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Økonomiske 
virkemidler fungerer
Da sluttbehandlingsavgiften ble innført for snart 16 år siden var 
bakgrunnen at man ønsket å stimulere sortering og materialgjenvinning. 
Riktignok prøvde man å rettferdiggjøre avgiften ved å konstruere noen 
regnestykker på miljøkostnadene ved forbrenning og deponering. Disse 
imponerte imidlertid ingen – det handlet om en politisk vilje til å utnytte 
ressursene bedre, ikke noe å skamme seg over.

Og det er ingen tvil om at avgiften hadde effekt, spesielt 
på disponeringen av næringsavfallet. Andelen til sortering og 
materialgjenvinning steg raskt i årene etter innføringen. At forbrenning 
og deponering ble dyrere ga rom for å bruke mer tid og penger på 
sortering. For husholdningsavfallet var ikke effekten like klar, for 
husholdninger og kommuner ga ikke sluttbehandlingsavgiften samme 
klare insentiv som til næringslivet. 

Da finanskrisen og kraftig 
overkapasitet i Sverige satte prisene på 
forbrenning under press var tiden over 
for sluttbehandlingsavgiften for avfall 
til forbrenning. Viktig var det også at 
svenskene nettopp hadde fjernet sin 
avgift. Og deponiavgiften mistet mye av 
sin funksjon da forbudet mot deponering 
av nedbrytbart avfall trådte i kraft i 2009. 
Det er således ingen grunn til å beklage seg over at den nå endelig 
forsvinner.

Men i sum gjør dette at vi er tilbake til situasjonen før 1999, 
avfallet vil finne veien til billigste lovlige løsning, om ikke for 
eksempel lokalpolitikere har andre ambisjoner. Vi ser da også at 
andelen næringsavfall til materialgjenvinning har falt ganske mye 
siden forbrenningsavgiften ble fjernet, mens gjenvinningen av 
husholdningsavfall har vært ganske stabil.

Poenget er å få fram at økonomiske virkemidler faktisk har effekt, 
slik det til overmål er dokumentert ved innføringen av elbiler, en løsning 
som knapt finnes i vårt naboland Sverige. Om politikerne har andre 
ambisjoner for vår avfallsbehandling enn den markedet får til på egen 
hånd er økonomiske virkemidler effektive. Men da må det finnes politisk 
vilje til det.

Syltynt om biogass
Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram kom også den lenge 
varslede nasjonale strategien for biogass. Det tok rundt syv minutter å 
lese dette dokumentet, som Stortinget ba om i klimaforliket i juni 2012 
(se side 12-13). Strategien dokumenterer med all mulig tydelighet det vi 
har hatt mistanke om lenge: Det finnes ikke politisk vilje til å ta de grep 
som utnytter potensiale for produksjon av biogass her i landet. Årsaken 
er at det er for dyrt og vi har rikelig tilgang på fossil naturgass. Det 
hadde nesten vært like greit å si det rett ut. 
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 “
…andelen 
næringsavfall til 
materialgjenvinning har 
falt ganske mye siden 
forbrenningsavgiften 
ble fjernet.

INNHOLD
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Deponiavgiften fjernes
Forslaget til statsbudsjett for 2015, som ble lagt fram 8. oktober, har ikke høstet mye skryt for sin 
miljøprofil. Men avfallsbransjen kan i hvert fall glede seg over at deponiavgiften ble fjernet, noe 
Avfall Norge og Norsk Industri har arbeidet for lenge. 

Av Johs. Bjørndal

Dermed forsvinner den siste rest av slutt-
behandlingsavgift på avfall, som ble innført 
ved årsskiftet 1998/99 og dermed fikk et 
liv på 16 år. Sluttbehandlingsavgiften ble 
innført for å stimulere til økt kildesortering 
og materialgjenvinning, men mistet mye av 
sin effekt da forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall ble innført i 2009. Da 
avgiften ble innført var satsen på 300 kroner 
pr tonn, da deponiforbudet for nedbryt-
bart avfall ble innført i 2009 hadde årlige 
indeksreguleringer ført den opp i 447 kroner 
pr tonn. Fra årsskiftet 2009/10 ble den imid-
lertid satt ned til 275 kroner pr tonn for det 
avfallet som fortsatt var tillatt å deponere, 
mens nedbrytbart avfall som ble deponert på 
dispensasjon opprettholdt den høye satsen. 
Indeksregulering i årene siden har ført til 
at den avgiften som nå fjernes utgjør 294 
kroner pr tonn. 

– ULØNNSOM AVGIFT
De siste årene har mengde avfall til deponi 
gått drastisk ned, kanskje for drastisk. Det 
har blitt hevdet at avgiften har bidratt til at 

avfall som faktisk burde havne på deponi har 
funnet andre veier. I 2009 betydde slutt-
behandlingsavgiften en inntekt til staten 
på 491 millioner kroner, i 2011 var dette 
redusert til 89 millioner. Da var sluttbehand-
lingsavgiften på avfall til forbrenning fjernet 
og deponiforbudet innført. Ifjor var statens 
inntekt fra sluttbehandlingsavgiften redusert 
til 49 millioner kroner, og ifølge en rapport 
analyseselskapet Menon Economics har utar-
beidet for Avfall Norge gjør ekstra kostnader 
for deponiene og innkrevingskostnader at 
avgiften er samfunnsøkonomisk ulønnsom. 

