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Fra den ene grøfta til 
den andre…
Som flere ganger omtalt i Kretsløpet har avfallsmarkedet de siste årene 
utviklet seg slik at markedsprisen for forbrenning av restavfall har falt til 
under halvparten av prisen anleggseierne må betale for å levere sitt eget 
husholdningsavfall. Det er naturligvis en uheldig situasjon ingen ønsker – 
og som ikke kan vedvare.

Likevel blir det feil når nye regler for beregning av avfallsgebyr krever 
at felleskostnader – både løpende og faste – skal fordeles helt likt på 
alle tonn anleggene tar imot (se side 4). Om dette blir gjennomført vil 
behandlingsprisen for såkalt konkurranseutsatt avfall øke drastisk – det er 
da overveiende sannsynlig at store mengder næringsavfall tar veien over til 
Sverige – der prisene i markedet faktisk bestemmes. 

De nye reglene kommer som følge av en ESA-avgjørelse, i en klagesak 
fremmet av Norsk Industri. Den krever at det norske regelverket gjøres 
tydeligere, for å gi sikkerhet for at 
kryssubsidiering ikke forekommer. Det er vel 
og bra, men et regelverk som ikke gir mulighet 
for å bygge med en viss overkapasitet blir for 
stivbeint.  Befolkningsveksten er beregnet til 
to millioner de neste 35 år, og man skal være 
bra optimistisk for å tro at avfallsreduksjon vil 
kompensere for den. 

Vi er ikke tilhengere av eksportforbud eller 
andre tunglabbede inngrep i avfallsmarkedet. Men å vedta regler som gjør 
det umulig for norske anlegg å tilpasse seg markedsprisen er heller ikke riktig. 
Om mer av det såkalt konkurranseutsatte avfallet finner veien til Sverige, 
må anleggseierne enten stenge ned om sommeren, eller kanalisere mer av 
sitt eget avfall til forbrenning. Det kan fort gå på bekostning av innførte 
kildesorterings-  og materialgjenvinningsopplegg, som heller ikke står på 
egne bein økonomisk. Enkelte steder vil alternativet være tilførsel av ny 
egenkapital til anleggene, en slik bruk av innbyggernes penger er  vel heller 
ikke helt i ESA’s ånd.

Vi vil råde Klima- og miljødepartementet til å gå en runde til, studere 
papirene fra ESA nøye og se om det ikke går an å finne en noe mer smidig 
tilpasning til kravene derfra. Mulighet til å marginalprise en viss overkapasitet 
er fornuftig, også Norsk Industris medlemmer har glede av at det finnes 
konkurransedyktig forbrenningskapasitet i Norge. Så får de offentlige 
avfallsaktørene på sin side vise det magemålet vi tidligere har etterlyst. 

Brann i lagret avfall
To av sommerens avfallsbranner varte i dagevis, fordi det tok fyr i hauger som 
inneholdt måneders oppsamlet avfall. Om denne lagringen er ulovlig tar ikke 
vi stilling til, men en av lærdommene etter Westco-brannen for to år siden var 
at det skulle være «rent gulv» i mottakshallen hver kveld. Det er sikkert ikke 
like enkelt å få til overalt, men langtidslagring av innsamlet avfall må det rett 
og slett bli slutt på.
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Forsida: Slukkingen av et stort lager med rivningsvirke på 
Hålogaland Ressurselskaps anlegg i Djupvika tok flere dager.  

Foto Kristoffer Klem Bergersen.
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Utgangspunktet for hele saken er en 
ESA-klage fra Norsk Industi, som etter lang 
behandlingstid resulterte i en avgjørelse 
i februar i fjor. Den konkluderte med at 
forurensningslovens bestemmelser ikke 
tydelig nok hindrer kryssubsidiering mellom 
monopolvirksomhet og konkurranseutsatt 
aktivitet. ESA krevde blant annet at 
Norge fastsetter bindende krav om en 
forholdsmessig fordeling av felles kostnader. 
For å imøtekomme dette har Miljødirektoratet 
foreslått et nytt kapittel i avfallsforskriften 
om fastsettelse av avfallsgebyr, en såkalt 
tydeliggjøring av selvkostprinsippet.

– IKKE RELEVANT
Dette forslaget ble sendt på høring i 
vinter og 18 høringsinstanser har avgitt 
uttalelse. Mange av disse advarte imot 
konsekvensene av et krav om fullfordeling 
av felleskostnadene, for eksempel ved 
at det blir vanskeligere å etablere nye 
anlegg. Man kan trygt si at disse ikke har 
blitt hørt, Mijødirektoratet karakteriserer 

i sitt oversendelsesbrev bekymringene 
om framtidig behandlingskapasitet som 
«ikke direkte relevante i forhold til denne 
forskriften». Derimot har direktoratet fjernet 
forslag om å forskriftsfeste en bestemt 
rentesats ved beregning av kapitalkostnader, 
såkalt kalkulatorisk rente. Det blir dermed 
fortsatt mulig å operere med reelle 
rentekostnader, men Miljødirektoratet flagger 
at kalkulatorisk rente kan bli forskriftsfestet 
senere, og anbefaler kommunene og tilpasse 
seg dette.

Dersom Klima- og miljødepartementet 
iverksetter forskriften slik den nå foreligger 
vil dette få umiddelbare konsekvenser for 
kommunalt eide anlegg som fyller opp mye 
av sin kapasitet med avfall hentet i markedet. 
Returkraft i Kristiansand og BiR sin nye 
forbrenningslinje er i denne situasjonen, også 
Energigjenvinningsetaten i Oslo henter mye 
avfall i markedet til sine forbrenningsanlegg, 
og planlegger også å gjøre det til sitt nye 
biogassanlegg. 

– UMULIG Å BYGGE FOR FRAMTIDA
Etter det Kretsløpet får opplyst er det 
dannet en arbeidsgruppe der de mest 
berørte selskapene sitter, sammen med KS 
Bedrift og Avfall Norge. Her skal man ha 
blitt enige om å be om en juridisk vurdering, 
både av ESA-avgjørelsen og direktoratets 
tolkning av den. Anleggseierne har åpenbart 
blitt enige om å ikke gå så hardt ut i media 
nå, det henvises til organisasjonenes 
representanter. – Miljødirektoratet legger 
seg på den strengest mulige tolkningen 
av ESA-avgjørelsen. KS Bedrift mener det 
er rimelig at kommunale avfallsanlegg kan 
avskrive noe av kostnaden for fremtidige 
avfallsmengder på dagens gebyrer. Dette 
er vanlig praksis ved bygging av annen 
infrastruktur. Folketallet forventes å øke 
med to millioner de neste 50 årene, da 
er det ikke lurt å vedta en forskrift som i 
praksis gjør det umulig å bygge anlegg med 
noe overkapasitet. Det dreier seg ikke bare 

om en håndfull forbrenningsanlegg, men 
også biogassanlegg, sorteringsanlegg og 
nedgravde løsninger, sier Kristine von Hanno 
i KS Bedrift. 

MER TIL SVERIGE
Nancy Strand i Avfall Norge er heller 
ikke fornøyd. – Forslaget vil få store 
konsekvenser for flere av våre medlemmer. 
Da deponiforbudet ble innført i 2009, 
oppfordret myndighetene kommunene 
til å bygge ut lokal behandlingskapasitet. 
Nå går de bort fra det. De som fulgte 
myndighetenes oppfordring får regningen.  
– Dette er ikke bare et spørsmål om like 
konkurransevilkår mellom offentlige og 
private aktører, slik enkelte ønsker å framstille 
det.  Det handler like mye om rammevilkår for 
avfallsbehandling i Norge. Konsekvensen av 
forslaget er at mer avfall vil gå til Sverige, 
norske anlegg gis ikke vilkår som gjør dem 
konkurransedyktige. Enkelt og greit, sier 
Nancy Strand.

Men ikke alle er like misfornøyde: – Vi synes 
forslaget fra Miljødirektoratet er et godt 
bidrag til å etablere like konkurransevilkår på 
avfallsmarkedet. Det reduserer risikoen for 
at innbyggerne må finansiere kommunenes 
næringsvirksomhet og vil skape et sunnere 
avfallsmarked, sier Gunnar Grini, bransjesjef 
for gjenvinning i Norsk Industri. 

Nye regler for beregning av avfallsgebyr:

– Vil gi økt eksport til Sverige
Miljødirektoratet oversendte i juli sitt forslag til nye regler for 
beregning av avfallsgebyr. Her slås det enkelt og greit fast at 
såkalte felleskostnader ved behandlingsanleggene skal fordeles 
likt på eiernes avfall og på kapasitet som selges i markedet. 
Det betyr at det ikke lenger blir anledning til å konkurrere i 
markedet med marginalpriser. Dette skaper sterke reaksjoner hos 
anleggseierne og deres organisasjoner.

Av Johs. Bjørndal

Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, må konstatere 
at deres høringsuttalelse ikke har blitt tatt til følge.
 

Kristine von Hanno i KS Bedrift mener Miljø  - 
direktoratets tolkning av ESA-avgjørelsen er urimelig 
streng.
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  www.namdalressurs.no
Med lettere container folger storre last!

FARLIG AVFALL
Det stilles store krav til håndtering og behandling av farlig avfall. Det igjen stiller 

store krav til oss som leverandør av oppbevaringsprodukter. Som en av Norges 

ledende totalleverandører til avfallbransjen kan vi levere alt av godkjent kvalitet- 

sikret utstyr til de fleste bransjer som er pålagt håndtering av slikt avfall.

Ta kontakt med Namdal Ressurs hvis 
du er i tvil om hvordan farlig avfall  
skal håndteres! 

w
w

w
.s

kr
yt

h
a

ls
.n

o
 



NYHETER

Het sommer

Den varmeste sommeren i manns minne er nå over. Ekstra varmt har det 
vært på en del avfallsanlegg, brannfrekvensen i bransjen holder seg nem-
lig høy – til tross for økt fokus på brannsikkerhet. I motsetning til i Napoli- 
området brennes ikke det norske avfallet med vilje, men likevel skjer det 
urovekkende ofte.                                                                                Av Johs. Bjørndal

Det brant godt og lenge 
på Djuvik avfallsanlegg og 

slukkingen krevde stor innsats. 
Men relativt beskjedne verdier 
gikk tapt. Foto Kristoffer Klem 

Bergersen.

Norsk Gjenvinning eier en betydelig del av 
landets avfallsanlegg og har også hatt sin del 
av sommerens branner.  Den 23. juli begynte 
det å brenne i en stor haug med såkalt 
komplekst jern som skulle inn i konsernets 
relativt nye shredder på Øra ved Fredrikstad.  
Som kjent følger det en del brennbart materi-
 ale med denne fraksjonen og det brant godt 
hele natten. Norsk Gjenvinning bisto brann-
vesenet med to kraner  som laget «brann-
gater» i avfallshaugen. Brannårsaken er ikke 
kjent, den etterforskes av politiet. 

NEDSETTER BRANNTEKNISK 
GRUPPE 
Natt til 6. august ble Norsk Gjenvinning utsatt 
for en ny brann, denne gangen var det noen 
bur med EE-avfall som tok fyr ved anlegget 
på Haraldrud i Oslo. Denne brannen fikk ikke 
noe stort omfang og etter to timer var alt 
avklart. Men røykutviklingen var kraftig og 
været var slik at røyken trakk innover mot Oslo 
sentrum. Dermed fikk brannen stor mediaopp-
merksomhet og politiet etterforsker også her 
brannårsaken. 

Kommunikasjonsrådgiver Annica Fiedler 
i Norsk Gjenvinning sier konsernet nå vil ta 
grep for å minimere risiko for brann. – Vi har 
nedsatt en brannteknisk gruppe bestående 
av representanter fra HMSK, drift og ekstern 

brannteknisk ekspertise. Gruppen skal gå i 
dybden og analysere årsakene til både disse 
og tidligere branner, samt foreslå tiltak for å 
ytterligere redusere risiko for brann på anleg-
gene. Dette har fullt fokus fra ledelsens side, 
branner er ikke bra verken for oss, nærmiljøet 
rundt anleggene våre eller bransjens anse-
else, sier hun.

BRANT I DAGEVIS
De offentlig eide avfallsanleggene har heller 
ikke gått fri. På Hålogaland Ressursselskap 
(HRS) sitt anlegg på Djupvik er en større brann 
i trevirke nettopp slukket når Kretsløpet går 
i trykken, etter å ha vart i tre dager. Det var 
søndag 17.august at en av de ansatte som 
tilfeldigvis var innom så at det steg røyk fra en 
stor haug med rivningsvirke. Brannen utviklet 
seg raskt og fikk betydelig omfang, først 
etter tre døgn var haugen såpass nedbrent 
at brannvesenet kunne dra restene utover 
og slukke med aske.  Direktør Kirsti Hienn i 
HRS anslår at rundt 500 tonn har brent opp. 
Hun understreker at det ikke var trykk- eller 
kreosotimpregnert virke i haugen, det lagres 
separat. Alt tyder på at haugen selvantente, 
selv om den ikke var kvernet. – En kompaktor 
har kjørt over det nederste avfallet og knust 
det noe ned, sier Hienn. Hun forteller at det er 
vanlig å ha ganske mye rivningsvirke på lager 

tidlig på høsten. – Alt rivningsvirke fra våren og 
sommeren har kommet inn, mens avtagerne 
fortsatt ikke har fyrt opp kjelene sine, sier hun. 
Djupvik avfallsanlegg har få nære naboer og 
det er beskjedne verdier som har gått tapt. 
 – Men mange har jobbet mye og godt, også en 
innleid entreprenør som hjalp oss med å flytte 
vekk brennbart materiale. Jeg vil berømme den 
innsatsen som ble gjort, sier Hienn.

FLERE TILLØP
Bare en uke tidligere oppsto en brann i 
Finnmark Miljøtjeneste sitt deponi Gairasmoen 
i Lakselv, trolig ved selvantennelse. Her ble 
brannen raskt slukket ved hjelp av grave-
maskin og vann. 

I Tromsø oppsto det i mai brann i rest-
avfallet inne i Remiks sin produksjonshall. 
Overvåkingsvideoen – som er lagt ut på 
Remiks sin hjemmeside – viser en nærmest 
eksplosjonsartet start på brannen fra noe 
som nok ikke burde vært i restavfallet. Men alt 
fungerte, brannvesenet kom raskt til stedet 
og man slapp lengre driftsstans ved anlegget. 
I begynnelsen mai oppsto det også brann i 
Avfall Sør sitt anlegg på Mjåvatn. En god del 
papp og papir brant opp før brannvesenet fikk 
kontroll. 
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Sommerens mest alvorlige 
avfallsbrann fant sted i 
Vestfold. Hos Revac i Revetal 
førte brann i en haug med 
1200 tonn forbehandlet 
EE-avfall til fiskedød i 
nærliggende vassdrag, og til at 
to bønder har måttet destruere 
avlingene sine.  

Av Johs. Bjørndal

Om morgenen mandag 21. juli oppdaget 
ansatte som kom på jobb brann i det bedriften 
selv karakteriserer som en «lagerhaug med 
forbehandlet EE-avfall som var lagret for 
videre behandling».  Det var ingen liten haug, 
brannvesenet – som fikk hjelp av enheter både 
fra Torp flyplass og fra Esso Slagentangen – 
brukte 36 timer på å slukke og det ble brukt 
både skumlegging og store mengder vann. 
Dette medførte at vann med høyt innhold av 
tungmetaller og andre miljøgifter fant veien til 
nærliggende vassdrag, med betydelig fiskedød 
som resultat. Flere bønder bruker samme 
vassdrag som vannkilde, og Mattilsynet har 
utstedt salgsforbud for flere salatavlinger som 
ble vannet etter utslippet.

– Vi plukket fisk en uke, til sammen drøyt 
1500 kg, sier Anders Aas dystert. Han 
er daglig leder hos Revac og forteller at 
de tar imot EE-avfall fra returselskapene 
ERP Norway og Elsirk, til sammen rundt 
50 000 tonn årlig. – Avfallet som brant var 
hovedsakelig plast fra EE-produkter, etter en 
forutgående miljøsaneringsprosess hvor det 
meste av farlige emner er fjernet, opplyser 
Aas. 

– Er det vanlig å mellomlagre så mye under 
åpen himmel?

– Nei, vanligvis prøver vi å få varene 
gjennom prosessen så fort vi kan. Den store 
haugen skyldes at vi er i ferd med å installere 
en ny sorteringslinje for viderebehandling av 
denne fraksjonen. Lagringen er ikke i strid med 
vår tillatelse, noe fylkesmannen har bekreftet. 
Men vi har vel lært at det ikke er lurt å ha så 
mye samlet i en haug. 

Aas forteller videre at NIVA er engasjert 
til å gjøre undesøkelser av vannkvaliteten og 

eventuelle langtidsskader. – Rapporten er ikke 
klar, men alt tyder på at forurensningen var 
kortvarig, sier han.  

– Er det vanlig at denne typen masse 
selvantenner?

– Nei, vi har ikke vært ute for det i de 15 
årene vi har holdt på. Men alt tyder likevel på 
at det er det som har skjedd nå, vi har i hvert 
fall ikke indikasjoner på noe annet.

– Hva skjer med den store haugen med 
forbrent materiale?

– En ekstern konsulent har vurdert den 
og konklusjonen er at den skal gå gjennom 
videresortering for å fjerne det som 
måtte være igjen av farlige komponenter, 
førfraksjonen går til destruksjon – altså 
forbrenning. 

Anders Aas sier han ikke har full oversikt 
over det økonomiske tapet ennå. – Fisken 

og avlingsskadene dekkes av bedriftens 
ansvarsforsikring. Det viktigste er at ingen 
kom til skade og at naturen forhåpentligvis 
ikke er påført varige skader, sier Aas. 

Fylkesmiljøvernsjef  i Vestfold, Elisabeth Rui, 
gikk 7. august ut i Tønsberg Blad og uttrykte 
forbauselse over at haugen inneholdt såpass 
mye miljøfarlige stoffer, og at pålegg om 
fjerning og eventuelt  politianmeldelse ville 
bli vurdert. Artikkelen skapte et inntrykk av 
at Revac hadde tilbakeholdt opplysninger om 
innholdet i haugen. Rui har senere beklaget 
dette i et brev til bedriften: Revac har under 
hendelsen kommunisert til Fylkesmannen 
hva haugen av ved å oversende plukkanalyse 
og annen dokumentasjon. Fylkesmannen 
vil understreke at vår oppfatning av Revac 
er at de har tatt hendelsen på største alvor, 
og gjort det de har kunnet for å redusere 

konsekvensene 
av brannen, heter 
det blant annet i 
brevet.

