT Avfall sitt 
deponi på Dalborgmarka, der de ble siktet, 
sortert og analysert.

Resultater etter sortering i vektprosent var 
som følger: 
• 55 % jordmasser/fines sortert på 12 mm 
• 28 % grov stein 
• 16 % småstein/dekk/plast/ymse 
• 2 % metallskrap 

Jordmassene ble analysert videre og 
viste innhold av zink og bly, PCB og THC 

over normverdiene (tilstandsklasse 2), men 
sammen med hageavfallskompost lot det 
seg likevel gjøre å få fram et jordprodukt som 
overholdt klasse III i gjødselvareforskriften. 
Det ble påvist medisinrester i avfallet, men 
ikke noe som er definert som farlig avfall.

ETTERDRIFT BILLIGERE
Det finnes mange deponier rundt i 
landet som er avsluttet ganske nylig, 
og som er pålagt etterdrift med 
analysetaking, sigevannsrensing 
og gassoppsamling. Dette er ikke 
gratis og fjerning av hele deponiet 
kunne være en alternativ løsning. 
Rapporten tar opp dette, men få 
har kostnadstall for etterdriften å 
bygge på, enda færre for kostnadene 
ved fjerning. Men på det nedlagte 
deponiet Nygard på Gjøvik er det gjort 
en slik beregning. Her ble det tatt 
imot 570 000 tonn avfall mellom 1964 og 
1993, og det er anslått at etterdriften vil 
koste to millioner pr år over en 30-årsperiode. 
Kostnadene til utgraving og sortering er etter 
en prøveutgraving beregnet til 192 kroner pr 

tonn, noe som stemmer bra med kostnadstall 
fra andre land. Det antas at nedbryting har 
redusert den deponerte mengden til 427 
000 tonn, utgraving av dette vil da beløpe 
seg til 82 millioner kroner. Altså er utgraving 
og sortering alene dyrere enn etterdriften, 
i tillegg kommer kostnader til forbrenning/
ny deponering av det utgravde avfallet. 

Rapporten 
konkluderer 
dermed med at 
deponiutgraving 
for å spare etter-
driftskostnader 
heller ikke er 
noen god ide, om 
ikke svært høye 
tomtepriser gir 
deponiarealet en 
høy alternativ 
verdi. Med 

andre ord: La deponiet ligge om det ikke er 
tvingende nødvendig å fjerne det.



FORSØPLING

Tråler etter plast på alle hav
Marcus Eriksen har bokstavelig 
talt trålet alle verdenshavene 
på sine flåteekspedisjoner. Han 
har funnet store mengder plast 
i dem alle, men mener dette 
problemet kan løses ved felles 
innsats.

Av Johs. Bjørndal

Amerikaneren Marcus Eriksen etablerte 
for noen år siden organisasjonen 5 Gyres, 
sammen med kona Anna Cummins. Navnet 
skyldes at det finnes fem dominerende 
havstrømmer (gyres) i verden, som går mer 
eller mindre i sirkel. Felles for disse er at 
det samler seg forurensning i midten, og 
plasthavet The Great Pacific Garbage Patch 
i Stillehavet er den mest kjente av disse 
opphopningene. 

JUNK RAFT
Formålet med 5Gyres er altså å bekjempe 
denne plastforurensningen i havet og de 
to forskerne har de siste årene arrangert 
flåteturer på alle verdenshav. Den mest 

kjente turen gikk tvers over Stillehavet på 
en såkalt Junk Raft, produsert av 85 000 
tomflasker og der styrhuset er kabinen fra 
et gammelt Cessnafly. Hele veien dras en 
selvkonstruert trålpose etter flåten, den 
fanger opp plast av ulik størrelse nær sagt 
uansett hvor man er. Eriksen presenterte sine 

skremmende funn og delte sine opplevelser 
med deltagerne på Hold Norge Rent sitt 
seminar om marin forsøpling i februar.

NOEN MÅ GÅ FORAN
Basert på sine trålinger estimerte Eriksen 
den samlede plastmengden i disse fem 
konsentrasjonene til 46 millioner tonn, 
fordelt på svimlende 5,25 trillioner partikler 
(trillion=en million milliarder, altså 18 nuller). 
I likhet med klimaproblemene er plastfor-
urensningen av verdenshavene en global 
utfordring, og det har hittil vært vanskelig 
å få noen til å gå foran og ta et større 
ansvar enn andre. Altså en variant av den 
såkalte «almenningens tragedie», men 
både Eriksen og andre påpekte at dette 
problemet er  betydelig enklere å løse enn 
klimaproblem ene.  – Vi har fått flere viktige 
produsenter av såpe og kosmetikk til å fjerne 
mikroplast fra produktene sine. Og et globalt 
produsentansvar som utløste for eksempel 
20 cent (ca kr 1,20) pr kg innsamlet plast ville 
fjerne tilførselen av større plast fra fattige 
land med dårlige avfallssystemer. 

AKKUMULERES
Verdens samlede produksjon av plast var 
i 2012 på 288 millioner tonn, og det er 

Marcus Eriksens forurensningsfangster på sine hav-
ferder gjorde inntrykk på deltagerne på konferansen 
om marin forsøpling.