UTSPILT SIN ROLLE
Disse argumentene har altså Finansdeparte-
mentet lyttet til, i budsjettdokumentet slåes 
det enkelt og greit fast at avgiften har utspilt 
sin rolle etter at det ble forbudt å deponere 
biologisk nedbrytbart avfall. Det er direktør 
Nancy Strand i Avfall Norge er svært tilfreds 
med: – Fjerningen av deponiavgiften vil gi en 
redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir 
levert til deponier som har kontroll på utslipp 
og forurensing. Og den vil gi en formidabel 

administrativ forenkling for deponiene, siden 
man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt 
og avgiftsbelagt avfall, sier hun. 

– SMÅ KONSEKVENSER
Guttorm Kjelsvik i Vestnes Renovasjon, som 
har en av landets få private deponier, sier 
imidlertid at de praktiske konsekvensene for 
dem er marginale. – Vi har to deponier og har 
ikke hatt problemer med å holde avgiftsfritt 
og avgiftsbelagt fra hverandre. Min organisa-
sjon MEF har vært for å fjerne avgiften, men 
personlig er jeg litt betenkt, den kunne vært 
trappet ned gradvis, sier han.

Jonny Eriksen, daglig leder ved Esval 
Miljøpark på Romerike, sier de har mottatt 
svært lite avgiftspliktig avfall til deponering 
de siste årene. De praktiske konsekvensene 
av fjerningen er derfor små. – Men kanskje 
fjerningen kan skaffe oss noen nye forret-
ningsmuligheter. Det kan jo finnes fraksjoner 
som fortsatt er tillatt å deponere som får et 
annet regnestykke når avgiften fjernes, sier 
han.

Avfallsmengden til deponiene 
falt drastisk da forbudet mot 

å deponere nedbrytbart avfall 
ble innført i 2009, og i fjor ble 

det bare innkassert 49 millioner 
kroner i deponiavgift.

Kontroll av deponier 
over hele landet 
Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerte 
i september avfallsdeponier over hele landet, 
med spesielt fokus på håndteringen av sige-
vann og deponigass. Aksjonsleder Gina Mikarls-
en i Miljødirektoratet sier at alle aktive og en 
god del nedlagte deponier ble kontrollert. For-
rige gang en slik aksjon ble gjennomført var i 
2010. Mikarlsen sier det er for tidlig å si noe 
om resultatene, men Kretsløpet kommer tilbake 
med dem i neste nummer. 
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Morgendagens avfallssystem • Plassbesparende
sorteringsanlegg gir rene
og ryddige omgivelser

• Iøynefallende, 
moderne design

• Støysvak
• Mindre sjenerende lukt
• Problemløs tømming
• Kostnadsbesparende
• Finnes i tre ulike størrelser

ligger under bakken

Tlf. 74 28 17 65 • firmapost@namdalressurs.no • www.namdalressurs.no
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Den nye generasjonen containere!

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

KOMPRIMATORER FRA NAMDAL RESSURS
Det som kjennetegner Namdal Ressurs sine komprimator- 

selgere er at de sliter med belastningsskader som følge av  

intens klemming og konstante klapp på skuldra.  Klemming opp-

står ved første møte, når vi forteller at våre komprimatorer til 

forskjell fra andre er pulverlakkert. Har et elegant og moderne 

design og en godt utprøvd teknologi som gjør at våre containere 

har 20 prosent større kapasitet. Har et skrånende gulv mellom 

presse og container som gjør at presskammer holdes rent og at 

væske forblir i container.  Ømme skuldre oppstår når våre kunder 

etter en tids bruk skal tilkjennegi sin tilfredshet med Pottinger  

komprimatorer.
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Nye regler for fastsettelse av avfallsgebyr:

Uendret, tross mange innvendinger
Klima- og miljødepartementet vedtok 8. 
september et nytt kapittel i avfallsforskriften, 
om fastsettelse av avfallsgebyr for 
håndtering av husholdningsavfall. I tråd med 
Miljødirektoratets forslag (omtalt i forrige 
nummer av Kretsløpet) gir forskriften klar 
beskjed om at kommuner som også selger 
avfallstjenester i markedet skal fordele 
kostnadene forholdsmessig mellom det såkalte 
monopolavfallet og avfall hentet i markedet.

Av Johs. Bjørndal

Som tidligere omtalt betyr dette 
at det ikke lenger blir adgang til å 
utnytte ekstra kapasitet til avfall 
hentet i markedet til en lavere 
pris enn det eierkommun ene 

betaler. I pressemeldingen 
som fulgte den nye forskriften 
karakteriserer klima- og miljø-
minister Tine Sundtoft dette for 
en stadfesting av dagens praksis. 