Siste: 
Fylkesmannen 
anmelder/Revac. 
Se side 52

Store mengder vann 
og skum ble brukt 
i slukningsarbeidet 
og dette rant etter 
hvert ned i nærlig-
gende vassdrag og 
førte til omfattende 
fiskedød. Foto Vestfold 
interkommunale 
brannvesen.

Fiskedød og avlingsskade

Det lokale brannvesenet fikk hjelp 
både fra Torp flyplass og fra Esso 

Slagentangen for å få bukt med den 
kraftige brannen hos Revac. Foto 

Vestfold interkommunalebrann-
vesen.
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EU er som kjent langt fra selvforsynt 
med råvarer, og det er ikke bare klima- og 
miljøhensyn som ligger bak politikkpakken 
som har fått navnet «Towards a circular 
economy. A zero waste programme 
for Europe». Målet er å gjøre EU til en 
ressurseffektiv, grønn og konkurransedyktig 
økonomi, med lave CO2-utslipp. Ønske om 
økonomisk vekst, økt sysselsetting og mindre 
avhengighet av import er også vesentlige 
motiver, det anslås at det vil skapes  
580 000 nye jobber dersom man når de 
målene som nå lanseres. Alle råvarer skal i 
prinsippet gjenvinnes og blant de konkrete 
og bindende målene som nå foreslåes er:
• 70% av alt kommunalt avfall skal 

materialgjenvinnes innen 2030.
• 80% av emballasjeavfallet skal gjenvinnes 

innen 2030. Dette er spesifisert på 
materialslag: 90% for papp og papir innen 
2025, 60% for plast, 80% for tremballasje, 
90% for metall og glass innen 2030. 

• Deponiforbud innen 2025 for avfall som 
kan materialgjenvinnes.

Dagens situasjon for EU totalt er 
at 40% av det kommunale avfallet 
– husholdningsavfall o.l. – går til 
materialgjenvinning, 37% til deponi og 23% 
til forbrenning. Man kan derfor trygt si at 
målene er ambisiøse. 

UTVIDET PRODUSENTANSVAR
I tillegg til disse bindende målene 
inneholder pakken nye retningslinjer 
for produsentansvaret, blant annet 
formuleringer om at dette ansvaret også 
omfatter miljøbelastninger gjennom hele 
produktets levetid, ikke bare etter at det blir 
avfall. Med et slikt vugge til grav-ansvar vil 
det bli mer fokus på produktenes egenskaper 
og holdbarhet, det foreslås en gjennomgang 
av det såkalte Økodesigndirektivet, som 
kom i 2009. Også kostnader knyttet til 
forsøpling mener kommisjonen skal omfattes 

av produsentansvaret. Kommisjonen 
mener medlemslandene bør innføre 
produsentansvar i større grad enn tilfelle er 
i dag. 

Det lanseres også et mål om at marin 
forsøpling skal reduseres med 30%, men 
dette er et såkalt ikke-bindende krav, trolig 
fordi resultatene er vanskelige å måle. Det 
skal innføres tiltak rettet mot de ti vanligste 
typene av avfall på strendene, og mot tap av 
fiskeutstyr til sjøs. 

NY GJENVINNINGSDEFINISJON
Kommisjonen foreslår også tiltak for bedre 
sporing og registrering av avfall, for å 
bedre kunne overvåke at målene virkelig 
nås. Materialgjenvinningsandelen skal nå 
defineres ut fra mengden som kommer ut av 
bedriftene som gjenvinner avfall til ny råvare, 
ikke hva som går inn. Om denne endringen 
blir vedtatt vil gjenvinningsmålene nevnt 
innledningsvis bli svært ambisiøse. Det 
lanseres også en ny definisjon på kommunalt 
avfall, for å tydeliggjøre hva som er hva, 
og for at tallene i statistikken skal bli mer 
sammenlignbare. 

Enkelte avfallstyper er nevnt spesielt, 
medlemslandene oppfordres til å lage 
strategier for hvordan matavfallet 
kan reduseres med 30% innen 2025. 
Bruken av plastposer skal reduseres og 
medlemslandene oppfordres til å få på plass 
et registreringssystem for farlig avfall. 

BEDRE OPPFØLGING
Nå har det vist seg å være en viss 
avstand mellom det EU vedtar og det 

medlemslandene faktisk gjør i praksis. 
Ikke på noen andre felt er det flere og 
klarere brudd på direktiver og forordningen 
enn på avfallsområdet. For å forbedre 
dette foreslår kommisjonen krav om en 
årlig, men noe enklere rapportering. Det 
foreslås også innføring av en såkalt early 
warning-mekanisme, som skal følge opp at 
medlemsstatene faktisk vedtar regelverk 
og tiltak i tråd med de vedtatte målene. Økt 
bruk av såkalte delegerte rettsakter – det 
vil si innføring av regler uten forutgående 
behandling i EU-parlamentet – når noe ikke 
fungerer, er også blant virkemidlene som 
foreslås. 

SKJER IKKE OVER NATTA
Avfallspakken inneholder ikke konkrete 
lovforslag, de må komme gjennom 
revisjon av de enkelte direktiver,  som 
emballasjedirektivet, deponidirektivet og 
WEEE-direktivet.  Dette er en tidkrevende 
prosess, med høringsforslag og flere runder 
i EU-parlamentet. Trolig vil det gå et par år 
før forslagene i avfallspakken vil munne ut 
i direktiver som skal implementeres i norsk 
lovgivning, og da gjerne med en tidsfrist. 
Og Norge er naturligvis blant de landene 
som allerede har gjennomført mest av det 
kommisjonen foreslår. 
EU’s avfallspolitikk vil derfor neppe 
revolusjonere avfallshåndteringen i Norge, 
men om målene for materialgjenvinning blir 
stående vil det gi økt fokus på sortering – 
enten det skjer ved kilden eller i avanserte 
anlegg. 

Ut av EU-kommisjonens hovedkvarter i Brüssel har det kommet ambisiøse mål for avfallshåndteringen i Europa.

Ambisiøse forslag fra EU-kommisjonen
Noe forsinket la EU-kommisjo-
nen fram sin såkalte avfalls-
pakke 2. juli, som en del av EUs 
syvende miljøhandlingspro-
gram. Den inneholder en rekke 
forslag til nye, ambisiøse ma-
terialgjenvinningsmål – og krav 
om nye beregningsmetoder for 
oppnåelse av disse målene. 

Av Johs. Bjørndal
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Greenline 
Krokcontainere

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

Greenline 1
Lett forsterket

Greenline 2

Medium forsterket

41 900,-
eks. mva.

35 m3

Tilbudet varer

ut september.

Greenline 3 - Forsterket
Greenline 4 - Ekstra forsterket

Greenline er er siste tilskudd i BNS sitt produktsortiment. Containerserien har
moderne design med buede sider for å oppnå optimal styrke og minimal
egenvekt. Den aerodynamiske profilen gir lav luftmotstand under transport og
har derfor en miljømessig gevinst.

Greenline 1 til 4 serien.
Serien fåes i lengder fra 5 -7 meter og i høyde 1,3 - 2, 4 meter. Leveres i 
lett, medium, forsterket og ekstra forsterket (Hardox)
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AVFALLSPOLITIKK

GPMIII med kran på tak
MF300 også med tømming av 660l.

Beholder i det lille kammeret.

Salg Reservedeler: Support   
Gunnar +47 901 74 210  Stefan +46 480 42 7426 • Magnus +46 480 42 7427 Johan +46 480 42 7457

Kontakt oss:

www.geesinknorba.com/se
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Fax 0480-427401

NORBA! Ledende i fremtids utvikling

– Trekker oss i riktig retning
Marianne Haugland i KS Bedrift 
mener EU-kommisjonens 
politikkpakke om avfall er et 
solid skritt i riktig retning. 
– Den er tydelig på at avfall 
er felles ressurser vel verdt å 
ta vare på. Den slår også fast 
kommunenes nøkkelrolle for 
velfungerende avfallsløsninger 
i lokalmiljøet, sier hun. 

Av Johs. Bjørndal

– Om man ikke setter seg ambisiøse 
mål kommer man i hvert fall ikke videre. 
Gjennom politiske og økonomiske 
virkemidler ønsker kommisjonen å bidra 
til bedre ressursutnyttelse og en mer 
helhetlig samfunnsutvikling, sier hun. 
Haugland ser likevel visse farer ved de høye 
gjenvinningsmålene: – Det må være lov 
å påpeke at ressurseffektivitet må være 
målet, slik at vi ikke ender opp med sortering 

for sorteringens skyld. Symbolpolitikk er 
unødvendig, vi har nok av reelle utfordringer 
og publikum forventer at det offentlige 
velger de miljøriktige løsningene, sier hun.

Haugland mener de varslede tiltakene for 
bedre sporing og registrering er viktige for 
kommunene: – Åpenhet om dataene er viktig 

for å for å sikre reell gjenvinning, og unngå at 
noen sminker tallene for å få bedre resultater 
og «downcycler» materialene. Kommunene 
trenger troverdighet når valgene om 
avfallssystem skal tas, det er derfor viktig at 
statistikken er riktig, sier hun.

Også det økte fokuset på produsentansvar 
mener Haugland er positivt. – En 
tydeliggjøring av kommunenes rolle og 
klargjøring av ansvaret er velkomment.  Vi 
ser at i land der kommunene har en vel 
definert rolle – som Belgia og til dels Norge 
– fungerer produsentansvaret ganske godt. 
Der kommunene er stilt på sidelinja – som i 
Sverige og Tyskland – fungerer ordningene 
dårligere, sier hun. 

Men på enkelte områder synes Haugland 
og KS Bedrift at EU-kommisjonens forslag 
er for svake. – Et ikke-bindende krav om 
30% reduksjon av marin forsøpling er 
neppe tilstrekkelig for å få bukt med dette 
problemet. Her trengs bedre tilrettelegging 
og et kraftig felles løft , mener Haugland, 
som er spent på den videre behandling av 
forslagene i EU-systemets irrganger. 

Marianne Haugland i KS Bedrift mener EU-pakka er 
positiv både for miljøet og for norske kommuner.
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Intertek is a leading quality solutions provider to industries worldwide. 
From auditing and inspection, to testing, training, advisory, quality 
assurance and certi� cation, Intertek adds value for its customers by 
helping improve the quality and safety of their products, assets and 
processes. With a network of more than 1,000 laboratories and of� ces 
and over 36,000 people in more than 100 countries, Intertek supports 
companies’ success in the global marketplace, by helping customers to 
meet end users’ expectations for safety, sustainability, performance, 
integrity and desirability in virtually any market worldwide.

Visit www.intertek.com

INTERTEK NORGE
INSPECTION  +47 33 42 00 40

CERTIFICATION  +47 33 42 00 40

CARGO INSPECTION  +47 33 32 75 80

WEST LAB  +47 51 94 01 00

Serti� ser ditt
miljøarbeid

Våre tjenester 
hjelper deg å møte 

strenge krav

– Alle forventet at EU-kommisjonen ville 
foreslå høyere mål for materialgjenvinning 
av plast. Alle vet også at 
gjenvinningsstatistikken i dag er mangelfull 
og lite transparent, samt at det finnes 
svinn i gjenvinningsprosessen som ikke blir 
tatt hensyn til i statistikken. Men få hadde 
ventet seg et forslag fra 
kommisjonen, i siste sekund, 
der materialgjenvinningen 
i fremtiden skal måles på 
output i stedet for input hos 
materialgjenvinner, sier Peter 
Sundt i Mepex Consult.

– Forslagene er så strenge at det blir svært 
vanskelig å nå kravene, selv for de beste 
EU-landene. Den foreslåtte målemetoden 
kan dessuten bli svært kostbar og i tillegg 
bidra til «downcycling» og mer eksport av 
plastavfall ut av EU, mener han. 

Dagens EU-krav for  plastemballasje er at 22,5% 
materialgjenvinnes. –  Dette målet, som skulle nåes i 2008, er 
ikke spesielt offensivt og har nærmest vært en sovepute for 
land i Vest-Europa, sier Sundt.  Nå skal materialgjenvinningen 
av plastemballasje først økes til 45% innen 2020, dernest 
til 60% i 2025. – Dette er i seg selv ambisiøst, når det skal 
kombineres med at gjenvinningandelen måles på faktisk 
gjenvunnet materiale blir det nærmest umulig, mener Sundt. 
– Når vi vet at tapet i en gjenvinningsprosess utgjør fra 5% 
til 50% er det ingen tvil om at beregningsmetoden skjerper 
de nye gjenvinningskravene ytterligere. Og svinnet er langt 
høyere for myk plast som folie enn for hard plast som flasker 
og kanner.  Og skal gjenvinningsmålene nås er det nettopp 
den myke plastendet nå må samles inn mer av i Europa, man 
har jo samlet inn det enkleste først. Dessuten blir svinnet mye 
større om man lager nye plastflasker av de gamle, enn om man 
lager for eksempel  fleeceråvare/ tekstiler. Produserer man 
parkbenker av gjenvunnet, gjerne lett blandet plast, kan svinnet 
reduseres betydelig. Slik downcycling til 
lite høyverdige produkter kan derfor bli en 
konsekvens av kravet om output- måling. 
Denne målingen motvirker sånn sett 
ambisjonen om en høyverdig gjenvinning, 
sier Sundt.

– Forslaget om å måle på output er ikke 
konsekvensvurdert, noe man selvsagt bør 
gjøre før man kommer med slike innspill. EU-kommisjonen bør 
gjøre sin hjemmelekse bedre, måling av output blir for komplisert 
og kostbart. Dessuten gir endringen feil signaler og bidrar til 
enda mer juks og mer eksport, selv om meningen var god – 
nemlig å sikre råvaretilgangen i Europa, avslutter Sundt.

– Målemetoden 
er ødeleggende

“
…endringen bidrar 
til enda mer juks 
og mer eksport…

Peter Sundt i Mepex 
Consult mener det er lite 
gjennomtenkt å måle 
gjenvinningsandelen på 
ferdig gjenvunnet råvare.



“
– Renovasjons-
avgiften i ROAFs 
eierkommuner har 
økt litt…

NYHETER

– Mange har vært spente på 
om våre planer ville la seg 
gjennomføre, sa ROAFs direktør 
Øivind Brevik da han holdt 
tale på åpningsdagen. – ROAF 
er nå i ferd med å bevise at 
anlegget fungerer. Og vi jobber 
kontinuerlig med å få best mulig 
resultater i den videre drifta, 
fortsatte han. Dette anlegget 
er det første i sitt slag som er 
helautomatisk. – Det er altså kun 
maskiner som gjør jobben. I alle 
andre anlegg av denne typen 
står det mennesker og sorterer. 
Vi er også de første i verden til 
å ta i bruk den svært avanserte 
«Near Infrared»-teknologien til å 
sortere på denne måten, sa han.

OPTISK OG MAGNETISK 
SORTERING
Kretsløpet hadde en grundig 
presentasjon av anlegget i 
nummer 2 i år, men i korte trekk 
går sorteringen ut på følgende: 

Etter utsortering av ukurant 
stort avfall, – som sykler og 
engangspaller, blir grønne poser 
med matavfall gjenkjent av 
såkalte TiTech-maskiner. De 
grønne posene blåses så ut og 
fraktes til Jevnaker hvor HRA 
gjør matavfallet om til biogass 
og biogjødsel (se sak side 42). 
Resten av søppelet starter på 
en drøy kilometers tur over 
diverse transportbånd, og hvor 
til sammen 13 
TiTech-enheter 
identifiserer ulike 
materialfraksjoner 
og magneter 
plukker til seg 
metall. Ved hjelp 
av lufttrykk blir de 
identifiserte fraksjonene blåst 
ut i riktig sorteringsbeholder. 
Fem ulike typer plast blir 
sortert ut, i tillegg til magnetisk 
og ikke-magnetisk metall. 
Og resten, det som ikke kan 

materialgjenvinnes, det går til 
Energigjenvinningsetaten i Oslo 
og blir til fjernvarme.

MATEN HELST I MAGEN
– Med dette sorteringsanlegget 
vil ROAF nå en material-
gjenvinningsgrad på godt over 
50 prosent. Kanskje så mye som 
60 prosent etter hvert. Og det 
vil være helt i verdenstoppen 
for materialgjenvinning, sa 
Brevik i talen til Kronprins, 
ordførere og andre gjester. 
Han kunne samtidig ikke få 
understreket sterkt nok at like 
viktig som denne teknologien, 
er innbyggernes holdninger. At 
de spiser opp det aller meste 
av maten sin, og at de sorterer 
avfallet samvittighetsfullt. Det er 

en forutsetning for 
et godt resultat. 

Nesten 200 tonn 
avfall skal anlegget 
ta seg av hver dag. 
Og Brevik håper å 
komme opp i 8000 
tonn matavfall i 

året, fortrinnsvis på grunn av 
bedre sortering og ikke økning 
i andelen mat som kastes. Jo 
mer mat som puttes i grønne 
poser i en av ROAFs åtte 
eierkommuner, jo mer drivstoff i 

form av biogass blir tilgjengelig 
for renovasjonsbiler og busser 
i distriktet. Siden oppstarten 
i januar har anlegget fått inn 
mer enn 2500 tonn matavfall i 
grønne poser. For plast er målet å 
få inn 15 kg per innbygger i året. 
Det utgjør mer enn halvparten 
av den plasten vi kaster, og en så 
stor gjenvinningsandel vil være i 
Norgestoppen. 

Anlegget var budsjettert 
til 234 millioner kroner, men 
klarte seg med bare 212 
millioner og er finansiert etter 
selvkostprinsippet. 
– Renovasjonsavgiften i ROAFs 
eierkommuner har økt litt, 
men er fortsatt langt under 
landsgjennomsnittet, sa Brevik.