På denne KonTiki-inspirerte flåten laget av søppel seilte 
Marcus Eriksen tvers over Stillehavet.
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estimert at rundt 10 millioner tonn av dette 
havner i havet. Det er kanskje ikke noen 
avskrekkende høy andel, men plasten har 
lang levetid og har også en lei tendens til 
å brytes ned til mikropartikler. Det antas at 
en flaske av hardplast kan ha en levetid på 
hele 450 år, og at selv de tynneste plast-
poser kan flyte rundt i 20 år. Det er velkjent 
at plast lett oppfattes som spiselig av fisk, 
fugl og pattedyr, men Eriksen viste også 
at mikroplast tas opp av plankton nederst i 
næringskjeden og dermed kan akkumuleres 
oppover til øverste ledd, som er oss. Betyde-
lige mengder mikroplast tilføres også direkte 
gjennom avløpsvann, som kjent inneholder 
mange typer såpe små plastperler. 

MER KUNNSKAP
Både Eriksen og andre måtte konstatere 
at kunnskapen om plastforurensningen 
og effekten på økosystemene fortsatt er 
begrenset. En del plast inneholder miljøgifter 
og små partikler har også evnen til å reagere 
med giftige emner og dermed transportere 
disse inn i levende organismer. Men hvilket 
omfang en slik «plasttransportert» akku-
mulering av miljøgifter i næringskjeden har 
vet man lite om. – Men det er enormt mange 
plastpartikler på størrelse med riskorn som 
driver rundt i overflatevannet.  At disse har 
en effekt på livet i havet er temmelig åpen-
bart, mente Marcus Eriksen, som altså har 
gjort det til sitt livsinnhold å informere om og 
bekjempe disse problemene.

Denne selvkonstruerte trålen har fanget opp 
plastpartikler i alle verdenshav.

Plastavfall fra land med lite utbygd 
avfallshåndtering er en viktig kilde til 

plastforurensningen av havet. Dette 
bildet er fra Bali. 

Kartet viser de fem konsentrasjonene 
med plastavfall forårsaket av de 

roterende havstrømmene, i tillegg 
til kystnære områder med betydelig 

forurensning. 

Innholdet i trålen etter noen kilometers forflytning gjennom the South Pacific Gyre.
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FORSØPLING

Bo Eide ble hedret med Gull-
klypa for sin mangeårige og 
entusiastiske innsats med 
strandrydding i Tromsø under 
konferansen om marin forsøp-
ling 5. februar.

Gullkypa 2014 ble delt ut av Klima- og 
miljøminister Tine Sundtoft på Hold Norge 
Rents konferanse om marin forsøpling. 
Gullklypa deles ut til en ildsjel eller organisa-
sjon som har gjort en ekstraordinær innsats 
for et ryddig lokalmiljø. I år ble prisen delt ut 
for tiende gang og gikk til Bo Eide for hans 
sterke engasjement for å skape oppmerk-
somhet og bekjempe, marin forsøpling i 
områd ene rundt Tromsø. Han har blant annet 
stått bak en kort film om marin forsøpling, 
som kan ses på youtube.

Bo Eide arbeider ved byutviklingsetaten i 
Tromsø kommune. I tillegg er han ivrig kajakk-
padler og har tidligere drevet arbeidet med 
strandrydding på helt frivillig basis. Men han 
forteller til Kretsløpet at han nå har fått litt 
midler fra Fylkesmannen i Troms og anled-
ning til å bruke noe arbeidstid på å organisere 

rydding. – Vi rydder 30 strender i Tromsø og 
på Karlsøy. Det er ikke vanskelig å få folk til 
å delta i ryddeaksjoner, det er transporten 
av det oppsamlede avfallet som er utfor-
dringen. Men nå har vi fått Kystvakta til å stå 

for frakten inn til land, forteller han. Bo Eide 
regner med at høstens og vinterens mange 
stormer sørger for at han vil finne mye på 
«sine» strender også i 2014. 

Gullklypa til Bo Eide

– Hold Norge rent bør bli en        
   medlemsorganisasjon
Nancy Strand, direktør i Avfall 
Norge, var svært fornøyd med 
klima- og miljøministerens 
engasjement for opprydning og 
innsats mot marin forsøpling. 
 – Men produsentansvarstanken 
må med, det må være en viss 
sammenheng mellom hva vi 
finner og hvem som betaler,  
sa hun.

Strand tok til orde for å gjenopplive Hold 
Norge rent som en medlemsorganisasjon, 
åpen for alle og demokratisk styrt. – Den bør 
ha ansvar for og litt penger til å organisere en 

mer planmessig innsats mot marin forsøpling. 
Det er også viktig å innhente mer kunnskap 
om problemets omfang og om kildene. Det er 
jo gjerne slik at det som er målt og tallfestet 
blir gjort noe med, sa hun. Strand ville gjerne 
ha offentlig støtte, men mente altså også at 
næringslivet bør bli medlemmer og støtte en 
gjenopplivet Hold Norge Rent-organisasjon. 

Hold Norge Rent har med litt vekslende 
intensitet eksistert som en offentlig støttet 
kampanje i flere tiår, og organisert våroppryd-
ning og de siste årene også strandrydding. 
De siste årene har Avfall Norge hatt det 
juridiske og økonomiske ansvaret for å holde 
liv i kampanjen, men nå er det altså ønske om 
å gjøre Hold Norge rent til en arena for et mer 
forpliktende samarbeid og mer systematisk 
innsats mot forsøpling. 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft delte ut prisen til en strålende fornøyd Bo Eide. Foto Vidar Ruud, ANB.