– Eg meiner det er viktig at vi 
skjermar norske hushald mot 
ei skjult avgift. Det er eit viktig 
prinsipp at kommunale gebyr 
berre skal dekke dei faktiske 
kostnadane ved tenestene. Det 
er dette prinsippet vi på nytt har 
stadfesta i dag, heter det her.

KORT PROSESS
Det loves videre at Miljø-
direktoratet gjennom ein open 
prosess vil utarbeide ein vegleiar 
for utrekning av avfallsgebyr, 
og mellom anna sjå på korleis 
«forholdsmessig» skal forståast.

Denne veilederen foreligger 
i skrivende stund ikke. Men når 
dette leses er den annonserte 
åpne prosessen allerede over, 
det ble nemlig åpnet for innspill 
i ti dager, fra veilederen ble 
lagt fram 15.oktober og til 25. 
oktober. – Vi vil naturligvis gi 
våre kommentarer og gjøre vårt 
til at denne veilederen sikrer 
et helt nødvendig kommunalt 
handlingsrom, sier Nancy Strand, 
direktør i Avfall Norge.

BERGEN REAGERER
Men det jobbes også på politisk 
nivå med denne saken. I Bergen 
har byrådsleder Ragnhild 
Stolt-Nielsen – som i mellom-
tiden har gått av fordi Bergen 
Høyre ikke nominerte henne på 
førsteplass til kommende høsts 
kommunevalg – sendt brev til sin 
partifelle Tine Sundtoft.  

Her gjøres det klart at konse-
kvensen av den nye forskriften 
ikke er en reduksjon av renova-
sjonsgebyrene, slik pressemel-
dingen fra departementet gir 
inntrykk av, men det motsatte. 
Som jo vil bli konsekvensen om 
reservekapasiteten blir stående 
ubenyttet. 

– OVERIMPLEMENTERING
Det argumenteres også for 
at det ikke er i strid med EU’s 
statsstøtteregelverk å bruke 
inntekter fra konkurranseut-
satt virksomhet til å finansiere 
monopolvirksomhet, og at den 
nye forskriften representerer 
en overimplementering av ESA’s 
vedtak av 27. februar 2013.  
Noe byrådslederen mener har 
skjedd fordi forskriftsarbeidet 
har hvilt på det feilaktige premiss 
at kommunene har bygget ut 
spekulativ overkapasitet for 
å konkurrere i markedet for 
næringsavfall.

Også i Oslo og Kristiansand har 
partifeller av klima- og miljømi-
nisteren engasjert seg i denne 
saken. Det arbeides altså på to 
plan, på politisk nivå med å endre 
forskriften, og på faglig nivå med 
å påvirke veilederen. 

Men det finnes også de som 
er fornøyd, se innlegg fra Norsk 
Industri på side 36.

Tine Sundtoft har med den nye forskriften stadfestet et prinsipp som kommunene 
sliter med å kjenne igjen. 
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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 

Igesund er med i arbeidsgruppa 
som en del berørte anleggseiere 
har etablert sammen med 
Avfall Norge og KS Bedrift, for 
å påvirke den nye forskriften. 
De må konstatere at lite er 
oppnådd så langt. – Miljø-
direktoratet har lagt seg på 
en helt ny linje, som vil føre 
til at kommunene på sikt ikke 
lenger blir i stand til å drive 
avfallsbehandling. I vår region 
har vi en avfallsvekst på 3-4% i 
året, grunnet tilflytning og økt 
avfallsgenerering pr innbygger. 
Vekst på 3% gir dobling på 24 
år, 4% betyr dobling på 17 år. 
At det da ikke skal være mulig 
å bygge anlegg med ledig 
kapasitet er helt meningsløst, 
sier han.

– Ledig kapasitet ved 
forbrenningsanlegget vårt har 
blitt tilbudt nabokommuner 
til markedspris, som i praksis 
tilsvarer mottaksprisen i Sverige 
pluss transportkostnader. Med 
den nye forskriften vil vi ikke 
lenger ha anledning til det og 
avfallet vil da havne i Sverige. 
Mens vi må kjøre med redusert 
kapasitet og ikke klare å levere 
tilstrekkelig med fjernvarme. 
Renovasjonsgebyret for 
husholdningene vil øke og vi 
må drive med tap, da flyttes jo 
regningen over til skattesed-
delen. Uansett blir det inn -
byggerne som må ta støyten, 
sier Igesund oppgitt. 

– Vi planla et biobrensel-
anlegg på 20 GWh i Loddefjord, 
hovedsakelig basert på vårt 
eget returtrevirke.  

Slike prosjekter betyr kraftig 
redusert oljeforbruk, men har 
marginal lønnsomhet. Nå blir 
vi nødt til å forbrenne dette 
trevirke i vårt eget avfallsfor-
brenningsanlegg, for å sikre 
tilstrekkelig fjernvarmeleve-
ranse. Styret i BiR har derfor 
skrinlagt dette prosjektet, 
forteller Igesund, som tror 
mange andre prosjekter vil lide 
samme skjebne.