MILJØBEVISST KRONPRINS
– Og nå står vi her! Vi kan 
med trygghet kalle det 
gjenvinningsfabrikken vår. Det er 
sannsynligvis det mest moderne 
og avanserte anlegget i verden, 
strålte Brevik. Før turen gikk 
på grønn løper bort til en av 
mottaksportene i anlegget, der 
Kronprins Haakon ble utstyrt 
med saks og offisielt åpnet 
anlegget.

Et lass avfall ble deretter 
tømt i mottakshallen. Kronprins, 

Kongelig åpning av sorteringsanlegget

Romerike Avfallsforedlings helautomatiserte 
sorteringsanlegg på Skedsmokorset har vært i 
drift siden januar, men ble først offisielt åpnet 
i midten av august. Og det var HKH Kronprins 
Haakon som klippet snora.

Av Astri Kløvstad

På grønn løper foretok Kronprins Haakon den høytidelige og offisielle åpningen av ROAFs sorteringsanlegg på Skedsmokorset. Til venstre representantskapets 
ordfører Øivind Sand og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten. Til høyre direktør i ROAF, Øivind Brevik.
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Kronprinsen ga uttrykk 
for at han var imponert 
over anlegget og fulgte 

nøye med da direktør 
Øivind Brevik viste rundt. 

Her ved oppsamlings-
bingene for ferdig 

sorterte fraksjoner.

Ordfører i Representant-
skapet for ROAF, Øivind 
Sand, styreleder Ragnar 
Kristoffersen og direktør 
Øivind Brevik var svært 
fornøyd med dagen.

styreleder, og ordførere ble iført 
refleksvest, hjelm og øreklokker 
og fikk omvisning i anlegget – 
mens søppelet inntok de 110 
transportbåndene. Anlegget er 
godt tilrettelagt for omvisninger. 
En egen løype av gangveier, 
trapper og plattformer er 
installert for formålet. Først og 
fremst med tanke på skoleelever, 
men det fungerte fint for 
denne delegasjonen også. Og 
kronprinsen fulgte nøye med 
og stilte interesserte spørsmål 
underveis.

Til slutt var det kake, blomster 
og taler som seg hør og bør. 
Men da hadde kronprinsen og 
hans følge reist. De andre fikk 
høre gratulasjoner og lovord fra 
styreleder, representantskapets 
ordfører, fylkesmannens 
representant og flere til. 
Direktøren for Avfall Norge, Nancy 
Strand, berømmet ROAF for å 
kombinere ny og kjent teknologi 
og på denne måten bane vei 
for resten av bransjen. – Jeg vet 
at det er flere anlegg under 
planlegging over hele landet med 
utgangspunkt i erfaringene herfra. 
Og åpenheten som ROAFs folk har 
vist er spesielt positiv, sa Strand. 

SØL, PANT OG SALGBARE 
KVALITETER
Hvilke erfaringer har så ROAF gjort 
seg etter at anlegget nå har vært 
i drift et drøyt halvår? – Først og 
fremst at det blir mye renhold av 
maskinene. Det viser seg at det 
er mange som ikke har sortert ut 
maten fra restavfallet. Så jo mer 
matavfall i grønn pose, jo bedre 
kvalitet blir det på alt som går 
gjennom sorteringsanlegget, sier 
Brevik. 

– Når det er sagt har også veldig 
mange innbyggere begynt å bruke 
de grønne posene til matavfall. Og 
maskinene fungerer veldig godt 
til både å sortere ut de grønne 
posene og plastkvalitetene. Vi har 
fått salgbare kvaliteter av stort 
sett alle plasttypene, legger han 
til. Han er veldig fornøyd med 
mengdene anlegget har fått ut av 
både plastkvaliteter, metaller og 
matavfall. – Det som overrasker 
er at det er så mange som kaster 
pantbare flasker og bokser. De 
burde vært pantet i butikken, her 
får vi jo bare betalt for plast- eller 
metallkvaliteten. Vi har regnet 
litt på det og kommet fram til at 
vi mottar pantbare enheter for 
nesten 2 millioner kroner i året, 
sier Brevik.

Vi tar ansvar! Våre erfarne 
medarbeidere sørger for at du 
til enhver tid har en løsning 
som er til glede for deg og 
dine naboer.

INGEN TAR OSS 
PÅ LUKTA!

Telefon: 35 58 37 00   |   E-post: post@mtgruppen.no

Lei av vond lukt?
Med snart 20 års erfaring er vår kvalitet og 
fagkunnskap, din trygghet!

Luktreduksjon for alle formål!
Miljø-Teknologi AS har lang erfaring 
og markedets største utvalg av 
luktreduksjonsanlegg. Vår 
målsetting er at du skal få 
det mest optimale anlegget 
tilpasset dine behov. Vi 
er ledende i markedet for 
luktreduksjon til fiske- og 
havbruksnæringen.
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– Bilbransjens eget returselskap

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

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

Skjerpede krav fra år 2015  I dag er det felles europeiske krav til 
håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv: 85 prosent 
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NYHETER

– Forslaget er 
overraskende 
ufullstendig og 
setter verdens 
best fungerende 
innsamlingsordning 
for EE-avfall i spill. At 
returselskapene skal 
ha en plikt til å samle 
inn EE-avfallet uten 
samtidig å ha noen 
rett til å ta hånd om 
det setter oss i en helt 
umulig posisjon, sier 
Stig Ervik, direktør i 
Elretur.    

Av Johs. Bjørndal

Solid forsinket sendte 
Miljødirektoratet sitt forslag til 
nytt regelverk for innsamling og 
behandling av EE-avfall til Klima- 
og miljødepartementet i slutten 
av mai. Forslaget er ikke sendt 
ut på høring ennå, men enkelte 
del gir altså lyd fra seg likevel. 
Elreturs eiere, som er Stiftelsen 
Elektronikkbransjen, IKT-Norge, Abelia og 
Norske Elektrleverandørers Landsforening, 
har sendt brev til departementet der de 
ber om at forslaget blir trukket tilbake. 
– Returselskapenes rett til avfallet de 
etter forskriften har plikt til å samle inn 
må slås entydig fast. Og det må etableres 
en clearingordning, dette fungerer 
utmerket i våre naboland. Av uforståelige 
grunner vegrer myndighetene seg for å 
forskriftsfeste dette, sier Ervik. 

USTEBIL HENTING
Bakgrunnen for den nye forskriften er 
at mange kommuner har opplevd at 
innsamlingen av EE-avfall har vært ustabil 
og at returselskapene i perioder ikke har 
kommet for å hente avfallet. En viktig årsak 
til dette er at returselskapene har vært 
redde for å pådra seg unødige kostnader 
ved å samle inn mer EE-avfall enn de er 

forpliktet til. – Og for å sikre en mer rettferdig 
fordeling av kostnadene og 
mindre økonomisk risiko for 
returselskapene, foreslår 
vi en etterregulering av 
innsamlede mengder, sa 
Ellen Hambro, direktør 
for Miljødirektoratet, da 
forslaget ble offentliggjort.

CHERRY PICKING
Ervik mener imidlertid 
at den foreslåtte 
forskriftendringen 
vil forverre situasjonen. – Med en 
etterregulering som verken tar hensyn til 
geografi eller er fordelt på ulike fraksjoner 
vil følgende skje: Avfallsbesittere i sentrale 

strøk vil selge EE-avfallet sitt til 
høystbydende, det har allerede 
gjennomførte anbudsrunder 
vist. Fraksjonene med positiv 
verdi kan da finne veien rett 
til behandlingsanleggene og 
returselskapene vil måtte oppfylle 
sine forpliktelser ved å reise rundt 
og samle inn avfall med negativ 
verdi i grisgrendte strøk. Dette vil 
øke kostnadene radikalt, og da må 
enten miljøgebyrene økes kraftig 
eller vi må kaste ut medlemmer 
for å redusere våre forpliktelser. 
Det var ikke intensjonen å gjøre en 
slik «kirsebærplukking» mulig da 
produsentansvaret for EE-avfall 
ble innført i 1998, men det vil 
bli resultatet av endringene som 
foreslås nå, sier Ervik. 

INNSAMLINGSPÅBUD
I dag har alle returselskapene plikt 
til å samle inn EE-avfall over hele 
landet. For å hindre opphoping 
i mindre kommuner, foreslår 
Miljødirektoratet en innstramming, 
med krav om at EE-avfallet i disse 
kommunene skal samles inn i 
løpet av de siste seks månedene. 
I tillegg må returselskapene 
oppnå innsamlingsmål som 
er satt for ulike regioner. 
Dette mener Ervik vil gjøre 
ordningen enda mer byråkratisk. 

– I stedet burde Miljødirektoratet lyttet til 
Konkurransetilsynet, som flere ganger har 
påpekt at dagens ordning er for komplisert. 
Nå foreslår direktoratet å tette hullene 

ved å gjøre regelverket 
enda mer innviklet. Jeg vil 
anbefale myndighetene å 
rykke tilbake til start. I mai 
bestilte vi en evaluering fra  
Menon Business Economics, 
med bekreftet deltakelse 
fra Norsk Industri, Avfall 
Norge, og returselskapene 
ERP Norway AS, Elsirk AS, 
Eurovironment AS og Elretur 
AS. Denne evalueringen skal 
være ferdig 15. september  

og vi ber departementet ta hensyn til 
resultatene i den før forslaget sendes på 
høring, avslutter Stig Ervik.

Kraftige reaksjoner på 
forslaget til ny EE-forskrift 

Stig Ervik, administerende direktør i Elretur, er oppgitt 
over Miljødirektoratets forslag til ny EE-forskrift.

“
…enten må 
miljø gebyrene 
økes kraftig 
eller vi må 
kaste ut med-
lemmer.
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STØTTEMURER • BULKLAGER
Sikkerhet • Brann • Støy • Erosjon

C3Cs  Betong Blokk er robuste, f eksible og kostnadseffektive!

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

REPR. C3C NORGE/INPARTNER AS 0047-90647627

www.støttemurer.com

l



PERSONAL

SSB la i juni fram avfalls- 
regnskapet for 2012, og her 
framgår det at den totale 
avfallsmengden har økt med 
8% fra 2011 til 2012. Totalt ble 
det generert nær 10,7 millioner 
tonn, det høyeste tallet SSB 
noen gang har registrert. 

Av Johs. Bjørndal

Avfallsmengden i 2012 er rundt 5% større 
enn det forrige «rekordåret» 2007. Som 
kjent er det et nasjonalt mål at utviklingen i 
generert mengde avfall skal være lavere enn 
den økonomiske veksten. BNP økte med kun 
3 prosent fra 2011 til 2012, og som figuren 
viser innfris dermed ikke dette målet, verken for 
det siste statistikkåret, eller for de siste årene 
under ett. 

GJENVINNINGEN STAGNERER
Og mens avfallsmengden øker kraftig reduseres 
andelen som går til gjenvinning, stikk i strid med 
myndighetenes politikk. I 2012 ble 39 prosent 
av ordinært avfall materialgjenvunnet , mens 
34 prosent ble regnet som energigjenvunnet. 
Det betyr at totalt 43 prosent av alt ordinært 
avfall ble sendt til forbrenning, siden det her 
regnes med en energiutnyttelsesgrad på 78 
prosent. I forhold til 2011 og tidligere år, er 
det en forskyvning fra materialgjenvinning 
til forbrenning. Sammen med en økt 

mengde avfall til deponi, fører dette til at den 
totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent 
håndtering sank fra 87 prosent i 2011 til 81 
prosent i 2012. Veksten i forbrenning skyldes 
ifølge SSB flere faktorer, en av de viktigste er at 
kostnaden på forbrenning har vært lav.  
I tillegg har både Norge og Sverige bygget ut 
forbrenningskapasiteten. Det er blandet avfall 
og treavfall som utgjør de største mengdene 
avfall til forbrenning. 

IKKE HELT SAMMENLIGNBART
Samtidig har SSB endret metodikken for 
avfallsregnskapet. Tidligere baserte SSB en 
vesentlig del av statistikken på den såkalte 
varetilførselsmetoden, hvor mengden avfall 
som oppstår regnes ut fra tilført varemengde 
og beregnet levetid for ulike produkter. 
Beregningene bygger nå i større grad på 
målte mengder, i tillegg har det kommet nye 
inndelinger av avfallet, blant annet er blandet 
avfall tatt med som egen kategori. 

– Samlet sett vanskeliggjør disse endringene 
sammenligning med tidligere år, sier Ellen 
Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

TRENDEN BEKREFTES
Men samtidig med det fullstendige 
avfallsregnskapet for 2012 la SSB fram 
2013-tallene for innsamling og behandling 
av husholdningsavfall. Her bekreftes at 
avfallsmengden øker mer enn forbruket, i fjor 
kastet hver og en av oss 442 kg, det er 12 kg 
mer enn året før. Forbruket økte med 2,1% 
og SSB oppgir at hver tusenlapp som går til 
forbruk genererer ca 2 kg avfall. Også her er 
det forbrenning som tar unna det meste av 
økningen, men som figuren viser holder andelen 
husholdningsavfall til materialgjenvinning 
seg relativt stabil. I fjor gikk 39,2 prosent til 
materialgjenvinning, da er alt matavfall som 
gikk til kompostering og biogassproduksjon 
medregnet. 

Mer avfall totalt og større 
andel til forbrenning

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

Utvikling i avfallsmengder Håndtering av husholdningsavfall
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Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Sennebogens E-serie er en helt ny generasjon materialhandterere som kombinerer høy ytelse 
og lavt dieselforbruk, og tilbyr en komfortabel og sikker arbeidsplass. Maskinene har fått det 
nye maXcab førerhuset med god sikt, automatisk klimaanlegg og vesentlig lavere støynivå. 
Maskinene er meget driftssikre, og med støtte fra landets best utbygde serviceapparat har du 
trygghet for at maskinen gjør jobben til enhver tid. Ta kontakt for informasjon og prøvekjøring!

NY GENERASJON MATERIALHANDTERERE



INNSAMLING

Fungerende kjøreleder hos 
GIR, Tommy Gusterudmoen 
har sammen med kollega 
Anders Amundsen tegnet de to 
kontainerne som utgjør gjen-
vinningsstasjonen. Han forteller 
at det stadig tilbakevendende 
fenomenet med overfylte hytte-
kontainere i sommerhalvåret, var 
et tydelig signal om at renova-
sjonsselskapets tilbud ikke var 
godt nok. 

SORTERES LOKALT
– Det har havnet mye i de 
kontainerne som ikke skulle 
vært der, sier Gusterudmoen. 
For å unngå dette og samtidig 
oppnå mer fornøyde kunder ble 
altså ideen om en omreisende 
tjeneste klekket ut. Og det 
ligger mye tenking og millime-
ternøyaktighet bak den endelige 
løsningen, kan han fortelle. For 
det er mange fraksjoner som skal 
med, og alt skal transporteres 
ferdig sortert til den stasjo-
nære gjenvinningsstasjonen på 
Hernes moen i Sør-Odal.

Kontainerne har egne rom for 
trevirke, impregnert tre, metaller, 
gips, vinduer, hvitevarer, TVer 
og monitorer, annet EE-avfall, 
maling- og lakkrester og den 
har en hel reol med bokser for 
forskjellig farlig avfall som lysrør, 

spraybokser med drivgass og 
ulike typer kjemikalier – fra spill-
olje til medisiner. Og restavfall 
er det også plass til, selv om det 
er en fraksjon som også hentes 
hjemme hos kundene. Papir og 
papp, husholdningsplast og 
glass- og metall-emballasje er 
det meningen at kundene skal 
kaste hjemme i beholderne de 
har der. Men så lenge det er 
plass er gjerne sjåføren fleksibel 
og tar med det og.

LØRDAGSJOBB
Hver lørdag fra begynnelsen av 
juli til ut oktober kjører GIR ut 
med gjennvinningstraileren sin. 
To steder får besøk hver gang, 
med tre timers åpningstid på 
hvert sted, og halvannen time til 
flytting og eventuell tømming 
imellom. Gusterudmoen forteller 
at dette i første omgang er et 
prøveprosjekt som vil gå i 2-3 
sommere. Da vil man vurdere om 
det skal videreføres, og i så fall 
om det skal utvides med flere 
kontainere og biler.

En erfaring som sjåfør Tor 
Waaler allerede har gjort, er at 
flyttetida mellom de to stop-
pestedene kan bli for knapp til 
at han rekker å reise og tømme 
dersom det er blitt fullt for noen 
av fraksjonene. Spesielt hvis det 

Kortreist sommersøppel i Glåmdal
Glåmdal Interkommu-
nale Renovasjons-
selskap har i sommer 
drevet oppsøkende 
virksomhet til utkant-
ene i sitt distrikt. Den 
mobile gjenvinnings-
stasjonen får plass på 
en trailer og betjenes 
av én mann alene.

Av Astri Kløvstad

+47 21 62 89 80         nordicsales@amcsgroup.com         www.amcsgroup.com

Vi har totalløsningen for Dere
» ERP system

» Veiing

» Identifisering

» Registrering

To spesialbygde konteinere og en trailer utgjør den mobile gjenvinningsstasjonen som reiser rundt i Glåmdalsdistriktet fra juli 
til oktober.
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Kortreist sommersøppel i Glåmdal kommer flere kunder med full 
tilhenger like før «stengetid». 
Men så langt har det ikke vært 
nødvendig å avvise noen på 
grunn av full bil.

ÅTTE HENTESTEDER
Vi treffer Waaler i Brustadvika på 
Vestmarka i Eidskog kommune. 
Dette arealet har vært brukt til 
både sagbruk og pelletsfabrikk, 
men er ryddet etter at fabrikken 
brant for noen år siden. Her er 
det god plass til både GIRs utstyr 
og kundenes kjøretøyer. 

– Vi har vært heldige 
med de plassene vi har fått 
disponere til dette, forteller 
Waaler. Parkeringsplasser 
ved samfunnshus, butikker 
og skoler gjør nytta som 
gjenvinningsstasjon for noen 
timer på åtte steder i GIRs 
distrikt igjennom sommeren. 
Og etter at Waaler, eller en av 
hans kolleger, har parkert den 
mobile gjenvinningsstasjonen 

på Hernesmoen, blir den 
plukket tom av andre 
ansatte i GIR. Dermed blir 
sorteringen dobbeltsjekket, og 
feilplasseringer rettet opp.