Nancy Strand tok til orde for å gjøre Hold Norge 
rent til en arena der alle gode krefter kan forene sin 
innsats mot forsøpling av land og hav. 

28 |                            | nr 2 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



circu
s  foto: h

erm
an

 d
reyer

ingen gjenvinning uten kildesortering

ved å kildesortere plastemballasje tar du ansvar for miljøet, og viser samfunnsansvar. 
Årlig brukes det ca 75 000 tonn plastemballasje i næringslivet. Folie er den vanligste 
plastfraksjonen i næringslivet, og når du kildesorterer, kommer den til nytte igjen og 
igjen. din lokale innsamler hjelper deg i gang.

gjenvinning av 
1 kg plast sparer 
2 kg olje.



Men en forskrift lar seg ikke trylle fram 
over natten, og i påvente av denne har 
Miljødirektoratet produsert et faktaark om 
gjenbruk av lett forurenset betong. Hilde 
Valved fra direktoratet orienterte om dette 
arbeidet på Byggavfallskonferansen i slutten 
av januar. Selv om det er et halvt år siden 
oppdragsbrevet kom har ikke arbeidet kommet 
ordentlig i gang før nå. – Vi håper å ha et 
forskriftsforslag ute på høring i løpet av året, 
sa Valved. 

I dag reguleres ombruk av betong gjennom 
forurensningsloven og her framgår det at 
enhver nyttiggjøring av avfall som medfører 
fare for forurensning er ulovlig uten tillatelse. 
Unntak kan gis dersom forurensningen 
ikke medfører «nevneverdige skader eller 
ulemper», men da må dette være hevet over 
enhver tvil. – Men dersom noe er direkte tillatt 
gjennom en egen forskrift gjelder ikke denne 
bestemmelsen, derfor ønsker vi en egen 
forskrift, sa Valved. 

Hun understreket likevel at Miljødirekto- 
ratets intensjon er at dette fortsatt skal være 
strengt.

 –  Nyttiggjøring er ikke det samme som 
dumping, det betyr at tiltaket ville funnet sted 
også dersom man ikke hadde hatt tilgang på 
betongavfall, betongen skal med andre ord 
erstatte andre masser. 

Det vil også i framtiden være strenge krav til 
innhold av PCB og tungmetaller i betongen, i 
faktaarket framgår at dersom betongen som 
skal brukes til sammen inneholder mer enn 10 
gram PCB vil det etter dagens regelverk ikke 
gis tillatelse til ombruk. 
–  En av spørsmålene vi vurderer er om 
det ved riving av bygg bør innføres en 
forskriftsfestet plikt til å sanere og destruere 
PCB-holdig maling/murpuss i de tilfeller der 
konsentrasjonene er særlig høye, sa Valved. 
Miljødirektoratets faktaark finnes her: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/
Publikasjoner/2013/Desember-2013/
Disponering-av-betongavfall/

BA-AVFALL

Vil ha økt ombruk av betong

Hilde Valved i Miljødirektoratet arbeider 
nå med en forskrift som skal gjøre det 

enklere å nyttiggjøre seg lett forurenset 
betong.

Kraftig økning i mengden 
bygg og anleggsavfall
Det har lenge vært hevdet at SSB-statistikken ikke fanger opp alt BA-avfall og at de oppgitte meng-
dene er for lave. Men de registrerte mengdene økte i hvert fall til 1,88 millioner tonn, opp 300 000 
tonn fra 2011 til 2012. Avfallsmengdene fordeler seg ganske jevnt på bygging (615 000 tonn), 
rehabilitering (702 000 tonn) og riving (563 000 tonn). Den kraftigste økningen finner vi innen 
rehabilitering, drøyt 25% opp siden 2011. 

Rundt 1% av byggavfallet (19 000 tonn) er klassifisert som farlig avfall. Her er impregnert 
trevirke den største fraksjonen, men det har også vært en kraftig økning av mengden avfall med 
ftalater og klorparafinholdige vinduer.

Tyngre materialer som tegl og betong utgjør rundt 40% av mengden BA-avfall, dette inkluderer 
21 000 tonn lett forurenset betong under grenseverdiene for farlig avfall.

 Neuenhauser Stjernesikt 

 For sortering av aske, bark, jord, matjord, 
kompost, matavfall, trevirke, skogsflis og 
klebrige / fuktige masse 

 2 og 3 fraksjon   

 God kapasitet og brukervennlig 

 Optisk båndvekt 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Øke maskineffektiviteten 

Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

Deres partner for…... 

I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Neuenhauser Flipflowsikt 

 For sortering av aske, gips, glas, sand, 
grus 

 Høy kapasitet på fine og fuktige masser 

Myndighetene ønsker økt gjenbruk av lett 
forurenset betong. For å få til dette kreves 
enklere og klarere regler og Miljødirektora-
tet har fått i oppdrag av KLD å utarbeide 
en egen forskrift om ombruk av betong.

Av Johs. Bjørndal



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 likhet med myndighetene 
 ønsker Grønt Punkt Norge å få 
mer plast til materialgjenvin-
ning. – Vi tilbyr nå gratis henting 
av blandet plast fra gjenvin-
ningsstasjonene dersom disse 
samtidig etablerer EPS-inn-
samling og markedsfører  denne, 
sier Svein Erik Rødvik, leder 
for innsamling og gjenvin-
ning i Grønt Punkt. 