– Vi opplever at Miljødirek-
toratet har lagt seg på en 
streng ere linje enn ESA krever.  
I den såkalte Deutche Post-
saken tillot EU-domstolen 
at overkapasitet ble solgt i 
markedet og vi mener ESA vil 
godta mer fleksible løsninger i 
tråd med denne dommen. Men 
Miljødirektoratet har ikke villet 
høre på det øret, sier Toralf 
Igesund. 

– Har allerede 
skrinlagt 
biobrenselanlegg
– Mange tror at denne innskjerpingen 
av regelverket bare angår noen få store 
forbrenningsanlegg. Men det er feil, 
mange gode prosjekter vil bli kansellert 
når muligheten til å bygge med en viss 
overkapasitet blir helt borte, sier Toralf 
Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i BiR.

Av Johs. Bjørndal

Toralf Igesund i BiR mener de nye 
reglene har konsekvenser for langt mer 
enn noen få offentlig eide forbrennings-
anlegg.



››

Spreking for sentralsortering
Alle Knut Bakkejords kamerater fra 70-tallets geologistudier på NTH havnet i olje-
bransjen. For Knut ble det avfall i stedet, noe han ikke har angret på. Og nå skal den 
spreke 62 år gamle fagansvarlige for avfall i Trondheim kommune lede arbeidet med 
å få et sentralsorteringsanlegg i midt-Norge. Det gleder han seg veldig til.

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Knut Jørgen Bakkejord er opprinnelig finn-
mark ing, fra Kirkenes.  Etter avlagt eksamen 
på NTH vendte han tilbake til hjemfylket 
for en stund, han jobbet da for Statens 
Vegvesen. Men i 1982 bar det tilbake til 
Trondheim, og etter noen år meldte han 
overgang til konsulentbransjen. Det var da, 
som konsulent i Veritas Miljøplan, han først 
kom i befatning med avfallsbransjen. I 1992 
bar det tilbake til offentlig sektor, det ble 
fem år i miljøvernavdelingen hos Fylkes-
mannen i Sør-Trøndelag, før han begynte 
i Trondheim kommune i 1997. Her bygde 
Knut Bakkejord opp en bestilleravdeling for 
renovasjon. I 2005 ble denne overført til 
Trondheim Renholdsverk, men Knut ble igjen 
og sitter i dag som fagansvarlig for avfall i 
den såkalte eierskapsseksjonen i kommunen, 
der han ivaretar bestillerfunksjonen.  – Vi 
driver også planlegging og utvikling, blant 
annet prosjekterer og bygger vi stasjonære 
avfallssuganlegg i byen. Jeg tror det er viktig 
at store kommuner som Trondheim beholder 
noe kompetanse innenfor tjenester som er 
viktige for innbyggerne og for byutviklingen, 
sier han. 

Men få steder har avfallsinnsamling og 
-behandling vært et like politisk hett tema 
som i Trondheim. Det har vært mye støy 
rundt både konkurranseutsetting og egen-
regi. 

I 1995 ble det vedtatt i bystyret at avfalls-
innsamlingen i halve byen skulle konkurran-
seutsettes, noe som etter hvert resulterte i 
at Norsk Gjenvinning overtok innsamlingen 
på vestsida av byen. Overgangen gikk ikke 
spesielt glatt og det var mye støy de to 
første årene. Før kommunevalget i 2003 
lovte de rødgrønne «rekommunalisering» av 
renovasjonen om de vant. Det gjorde de, og 
dermed ble prosessen reversert, Renholds-
verket overtok, noe som for øvrig heller ikke 
gikk helt smertefritt. 

– Er det mulig å drive å innsamling i egen-
regi til konkurransedyktig pris?

– Opposisjonen her i byen har jo vært 
opptatt av merkostnadene ved å drive 
selv, og svaret er nok at det har vært en 

merkostnad. Forskjellen var etter anbudet i 
1998 ca 15%, som følge av det fikk Trond-
heim Renholdsverk i 2006 effektiviserings-
krav. De fikk tre år på seg til å komme ned på 
et konkurransedyktig kostnadsnivå. Bench-
marking i 2006 viste at andre kommunale 
selskap som drev i egen regi hadde ca 5% 
lavere kostnader, men denne siste forskjellen 
ble hentet inn i løpet av 2009.  Så er det 
jo visse fordeler ved egenregi, tilbudet kan 
utvikles underveis og kompetansen opprett-
holdes. Selve anbudsprosessen krever jo også 
betydelige ressurser. Jeg ser i hvert fall at det 
for en stor by kan være en fordel å ha noe 
innsamling i egenregi.

– På årets avfallskonferanse i Trondheim 
uttalte Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik 
Osmundsen at de investerte tungt i hele 
landet, bortsett fra rundt Trondheim, der 
offentlig eide selskaper hadde en så domine-
rende stilling at det ikke var vits i å prøve seg. 
Er Trondheim en by der private avfallsaktører 
er uønskede?