HJELP OG OPPLÆRING
Egentlig skal kundene sortere 
og kaste alt avfallet sitt i de 
rette bingene selv. Waaler kan 
i prinsippet finne seg en plass 
i skyggen og bare trå til når 
noen skal betale for levering 
av restavfallet, som er den 
eneste fraksjonen GIR tar betalt 
for. Men i praksis er det lite 
Waaler sitter stille. Kundene får 
hjelp til både løfting av tunge 
gjenstander og sortering av de 
lette. Riktig lærerikt kan det bli, 
når en som virkelig kan dette 
deltar sammen med kundene. 
At isopor ikke skal leveres 
sammen med plasten slik som 
den skulle for noen år tilbake, 
at hjemmebeholderne til glass 
og metall bare er til emballasje 

og ikke til steikepanner og 
hjulkapsler og at plaststoler er 
restavfall – det var noe av det 
kundene på Vestmarka lærte den 
siste lørdagen i juli.

Kontainerne er som nevn 
tenkt ut og tegnet av GIRs 
egne folk, mens byggingen er 
gjort på verksted i Tyskland. 
Gusterudmoen innrømmer at 

det har kostet litt, men vil ikke ut 
med noe eksakt beløp.

– Meningen er jo ikke at vi 
skal tjene oss rike. Vi er en 
selvkostbedrift, og vårt mål er 
ikke størst mulig profitt, men 
derimot fornøyde kunder. Og det 
håper og tror vi at dette tilbudet 
bidrar til, sier Gusterudmoen.

Gamle ski og to utslitte motorsager er klar for siste reis. Kunde Ragnar Dæhli får 
hjelp av GIRs Tor Waaler til å velge i riktig avdeling i kontaineren.

- maskiner og utstyr til kildesortering- maskiner og utstyr til kildesortering

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

Salg og service i hele landet!

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

Kontakt oss i dag:

Kunnskap og kompetanse  
sikrer vellykket kildesortering

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

Kundetilpassede løsninger for
renovatører, IKS, kontorer, 
undervisningsbygg, mm.Avfallsbrønner – En rekke 

installasjoner med fokus på 
økonomisk og effektiv innsamling.

Et bredt sortiment som  
dekker de fleste behov.

Funksjonelle og varige løsninger  
fra norske leverandører.

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

22 |                            | nr 4 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Foreningen Norsk Familie-
økonomi publiserte i juni sin 
såkalte kommuneundersøkelse, 
med oversikt over offentlige 
avgifter og gebyrer i samtlige 
norske kommuner. Her framgår 
det at renovasjonsgebyret varie-
rer fra 1344 kroner i Nord-Fron 
til 4687 kroner pr år i Porsanger.

Av Johs. Bjørndal

Renovasjonsgebyret er i denne sammenheng 
definert som «den hyppigst forekommende 
sats for en standardbolig på 120 m²». I 
oversikten er Sigdal oppført som billigst, 
med usannsynlig lave 753 kroner, men ved 
nærmere ettersyn viser det seg at dette 
er satsen dersom to abonnenter deler en 
beholder, den riktige satsen er 1507 kroner.  
Dermed er Nord-Fron i Oppland billigst med 
1344 kroner, tett fulgt av Trondheim med 
1348 kroner.  Dernest kommer Marker i 
Østfold med 1500 kroner. I den andre enden 
av lista ligger altså Porsanger med sine 

4687 kroner, fulgt av Roan i Sør-Trøndelag 
(4580 kr). Andre som ligger over 4000 kroner 
er Værøy og Evenes i Nordland, Måsøy og 
Lebesby i Finnmark samt Fet i Akershus 
(4105 kroner).  

Det er for øvrig liten sammenheng 
mellom renovasjonsgebyret og den 
totale avgiftsbelastningen for en huseier. 
Eksempelvis kommer Sigdal langt ned på 
lista på grunn av et vann- og avløpsgebyr 
på 6461 kroner, mens Nord-Fron har 
eiendomsskatt på 3090 kroner og Trondheim 
på 3850 kroner. Lista over hvor det totalt 

sett er billigst å være huseier toppes av 
rogalandskommunene Sola, Klepp og Hå. 
Disse har alle et renovasjonsgebyr på rundt 
2000 kroner. 

Landets aller dyreste kommune å bo i er 
Gjemnes i Møre og Romsdal, med en samlet 
gebyr- og avgiftsbelastning på 
20 766 kroner. Denne kommunen figurerer 
i oversikten med et renovasjonsgebyr på 
3478 kroner, mens vannavgiften er landets 
høyeste med  7144 kroner.  

Hele undersøkelsen finnes på 
www.norskfamilie.no 

Nord-Fron billigst, Porsanger dyrest

Avfallsordning-
ene varierer 
mye i de ulike 
delene av landet, 
det samme gjør 
gebyrene. 
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INGEN GJENVINNING UTEN KILDESORTERING

Ved å kildesortere plastemballasje er du og din bedrift med på å ta ansvar for miljøet, og 
vise  samfunnsansvar. Selv emballasje som har inneholdt farlige stoffer kan gjenvinnes hvis 
den kildesorteres riktig. Sjekk faremerkingen på emballasjen og påse at den er tom og 
drypptørr før du kildesorterer. Din lokale innsamler hjelper deg i gang.

Gjenvinning av 
1 kg plast sparer 
2 kg olje.



NYHETER

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

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.
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I 2013 gikk 94,5 prosent 
av emballasjeavfallet enten 
til materialgjenvinning eller 
energiutnyttelse, en reduksjon 
på 1,3 prosent sammenlignet 
med året før. Nedgangen for 
metallemballasje er ifølge 

Miljødirektoratets kurver klar, 
fra 70%  i 2012 til 58% i 
2013. Emballasjekartong til 
materialgjenvinning går ned fra 
47 til 40%, mens plastemballasje 
til materialgjenvinning går ned 
fra 40 til 38%. 

Det er Grønt Punkt Norge som 
har ansvaret for at emballasjen 
samles inn og gjenvinnes. 
Her sier adm. dir. Jaana Røine 
at årsaken til nedgangen 
for plast skyldes redusert 
tilgang fra næringslivet som 

går til materialgjenvinning. 
– Årsakene er redusert bruk 
av ombruksemballasje og 
at Kina gjennom sin såkalte 
Green Fence-regulering ikke 
lenger vil ta imot for eksempel 
PP-storsekk. Det rammer 
materialgjenvinningen i hele 
Europa, sier hun. 

Norge oppfyller fortsatt de 
internasjonale forpliktelsene 
om materialgjenvinning. Men EU 
vil snart legge frem et revidert 
direktiv om emballasje. Her vil det 
bli foreslått nye gjenvinningsmål 
som vil få betydning for Norge. 
– Vi følger utviklingen nøye og 
vil vurdere behovet for endringer 
i avtalene eller eventuelt andre 
virkemidler når det nye direktivet 
kommer, sier miljødirektør Ellen 
Hambro.

J.B.

Mindre gjenvinning av emballasje
I 2013 oppstod 
535 000 tonn 
emballasjeavfall i 
Norge – en økning 
på 3,7% siden 2012. 
Men samtidig gikk en 
lavere andel av em-
ballasjeavfallet vårt 
til gjenvinning i fjor 
og for enkelte em-
ballasjetyper ble ikke 
de nasjonale målene 
nådd. 



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.



GJENVINNING

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg 
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com

Opplev utviklingen
Materialhåndteringsmaskiner fra Liebherr
• Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet
• Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet
• Egen produserte komponenter med 

høy kvalitet
• Ergonomisk og oversiktlig arbeids-

plass som sikrer høy produktivitet

www.liebherr.no

Kontaktperson anlegg
Håkan Nyhaugen:  
467 87 900

Kontaktperson industri 
Sigbjørn Gaasø: 
920 56 518

Rørgata, som er 2,5 km lang 
og har et fall på 105 meter, 
ble lagt ned i 1899 og har 
forsynt en 5 MW turbin med 
vann. Rørene har fått ligge 
i fred hele tiden, bortsett 
fra sandblåsing innvendig 
noen ganger. Prosjektleder 

Halvor Kr. Halvorsen i Oslo 
Lysverker sier at rørgata har 
fungert utmerket, men at en 
del lekkasjer de siste årene i 
tillegg til sikkerhetshensyn gjør 
at de to stålrørene nå byttes 
ut med et større glassfiberrør.  
Hele prosjektet har en ramme 

på 35 millioner kroner og 
hovedentreprenør er Brødrene 
Dokken as. 

Her forteller Jan Dokken at 
de til sammen regner med å ta 
opp mellom 1200 og 1300 tonn 
klinkede stålrør, som i høyeste 
grad er gjenvinnbare. – En del 

er faktisk solgt til ombruk for 
bruk i et nytt småkraftverk, men 
mesteparten leveres til Metallco, 
for rundt tusen kroner tonnet. 
Metallverdien dekker faktisk 
kostnaden ved å grave opp 
rørene,  forteller han. 

Gjenvinnes etter 115 år
Oslo Lysverker skifter 
nå ut rørgata til 
Hammeren kraft-
stasjon i Maridalen, 
en av de eldste i 
landet. Mer enn 1200 
tonn skotsk stål 
erstattes med glass-
fiber – og kan dermed 
gå til gjenvinning.

Av Johs. Bjørndal Det blir mange timer med skjærebrenneren når rundt en cm 
tykt skotsk skipsstål skal deles opp i transportable enheter. 

De som lever får se om de nye glassfiberrørene også holder 
i 115 år.



Renor er stolt 
bidragsyter til Norcems 
visjon om CO2 nøytrale 
betongprodukter 
innen 2030.
Vil din bedrift 
være med å bidra? 

Tidligere var det planen å 
avslutte sydbruddet fem meter 
under havnivå og etablere en 
lagune med småbåthavn der 
inne. Men i fjor søkte NOAH 
om å foreta en såkalt «tørr» 
avslutning, noe som vil øke 
mottakskapasiteten for farlig 
avfall med rundt 1,5 millioner m³.  
Og i tillegg har selskapet nå fått 
tillatelse til å ta imot ytterligere 
1,5 millioner m³ med ordinært 
avfall – i praksis forurenset jord 
– som skal legges på toppen, og 
som sammen med forskrifts-
messig overdekning skal kunne 
utnyttes til å utforme terrenget 
til en form tilnærmet lik det 
opprinnelige terrenget slik det 
var før kalksteinsuttaket startet, 
som det heter i søknaden.

Med dette forlenges driftspe-

rioden på Langøya med rundt tre 
år, nå planlegges det avslut-
ning av avfallsvirksomheten 
på øya rundt 2025. Direktør 
Carl Hartmann i NOAH sier at i 
tillegg til større deponikapasitet 
vil denne løsningen gi et større 
friområde etter avslutningen. 
Det er NOAHs erfaringer med 
Nordbruddet som førte til at 
de i fjor søkte Miljødirektoratet 
om å føre  Sydbruddet tilbake 
til et landskap, i stedet for en 
saltvannslagune. Det har her vist 
seg at fjellet er helt tett og at 
legging av membran ikke har hatt 
noen barriereeffekt. 

Miljødirektoratet har i samme 
slengen forlenget NOAHs tillat-
else til å ta imot inntil 50 000 
tonn alunskifer årlig, fra 2016 til 
2019. 

NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til å ta imot ytterligere 3  millioner m³ 
avfall i sydbruddet, som ligger nærmest på bildet. Foto Aleksander Nordahl, NOAH.

NOAH får fylle 
høyere og ta imot 
mer avfall
Miljødirektoratet har sagt ja til søknaden fra 
NOAH om å fylle opp sydbruddet på Langøya 
med farlig avfall opp til havnivå. Og deretter 
avslutte deponiet med ordinært avfall inntil 16 
meter over havnivå.

Av Johs. Bjørndal
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NOAH AS
Telefon: 33 09 95 00  
E-post: post@noah.no  
www.noah.no

Forbrukersamfunnet
setter spor

Vi sletter dem

Problemavfall? 
Vi har stor mottakskapasitet, robuste behandlingsløsninger, 

kostnadseffektiv logistikk og dokumentert kompetanse 

for de fleste typer miljøfarlig avfall.

Vi gir kundene våre økt miljøprofil og konkurranseevne!



NOAH AS
Telefon: 33 09 95 00  
E-post: post@noah.no  
www.noah.no

Forbrukersamfunnet
setter spor

Vi sletter dem

Problemavfall? 
Vi har stor mottakskapasitet, robuste behandlingsløsninger, 

kostnadseffektiv logistikk og dokumentert kompetanse 

for de fleste typer miljøfarlig avfall.

Vi gir kundene våre økt miljøprofil og konkurranseevne!
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FARLIG AVFALL

 Optisk båndvekt 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Øke maskineffektiviteten 

 Rapport inntil 3 år 

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

www.ksr-maskin.no 

Fordi vi bryr oss!! 

   I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

NYHET! 
 Neuenhauser Stjernesikt  

 Sortering av vanskelige 
materialer 

 For sortering av bark, jord, 
matjord, flis, matavfall, 
grønnavfall,  kompost  og 
klebrige / fuktige masse 

 Høy kapasitet og bruker-
vennlig 

NEUENHAUSER STJERNESIKT TIL UTLEIE! 

Vil konkurrere med Langøya
Det tyske selskapet 
Max Aicher Umwelt eier 
flere gamle saltgruver 
i Leipzig-området, som 
myndighetene har pålagt 
dem å fylle igjen. Dermed 
kan selskapet ta imot inntil 
300 000 tonn uorganisk 
farlig avfall i året – og få 
godkjent disponeringen 
som gjenvinning.

Av Johs. Bjørndal

Og avfall til gjenvinning kan 
eksporteres, dermed kan det tyske 
selskapet ta imot farlig avfall fra andre 
land – på samme måte som NOAH 
på Langøya. På et seminar i regi av 
Norsk-Tysk handelskammer presenterte 
markedssjef Georg Geissler fra Max 
Aicher denne løsningen. Blant avfallet 
de vil ta imot for å dytte 600 meter ned i 
saltgruvene er filterstøv og flygeaske fra 
forbrenningsanlegg, blåsesand og diverse 
avfallsprodukter fra smelteverk. Avfall som 
utvikler gass, er radioaktivt, eksplosivt 
eller som kan reagere med mineralene i 
saltgruvene er naturlig nok ikke ønsket.

På spørsmål om hva dette koster ble 
Geissler noe rundere i formuleringene. – Det 

avhenger helt av avfallstype. Vi gjør alltid 
analyser av avfallet vi tar imot og prisene 
kan variere fra 40-50 euro pr tonn for 
uproblematiske fraksjoner og opp til 150 
euro pr tonn. Så kommer naturligvis frakt i 
tillegg.

I tillegg til saltgruvedeponeringen driver 
Max Aicher Umwelt også rekultivering 

av gruvetipper og deponering, og et 
slaggbehandlingsanlegg i Bayern. Max 
Aicher Umwelt er en del av Max Aicher 
Group, som også driver stålproduksjon og 
byggevirksomhet. Gruppen har 3000 ansatte 
rundt i verden og en årlig omsetning på mer 
enn en milliard euro. 

Methods of backfilling 

 Backfill by lavation  Backfill of big bags  Backfill of bulk material  

Georg Geissler presenterte Max Aicher Umwelt 
sin «gjenvinningsløsning» for farlig avfall – 
deponering i gamle saltgruver. 

Slik foregår deponeringen hos Max Aicher når avfallet 
ankommer i bigbags.
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Oljeselskapet Total 
skal bore sju brønner 
på Martin Linge-fel-
tet i Nordsjøen og for 
første gang på norsk 
sokkel gir Miljødirek-
toratet tillatelse til 
utslipp offshore av 
kaks renset med den 
såkalte TCC-tekno-
logien. Vilkårene er 
høy rensegrad og omfattende 
miljøovervåkning.

Total vil bruke oljebasert borevæske ved 
boring i deler av brønnen. De søker om å 
benytte Thermomechanical Cuttings Clea-
ner-teknologien (TCC) for rensing av kaks på 
plattformen før utslipp. Denne teknologien 

er designet for å gjenvinne borevæsken, slik 
at borekaks med en liten mengde borevæske 
som fremdeles er knyttet til kakset, kan 
slippes ut.

– Etter Miljødirektoratets vurdering har 

operatøren redegjort godt for 
fordelene og ulempene ved den 
valgte løsningen, blant annet 
gjennom klima- og energiregn-
skap for de ulike alternativene. 
Vi ser at det er nødvendig å 
benytte oljebasert borevæske i 
noen brønner og seksjoner der 
vannbasert borevæske ikke gir 
tilstrekkelig sikker eller effektiv 
boring. Vi tillater derfor utslipp 
av renset kaks, men stiller 
krav om at det gjennomføres 
kontinuerlig miljøovervåkning. 
Dersom konsentrasjonen av olje 
på kaks overskrider 0,05 prosent, 

tillates ikke utslipp, og kaksen må tas til land 
for videre behandling. Denne utprøvingen vil 
kunne få fram dokumentasjon og kunnskap 
for enda bedre vurdering av de miljømessige 
konsekvensene ved denne måten å håndtere 
borekaks på, sier Hanne-Marie Øren, leder for 
petroleumsseksjonen i Miljødirektoratet.

Får rense borekaks offshore

Martin Linge-feltet ligger i Nordsjøen i nærheten av 
delelinjen mot britisk sektor, omtrent 42 kilometer 
vest for Oseberg. Havdypet i området er 100-120 
meter. Kart: Total.

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



Ruteretur vant i 
lagmannsretten– PCB 
Sanerings anke avvist
Tvisten mellom PCB Sanering og Ruteretur om hvordan produsent-
ansvarsordningen for PCB-vinduer skal praktiseres er nå endelig av-
gjort. Ruteretur vant saken også i lagmannsretten, PCB Sanering anket 
til Høyesterett, men her er anken avvist. Dermed er det endelig fast-
slått at bare PCB-holdige vinduer omfattes av produsentansvaret, ikke 
alle isolerglassruter produsert i «PCB-perioden».

                                                                                                                                  Av Johs. Bjørndal

Som tidligere omtalt i Kretsløpet 
har de to selskapene i årevis 
vært uenige om hvilke ruter 
som skal omfattes av ordningen. 