Av Johs. Bjørndal

Gjenvinningsstasjonene spiller en 
stadig viktigere rolle i 
avfalls innsamlingen og 
dersom materialgjen-
vinningen skal økes 
vesentlig fra dagens 
nivå må man se 
nærmere på avfallet 
som havner der. – Et 
av problemene 
er at det finnes 

nesten like mange ulike systemer som det 
finnes gjenvinningsstasjoner. Vi anbefaler 
sortering av folie, hardplastemballasje og EPS 
– altså isopor – og «vanlig» husholdningsplast, 
sa Rødvik på Avfall Norges gjenvinningsse-
minar i Tromsø i februar.  

Som kjent har ikke Grønt Punkt ansvar for 
annet enn plastemballasjen. Men Rødvik åpnet 
altså for å hente ferdig presset blandet plast 
gratis fra gjenvinningsstasjonene. Betingelsen 

er at disse stasjonene etablerer separat 
EPS-innsamling og markedsfører 
denne. Rødvik refererte til et 
toårig nylig avsluttet prøve-
prosjekt ved gjenvinningssta-
sjoner i Mjøsregionen, Østfold 
og på Sunnmøre, der målet var 

å øke innsamlingen av EPS 
og hardplast i separate 

fraksjoner. Det ble 
totalt samlet inn 

1200 tonn 
plast i dette 
prosjektet. 

Den ettersortert og undersøkt ved et sorte-
ringsanlegg i Litauen. – Det viste seg at ca 
50% var plastemballasje, rundt 25% var annen 
plast mens den siste fjerdedelen var annet 
avfall. Spesielt det siste er naturligvis ikke 
bra nok og medførte at det meste av denne 
plasten måtte gå til energiformål, sa Rødvik. 

– Prosjektet viste at det må jobbes 
grundig med informasjon til de besøkende 
og opplæring av ansatte, bedre merking av 
kontainerne og aktiv utplukking av uønskede 
ting, sa Rødvik. Men Grønt Punkt Norge er 
såpass ivrige etter å få tak i mer plast at man 
ikke lar seg skremme av disse resultatene. 
Ordningen videreføres i prøveområdene og 
skal etter planen utvides til å omfatte Oslo, 
Bergen, Stavanger, Innherrad og Vestfold.  Den 
«blandede plasten» kan blant annet inneholde 
bøtter og fat, kasser, plastmøbler, akebrett, 
leker (ikke elektriske) og takrenner. Blant det 
man absolutt ikke vil ha er armerte slanger og 
presenninger, glassfiberprodukter, madrasser, 
tau, garn og vinylbelegg. Mer enn 10% 
forurensning godtas ikke, og er det over 20% 
innføres et gebyr pr tonn som ikke oppfyller 
kravene. – Men dette vil ikke bli ilagt før 1. 
august, vi gir et slags amnesti i innkjørings-
perioden, sa Svein Erik Rødvik.

Åpner for henting av blandet plast

Svein Erik Rødvik 
i Grønt Punkt 
Norge vil ha tak 
i mer plast fra 
gjenvinnings-
stasjonene.



FORSØPLING

Snø som brøytes vekk fra Oslos 
gater har tidligere vært kjørt til 
deponi eller tippet i sjøen. Men 
denne snøen er verken hvit 
eller ren, og når den smelter 
forurenses omgivelsene. 
Løsningen har blitt å smelte 
snøen på en lekter i havna – og 
rense avløpsvannet.

Av Astri Kløvstad

Lekteren ligger ved kai rett nedenfor 
Akershus festning, og her kan lastebilene 
rygge rett innpå og tippe snøen over ei 
inntaksrist. Den sørger for at de største 
forurensningene i snøen – som kantsteiner, 
sykler og handlevogner blir silt fra.

Nede i lekteren begynner snøen sin 
vandring over en av de to 140 meters 
smelte- og renselinjene – før den slippes ut 
i havnebassenget. Sjøvann pumpes inn og 
blandes med snøen før massen passerer flere 
innretninger for å knuse is og snøklumper. 
Samtidig sedimenteres grus og slam. Vannet 
passerer rister med stadig mindre åpninger, 
og går til slutt gjennom et trommelfilter som 
tar partikler ned til 60 µ. Det ligger også 
lenser som samler opp oljen som flyter oppå 
smeltevannet. Før vannet slippes ut går det 
forbi en lamellutskiller hvor også noe finstoff 
fester seg.

VARM VINTER
Det er energien fra sjøvannet som smelter 
snøen. Vanligvis holder dette vannet 4 
grader på den tiden av året da lekteren er i 
bruk. Men anleggsleder Hans Kevin forteller 
at sjøtemperaturen i vinter har ligget på 6-8 

grader, noe som øker smeltekapasiteten 
vesentlig. Lekteren er dimensjonert for 
å ta unna 500 m3 snø i timen, men når 
temperaturen har vært så høy som i vinter, 
har det vært mulig å kjøre 700 m3 igjennom i 
timen. – Denne vinteren har jo vært spesiell, 
sier Kevin. – Jeg fikk ikke inn snø før den 20. 
januar, og har så langt ikke fått noe siden 
25. februar. Så nå har vi brukt dagene til å 
slamsuge anlegget og gjøre det rent, forteller 
han.