–  Selvsagt ikke. Men jeg synes ikke det er 
galt at kommunale virksomheter konkurrerer 
i markedet på like vilkår. At det offentlige 
har tatt ansvar for å bygge opp en bransje 
som ikke har vært moden må også være 
greit, det blir for lettvint bare å kritisere de 
som har satset. Men jeg er usikker på om det 
offentlige skal ha en så stor rolle i avfallsbe-
handlingen i framtida. Det virker sannsynlig 
at industrien er bedre skikket til å håndtere  
industrielle prosesser enn det offentlige er. 

Innbyggerne i Trondheim kommer unna 
med et av landets laveste renovasjonsgebyr 
(1679 kr pr år inkl. mva. om man klarer seg 
med tre 140-liters beholdere). Noen storstilt 
subsidiering av kommunal næringsvirksomhet 
fra abonnentenes side er det altså neppe 
snakk om.

– Hvorfor er renovasjonen i Trondheim så 
billig?

– Det er flere grunner. Vi innførte et 
tredunksystem allerede i 1997-98 som har 
vist seg å fungere godt. Vi har korte trans-
portavstander, men henter likevel ikke avfall 

oftere enn nødvendig. Standard abonnement 
er henting av restavfall hver annen uke, papir 
hver fjerde og plast hver åttende uke, vi 
besøker dermed hver husstand 45,5 ganger 
pr år. Trondheim renholdsverk jobber som 
sagt bra og er opptatt av effektivitet. 
I tillegg har vi vært så heldige å ha et 
veldrevet behandlingsanlegg for restav-
fall i nærheten, Statkraft Varme – tidligere 
Trondheim Energi – sitt forbrenningsanlegg 
på Heimdal. Med i bildet hører det  også at vi 
har vært tilbakeholdne med andre prosjekter, 
for eksempel utsortering og behandling av 
matavfall. 

– Men denne tilbakeholdenheten er ikke 
større enn at du nå går for fullt inn i arbeidet 
med etablering av et nytt sentralsorterings-
anlegg?

– Nei, det er riktig. Allerede i 2008 fikk vi 
et politisk pålegg om å utrede utsortering av 
matavfall og vi har vurdert ulike alternativer, 
blant annet optiske sorteringsløsninger 
som vi ikke har vært helt fornøyd med. Men 
den såkalte NiR-teknologien som brukes på 
ROAFs nye anlegg virker mer lovende. I løpet 
av de siste årene har vi jobbet med å få til 
et bredt samarbeid, nå er det seks interkom-
munale selskaper + Steinkjer kommune som 
sammen med Trondheim renholdsverk er med 
på dette prosjektet. Nå er SESAM-prosjektet 
(Sentralsorteringsanlegg for restavfall fra 
husholdninger i Midt-Norge) etablert. Vi 
snakker altså om et sentralsorteringsanlegg 
for store deler av Midt-Norge, hvor restav-
fallet fra eierne utgjør 75 000 tonn. Vi har 
i første omgang organisert et forprosjekt 
som skal gå fram til sommeren 2016, med 
en styringsgruppe bestående av de daglige 
lederne i alle selskapene. Jeg skal bruke minst 
50% av min tid på å være prosjektleder, noe 
jeg gleder meg til. Jeg tror det skal være mulig 
å øke materialgjenvinningen ganske mye 
gjennom dette prosjektet.

– Hvorfor kan man ikke bare definere 
hva man vil ha og så legge hele greia ut på 
anbud?

– Nå skal vi først bruke tid på å utarbeide 
en regional avfallsstrategi og utrede plas-
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Spreking for sentralsortering



“

ser ing, så får organiseringen komme etterpå. 
Et interkommunalt selskap som får tildelt 
enerett på eiernes avfall er vel den mest 
sannsynlige løsningen, men kan vi finne fram 
til andre fungerende modeller, for eksempel 
et OPS-prosjekt, er vi åpne for det. Kost-
nadsoverslaget for dette anlegget er rundt 
400 millioner, hvorav 120 knytter seg til et 
vaskeanlegg for den utsorterte plasten. 

– Trondheim hadde store problemer med 
å få landet sin anbudsprosess for behand-
ling av restavfall. Har loven om offentlig 
anskaffelse blitt så streng at den skaper 
flere problemer enn den løser?

– Nei, jeg synes det er riktig med et 
strengt regelverk det skjerper oss som 
innkjøpere. Det har vært for enkelt å klage 
tildelte anbud inn for KOFA, slik at dette 
nesten ble rutine for enhver tapende 
anbyder. Men etter at klagegebyret ble 
hevet er vel dette også over i et bedre spor. 
At anbudsprosessen her i Trondheim utviklet 
seg til en farse med stadig nye runder får vi 
vel ta på vår egen kappe. 