Ruteretur har flere ganger tatt 
opp at thermopanevinduer, som 
ikke inneholder forseglingslim 
(og dermed ikke PCB  )ikke 

omfattes av produsentansvaret. 
PCB Sanering har på sin side 
hevdet at alle norskproduserte 
isolerglassruter fra perioden 
1965-75 og importvinduer 
produsert før 1979 skulle 
omfattes av returordningen. 
PCB Sanering har derfor ikke 
sortert ut thermopanevin-
duer, men behandlet dem som 
PCB-vinduer – og fått oppgjør for 
dette. 

KRANGEL OM SEKS 
MILLIONER
Ruteretur mente altså at de 
betalte for mye, og motregnet 
til slutt to fakturaer, for oktober 
og november 2010, til sammen 
drøyt 6 millioner kroner. PCB 
Sanering aksepterte ikke dette 
og stevnet Ruteretur for retten 
i mai 2012. Saken ble behandlet 
i Oslo tingrett i januar 2013 og 
dommen fastslo at  Ruteretur 
var i sin fulle rett til å motregne 
fakturaene og ble dermed 
frifunnet. PCB Sanering anket 
saken til lagmannsretten der 
den ble behandlet i april i år. I mai 
forelå dommen, som bekreftet 
tingrettens oppfatning. I tillegg 
ble PCB Sanering ilagt 807 000 
kroner i saksomkostninger. 

– MINST SÅ STORE TAP
Også lagmannsretten har lagt 
avgjørende vekt på ordlyden 
i avtalene mellom de to 

selskap ene. Her framgår at det 
er PCB-holdige isolerglassvinduer 
som omfattes av kontrakten, ikke 
alle isolerglassruter produsert i 
en bestemt periode. Retten fant 
at PCB Sanering hadde gjort seg 
skyldig i et kontraktsbrudd og at 
Ruteretur hadde lidd et tap som 
minst tilsvarte de motregnede 
fakturaene ved at thermopane-
vinduer  var tatt inn i ordningen 
og fakturert. Fra august 2007 til 
august 2010 utbetalte Rute-
retur 78 millioner kroner til PCB 
Sanering og de motregnede 
fakturaene utgjør dermed en 
beskjeden andel. Lagmanns-
retten slutter seg til tingrettens 
vurdering om at Rutereturs krav 
minst var så høyt som det kravet 
de motregnet». Dette begrunnes 
blant annet med en nedgang i 
antall ruter på 29 % fra 2010 
til 2011 (tilsv. 21.000 ruter) da 
PCB Sanering endelig sluttet å 
ta thermopanevinduer inn under 
ordningen. 

Daglig leder i Ruteretur, Sverre 
Valde, er ikke overrasket, men 
lettet over at denne saken nå 
endelig er over. – Vi følte at 
kontraktene var entydige og at 
vi dermed sto sterkt juridisk, sier 
han. 

Daglig leder Geir Thorbjørnsen 
i PCB Sanering sier han ikke vil 
kommentere dommen nå. 

FARLIG AVFALL

Rutereturs daglige leder Sverre Valde er glad for at 
tvisten med PCB Sanering med Høyesteretts avslag 
nå endelig er over.  
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Renor gjør som kjent farlig avfall 
om til alternativt brensel, som 
brukes til energi ved sement-
produksjonen i Brevik. Dette 
alternative brenselet erstatter 
fossilt brensel som f.eks. kull og 
utgjør en betydelig miljøgevinst 
ved redusert CO2-utslipp. Dermed 
bidrar i utgangspunktet farlige 
miljøgifter til produksjon av et 
nytt og bærekraftig produkt.

– Renor er stolte av å bidra til 
Norcems visjon om CO2-nøytrale 
betongprodukter innen 2030, 
sier Haugedal.  Han forteller at 
de får hånd om stadig mer orga-
nisk farlig avfall, ikke minst større 
kvanta fra de andre operatørene. 
– Da vi overtok anlegget fra 

NOAH lå vi på 12-13000 tonn 
årlig og vi har økt mengden hvert 
eneste år siden. Målet nå er å 
levere 70 000 tonn brensel til 
Norcem, og vi er på god vei. Da vil 
ca. 38,5 % av bedriftens totale 
energibehov dekkes av brensel 
fra oss, forteller Haugedal.  
Norcem bruker også hushold-
ningsavfall og biobrensel som 
energikilde, slik at 60% av det 
opprinnelige kullforbruket nå er 
erstattet med avfallsbrensel.  

Renor behandler nær sagt alt 
av organisk farlig avfall, f.eks. 
maling, oljeforurensede masser, 
forurenset vann, kjemikalie og 
syrer. Mye av forbehandlingen 
skjer ved bedriftens mottak på 

Aurskog. – Renor har dyktige 
kjemikere og fagfolk med lang 
erfaring innen farlig avfall, og 
kontinuerlig kontroll av utslipp 
både til luft og vann. Ved hjelp 

av bedriftens eget laboratorium 
blir alt avfall kontrollert nøye fra 
mottak til sluttbehandling, sier 
Haugedal.

Mot CO2-nøytral betong 
Siden den gamle sementfabrikken på Slemmestad ble nedlagt i 
1989 har Norcem redusert CO2-utslippene fra 1250 til 750 kg pr 
tonn produsert sement. Mesteparten av de gjenværende utslip-
pet kommer fra selve råstoffet – når kalkstein knuses og varmes 
opp frigis store mengder CO2. – Absolutt null utslipp fra sement-
produksjon er neppe mulig. Men utslippene kan reduseres kraftig, 
og man må se på «regnskapet» for hele sementens levetid, sier 
Per Brevik, direktør for bærekraft i Heidelberg Cement, som eier 
Norcem. Det er nemlig slik at betong tar opp igjen CO2 fra lufta 
gjennom hele sin levetid gjennom en såkalt karbonatisering, 
avhengig av bruken kan 15-20% av utslippene fra produksjon tas 
opp igjen i løpet av betongens levetid.

I tillegg har Norcem overtatt Mongstads rolle som «måneland-
ingssted» for CO2-fangst og lagring. Fire ulike teknologier testes i 
et stort program, og staten dekker 75% av de 93 millionene dette 
koster. – Det er første gang CO2-fangst og lagring testes ut ved 
en sementfabrikk, sier Brevik. Kretsløpet kommer tilbake til dette 
i neste nummer.

Renor-direktør Jarle Haugedal kan fornøyd konstatere at bedriftens produksjon av 
brensel øker for hvert år.

Renor med 
rekordlevering 
av brensel

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

tlf: +47 905 79 409
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an lage team i verdensklasse. I et dårlig system kjemper selv de beste forgjeves.

I 2013 leverte Renor nær 58 000 tonn brensel 
til Norcem, noe som erstatter ca. 32 000 tonn 
kull. – Denne mengden kull tilsvarer ca. 76 800 
tonn CO2 og brenselet fra oss er en viktig brikke 
i arbeidet med å gjøre betongen CO2-nøytral, sier 
direktør Jarle Haugedal i Renor. 
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Selvsagt er det flest tyskere som 
besøker en messe i Tyskland, 
men andelen utlendinger er 
nå større enn noen gang, i år 
kom den opp i 45%. De fleste 
besøkende – utenfor Tyskland – 
kom fra Østerrike, Italia, Sveits, 
Nederland, Danmark, Polen, 
Tsjekkia, Russland, Spania og 
Storbritannia. En god del hadde 
tatt turen fra Norge og, men ikke 
mange nok til å nå opp på denne 
topp 10-lista. Drøyt 3000 utstil-
lere var glade for å få besøk, selv 
om salgssmilet ble litt slappere 
på mange utover i uka… Det tar 
på å være blid hele tiden…

Gikk du glipp av mega-
messen? Neste mulighet er når 
snøen har smeltet og asparg-
esen er moden i slutten av mai 
2016… 

IFAT 2014 
– større enn 
noensinne
Miljømessen IFAT 2014 slo alle rekorder. På fem 
dager var over 135.000 mennesker fra ca 170 
ulike land innom. Ingen tvil om at inter nasjonal 
handel blomstrer innen vannbehandling, gjen-
vinning, avfall, transport og miljø.

På IFAT: Fredrik Gaustad

En skikkelig messe har selvsagt minst 
to innganger med egne under-
grunns-stasjoner for tog.

AvfAllstrAderen for 
norske kommuner

norsk Gjenvinning norge As
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 OSLO
Telelefon hovedkontor: 22 12 96 00

www.norskgjenvinning.no

Vi ser råvarer der andre ser avfall. Gjennom behovstilpas-
sede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikker 
avsetning for alle avfallstyper.  Vi håndterer 900 000 tonn 
avfallsbasert brensel til energigjenvinning, 40 000 tonn til 
biogassproduksjon og over 700 000 tonn avfallsbaserte 
råvarer til materialgjenvinning. 

markedsledende meglerteam  
Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske 
avfalls- og gjenvinningsmarkedet. Vi har investert stort i bear-
beidings- og behandlingsanlegg for å hele tiden kunne ligge i 
forkant av utviklingen. For å lykkes med å gi våre kunder den 
beste løsningen har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden. 

norsk Gjenvinning downstream
Norsk Gjenvinning Downstream er  en egen forretningsenhet  
med rendyrket fokus på logistikk- og nedstrømsløsninger. 

Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan bidra til å løse 
dagens eller morgendagens  behov.

Markedssjef Øyvind Furulund
Tlf: +47 957 55 044  
E-post: øyvind.furulund@norskgjenvinning.no

Markedssjef Caroline Gedde-Dahl
Tlf: +47 930 88 355 
E-post: caroline.gedde-dahl@norskgjenvinning. no

34 |                            | nr 4 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Vantro tilskuere så 
hoderystende på at 
uskadete årsmodeller 
av BMW X7 ble skrotet 
på løpende bånd i 
et mobilt østerisk 
demonteringsanlegg. 
Men siden bilene kom 
fra testavdelingen til 
BMW – rett utenfor 
München – skulle de 
ikke ut på veien igjen.

Bildemontering trenger ikke 
være miljøskadelig om man vet 
hva man gjør og håndterer det 
farlige avfallet riktig. Dette kan 
selvsagt gjøres på mange måter. 
Østerrikske Seda Umwelttechnik 
har allerede levert over 50 
mottaksstasjoner til norske 
bildemontører gjennom sin 
skadinaviske forhandler Olanders 
Maskiner & Verktyg AB.

– Norge er et av landene der vi 
selger mest demonteringsutstyr. 
Det tyder på at myndighetene 
stiller krav og kontrollerer 
virksomhetene, sier Peter 
Kaltendegger fra Seda. 
Firmaet er et av flere som 
viser fram sitt utstyr gjennom 
livedemonstrasjoner på 
det store utendørsområdet 
på IFAT-messen. Ingemar 
Olander sier at mange norske 
bildemonteringsbedrifter er blitt 

svært dyktige.
Utstyret SEDA leverer 

dekker hele prosessen, fra å 
registrere bilen i en database, 
slik at man vet hvilke deler som 
kan være salgbare, til å fjerne 
alle miljøskadelige stoffer og 
produkter. Først detoneres 
airbagene og beltestrammerne 
en etter en med en elektrisk 
utløser, så tas vindusrutene 
ut, deretter tas gassen fra 
air-condition anlegget og evt 
gasstanken på bilen, før alle 
andre væsker tappes av. 

I snitt inneholder en bil 11 liter 
flytende farlig avfall. Seda har 
utviklet en spesiell boremaskin 
som lager hull i tanken slik at alt 
drivstoff fjernes. Er ikke dette litt 

risikofylt, spør vi. – Hittil 
er det boret hull i ca 
32 mill. drivstofftanker 
uten uhell, forteller 
Kaltendegger. Til slutt 
fjernes elektriske 
ledninger – som så 
granuleres – før dekk 
og felger demonteres i 
en egen spesialmaskin. 
Til slutt river en annen 
monstermaskin ut 
motorblokka på enkelte 
biler. Et gjennomtenkt 
demonteringssystem, 
men fortsatt er det 
litt rart å se på at nesten nye 
BMW’er blir skrap…

+47 21 62 89 80
www.amcsgroup.com

nordicsales@amcsgroup.com

Dynamisk bilvekt
» Ubegrenset vekt på kjøretøy
» Ubegrenset kjøretøyslengde
» Ubegrenset antall aksler
» Vei uten å stoppe!

Bildemonteringen profesjonaliseres

En ny og nesten uskadet BMW blir miljøsanert, før stålverket venter. 
Testbilene til BMW har et kort liv.

Peter Kaltendegger (t.v) fra Seda og Inge-
mar Olander fra Olanders Maskin har levert 
over 50 demonteringsanlegg i Norge så 
langt, og håper på flere. Ut i fra tilskueran-
tallet på standen er ikke det usannsynlig.



FARLIG AVFALL

– Hele 90% av forbrenningsanleggene i 
Tyskland har infrarøde varmekameraer, mens 
kun 10% av de mindre sorterings- og om  –
lastingsanleggene har dette, forteller Werner 
Hagedorn i firmaet Multimon. Selskapet har 
installert over 400 systemer med infrarøde 
kameraer som døgnet rundt kan overvåke et 
lager for avfall eller en prosess – og de er ett 
av flere som leverer denne type utstyr. De 
første systemene ble montert for 18 år siden 
– og antallet branner har gått sterkt ned.

Teknologien ble tatt i bruk for ca 20 år 
siden, men nå er den blitt mer vanlig. 
– Normalt er det på de større anleggene 1-5 
branntilløp pr. uke. I Tyskland brenner det på 
avfallsanlegg uten slikt utstyr flere ganger 
hver måned, så nå er forsikringsbransjen 
kommet på banen, forteller Hagerdorn 
engasjert. – I løpet av 2014 kommer 
forsikringsselskapene med bransjekrav for 
branndeteksjonssystemer.

På videre vandring i de gedigne hallene i 

München prater vi med flere som har 
levert deteksjonsutstyr. Noen har også 
koblet til vannkanoner, som i tillegg til 
å finne branntilløpet også kan starte 
slukkeprosessen for folk kommer på plass. 
Brannsikringsfirmaet Rosenbauer viste fram 
sin løsning som blant annet er levert til 
Westco i Stavanger. Bedre sent enn aldri…

Kameraet som ser branner

Infrarøde branndeteksjonskameraer har redusert 
antallet branner i tysk avfallsbransje kraftig, sier 
Werner Hagedorn i Multimon.

LOADTRONIC 3MH - dynamisk og brukervennlig veiesystem

Aanderaa Data Instruments AS 
Tlf.: 55 60 48 00   epost: aanderaa.info@xyleminc.com  www.aanderaa.com

Avfallsanlegg i brann er 
dessverre ikke uvanlig. De aller 
største anleggene har gjerne 
sprinkleranlegg, men de er i 
mindretall. Branner på avfalls-
anlegg kan skade mennesker 
og miljøet – og er ikke med på 
heve statusen til bransjen. 
Men det er mulig å «se» bran-
nen før den starter – om du har 
det riktige utstyret.
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Moderne bilvekter
Moderne terminaler
Moderne software laget i .Net

 

!

Skandinavias ledende leverandør av bilvekter

Scanvaegt AS
Postboks 24, 2021 Skedsmokorset Tlf: 966 46 700 post@scanvaegt.no www.scanvaegt.no

Bommer og kameraovervåkning 
Integrasjon mot andre systemer

Italienske ID&A har allerede 
solgt noen hundre krokbaserte 
miljøkontainere for farlig avfall. 
Mottaket er bemannet, mobilt 
og utstyrt med lys, sikringsut-
styr, vekt og lagere for farlig 
avfall. Og strømmen til dette 
kommer fra solcellepanelet på 
taket.

– Denne løsningen har blitt populær i mellom-
store og store byer i blant annet Italia, Spania 
og Slovenia forteller Luigi Veronesi fra ID&A. 
– Stasjonene settes ut på faste steder i byen 
og kan stå ett sted på formiddagen og ett 
sted på ettermiddagen. Beboerne informeres 
gjennom de vanlige hentekalendrene når 
mottaket er i nærområdet, sier Veronesi. Han 
forteller videre at oppsamlingsebeholderne 

i kontaineren er såpass store at de holder til 
minst en dag. Og solcellepanelene gjør at det 
ikke er nødvendig å finne en stikkontakt.

Stasjonen har lager for spillolje, batterier, 
maling, lysrør, og har plass til ulike andre 
typer farlig avfall. Det er selvsagt også satt 
av plass til matolje og EE-avfall.

En spennende og innovativ løsning, det 
samme kan sies om prisen på ca 200.000€. 

Man får sikkert rabatt om man kjøper 
flere – og så får man håpe på solrike somre 
framover. 

Solcelledrevet mottak for farlig 
avfall

Miljøkontaineren til ID&A fra Italia har en masse 
plass til forskjellige typer farlig avfall, EE-avfall og er 
selvsagt utstyrt med vekt, sikringsutstyr, oppsam-
lingstanker … og solcellepanel på taket.
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Vekter og veiesystemer

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

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

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

Scaleit – din totalleverandør av vekter og veiesystemer.

createurene.no

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

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

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



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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Men dette skal aldri bli bare 
en «kosekonferanse», fastslår 
generalsekretær Roar Hansen 
i Norsk forening for farlig 
avfall (NFFA) som er arrangør 
sammen med COWI.  Årets 
konferanse er den 27 i rekken. I 
skrivende stund nærmer delta-
kerantallet seg 340. 
– Antall konferanser med avfall 
som hoved- eller deltema, 
er stort. Derfor er det viktig 
at Farlig avfallskonferansen 
dyrker sin egenart. Vi priori-
terer sterkt nytteverdi framfor 
underholdning og bruk av 
avdankede nyhetsopplesere fra 
TV-kanalene til 80.000 kroner 
dagen, kommenterer Roar 
Hansen sarkastisk. 

Han mener farlig avfallsbran-
sjen har et umettelig behov for 

kompetansetilførsel. Ikke fordi 
aktørene er inkompetente – 
snarere tvert imot – men fordi 
endringer og kompleksitet 
innenfor håndtering av farlig 
avfall er i sterk utvikling. I en 
slik situasjon gir den årlige 
Farlig avfallskonferansen et 
betydelig bidrag, mener han. 