SØPPEL, GRUS OG SLAM
For det er ikke lite mudder og slam denne 
lekteren sparer Oslofjorden for. De to 
foregående sesongene har det vært skilt ut 
6 kg grus og 3 kg slam per m3 snø. 

– I år er det mindre, fordi man ikke rakk å 
strø så mye i Oslos gater denne sesongen, 
sier Kevin. Men han legger til at det totalt 
vil komme opp i mer enn 100 tonn slam 
denne vinteren også – til tross for den korte 
brøytesesongen. Og slammet er av såkalt 
«klasse 3», det vil si at det inneholder så mye 
metaller, asfalt og olje at det må kjøres på 
deponi.

– Grus og stein som skilles fra i tipperisten 
ved inntaket kan godt gjenbrukes, men 
jeg har ikke funnet noen som vil ha disse 
massene, forteller Kevin. Inntil vider blir dette 
derfor kjørt på massedeponi. En god del 
kvist og søppel, som plastposer, plastflasker 
og lignende blir også skilt fra i de grove 

filtrene. Dette blir vanlig restavfall som 
leveres til forbrenning. Så langt i vinter er tre 
sekskubikks konteinere fylt med den slags. 
Søppel som ved snøtipping rett i sjøen hadde 
gått – nettopp – rett i sjøen. 

UTSLIPPSTILLATELSE
Det er firmaet NCC som har bygget og drifter 
lekteren. De har en åtte års kontrakt med 
Oslo kommune om å ta i mot «kommunal 
snø». Men når det er kapasitet til det, kan 
de også ta i mot snø fra private, forteller 
Kevin. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 
gitt NCC tillatelse til smelting og rensing 
av inntil 700.000 m3 snø per år. Og det skal 
bli en skikkelig snøvinter før denne grensa 
nås. Forrige vinter var det 103.000 m3 som 
havnet på tipperista til lekteren, og så langt i 
år har 73.000 m3 kommet inn.

I utslippstillatelsen ligger det forpliktelser 
om årlig rapportering, og Kevin forteller at 
det er enkelte parametre som anlegget 
foreløpig ikke klarer å fylle hundre prosent. 
Det tas prøver av utslippsvannet som sendes 
til analyse, og disse forteller at det er litt for 
mye av suspendert stoff og enkelte metaller. 
Han mener at dette vil løse seg om man 
klarer å filtrere vekk enda mindre partikler 
enn de gjør i dag. Metallene er nok bundet til 
partikler i størrelsesorden 15-20 µ, tror han. 
Han har fått penger fra Forskningsrådet for å 
utvikle metoder for å filtrere vekk også dette 
småtteriet, og har forsynt forskere på Sintef 

Sparer Oslofjorden for søppel og slam

Beliggenheten på Akershusstranda bidrar til korte transportavstander for Oslos snøkjørere.

Snøen fra Oslos gater inneholder langt mer enn 
frosset vann. ››
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Informasjon til innbyggeren på mobilen
	 •	Gratis-app	for	innbyggeren
	 •	Tømmekalender	med	varsling
	 •	Returpunkter	i	kart
	 •	 Sorteringsinformasjon
	 •	Avfallspark	/	Miljøstasjon
	 •	Automatisk	oppdaterte	data

min renovasjon

Ta	kontakt	med	oss	for	mere	informasjon
Norkart	AS,	Postboks	145,	Løkketangen	20A,	1300	Sandvika
Telefon:	67	55	14	00,		info@norkart.no,	www.norkart.no

iOSAndroid

KOMTEK	Slamtømmer	Felt	er	for	deg	som	vil	ha	registrerte	tømminger	og	avvik	
med	bilder	inn	på	arbeidsflaten	din	når	det	skjer	-	i	stedet	for	2	måneder	etter.	
Kommune,	kjøreleder	og	sjåfør	har	tilgang	til	løpende	oppdaterte	data	tilpasset	
sine	arbeidsoppgaver.

EffEktivt kommunikasjon 
mEd rEnovatørEn 

•	 Nettbrett	og	mobiltelefon	i	felt.	
•	 Webløsning	for	kjøreleder.	
•	 Full	integrasjon	med	KOMTEK		

Forvaltning.
•	 KOMTEK	Slamtømmer	Felt	gir		

full	kontroll.



FARLIG AVFALL

med prøver av smeltevannet, 
slik at de kan prøve ut ulike 
filterløsninger. 

FORTLØPENDE UTVIKLING
Lekteren, som har fått navnet 
s/s Terje etter oppfinneren Terje 
Myrhaug, er 26 meter bred og 
50 meter lang. Dette er den 
eneste snøsmeltelekteren av 
denne typen i verden. Siden 
oppfinnelsen er såpass ny, gjøres 
det fortløpende utvikling og 
forbedringer av anlegget. Kevin 
har erfart at han med riktig 
styring av vannmengden som 
tilsettes fra sjøen kan påvirke 
smelteprosessen betraktelig 
og det har gjort enkelte av 
knuseapparatene overflødig. 

De største utfordringene nå er 

at snøen kommer i rykk og napp, 
og dessuten at forurenset snø 
kommer konsentrert. – Det hadde 
vært bra om vi fikk noe ren snø 
innimellom den forurensede slik 
at vi kunne blande det. Men det 
får ikke snøbrøyterne til, så da må 
vi løse problemet her, sier Kevin.