Knut Bakkejord er opptatt av kompetanse, 
han har helt siden forrige årtusen hatt 
undervisnings- og sensoroppgaver innenfor 
avfallshåndtering ved NTNU. I 2003-04  var 
dette en heltidsbeskjeftigelse, han vikarierte 
da for professor Helge Brattebø. Siden da 
har NTNU lagt ned faget restproduktteknikk 
og nå må Bakkejord konstatere at det nesten 
ikke finnes noen høyere utdannelse i landet 
som gir mulighet til å fordype seg i innenfor 
avfall og gjenvinning.

– Det er ikke enkelt å tilby et skreddersydd 
opplegg fordi avfallshåndtering er så mang-
foldig. Det griper inn i så mange høyst ulike 
fagområder, egentlig bør man få kompe-
tanse innenfor både teknikk, økonomi og 
juss. På NTNU måtte vi konstatere at avfalls-
faget ikke var veldig attraktivt for norske 
studenter, de siste årene var det hovedsa-

kelig utenlandske studenter som meldte 
seg. Men det er synd at universitetsmiljøet 
i Norge har så lite å tilby, en konsekvens 
er at FoU-aktiviteten innenfor avfall og 
gjenvinning er altfor liten. På sikt burde det 
etableres et professorat innenfor faget. Nå 
er det ikke bare negativt at avfallsbransjen 
rekrutterer folk fra ulike bransjer, men det 
gir jo et betydelig opplærings- og etterut-
danningsbehov i bransjen, sier Bakkejord.

Og selv gjør han sin innsats for å dekke 
dette behovet, som kursleder for Avfall 
Norges tilbud «Planlegging av renovasjons-
løsninger» og ansvarlig for «Grunnkurs i 
Avfall og gjenvinning», har han stadig plan-
leggere og driftsansvarlige på skolebenken. 
Han har også sittet i Avfall Norges styre i 
seks år.

– Du har jo fulgt avfallsbransjen gjennom 
mer enn 25 år. Har den 
utviklet seg slik den burde? 

– Ja, jeg vil i hovedsak 
si det. Det har naturligvis 
vært en del symbolske 
handlinger, men jeg tror 
disse har vært nødvendige. Etter REO-skan-
dalen ble det et kraftig fokus på kildesor-
tering, slik at folk flest i dag har en grunn-
leggende materialforståelse som gjør det 
mulig å etablere løsninger som gir høy grad 
av materialgjenvinning. Det har vært en del 
støy rundt enkelte fraksjoner, men om man 
ser litt stort på det vil jeg vi absolutt kan 
være bekjent av utviklingen og det systemet 
vi har i dag.

– Har du klart å beholde et miljøengasje-
ment oppi dette, eller ser du en velfunger-
ende avfallshåndtering primært som en 
teknisk utfordring for sivilingeniøren i deg?

– Jeg vil da si at et miljøengasjement 
har vært en viktig del av min motivasjon 
hele tiden og fortsatt er det, ikke minst for 
prosjektlederjobben jeg nå har påtatt meg. 
Jeg synes vel kanskje klimaperspektivet i 

perioder har overskygget andre hensyn, for 
eksempel ressursproblematikken som jeg 
er veldig opptatt av. Det er viktig å ha en 
helhetlig tilnærming.

Bortsett fra avfallsfaget er rehabilitering 
av gamle hus en av Knut Bakkejords store 
interesser. – Her opererer jeg høyt oppe i 
avfallshierarkiet og praktiserer omfattende 
gjenbruk, forteller han. 

Som en del vil vite er Knut Bakkejord også 
opptatt av idrett. Som student var han en 
habil skiløper og friidrettsutøver, og løp 
blant annet på 2 timer og 36 minutter under 
studentmaraton i Trondheim i 1977, en 
tid som hadde holdt til en topp ti plasse-
ring i Oslo Maraton nylig. – Det var et godt 
idrettsmiljø og mange som trente hardt 
den gangen, sier han. Interessen for å iføre 

seg startnummer har nok 
dabbet litt av med årene, 
men de to voksne døtrene 
har klart å trekke faren 
med på nye maratonløp 
de senere årene, blant 

annet i New York. 
Men den største idrettsinnsatsen har de 

senere årene ligget på det administrative 
plan og kommet Strindheim IL til gode. 
Knut var leder av dette idrettslaget fra 
2006 til 2009, og er fortsatt styremedlem 
i «datterselskapet» Strindheim Kunstgress 
as og i Strindheim friidrett. – Med sine mer 
enn 2000 medlemmer er idrettslaget blant 
landets største, vi har vel også medlemmer 
som er blant de mest kjente, smiler han og 
tenker på en skiløper som for tiden er i hardt 
vær.

Knut Bakkejord er med andre ord en mann 
som ikke viker unna verken anstrengelser 
eller ansvar. Og han vil sikkert få bruk for sin 
utholdenhet i arbeidet med å etablere et 
sentralsorteringsanlegg for husholdningsav-
fall i Midt-Norge. 

…for en stor by kan 
være en fordel å ha noe 
innsamling i egenregi.

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
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Greenline Krokcontainere
Greenline er er siste tilskudd i BNS sitt produktsortiment. Containerserien har mo-
derne 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)

Høstens 
gode tilbud 
til deg ogmiljøet 

Greenline 2

Medium forsterket

41 900,-
eks. mva.