– Som den eneste bran-
sjeforeningen som kun 
konsentrerer seg om nettopp 
farlig avfall, mener vi å ha en 
forpliktelse til å gi bidrag til 
denne kompetansebyggingen. 
Derfor skal vi videreutvikle 
konferansen ytterligere i årene 
framover, slik at den tilfreds-
stiller bransjens behov som et 
faglig, friskt «vannhull», sier 
Roar Hansen i NFFA. 

Farlig 
avfallskonferansen 
større enn noengang

 Kronprinsesse Mette-Marit er av de som har åpnet Farlig avfallskonferansen,i 
2012. Her sammen med Roar Hansen, generalsekretær i NFFA.

I år ligger det an til at Farlig avfallskonferan-
sen igjen setter deltakerrekord. Både i Sveri-
ge og Danmark er man imponert over hvor-
dan man i Norge har skapt et samlingspunkt 
som tiltrekker seg stadig flere interesserte 
innenfor dette nisjetemaet. 

VÅTORGANISK
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300 meter lange MSC Flaminia 
var på vei fra USA til Tyskland 
med kontainere med blandet 
innhold da en brann forårsaket 
en eksplosjon – og mannskapet 
forlot skipet. Tre av mannskapet 
omkom. Flere skip kom til og 
brannen ble slukket 10 dager 
etter at den startet, da var skipet 
nær ved å synke. En rekke land 
nektet å ta i mot skipet – blant 
annet av hensyn til forurensings-
fare. Skipet fikk etterhvert gå til 
Wilhelmshaven i Tyskland og ble 
der tømt for uskadde kontainere, 
vann og brannslukningsmidler. 

OMBYGGING I ROMANIA
Skipet ble så fraktet til Romania, 
men rumenske myndigheter ga 
ikke tillatelse til å igangsette 
arbeidet, på grunn av en estimert 
mengde på 20.000 tonn farlig 
avfall om bord – avfall som ble 
skapt av brannen i de ulike 
produktene i kontainerne. Enden 

på visa ble retur til Danmark 
høsten 2013 for å få fjernet 
farlig avfall. Selskapet NORD, 
som håndterer farlig avfall, 
iverksatte en stor operasjon 
med opp mot 700 personer 
engasjert i miljøsaneringen. 
Denne 150 millioners-jobben 
var ferdig i februar 2014 og 
for tiden ligger skipet ved 
DAEWOO-verftet i Romania 
for reparasjon. Mesteparten av 
skipet er nemlig brukbart, men 
lasterom må bygges på nytt.

KONSEKVENSER
Hadde MSC Flaminia sunket 
ville ca 50.000 tonn farlig avfall 
endt opp på sjøbunnen. Hvem 
skulle da ryddet opp? Oljetan-
keren Prestige brakk og sank 
i et kraftig uvær i 2002 fordi 
verken Portugal, Spania eller 
Frankrike ville ta imot skipet. 
Resultatet? Skipet sank og olje 
forurenset store strekninger på 

kysten av Portugal, Frankrike 
og Spania. Ulykken kunne vært 
unngått eller konsekvensen 
redusert om man hadde tatt imot 

skipet. Ja, det er fare for utslipp 
om man tar imot skadete skip 
med farlig last – men det kan 
være verre å ikke gjøre det!

Etter branner oppstår det mye avfall som kan være farlig. Dette var også tilfellet da lasteskipet MSC 
Flaminia omsider skulle miljøsaneres, etter å ha vært i brann i Atlanterhavet i over ti dager. 

Av Fredrik Gaustad

MSC Flaminia sto i brann i Atlanterhavet i hele 10 dager i juli 2012 – med store mengder farlig avfall om bord. 

Flytende miljøbomber

– Vi er godt fornøyd med å ha gjennomført den krevende miljøsaneringen av MSC 
Flaminia, sier f.v. COO Henrik Grand Petersen, prosjekt manager Elisabeth Markus-

sen og teknisk utviklingssjef Per Andreassen i NORD.
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En totalleverandør 
av miljøtjenester 

SAR AS ble etablert i 1967 (AS i 1987) og tilbyr våre kunder totale løsninger 
(Waste Chain Management WCM®) for behandling og håndtering av alle typer spesial- 
og boreavfall. Våre baser er strategisk plassert langs norskekysten fra Stavanger i syd 
til Hammerfest i nord, og med profesjonell rådgivning øker vi gjenvinningsgraden til 
våre kunder. Gjennom lang erfaring i Norge har vi etablert en plattform som danner 
grunnlaget for vår videre satsning og vekst i våre internasjonale operasjoner.

SAR har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør 
av miljøtjenester i Norge, både for offshore- og landbasert industri. Vårt mål er å omskape 
avfall til ressurser og forebygge og forhindre at ressurser kommer på avveie. Dette oppnås 
ved å utvikle integrerte og miljøvennlige avfallsløsninger for våre kunder. 

Vi håndterer og behandler;
• Borekaks, slop og oljeholdig slam
• Farlig avfall
• Forurenset vann
 
SAR tilbyr en komplett avfallstyring;  
• Rådgivning og risikoannalyser
• Miljøkartlegginger og avfallsplaner
• Opplæring, opplæringsmateriell og brosjyrer
• Miljøregnskap og BAT evaluering
• Miljørapportering og myndighetskontakt

Treatment

Deconterra

www.sargruppen.no



Den ny linja for biogasspro-
dusjon og et hypermoderne 
anlegg for oppgradering og 
komprimering av gassen ble 
åpnet på Hadeland og Ringe-
rike Avfallselskaps anlegg på 
Trollmyra i Jevnaker i juni.

Av Astri Kløvstad

Dette er det eneste anlegget i Norge, og et 
av få i Europa, som benytter denne tekno-
logien til å rense biogassen for H2S og CO2. 
Mens hydrogensulfiden renses vekk i et kull-
filter, blir karbondioksiden fjernet i et nokså 
unikt membranrenseanlegg. Teknologien er 
ikke mer enn tre år gammel. Den går ut på 
at gassen, som etter at hydrogensulfiden er 
fjernet består av 65-70 prosent metan og 
resten karbondioksid, komprimeres til 14-16 
bar, og så presses gjennom membraner. Tre 
lag med membraner skal gassen igjennom. Og 
fordi CO2-molekylene er mindre enn metan-
molekylene, er det de som passerer igjennom 
membranen. 

RÅSTOFF OG PRODUKT 
PÅ SAMME BIL
Ut kommer 97-98 prosent ren metangass 
– klar til bruk som drivstoff for biler og 
busser. HRAs egne renovasjonsbiler er blant 
brukerne av gassen. Og det er også de som 
skaffer mye av råstoffet; matavfall fra alle 
kommunene på Hadeland og Ringerike. 
I tillegg tar anlegget imot matavfall fra 
Aurskog Høland, Valdres, Kongsberg og 
kommunene i Romerike Avfallsforedling IKS. 
Totalt 16 000 tonn i året. Det nye anlegget 
har sammen med den allerede eksisterende 
linja på Trollmyra kapasitet til å behandle 
enda 4000 tonn. Men driftsleder Jan Reistad 
mener det er lurt å ikke utnytte kapasiteten 
fullt ut før anlegget er godt innkjørt og i 
gang.

INGEN NEDSIDER
Mandag 2. juni ble ferdigstillelsen av nyinves-
teringen markert. Klima og miljøminister Tine 
Sundtoft kom og tok anlegget i øyesyn, og 
fylte opp en bil med gass i samme slengen. 
Hun mente at biogass fra avfall, slam og 
gjødsel er den mest miljøvennlige typen 
biodrivstoff, og at produksjonen av biogass 
ikke har noen ulemper.

– Nesten all energiproduksjon påvirker 
naturen, men biogass fra matavfall har ingen 

nedsider, så vidt jeg kan forstå. Noen peker 
på høye kostnader, men det ser ut til at dere 
har klart å overvinne den utfordringen med 
et kompakt anlegg som krever lave invester-
inger, sa hun.

Sundtoft nevnte også biogasstrategien 
som regjeringen er i gang med å utarbeide.

– Målet er at flere skal lage og flere skal 
bruke biogass. Det er et omfattende arbeid 
hvor mange departementer er involvert og 
som skal omfatte hele verdikjeden, sa hun.

Sundtoft var opptatt av at man helst ikke 
bør kaste mat. – Datostempling er en god 
veiledning, men den bør ikke brukes slavisk, 
sa hun. Og innrømte at litt matavfall blir det 
også hjemme hos henne.

– Men når man vet at matavfallet blir til 
biogass, letter det samvittigheten ved å 
måtte kaste mat littegrann. Og jeg tror det 
blir morsommere å kildesortere når man vet 
at matavfallet kommer til nytte, sa hun. 

VIKTIGE RAMMEBETINGELSER
Styreleder for HRA, Ole Petter Løbben, 
fortalte om beslutnings- og byggeprosessen, 
men passet også på å minne ministeren på at 
rammebetingelsene for biogassproduksjonen 
var viktige. Han nevnte drivstoffavgiften 
som ble innført for biodiesel kort tid etter 
at Uniols biodieselanlegg i Fredrikstad ble 

Ny biogasslinje og drivstoff hos HRA

Bildetekster:
HRA_Sundtoft fyller gass_AK:

HRA_Sundtoft og Bø_AK:

Klima og miljøminister Tine Sundtoft fyller 
drivstoff av matavfall på en av bilene som 

henter inn – nettopp matavfall.

VÅTORGANISK
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Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

åpnet, og som førte til at anlegget måtte 
legges ned. Løbben passet også på å trekke 
fram engasjementet og initiativet til daglig 
leder Amund Bø. – Uten Amund og hans team, 
hadde ikke dette vært mulig, fastslo han. 

BETYDELIG EGENINNSATS
HRA har investert litt i overkant av 40 
millioner kroner i det nye anlegget, hvorav 
6,6 millioner er støtte fra Enova og resten er 
lånefinansiert. Byggeperioden har gått veldig 
greit og det samme har samarbeidet med 
leverandørene. Verken daglig leder Amund 
Bø eller driftsleder Jan Reistad hadde noen 
dårlige erfaringer å dele med tilhørerne, men 
kunne fortelle om intens jobbing og mange 
sene kvelder på anlegget. 

– Det er viktig å gjøre så mye som mulig 
selv, slik at man lærer anlegget godt å kjenne, 
sa Bø. Han trakk også fram innsatsen til Arne 
Hjalmar Knap i Bio Tek AS, som hadde bidratt 
med uvurderlig fødselshjelp.

Daglig leder og biogassildsjel Amund Bø viser Tine Sund-
toft rundt på anlegget. Det nye membranrenseanlegget 

for gassen i bakgrunnen.
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Selv fylkesordfører Tore Sandvik, 
som holdt den obligatoriske 
velkomsttalen, viste seg som et 
stort underholdningstalent, blant 
annet med historier fra byens 
mangfoldige studentliv. Litt mer 
ufrivillig var underholdningen 
fra statssekretær Lars Andreas 
Lunde, som i et videoopptak 
presenterte regjeringens ambi-
sjoner på avfallsområdet. Han 
virket omtrent like komfortabel 
som om han hadde blitt tatt 
på fersken med konas beste 
venninne, men vi fikk da med oss 
at økt ombruk av tekstiler, redu-
sert matsvinn, økt gjenvinning av 
BA-avfall og marin forsøpling er 
på myndighetenes dagsorden.

NY AVFALLSPOLITIKER
Litt mer komfortabel var Odd 
Henriksen. Han ble valgt inn 
på Stortinget for det største 
regjeringspartiet i fjor høst, og i 
løpet av våren har den tidligere 
Fauske-ordføreren markert seg 
som partiets avfallspolitiske 
talsmann. Henriksen mente det 
var en viktig oppgave for den nye 
regjeringen å få materialgjenvin-
ningen til å øke igjen, men sa lite 
om hvordan. Henriksen var også 
forsiktig når det gjaldt vårens 

store avfallspolitiske tema, 
nemlig de økonomiske problemer 
den store eksporten til Sverige 
skaper for en del norske forbren-
ningsanlegg. Eksportrestrik-
sjoner er neppe i regjeringens 
ånd, men Henriksen sa i hvert fall 
at det bør vurderes et sertifiser-
ingskrav for avfallsmeglere.

BRA DEBATT
Den etterfølgende panelde-
batten kunne fort blitt lammet 
av den rørende enigheten som 
lenge har preget avfallspoli-
tikken, i hvert fall så lenge man 
snakker om mål og ikke midler. 
Men debattlederen Svein Tore 
Bergestuen hadde satt seg 
godt inn i temaet og provoserte 
fram enkelte avklaringer. Blant 
annet fikk vi høre venstres Ola 
Elvestuen, leder i miljø- og ener-
gikomitèen, si at kommun ene 
fortsatt bør ha ansvar for 
avfallet, markedet vil ikke ivareta 
helheten.  Og siden partiet hans 
nå faktisk har kommet i en makt-
posisjon på Stortinget er dette 
av interesse.  Erik Osmundsen 
fra Norsk Gjenvinning og Stein 
Lier-Hansen fra Norsk Industri 
var forutsigbart nok bekymret 
for kommunale overinvester-

Avfallskonferansen 2014:

Trivelig i Trondheim
Årets rekordtidlige og som vanlig rekordstore av-
fallskonferanse i Trondheim går over i historien 
som et svært vellykket arrangement. De temme-
lig nøyaktig 900 deltagerne fikk være med på 
et program som både var godt faglig og iblant 
underholdende.

Av Johs. Bjørndal

Styreleder Kjell Øyvind Pedersen i 
Avfall Norge kunne også i år ønske 
velkommen til den største avfallskonfe-
ransen noensinne. 

Strindens Promenade Orchester forklarte konferansedeltagerne  hvor vanskelig 
hybelsituasjonen er for studenter  i Trondheim. 

Svein Tore Bergestuen, nå 
kommunikasjonsdirektør i TV 
Norge, gjorde sitt beste for å 
finne konfliktstoff i debatten 
mellom fra venstre Odd Hen-
riksen (H), Stein Lier-Hansen, 
Norsk Industri, Ola Elvestuen 
(V), Nancy Strand, Avfall Nor-
ge og Åsmund Aukrust (Ap).

Middagen bød blant annet på et såkalt 
fashion-show med bare brukt tøy.

Fotballtrener og ekspert-
kommentarer Tom Nordlie 
steppet inn på kort varsel og 
delte raust sine oppturer og 
nedturer med publikum.

Avfallskonferansen ble i år arrangert 
allerede i midten av mai, fordi Trondheim 
Spektrum fra da av er opptatt av eksamens-
avvikling for byens 30 000 studenter. 

NYHETER
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Avfallskonferansen 2014:

Trivelig i Trondheim
inger og Nancy Strand fra Avfall 
Norge mente det var synd at ikke 
avfallsbransjen har blitt pålagt 
strengere klimakrav.

MILJØ KAN TILLEGGES 
MER VEKT
Anskaffelsesregelverket og 
hvilket spillerom dette gir har 
vært flittig debattert og en 
av parallellsesjonene var viet 
temaet. Advokat Arne Torstein 
Andersen, med seks års fartstid 
i ESA, mente det var mulig 
å vektlegge miljøhensyn og 
praktisere det såkalte nærhets-
prinsippet i større grad enn det 
som gjøres i dag. Det ble vist til 
den såkalte Estland-dommen 
(omtalt i forrige utgave av 
Kretsløpet) der EU-domstolen 
ga en kommune medhold i at 
det gjennom anbudskriteriene 
(for innsamling og transport) var 
anledning til å styre avfallet til 
nærmeste behandlingsanlegg. 
Vel, et nytt anskaffelsesregel-
verk er under oppseiling her i 
landet, og det forventes at dette 
vil gi økt adgang til å vektlegge 
miljøhensyn. 

– UMULIG Å KONKURRERE
 Kommunenes rolle var tema i 
en annen parallellsesjon, og her 
presenterte avdelingsleder Knut 
Bakkejord i Trondheim kommune 
det omfattende offentlige enga-
sjementet og interkommunale 
samarbeidet om avfallsbehand-
ling i Trøndelag. Han presenterte 
også planer for et nytt sentral-
sorteringsanlegg for hushold-
ningsavfall, tilsvarende det ROAF 

satte i drift i vinter. Dette fikk 
Norsk Gjenvinnings konsernsjef 
Erik Osmundsen til å komme 
med følgende hjertesukk: – Vi 
investerer tungt overalt i dette 
landet, men ikke her i Trøndelag. 
Her er det ingen ingen vits i å 
konkurrere med de offentlige 
aktørene.

Andreas Gillund fra VESAR 
presenterte den kreative 
eierskapsmodellen som er valgt 
for å få opp et biogassanlegg 
i Vestfold. Her skal Tønsberg 
kommune eie anlegget som leies 
ut til det nyetablerte bestiller-
selskapet Greve Biogass. Dette 
eies av kommunene i Vestfold 
og Grenland, som forplikter 
seg til å levere matavfallet sitt 
til anlegget i 20 år. Men selve 
driften skal ut på anbud for fem 
år i slengen og i skrivende stund 
er det ikke avgjort hvem som 
skal drifte de første fem årene. 
Det var åpenbart ulike meninger 
i salen om hvorvidt den valgte 
modellen var i tråd med reglene 
for tildeling av enerett.

– LEDELSE ER 
KOMMUNIKASJON
Den faglige del av dagen ble 
avsluttet med en ny plenumse-
sjon, der Hans Petter Nygård-
Hansen satte søkelys på ledelse, 
framtidas informasjon og sosiale 
medier. Han konstaterte at alle 
budskap i framtida må tilpasses 
mobiltelefonen, som nå helt 
er i ferd med å overta som 
informasjonskanal.  Han mente 
målrettet deling av kunnskap 
på sosiale medier er i ferd med 

å bli en viktig maktfaktor og her 
er kvinner foreløpig flinkere enn 
menn. Nygård-Hansen mente 
en god leder karakteriseres ved 
evne til å stille spørsmålstegn 
ved status quo, til å observere, 
eksperimentere og assosiere, og 
til å bygge nettverk. Men uten 
kommunikasjon kan ingen ledelse 
finne sted, og den teknologiske 
utviklingen har bragt denne fra 
lukkede rom og ut i åpent lende. 
Og det er bra, sa han.