FLERE INTERESSERT
Problemet med å bli kvitt snøen 
fra bygatene er ikke unikt for 
Oslo. Ei heller nærheten til sjø. 
Etter Kretsløpets besøk på 
lekteren, hadde Kevin en ny 
avtale – med interessenter fra 
Stockholm og Helsingfors. Så 
snart er kanskje ikke Oslo eneste 
by med egen «snowboat».

Anlegget har to linjer, begge på ca 140 meter, som går fram og tilbake på lekteren. 
Til slutt tappes vannet ut i sjøen gjennom et hull i bunnen i midten. Trommelfilterne 
i forgrunnen.

Anleggsleder Hans Kevin har opplevd å få alt fra kampesteiner til handlevogner på 
tipperista ved inntaket til snølekteren.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

25-26. mars Driftsoperatørkurs Farlig avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

1. april Farlig avfall, seminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8-9. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Tromsø Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9-10. april Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

28-29. april Planlegging av 
renovasjonsløsninger Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

5-6. mai Bioenergidagene 2014 Gardermoen NoBio www.bioenergidagene.no

7. mai Byggavfall, kurs Helsfyr COWI gmk@cowi.no

8. mai Miljøkartlegging, kurs Helsfyr COWI gmk@cowi.no

13-15. mai Avfallskonferansen 2014 Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

3. juni Komposteringskurs - nytt Drammen, Lindum Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4. juni Byggavfall, kurs Kristiansand COWI gmk@cowi.no

5. juni Miljøkartlegging, kurs Kristiansand COWI gmk@cowi.no

18-19. sept. Farlig avfall 2014 Haugesund NFFA, Norsas www.farligavfallskonferansen.no

Information: ExpoService ApS | København
Tel. +45 6166 0098 | info@exposervice.dk

info@ifat.de 

presented by IFAT CHINA | EPTEE | CWS

Visit IFAT’s sister events around the world:

May 20–22, 2014 October 9–11, 2014
www.ie-expo.com www.ifat-india.com

May 5–9, 2014
World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, 

Waste and Raw Materials Management

Be a part of this get-together of the worldwide environmental technology sector—
at IFAT 2014 in Munich. Come and experience innovative new products and learn 

about successful strategies for the future. And benefi t from the exclusive supporting 
program at IFAT and the opportunity for international networking.

Welcome to the future of 
environmental technology

Registration starts in 
January 2014. Save up 
to 30%!
www.ifat.de/tickets/en

IFAT14_Anz_Kret_180x128_E-NOR.indd   1 30.10.13   14:29
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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.

Drivstoff fra biogass klar til 
bruk i Drammen
AGA har nå signert en avtale om kjøp av biogass fra Lindum de neste 
åtte årene. Lindum åpnet i 2012 et biogassanlegg til 115 millioner 
kroner med en kapasitet på 25 000 tonn i året. Det nye anlegget 
behandler kloakkslam fra åtte kommuner i Drammensområdet og 
matavfall fra næringsvirksomhet. Kontrakten med AGA gir oss 
muligheter til å utvikle anlegget enda mer. Med denne avtalen 
er infrastrukturen allerede på plass. Det gjør det lønnsomt for 
Lindum å utvide produksjonskapasiteten og dermed også markedet 
ytterligere, sier administrerende direktør i Lindum, Pål Smits.

– I første omgang vil vi ha kapasitet til å kunne levere biogass 
til alle busser og renovasjonsbiler i Drammensregionen, sier Smits. 
Dette er optimal bruk av avfall og en høyeffektiv energiløsning, som 
kan spare Drammen for utslipp tilsvarende 30 000 personbiler i året, 
sier Smits. 

AGA ønsker på sin side å bidra til vekst og utvikling av biogass, 
først lokalt, deretter nasjonalt. – Dette er det mest miljøvennlige og 
effektive drivstoffet til transportsektoren, sier John Melby, ansvarlig 
for biogass i selskapet.  – Hele 20 % av CO2-utslippene i Norge 
kommer fra veitrafikken. Med et utslipp på 10 kg karbondioksid får 
du kjørt 32 ganger lenger med biogass på tanken enn med bensin. 
En person som kjører 15 000 kilometer per år bidrar til en reduksjon 
av fossile karbondioksidutslipp på ca. 3600 
kg i året når han har biogass på tanken, 
sier Melby. AGA har arbeidet med Biogass 
i Norden siden 2004 og har i dag over 30 
biogass-stasjoner i Sverige og 13 biogass-
stasjoner i Norge. 

To prosent farlig avfall i 
brennbart restavfall på 
gjenvinningsstasjon
Renovasjonsetaten i Oslo har gjennomført 
en kartlegging av farlig avfall og EE-avfall 
i avfallsstrømmer hvor denne type avfall 
ikke skal forekomme. Blant annet er det 
brukt 62 dagsverk på å analysere innhold 
av farlig avfall og EE-avfall i restavfall fra 
gjenbruksstasjonene Grønmo og Haraldrud, 
både brennbart og ikke-brennbart restavfall. 