35 m3

Tilbudet varer

ut oktober.

BNS Kretsløpet_Layout 1  26.09.14  16:54  Side 1
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I Klimaforliket som Stortinget vedtok sommeren 2012 lå det inne at 
det skulle utarbeides en nasjonal strategi for biogass. Regjeringen 
Solberg arvet altså dette oppdraget fra forrige regjering, men Høyre 
var jo med på klimaforliket. Etter et temmelig langt svangerskap ble 
altså strategien lagt fram 8.oktober, en dag de fleste var mer opptatt 
av regjeringens forslag til statsbudsjett 2015. 

– Det bør legges til rette for økt produksjon og bruk av biogass i 
Norge. Biogass bør være en del av det pågående, lang siktige arbeidet 
med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, sa klima- og miljømi-
nister Tine Sundtoft ved presentasjonen av dokumentet. 

– Mitt mål med denne strategien er å foreslå konkrete virkemidler 
som kan øke produksjon og bruk av biogass. Kostnadene har til nå vært 

det største hinderet for mer 
biogass i Norge. Jeg ønsker 
derfor å redusere kost-
nad ene gjennom etablering 
av et pilotanlegg og satsing 
på forskning i tilknytning til 
dette anlegget, heter det i 
klima- og miljøministerens 
forord i strategien. 

Slank biogass-strategi

Tiltakene i strategien
•  Regjeringen vil arbeide for å øke kunnskapen om biogass. For 

å bidra til å få kunnskap om biogassproduksjon basert på andre 
substrater enn våtorganisk avfall, i første rekke husdyrgjødsel, 
etableres et pilotanlegg gjennom utlysning av en konkurranse 
gjennom Innovasjon Norges miljøteknologiordning. 

•  Klima- og miljødepartementet vil sette av penger på 2015-bud-
sjettet til forskning på biogass i regi av Norges forskningsråd og 
i tilknytning til pilotanlegget.

•  Støtte til biogasstiltak vil være ett av tiltakene som vil dekkes 
av den økte avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi 
og energiomlegging som følge av kapitalinnskudd utover ambi-
sjonene i klimaforliket.

•  Regjeringen vil fra og med 2015 flytte satsingen på miljøvennlig 
transport gjennom Transnova fra Statens vegvesen til Enova. En 
samling av oppgavene i Enova vil bidra til en mer helhetlig vur-
dering av potensielle prosjekter og en mer koordinert virkemid-
delbruk på området.

•  Klima- og miljødepartementet vil vurdere ulike kostnadseffektive 
virkemidler for å fremme utsortering av våtorganisk avfall fra 
husholdninger og næringslivet.

•  Det vil vurderes strengere krav til miljø- og klimaeffektiv lagring 
og spredning av husdyrgjødsel i forbindelse med revisjonen av 
gjødselvareforskriften.

•  Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og 
Nærings- og fiskeridepartementet arbeider videre med forslaget 
om krav til lav- og nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser.

•  Veibruksavgift på drivstoff vil bli vurdert som en del av den 
helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene.

•  Klima- og miljødepartementet nedsetter et nasjonalt kontakt-
forum for biogassinteresser ledet av Miljødirektoratet.

Samme dag som statsbud-
sjettet ble lagt fram kom 
også regjeringens lenge 
varslede nasjonale strategi 
for biogass. Det er et over-
kommelig dokument.

Av Johs. Bjørndal

Klima- og miljøminister Kine Sundtoft fyller 
biogass under åpningen av HRA’s nye anlegg på 

Trollmyra. I strategiens forord sier hun at hun 
har opplevd utålmodighet i biogassmiljøet og 

håper strategien er med å skape ny optimisme 
for biogass. Foto Astri Kløvstad.

 

Nasjonal tverrsektoriell 
biogasstrategi 

Foreløpig utgave 
8. oktober 2014

2 
 

Regje ringens biogass- 
strategi er på 20 sider, med mange 
bilder og stor skrift. 
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– Forslaget bidrar 
ikke til å gi langsik-
tige og forutsigbare 
rammevilkår…

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

– Dette dokumentet inneholder ingen ambi-
sjoner eller mål. Da er det heller ikke noe poeng 
å komme med en strategi, sier Johannes Fjell 
Hojem, rådgiver for biogass i miljøstiftelsen 
Zero.

Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, mener 
strategien burde inneholdt målog virkemid-
ler for økt utsortering av matavfall.

– Et ubrukelig dokument

Han mener det framlagte 
dokumentet lider av vesent-
lige mangler: – Forslaget, slik 
det foreligger fra regje-
ringen nå, bidrar ikke til å gi 
langsiktige og forutsigbare 
rammevilkår for biogass. Det 
må på plass om man skal 
klare å øke produksjon og 
bruk i Norge. Omtrent samt-
lige aktører som har kommet 
med innspill til strategien har 
påpekt viktigheten av dette. 
Om regjeringen ikke får det 
på plass vil det offentlige 
måtte bære det meste av 
investeringene inne biogass 
på egenhånd, men får ikke 
utnyttet potensialet som 
ligger i det private nærings-
livet, sier Fjell Hojem og 
nevner sikkerhet for fritak fra 
drivstoffavgift i framtida som 
et viktig element. 