STOR OG LANG MIDDAG
Den faglige delen av dagen ble 
avsluttet med underholdning, 
programleder Andreas Wahl 
kjørte sitt såkalte vitenshow 
med spektakulære fysikkforsøk. 
Dagen ble selvsagt avsluttet 
med den største festmiddagen 
noensinne, i Stordalens nye 
gigantiske hotell Clarion Hotel og 
Congeress. Kanskje ble det også 
den lengste middagen i avfalls-
konferansens historie.  
En ustoppelig toastmaster Klaus 
Sonstad, omfangsrike prisutde-
linger og en langvarig seanse 
der pene unge damer hadde iført 
seg  pent gammelt tøy, gjorde 
at man ikke fikk strakt beina 
før nærmere midnatt. Hyggelig 
nok, men det bør i hvert fall ikke 
puttes mer program inn i dette 
sosiale samværet. 

SNART MYE NYTT FRA EU
Dagen derpå begynte krevende, 
med europeisk avfallspolitikk. Her 
kunne Jonas Landstad Fjeldheim, 
miljøråd ved Norges EU-dele-
gasjon, fortelle at avfall er det 

område der det begås flest 
brudd på EU-regelverket, og at 
EU-kommisjonen nå blant annet 
har reist saker mot Slovenia 
og Bulgaria for at det fortsatt 
er mange villfyllinger i disse 
landene. Han omtalte også den 
kommende regelverkspakken fra 
EU, som blant annet vil omfatte 
nye produsentansvarskriterier 
for plast og annen emballasje. 
Det er også ventet kraftigere 
virkemidler mot plastbæreposer, 
marin forsøpling og matsvinn. 

Christof Delatter fra Flandern 
tok deretter for seg uheldige 
utslag av produsentansvaret (se 
egen sak side46), et tema som 
traff det stort sett kommunale 
publikummet hjemme. 

ROMERIKE NESTE ÅR
Etter en siste runde med 
parallellsesjoner ble hele 
stevnet avsluttet i plenum. Her 
presenterte de interkommunale 
selskapene ROAF og ØRAS neste 
års konferanse, som vil finne sted 
på Romerike til mer «vanlig» tid, 
nemlig 9-11. juni. 

Det hele ble avsluttet av Tom 
Nordli, som på kort varsel steppet 
inn for en syk Marit Breivik. Han 
valgte dermed å snakke om noe 
han hadde peiling på, nemlig seg 
selv. Det ble vel lenge nok, men 
solide mengder selvironi gjorde 
at hans beskrivelser av tallrike 
opp- og nedturer som fotball-
trener ikke ble ulidelige. 

Rannveig Helene Pedersen, daglig leder i Fretex 
Midt-Norge, kunne i år ta imot prisen for beste 
stand… 

…og slik så den ut.Toastmaster Klaus Sonstad dro fram figuren som gjorde ham lands-
kjent for ti år siden, sauebonden Odin Jensenius.
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Christof Delatter er sjef for VVSG, en organisasjon 
som tilsvarer Avfall Norge i Flandern. Han har studert 
produsentansvarsordning ene i mange EU-land og på avfallskon-
feransen presenterte han noen skrekkhistorier det var mulig å  
gjenkjenne.                                                                        Av Johs. Bjørndal

Belgia er en føderal stat som 
består av de temmelig selvstyrte 
regionene Flandern og Vallonia. 
– Vi føler oss som belgiere bare 
under fotball-VM, sa Delatter. 
Flandern er altså den nordlige 
delen, med 6,2 millioner inn -
byggere og en struktur og 
politikk på avfallssektoren som 
minner om vår.

– PRINSIPIELT RIKTIG
Delatter har altså fordypet seg 
i produsentansvaret, en ide 
som ble lansert av den svenske 
professoren Thomas Lindkvist i 
1990, og som senere har blitt et 
viktig virkemiddel i avfalls- 
politikken i 
mange euro-
peiske land. 

Målet er å 
stimulere til 
bærekraftig 
produksjon og forbruk og å 
flytte kostnadene ved avfalls-
håndtering fra skattebetalerne 

til forbrukerne. – Et prinsipielt 
riktig system som kan gi en rekke 
positive effekter, sa Delatter.

Men så er det praktiseringen 
da. – Myndighetenes implemen-
tering av produsentansvaret 
har ført til en mengde negative 
erfaringer i flere land, sa Delatter 
og kom blant annet med disse 
eksemplene:

MENINGSLØS SORTERING
– På Island har innsamlingen av 
EE-avfall stoppet opp utenfor 
Reykjavik på grunn av at to 
konkurrerende returselskaper 
prøver å ivareta sine forplik-
telser på billigste måte. Det har 

ikke lykkes å etablere 
et landsdekkende 
system og problemet 
med freeriders – altså 
gratispassasjerer – er 
omfattende.

– I et av våre naboland (må 
være Nederland) er det innført 
produsentansvar for lyspærer. 

Også her er det to 
konkurrerende aktører, 
noe som har ført til at 
lyspærene sorteres 
etter produsent – før 
de sendes til samme 
gjenvinningsanlegg. 

– ENKEL 
PSYKOLOGI
– Det er et gjennom-
gående trekk at der 
det åpnes for konkurrerende 
innsamlingssystemer oppstår 
endeløse diskusjoner og ofte 
kaos. Det er enkel psykologi. Om 
jeg sier til mine to døtre at de 
skal rydde før jeg kommer hjem, 
vil ingenting skje og de vil peke 
på hverandre. Om èn får ansvaret 
er det ingen andre å skylde på. 
Jeg mener også det er viktig at 
returselskapene organiseres 
uten deltagelse fra avfalls-
bransjen, som jo vil ha andre 
interesser enn leverandørene.

– Men hvordan sikre at et 

nonprofitselskap med monopol 
driver kostnadseffektivt?

– Dette må sikres ved at 
produsenter og leverandører 
sitter i selskapenes styrer og 
faktisk passer på at det ikke 
bygges opp systemer som 
fordyrer produkt ene for mye. 
Mange driver jo internasjonalt og 
har sammenligningsgrunnlag.  Og 
så må jo returselskapet sørge for 
at det er konkurranse på selve 
inn samlingen og gjenvinningen.

– Konkurrerende 
retursystemer gir kaos

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

Christof Delatter fra organisasjonen VVSG i Flandern 
presenterte historier om produsentansvaret som 
tilhørerne kjente seg igjen i. 

“
Om èn får ansvaret 
er det ingen andre 
å skylde på.
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Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet 
samles i dypbrønner som er plassbesparende og 
gir minimalt med lukt. 

AVFALLSHÅNDTERING

Telefon:  +47 64 80 29 00  
 Mail: offi ce@strombergs-plast.no

MOLOK® DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen – semi 
undergrunn. Her er kvalitet, design og 
driftssikkerhet kombinert på en helt unik 
måte. Med Molok oppbevares 60% av 
avfallet under bakken. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 
5 kubikk containere innenfor arealet av 
en standard parkeringsplass. Verdifulle 
arealer kan dermed benyttes til annet.

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

Avfall har gått fra å være 
søppel som samfunnet 
ønsker å kvitte seg med, 
til å bli en verdifull ressurs, 
som materialgjenvinnes 
som industrielt råstoff eller 
energiutnyttes som foredlet 
avfallsbrensel.

Avfall har dermed også 
blitt en handelsvare på 
verdensmarkedet. Det er 
et globalt marked for bl.a. 
metaller, returpapir og plast, 
mens trevirke og avfallsbrensel 
eksporteres til våre naboland. 

FOR LITE KONTROLL
De totale avfallsmengdene har 
økt i takt med den økonomiske 
utviklingen. Mange fraksjoner 
er verdifulle og har positiv 
verdi, noe som gjør markedet 
interessant for stadig flere. 
Både Norsk Industri og KS 
Bedrifts medlemmer erfarer 
en økning av henvendelser fra 
ulike aktører som kjøper og 
selger avfall – både i og utenfor 
OECD-landene. 

Erfaringen fra de siste årene, 
er at det også opererer mindre 
seriøse aktører med ulike roller 
i dette markedet. Vi hører om 
tilfeller der personer oppgir å 
være avfallsrådgivere, før det 
viser seg at de opererer på 
vegne av en ukjent tredjepart 
for å kjøpe eller selge avfall.

Bruk av useriøse 
avfallsmeglere eller rådgivere 
kan i verste fall medføre at 
avfall eksporteres ulovlig, 
for eksempel ved at avfall 

eksporteres som produkt eller 
ved at meldepliktig avfall 
eksporteres som grønt avfall.  
Myndighetene har, etter hva vi 
vet, i dag ingen oversikt over 
avfallsmeglere som opererer 
i Norge. Etter vårt syn er det 
behov for nye virkemidler 
som gir bedre kontroll med 
denne delen av bransjen.  
Avfallsmeglere som allerede 
opptrer seriøst ønsker også 
dette velkommen.

FORESLÅR 
GODKJENNINGSORDNING
Norsk Industri og KS Bedrift 
foreslår å innføre krav til 
forhåndsgodkjenning, eller i det 
minste en registreringsplikt, 
for avfallsmeglere. Vårt forslag 
vil innebære at slike aktører 
må søke om godkjenning fra 
myndighetene for å få lov til å 
drive med eksport av avfall, evt. 
være registrert i et offentlig 
register hos Miljødirektoratet.

Forslaget vil medføre 
mer åpenhet og samtidig gi 
myndighetene bedre oversikt 
over aktører eller personer som 
kjøper og selger avfall. Dette vil 
igjen forenkle myndighetenes 
tilsyn og kontroll. 

Sist men ikke minst, vil 
dette gi avfallsbesittere 
en mulighet til å stille krav 
om slik registrering når de 
gjennomfører anbudsprosesser, 
eller inngår privatrettslige 
avtaler om videre håndtering 
av avfall. 

Ønsker bedre 
kontroll med 
avfallsmeglere
Både kommunalt eide avfallsbedrifter og 
private gjenvinningsbedrifter opplever i 
økende grad henvendelser fra avfallsmeglere. 
KS Bedrift og Norsk Industri ønsker bedre 
kontroll.

Av Gunnar Grini, Norsk Industri og 
Kristine von Hanno, KS Bedrift
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ISWAs (International Solid Waste Association) 
arbeidsgruppe for avfallsforebygging og 
gjenvinning arrangerte 16.-17. juni et 
seminar om «Prevention and Recycling» 
der en dag var satt av til innsamling og 
gjenvinning av plast. Seminaret samlet over 
130 deltakere fra hele Europa. 

SIRKULÆR ØKONOMI – STRATEGI 
FOR NÆRINGSLIVET?
Seminaret trakk frem en rekke bedrifter 
som satser bevist på å følge opp 
EU-kommisjonens mål om en sirkulær 
økonomi. IKEA, ARLA FOODS og Marks & 
Spencer arbeider alle med en systematisk 
gjennomgang av sin produksjon, distribusjon 

og forhold til kunder for å redusere 
miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. 
Dette inkluderer både avfall og bruk av 
avfallsbaserte råvarer. 

I Storbritannia arbeider stiftelsen WRAP 
(Waste & Resources Action Programme) 
for å redusere bruk av emballasje og 
redusere matsvinn. Gjennom samarbeid 
med næringslivet har de oppnådd 
emballasjeoptimering, redusert mengden 
matavfall fra husholdningene og redusert 
svinnet i verdikjeden for mat. 

EU lanserte i starten av juli sin ”«pakke» 
for sirkulær økonomi, der det fokuseres på 
avfallsbransjen gjennom endringer i Waste 
Framework Directive og Packaging Directive. 

Høye mål for materialgjenvinning, med en 
presis målemetode, er tema som går igjen. 
Bakteppet for arbeidet til EU-kommisjonen er 
erkjennelsen av at EU ikke kan basere seg på 
importerte råvarer, verken økonomisk eller i 
henhold til miljøet.  For å holde på ressursene 
og spare miljøet er det nødvendig å gjenvinne 
det som er mulig av materialer. 

Konferansen synliggjorde også at det 
er et behov for kommunikasjon mellom 
avfallsbransjen og de som jobber med 
materialgjenvinning og bedriftene som jobber 
med emballasje og emballasjeoptimalisering. 
Eksempelvis ble det synliggjort gjennom at 
refill-emballasje, som er gunstig i forhold til 
vekt og transport, ofte består av laminatplast 

Closing the loops – mot en sirkulær økonomi
Klarer avfallsbransjen å arbeide med avfallsforebygging og økt materialgjenvinning på samme tid? 
Eller skal vi snu på målene å arbeide for minst mulig restavfall gjennom Zero Waste konseptet? 
Seminaret i juni i København viser at vi fortsatt snubler oss frem i begreper og strategier. Det finnes 
ingen enkel løsning for å oppnå en sirkulær økonomi, men det er klart at avfallsbransjen har en 
sentral plass i løsningen. 

Av Ellen Halaas, Avfall Norge, Håkon Bratland, Mepex og Håkon Jentoft, Oslo kommune
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Les mer og se noen av våre referanser på www.onsitesecurity.no

Tenk nytt om sikkerhet!
Onsite Security er en ny og revolusjonerende måte 
å sikre bedrifter og områder med farlig avfall. 
Forebyggende gass og brannvarsling, 
adgangskontroll og områdesikring i ett og samme 
system.

Onsite Security benyttes også som et unikt 
driftsverktøy på dagtid.

Besøk oss på vår stand på Farlig avfallskonferansen 
og se hvordan vi kan gjøre deres hverdag mye, mye 
enklere!

“Har revolusjonert  
sikkerheten ved 

bedriften”

- Bjarne Brøndbo, Bil1din

“Tusenvis av kroner
spart hver måned!”

- Ketil Arctander, FRETEX

Closing the loops – mot en sirkulær økonomi
som ikke lar seg materialgjenvinne. Som 
representanten fra Arla sa: – Vi kan ikke noe 
om materialgjenvinning, fortell oss om det, så 
tilpasser vi oss det så godt det lar seg gjøre.

PLASTIC ZERO
København kommune har tatt initiativet til 
det EU-finansierte prosjektet Plastic Zero, 
som et ledd i byens arbeid med å gjøre ener-
giforsyningen fossilfri. For å få til dette må 
plast ut av restavfallet som går til energiut-
nyttelse. Prosjektet er et samarbeid mellom 
flere byer, næringsliv og universiter, og har 
tatt opp flere interessante problemstillinger:
• Hvordan redusere bruken av svart plast? 

Svart plast sorteres vekk i infrarød sortering 
og ender opp som restavfall. 10-15 % av 
plastavfallet i København er svart. Etter 
kontakt med emballasjeprodusenter og 
forhandlere er det utarbeidet en egen 
veileder for å gi produsenter opplysning 
om dette problemet og hvordan man kan 
unngå svart plast.

• Utviklet designkriterier for å sikre 
produkter egnet til materialgjenvinning. 

• Samle erfaring for innsamling av plast fra 
husholdninger.

• Eget mottak for hardplast på 
gjenvinningsstasjoner. Analyser av 
sammensetning og muligheter for 
materialgjenvinning.

Prosjektet skal avsluttes i høst. København 
kommune har gjennom prosjektet fått økt 
kunnskap om plast, kunnskap som også 
norske kommuner og emballasjebrukere må 
se nærmere på.

ZERO WASTE
Zero Waste er en organisasjon som arbeider 
for å flytte avfall fra deponi til annen 
behandling, helst materialgjenvinning. 
Målet er å redusere restavfallet gjennom 
kildesortering og separat innsamling. 
Det foregår flere interessante prosjekter 
rundt i Europa for å teste hvor langt  
kildesortering kan trekkes. Resultatene 
er imponerende og viser at det er mulig 
å løfte avfallshåndteringen til godt over 
50% utsortert til materialgjenvinning. Og 

nettopp ved rapportering av fantastiske 
resultater sniker det seg frem en skepsis 
til hvordan disse måles, og til hvordan 
materialgjenvinning er definert i disse 
prosjektene. Vi tror det samles inn mye til 
gjenvinning, uten krav til kvalitet eller til 
hva som faktisk ender opp som råvare til 
industriproduksjon. 

PRODUSENTANSVAR
En ikke statistisk dokumentert refleksjon 
etter seminaret i København er at det 
virker som om nytenkning hos kommuner 
og næringsliv er større i land der det ikke 
er velfungerende produsentansvar, som 
England og Danmark. Det samme gjelder 
områder hvor det ikke er produsentansvar, 
som for tekstiler. Virker produsentansvaret 
som en kollektiv sovepute der all 
oppmerksomhet rettes mot innsamling og 
ikke på redusert miljøbelastning i verdikjeden 
eller å oppnå faktisk materialgjenvinning? 
Etter to dager i København er dette en 
refleksjon som sitter igjen som et stort 
tankekors.



Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

9.-10. sept. Farlig avfall – kurs Helsfyr COWI trj@cowi.no

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

23. sept. Drift av deponi Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

24. sept. Kurs – byggavfall Helsfyr COWI gkm@cowi.no

25. sept. Kurs – miljøkartlegging Helsfyr COWI gkm@cowi.no

25. sept. Drift av gjenvinningsstasjon Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

25. sept. Seminar biogass og kompostering Klækken Hotel Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

30. sept. Temadag om nedgravde løsninger Oslo Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

14. oktober Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no

16. oktober Kurs i risikovurdering Stavanger NFFA post@nffa.no

22. oktober Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

28. oktober Høstmøtet Oslo Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

4. november Planlegging av renovasjonsløsninger Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

12. november Brannforebygging på avfallsanlegg Hobøl NFFA m.fl fg@inergeo.com

13. november Brannforebygging på FA-anlegg Hobøl NFFA m.fl. fg@inergeo.com

19. november Kurs i strategisk kommunikasjon Oslo Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

20. november Juss og rammevilkar  kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

20. november Kurs i risikovurdering Bergen NFFA post@nffa.no

26. november Driftsforum for biogass Stjørdal Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

27. november Kurs selvkostberegning Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no

2. desember Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no

2. desember Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvoren@avfallnorge.no
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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.