Rapporten viser at gjennomsnittlig 
innhold av farlig avfall og EE-avfall i 
brennbart restavfall totalt ligger på 2,2 
%, hvorav 1,5 % er farlig avfall og 0,7 % 
er EE-avfall. Om lag 2/3 av farlig avfall 
består av nye typer farlig avfall fra bygg- 
og anleggsprodukter og er i hovedsak 
vinylbelegg og XPS-plater. Innhold av 
tradisjonelt farlig avfall domineres av rester 
av maling, lim og lakk. 

Resultatet viser at gjennomsnittlig innhold av farlig avfall og 
EE-avfall i ikke-brennbart restavfall totalt ligger på 0,56 %, hvorav 
0,31 % er farlig avfall og 0,25 % er EE-avfall. Analysen viser at en 
høyere vektandel av tradisjonelt farlig avfall og EE-avfall per tonn 
brennbart restavfall i sorte avfallssekker i forhold til per tonn løst 
avfall. 

Bjørn Smits på Lindum er svært tilfreds med å kunne 
levere biogass til regionens renovasjonsbiler og busser.

Maria Hedenstad fra Oslo 
REN presenterte resulta-
tene fra undersøkelsen på 
Avfall Norges gjenvin-
ningskonferanse.
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Mer verdiskapning med 
mindre arbeid og ressurser

•  Forbedre konkurranseevnen
    – gjør en LEAN benchmark revisjon og finn   
    forbedringspotensialet!

•  Unngå avvik fra myndighetene – vi gjennomgår 
    internkontrollrutinene

•  Få økt konkurransekraft med Miljøfytårnsertifisering

www.inergeo.com
fg@inergeo.com
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KOFA slo til med maksgebyr 
mot ROAF
ROAF pådro seg for noen år siden overtredelsesgebyr for ulovlig 
forlengelse av en avtale. Nå er samme avtale igjen forlenget, også 
denne gang uten kunngjøring. Da slo KOFA til med det maksimale 
av hva nemnda har anledning til, nemlig et overtredelsesgebyr på 
15 prosent av kontraktens verdi. I en parallell KOFA-sak ble samme 
oppdragsgiver også ilagt gebyr for ulovlig direkteanskaffelse. 
I 2007 ble en ordning med bruk av avfallsbrønner innført, og 
klagerens påstand er at den påståtte ulovlige direkteanskaffelsen 
var kjøp av tømming av brønner uten å kunngjøre dette. ROAF 
benekter at kjøpene er ulovlige direkteanskaffelser, selskapet hevder 
at tjenesten må anses å være omfattet av allerede kunngjorte 
kontrakter for avfallstømming i de ulike kontraktsområdene. Det er 
klagenemnda uenig i, den legger til grunn at ROAFs forståelse er 
uten forankring i kontraktenes innhold. 
Nemnda fremholder at ROAF bare i begrenset grad har forklart 
hvorfor og hvordan kjøpene er foretatt. KOFA legger til grunn at 
selskapet forstod at forlengelsen av de eksisterende avtalene om 
å kjøpe brønntømmingstjenestene fra den valgte leverandøren, var 
ulovlig direkteanskaffelse. Likevel, heter det, valgte ROAF å inngå 
prolongeringsavtalen. Klagenemnda finner derfor at selskapet har 
opptrådt “forsettlig”. 
Når det gjelder gebyrets størrelse, legger nemnda bl.a. til grunn 
at selskapet i realiteten ytterligere har forlenget avtalen som det 
i en tidligere sak i KOFA ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner 
600 000 for å forlenge. Det gjelder den delen av avtalen som 
dreier seg om brønntømming. I en annen sak for KOFA, som nå er 
behandlet parallelt med foreliggende sak, ilegges ROAF for øvrig et 
gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tømming langs vanskelige 
veier. Klagenemnda legger i den saken til grunn at selskapet har 
kjøpt tjenester fra den valgte leverandøren for beløp som langt 
overskrider terskelverdien uten å kunngjøre anskaffelsen. Dette må 
tillegges betydelig vekt, understreker KOFA, som fortsetter: 
– Med det bakgrunnsbildet som sak 2011/209 danner, er det også 
påfallende at innklagede i begrenset grad har forklart hvorfor 
og hvordan kjøpene er foretatt. I foreliggende sak er det en klar 
overtredelse av kunngjøringsplikten, overtredelsen er forsettlig, det 
foreligger ikke formildende omstendigheter, og preventive hensyn 
taler for at gebyret settes høyt. Nemnda fastsatte at gebyret settes 
til 15 %, dvs. 313 912 kroner.

 
KOFA 06.03

Solør Bioenergi ekspanderer i 
Sverige
Solør Bioenergi har inngått avtale med E.ON om å kjøpe 28 
fjernvarmeanlegg i midt- og sør-Sverige. Med dette oppkjøpet vil 
Solør Bioenergi-gruppen ha en årlig energileveranse på 2,1 TWh, 
fordelt på 6 500 kunder. Gruppen vil etter oppkjøpet, som trer i 
kraft  i mai, eie og operere 51 energisentraler, tre miljøstasjoner, 
to pelletsprodusenter og en brikettprodusent, med totalt 180 
medarbeidere. 

Bakgrunnen for salget er ifølge E.ON, at selskapet ønsker å 
frigjøre ressurser for å investere mer i Sverige. Partene er enige om å 
ikke offentliggjøre kjøpesummen. 

                                                           Fjernvarme.no 17.02



Skrapjern ned igjen
Prisen på skrapjern har falt med 250 kroner pr tonn siden januar, også metaller har falt på grunn av 
styrket kronekurs. For de øvrige avfallsbaserte råvarene er det små endringer.  

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddelin-
dustri betaler miljøfôranleggene 
rundt 3-400 kroner per tonn. 
Prisen på miljøfôr ligger på 65-75 
% av kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  

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

GLASS OG 
METALLGJENVINNING
I følge Syklus samles det nå inn 
65 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er en 
returprosent på 90. Det samles 
inn også inn rundt 5 000 tonn 
metallemballasje, og det er en 
returprosent på 67 prosent. 
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. Resirkulert 
glass til Glasopor og Glava hvor 
det produseres skumglass og 
isolasjonsmatter. 

TREVIRKE
Mye flis i markedet og en kort og 
mild vinter har holdt prisen på 
brenselfraksjoner nede. I Sverige 
er vinterens kontrakter på pellets 
og flis inngått på lavere priser 
enn i fjor og dette har påvirket 
prisen også i Norge. Ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten er prisen nå 36 
øre pr kWh for pellets levert i bulk. 
For trebriketter er prisen 21 øre 
pr kWh i fulle lass fritt opplastet.  
Prisen på ren flis har falt fra 26 til 
22 øre pr kWh for flis med mindre 
enn 35% fuktighet og fra 22 til 
20 øre pr kWh for flis med mer 
enn 35% fuktighet. Flis produsert 
av hogstavfall (GROT) omsettes 
for 17 øre pr kWh. 

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.

PAPIR OG PAPP
Prisene på resirkulert papir har i 
følge EUWID, vært relativt stabile 
i siste kvartal 2013 og i starten 
av 2014. Prisene blandet papir 
og bølgepapp varierte opp og ned 
med 2-3 prosent. Hvit rotasjon 
var den kvaliteten som varierte 
mest. Prisen var i desember på 
om lag 1460 kr og var i januar 
2014 på om lag 1420 kr per 
tonn. For bølgepapp var prisen i 
januar på rundt kr 670 per tonn.
  

TEKSTILER
Resirkulering av tekstiler 
er internasjonalt et aktuelt 
tema. Det vil for første gang 
2.juni 2014, bli arrangert et 
internasjonalt toppmøte i 
Florida (ITRS) der alle de store 
aktørene i den internasjonale 
tekstilgjenvinningsindustrien, 
non-profit organisasjoner og 
offentlige etater vil samles for 
å diskutere industritrender, 
bekymringer og fremvoksende 
markeder. ITRS vil ha fokus på 
resirkulering, spesielt brukte klær 
og tekstiler.
H & M har annonsert lanseringen 
av sin første kolleksjon med klær 
laget av resirkulerte tekstilfibre 
som de har samlet inn i sine 
butikker. Kolleksjonen består 
av denim- jeans og jakker som 
inneholder 20 prosent resirkulert 
bomull.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge 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. 
PlantBottle™ flasken* er Coca-
Cola Company sitt første skritt 
mot fremtidens flaske. Denne 
inneholder 47,5 % plantebasert 
materiale og resirkulert plast. 
PlantBottle-teknologien er 
nå også en del av interiøret 
i konseptbilen Ford Fusion 
Energy Hybrid, som har fått 
denne type stoff i sitteputer, 
seteryggene, hodestøtter, 
dørpaneler og nakkestøtter.

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. 
I metallprisene ser vi nedgang i 
prisene på 2-5 % sammenlignet 
med januar på grunn av at norske 
krone er styrket overfor dollar. 
Prisene på LME var den 7.mars 
(omregnet til NOK) per tonn på:
Aluminium: kr 10 301 
Kobber:  kr 41 289
Bly:  kr. 12 416 
Sink:  kr 12 476,- per tonn.  
Prisen for skrapjern er sterkt 
redusert. 10.mars var prisen på 
skrapjern kr. 1150 per tonn, mens 
den i januar 2014 var kr 1400 
per tonn. 

• Renovasjon
• Farlig Avfall
• Mottaks-/ Behandlingsanlegg
• Logistikk / Kjøreplanlegging
• Containerhåndtering
• Mobile Løsninger

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen
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Magien i gjenvinning

Syklus har kjørt en kampanje I TV, 
på kino og i aviser under navnet 
«magi i hverdagen». – Tanken er at 
publikum skal få øynene opp for 
det fantastiske i at tom glass- og 
metallemballasje kan gjenoppstå 
som fullverdige produkter. Dermed 
fokuseres det på at kildesortering 
representerer en verdiskaping og 

ikke bare er en metode for å kvitte 
seg med avfall. Den enkleste måten 
å fortelle dette på er å vise en 
emballasjeenhet som blir til noe 
nytt, og det er det kampanjen gjør 
under mottoet «alle kan trylle» , 
sier Kjell Håkon Helgesen, direktør 
i Syklus. 

Han forteller videre at responsen 

på denne kampanjen har vært 
meget god, og at han har god tro på 
at fjorårets rekordstore innsamling 
av glass- og metallemballasje 
vil bli slått i år. I 2013 kom 
hele 68 000 tonn emballasje 
inn til behandlingsanlegget i 
Fredrikstad, hvorav 5000 tonn var 
metallemballasje. 
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Alle kan trylle, fordi all glass- og 
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