Av Marte Østmoe
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Vi presenterer nyheter på 
Farlig Avfallskonferansen 
i Haugesund 18. - 19. 
september

T:70 19 80 80 

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

Det svir i lommeboka. Jeg har brukt i 
underkant av en tusenlapp på ny bikini. I 
prinsippet består den kun av fire trekanter. 
Rundt regnet har jeg betalt 350 kroner per 
trekant og kanskje et par tiere for perlene 
som henger i en snor på sidene. De er ikke en 
gang av ekte glass, men av plast. Men design 
er det. Kjent merke. Jeg forholder meg ikke 
til merker, men mer til smak. Denne bikinien 
falt i smak. Prisen gjorde det ikke. Muligens 
er den også sydd av små barnehender. 
Tekstilproduksjonen er sikkert miljøskadelig. 
Jeg sjekker. Lappen sier: Håndvask. Det 
kan bety to ting. Stoffet er av så elendig 
kvalitet at den ikke tåler maskinvask. Eller 
også, stoffet er av en slik god kvalitet at den 
kun fortjener myk håndtering. Klær burde 
ha samme innholdsfortegnelse som mat, 
tenker jeg. Helst vil jeg vite hvor tråden er 
spunnet og av hvem. Jeg vil vite hvordan 
de har klart å få til slike gilde farger uten å 
benytte giftstoffer. Som liten lærte jeg at de 
blå kjærlighetene var de mest giftige. Det 
finnes ikke naturlig blåfarge, ble det sagt. Jeg 
betviler at noen av kjærlighetene i butikken 
hadde naturlig farge. Neppe heller smak. Den 
rosa bringebærkjærligheten smakte en god 
del mer bringebær enn bringebær pleier å 
gjøre, den var dertil mer bringebærrød enn 
bringebærene selv. I smug valgte jeg blå 
kjærlighet. Nå har jeg valgt blå bikini. I tillegg 
er den klorofyllgrønn og dertil bringebærrød. 

Samvittigheten min er svart. 
Det er da jeg ringer kunstnervenninnen 

min Ruth. Hun er god å ha. Venninner skal 
være det. På samme måte som legen Per 
Fugelli berettiger lasten ved å røye sigaretter, 
fordi det gir et klart velbehag for røykere, 
klarer Ruth å berettige et hvert kjøp som gir 
et klart velbehag for shoppere. 

– Hallo? 
– Har du kjøpt noe nytt igjen nå? 
– Mmm. 

Jeg sier det som det er. Jeg har kjøpt fire 
trekanter til underkanten av en tusenlapp. 

– Fire trekanter? 
– Ny bikini! 
Ruth sier seg enig i at det jammen er varmt 

om dagen og kaller det Indian summer. På 
den annen side er tusen kroner en alt for høy 
pris på alt for små klær. 

– Men, legger Ruth til, – Den høres 
unektelig trendy ut denne bikinien. Perlene 
også. 

Nå venter jeg bare på at hun selv 
innrømmer sine laster. Det pleier å være slik. 
Ruth som alltid har like mange kunstprosjekt 
på gang som hun har lite penger, mener at 
pene klær, kostbare ting, dyr mat, flott vin, 
kjekke menn og ikke minst reiser, hjelper på 
inspirasjonen og må til for å kunne leve et 
sant kunstnerliv. 

Det er selvsagt en ønsketenkning, men jeg 
kan nesten banne på at hun har spandert på 
seg selv en minst like dyr bikini som meg og 
samtidig fått det til å virke helt nødvendig. 
Det ligger mye trøst i slikt. Venninner som har 
gått på den samme smellen. Best er det når 
de har foretatt enda større tabber. 

– Du har ikke revet av prislappen? 
– Nei. 
– Ikke gjør det! Den skal byttes! Jeg skal 

vise deg min nye strandplast-kolleksjon! 
Jeg løper. Ruths ideer forsvinner så 

fort. Det er om å gjøre å gripe dem før de 
erstattes av atter nye. Denne gangen har 
hun fått det til. Ikke lenge etter er jeg kledd 
opp, eller også kledd ned, iført fire små 
trekanter. 

Materialet er plast, avfall funnet på 
stranda. Selv ikke mine kjære kjærligheter 
på pinne, er i nærheten av denne skarpe 
blåfargen. Perlene er korker, en dupp henger 
mellom brystene, blondene er oppklipte 
Remaposer. 

– Alltid lave priser, ler Ruth. 

Fire trekanter og en stor tusenlapp
Av Marte Østmoe

Marte Østmoe er freelance skribent med 
sans for miljøvennlige løsninger. I dette og 
de to neste utgavene av Kretsløpet vil hun 
presentere små «kåserier» om ombruk.

Trash-kini: Tusen kroner for en bikini  beståen-
de av fire små trekanter både svir i lommeboka 

og brenner seg inn i samvittigheten. Min 
kunstnervenninne Ruth vet råd. Hun har vind i 

håret og kreerer en bikini av strandplast. 
Foto: Prestgaard/Andersen



SMÅNYTT

Et forlenget livsløp – på alle måter!

Møt oss på FARLIG AVFALL 2014 stand nr:12

www.alles.no

Masser fra skytefelt til Lindum og 
Perpetuum

Forsvarsbygg har for første gang signert en landsdekkende ramme-
avtale om håndtering av forurensede masser fra skytefelt i Norge. 
Forsvarsbygg utlyste en konkurranse og det var leverandørene 
Perpetuum Circuli AS og Lindum AS som sammen vant kontrakten 
med beste løsningsbeskrivelse.

– Ved å ha én rammeavtale med opp til seks års varighet gir 
vi leverandøren mulighet til å jobbe langsiktig for å finne mer 
miljøvennlige løsninger. Denne avtalen gjør at vi blir enda mer 
 profesjonelle i miljøarbeidet vårt. Tidligere har vi sendt mye 
forurenset masse ut av landet. Nå skal vi finne mer miljøvennlige 
løsninger, forteller Frode Sjursen, adm. dir. i Forsvarsbygg. Avtalen 
innebærer at leverandøren skal finne innovative løsninger som redu-
serer andelen av massene som deponeres. De forurensede massene 
skal, i størst mulig grad, renses og tilbakeføres til området.

Skifte Eiendom 19.08

Fra signeringsmøtet . Fra venstre: Adm. dir. Are Lorentsen i Perpetuum AS, adm. 
dir. Pål Smits i Lindum AS, adm. dir. i Forsvarsbygg Frode Sjursen og direktør i 
Forsvarsbygg Skifte eiendom Marit Jakobsen Leganger. Foto: Forsvarsbygg

El-sykler og ståhjulinger inn i 
EE-avfallssystemet 
Denne sommeren er det ventet at salget av elsykler dobles for andre 
året på rad, samtidig har ståhjulinger (som er det norske ordet for 
segway) gjort sitt inntog i Norge. Nå har myndighetene inkludert både 
elsykler og ståhjulinger i registeret over produkter som skal håndteres 
som elektrisk avfall.  Økt miljøbevissthet og jakt på alternativer til 
bilkjøring har ført rundt 15 000 elsykler ut på norske veier de siste 
årene. Nå nærmer flere av de tidligste modellene seg slutten på 
forventet levetid. Gunnar Murvold, administrerende direktør i retursel-
skapet RENAS, håper at sykkeleierne vil holde på de grønne tankene 
selv om elsykkelen kasseres. 

– Mange tenker nok at «en sykkel er en sykkel» og kaster dem rett i 
kontainere, men da er skaden allerede skjedd. Det er viktig å huske at 
både elsykler og ståhjulinger har batterimotorer, kabler og styrings-
panel og må derfor behandles som elektrisk avfall, sier Murvold, og 
legger til at for en elsykkel til 10 000 kroner utgjør miljøgebyret  bare 
10 kroner.

RENAS 21.08
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Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Fylkesmannen politianmelder Revac 
Fylkesmannen har politianmeldt Revac gjenvinning for å ha brutt 
forurensningsloven og vilkår i tillatelsen til å motta, lagre og miljøsanere 
elektrisk og elektronisk avfall. Den 21. juli 2014 brant det i en avfalls-
haug på Revac gjenvining sitt anlegg på Linnestad. Haugen som brant 
var på 1250 tonn og bestod i følge Mepex Consult AS av (basert på 
gjennomsnitt av tester i 2014):
• Plastfraksjoner (ca. 80-90 %), dvs. 1000-1125 tonn
• Metaller (ca. 5-8 %), hovedsakelig ikke-magnetisk metall, dvs. ca. 

62,5-100 tonn
• Glass, tre, papir (ca. 5-10 %), dvs. 62,5-125 tonn
• Kondensatorer (ca. 0,01 %), dvs. 125 kg
• Kretskort (ca. 0,2 %), dvs. 2,5 tonn
• Batterier (ca. 0,025 %), dvs. 312 kg

Hendelsen førte til mange og svært alvorlige miljøkonsekvenser. 
Miljøkonsekvensene kan bli til dels langvarige. Fylkesmannen i Vestfold 
ser svært alvorlig på saken. Bedriften har tillatelse fra Fylkesmannen 
til å motta, lagre, sortere og miljøsanere elektrisk og elektronisk avfall 
på strenge vilkår. Fylkesmannen mener at både forurensningslovens 
bestemmelser, en rekke vilkår i tillatelsen samt verneforskriften for 
Ilene naturreservat er brutt. Samlet sett fremstår bruddene å ha 
ført til alvorlige konsekvenser for miljøet. Etter Fylkesmannens syn 
har bedriften handlet uaktsomt og klanderverdig, og må anses som 
ansvarlig for de forurensningsmessige konsekvensene. På denne 
bakgrunn har Fylkesmannen i dag politianmeldt bedriften.

Pressemelding fra: Fylkesmannen i Vestfold 22.08

Tilskuddsordning for biogass fra 
husdyrgjødsel på høring
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring en 
forskrift om ny tilskuddsordning for biogassproduksjon basert 
på husdyrgjødsel.  Tilskuddsordningen har sin bakgrunn i tidli-
gere Stortingsmeldinger der biogass fra husdyrgjødsel trekkes 
frem som et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra land-
brukssektoren. I dag står Landbruket for 9% av Norges samlede 
utslipp. Det politiske målet er at 30% av all husdyrgjødsel skal 
behandles i biogassanlegg, noe som er veldig langt fra å være 
tilfelle i dag. 

I jordbruksavtalen ble partene enige om et tilskudd til bonden 
på 30 kroner pr tonn husdyrgjødsel som går til biogassproduk-
sjon. Forskriften inneholder krav til tørrstoffinnhold og andre 
kriterier som må tilfredsstilles for å utløse tilskuddet. For å gjøre 
ordningen håndterbar er det også stipulert gjødselmengde for 
de enkelte husdyrslag. Høringsfristen er 15.september.

J.B.

Fant dynamitt i søpla 
– Da jeg spurte kunden hva han hadde i posen, sa han det bare 
var gamle ledninger, forteller Raymond Volle, som seinere 
oppdaget hva innholdet egentlig var. – Og da var kunden selv-
sagt reist, forteller Volle. Han var stedfortreder ved mottaket 
på J. O Moen miljøstasjon tirsdag, da en kunde kom kjørende inn 
på anlegget «bakvegen».– Han kjørte ikke inn over vekta, som 
er vanlig, men tok bakvegen. Nederst i posen fant jeg en pakke 
der det sto eksplosiver med et fareskilt på. Da var det egentlig 
ikke noen tvil om hva posen inneholdt, sier Volle. – Vi har ikke 
lov til å ta imot eksplosiver, og da vi oppdaget dette, ringte jeg 
med en gang til politiet. Dette har skapt skikkelig bryderi for oss. 
Dynamitt må lagres på et sikkert sted, og ikke her, forteller Hege 
Rønningen Sølsnes, kundebehandler på stasjonen. Politiet kom 
raskt til stede og tok bilder. Bildene ble sendt til analyse og de 
fikk raskt tilbakemelding om at posen inneholdt Glynittrør og 
vanlig dynamitt.

– Vi har kameraer overalt på anlegget så vi har opptak av 
både mann og bil. Vi ser selvfølgelig alvorlig på dette. Hadde vi 
ikke oppdaget dynamitten, vet vi ikke hva som kunne ha skjedd. 
Gammel dynamitt svetter og kan lett gå av hvis det blir kastet 
noe på den, forteller Sølsnes.

Åndalsnes Avis 21.08

53|                            | nr 4 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Metaller 
noe opp
Prisen på ikke-magnetiske metaller og 
returpapir har steget noe siden sist. 
For de øvrige avfallsbaserte råvarene 
er det små endringer. 

TREVIRKE
Prisen på brenselfraksjoner har 
vært stabilt lav lenge og er det 
fortsatt. Regjeringen fjernet 
fra nyttår en støtteordning for 
uttak av energivirke fra skogen, 
og dette kan muligens gi bedre 
avsetning for returtreflis neste 
vinter. Men det norske markedet 
styres i stor grad av det svenske, 
og her er det fortsatt rikelig 
tilgang. 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 er 22 øre pr 
kWh for flis med mindre enn 
35% fuktighet 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 er 
i følge EUWID relativt stabile 
i også i andre kvartal 2014, 
prisene i euro har bare variert 
+/- 2 %. På grunn av en styrket 
euro falt prisen i norske kroner 
litt. I juli var kronekursen igjen 
styrket og prisen på bølgepapp 
er fortsatt på rundt NOK 670 
kr/tonn. Hvit rotasjon selges for 
om lag 1480 kr per tonn og for 
blandet papir var prisen i august 
rundt kr 1000 per tonn.

TEKSTILER
Resirkulering av tekstiler er 
internasjonalt et aktuelt tema. 
I Frankrike er det dannet et 
selskap Eco TLC som har ansvar 
for avfallshåndtering av klær, 
sengetøy og fottøy. Eco TLC 
er den eneste organisasjonen 
akkreditert av de franske 
myndighetene og er et non-profit 
privat selskap ledet av et styre 
fra industrien som tar sikte på 
å tendere mot 100 prosent 
gjenbruk og resirkulering for 
brukte tekstiler etc. Eco TLC 
oppmuntrer også til utvikling 
av miljøvennlige produkter. For 
tiden representerer Eco TLC mer 
enn 93 prosent av industrien i 
Frankrike.

I Norge har stadig flere 
leverandører fokus på retur 
av sine tekstiler. IKEA har nå 
i samarbeid med UFF Norge 
satt opp innsamlingskontainere 
på sine varehus. Der kan 
det leveres brukte gardiner, 
duker, tepper, pledd, håndklær, 
sengetøy, grytekluter og andre 
interiørtekstiler i tillegg til klær 
og sko.  

  
PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt har offentliggjort 
årsrapporten for 2013. Totalt 
ble det samlet inn 156 862 tonn 
plastemballasje fra husholdning 
og næring. 90 prosent av norske 
husholdninger er tilknyttet 
en innsamlingsordning for 
plastemballasje. Det ble samlet 
inn nesten 91 000 tonn plast 
fra husholdningene. Om lag 94 
prosent gikk til gjenvinning, 
men kun 25 prosent ble 
materialgjenvunnet. Fra næring 
ble det samlet inn rundt 65 
tonn plastemballasje hvor 56,8 
prosent ble materialgjenvunnet. 
Det har vært en økning i 
innsamling av EPS og hardplast. 
Totalt ble det samlet inn rundt 
8600 tonn EPS hvor 35,3 
prosent ble materialgjenvunnet.

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 jern som ikke er børsnotert. I 
perioden april til 20.august har 
prisene på metall variert mye, 
men det er en generell prisøkning 
på 5-16 prosent. Prisene på LME 
(omregnet til NOK) per tonn kobber 
er 42 741 kroner og for sink er 
prisen 14 398 kroner per tonn. 
Aluminium har økt fra 10797 til 
NOK 112 576 og bly har en økning 
til NOK 130802. per 20.august.

Skrapjern har bare en liten 
prisoppgang, pr 30.april var 
prisen 1275 kroner per tonn og 
20.august er prisen 1300 kr per 
tonn.. 

GLASS
I følge Syklus samles 
det nå inn 65 000 tonn 
glassemballasje hvert år i 
Norge, det er en returprosent 
på 90. Etterspørselen etter 
glasopor øker fortsatt, særlig 
til veiprosjekter, og det er nå 
leveringstid fra fabrikkene i Skjåk 
og på Onsøy. Miljøbevisstheten 
ser ut til å øke hos folk, og vi 
ser stadig nye produkter av 
resirkulert glass i interiørbutikker. 
Resirkulert glass går også til 
Glava hvor det produseres 
isolasjonsmatter.  

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og baker-
varer fra næringsmidde lindustri 
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. 

 

De som driver 
utsortering av metaller fra 

forbrenningsslagget kan 
glede seg over at prisen 

på ikke-metalliske metaller 
har steget noe i løpet av 

sommeren.
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Skumglass blir ny E6 i Finnmark

Mer enn 10 000 
kubikkmeter skumglass 
skal brukes som lett 
fyllingsmateriale ved 
utbedring av E6 i Alta 
og i Varangerbotn. Og 
mer kan det bli, ifølge 
regionsjef Rune 
Skarstad i Glasopor. 

Det er mye bæresvak mark 
langs kysten i Finnmark og 
omfattende utbedringsarbeider 
på E6 skaper stort behov for lette 
fyllingsmaterialer. Til prosjektet 
E6 Alta Vest er transportert 
opp 6500 kubikkmeter, og 
i Øst-Finnmark skal 3600 
kubikkmeter brukes på prosjektet 
E6 Hildurbekken. – Og flere 
anbud med stort behov for 
lette fyllingsmaterialer skal ut 
i løpet av høsten, sier Skarstad. 
Han forteller at det nå er full 

avsetning på produksjonen av 
skumglass fra fabrikkene på 
Onsøy og Skjåk – og vel så det.

Og markedssjef Jacob Smith 
i Syklus forteller at disse 
leveransene i nord har flere 
fordeler. Renovasjonsselskapene i 
Finnmark har nå et godt alternativ 
for å transportere glass- og 
metallemballasje sørover igjen. Liten 
tilgang på returtransport har ført til 
at en del glassemballasje har blitt 
brukt lokalt som omfyllingsmasse 

for gassrør på deponier, og som 
stabiliserende- og drenerende 
masser på anlegg. Vårt mål er jo at 
glass- og metallemballasje fra hele 
landet skal komme til anvendelse i 
nye produkter, sier han. 

Et vogntog med skumglass lastes opp i Skjåk og skal ut på den lange veien til vårt nordligste fylke.