– Miljødirektoratet har 
utredet at biogass kan kutte 
500 000 tonn CO2 i året i 
2020 om gassen benyttes 
i transportsektoren, der 
den vil gi størst klimanytte. 
Strategien gir ikke svar på 
om eller hvordan vi skal nå 
dette målet. I dag utnytter 
vi mindre enn ti prosent av 
dette kuttpotensialet. Det er 
derfor behov for et betydelig 
løft innen denne sektoren, 
sier han. 

Heller ikke direktør Nancy 
Strand i Avfall Norge er 
spesielt imponert: – Den 
ferdige strategien må angi 
konkrete mål for produksjon 
og bruk av biogass i Norge. 
Dette mangler i dette fore-
løpige utkastet. Dessuten 
må mål og virkemidler for 
økt utsortering av avfall 
avklares. Denne regje-
ringen kan ikke – som 
den forrige regjeringen 

også gjorde i sin avfallsstrategi 
i 2013 – utsette dette sentrale 
punktet nok en gang, sier Nancy 
Strand.

Johannes Fjell Hojem, rådgiver i miljøstif-
telsen Zero, er alt annet enn imponert over 
regjeringens nasjonale tverrsektorielle 
biogass-strategi. 
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— a member of the Cellwood Group —

CELLWOOD MACHINERY
Forbehandling av organisk avfall

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

www.cellwood.se

Representant i Norge:
Lange Lyche Teknisk AS

post@langelyche.no

Cellwood leverer forbehandlingslinje 
til Greve Biogass.

Som tidligere omtalt i Kretsløpet 
ble partene i jordbruksoppgjøret 
enige om å innføre et tilskudd på 
30 kroner pr tonn for husdyr-
gjødsel som blir levert til biogass-

produksjon, i første omgang som 
en prøveordning.  Tilskudds-
ordninger basert på offentlige 
midler må hjemles i forskrift 
og departementet ga Statens 
Landbruksforvaltning (som 
fra 1. juli i år ble slått sammen 
med Reindriftsforvaltningen til 
Landbruksdirektoratet) i oppdrag 
å utforme en slik forskrift. Dette 
forslaget ble oversendt depar-
tementet 29. april og sendt på 
høring 9. juli, etter en videre 
bearbeidelse.

Forslaget inneholder blant 
annet en formel for tilskudds-
beregning basert på gjødslas 
vanninnhold, og en tabell over 
gjødselproduksjon fra ulike dyre-
slag, i de tilfeller behandlingen 
skjer på gårdens eget biogass-
anlegg. Høringsfristen var 15. 
september og samme dato innløp 
Landbruksdirektoratets hørings-
uttalelse, med kraftig kritikk 
av forslaget de selv har vært 
sentrale i utformingen av. 

Innvendingene går på avgrens-
ning, kontrollmuligheter og andre 
forvaltningstekniske spørsmål, 
men også klimagevinsten trekkes 
i tvil: Man har ingen garanti 
for at klima- og miljøhensyn 
vinner på dette tiltaket. De som 
vinner er snarere de jordbruks-
foretak som har overskudd med 
gjødselmengder og som nå kan 
få tilskudd for en tilpasning 
som for øvrig er uønsket. En slik 

tilskuddsordning står i fare for å 
fungere som en slags symptom-
behandling, mens man kunne 
oppnådd mer ved tradisjonell 
utnyttelse såfremt man innretter 
seg med ønskelig lagring og 
spredning, slik at minst mulig 
havner på avveie og mest mulig 
til jord- og plantevekst, heter det 
blant annet.

Departementets reaksjon på 
dette er et kort og ganske snurt 
svarbrev, der det vises til Land-
bruksdirektoratets sentrale rolle 
i utformingen av forslaget, men 
der det likevel konkluderes slik:

Etter departementets syn 
inneholder Landbruksdirekto-
ratets høringsuttalelse nå en 
så vidt grunnleggende kritikk 
av forslaget på en rekke helt 
sentrale områder, som f.eks. 
måloppnåelse, innretning av 
vilkår og kontroll, at det ikke 
vil være forsvarlig å iverksette 
forskriften uten en nærmere 
utredning.

Men dette betyr ikke at hele 
ordningen gravlegges, depar-
tementets brev avsluttes slik: 
Landbruks- og matdeparte-
mentet ber Landbruksdirek-
toratet utrede de forhold som 
man mener ikke er tilstrekkelig 
ivaretatt i høringsutkastet, og 
eventuelt utarbeide et revidert 
forskriftsutkast.  

Og det skal skje i løpet av 
oktober. 

Tilskudd for husdyrgjødsel til biogass:

Landbruksmyndighetene torpederte 
sitt eget forslag
Landbruksdirektoratet, 
som er Landbruks- og 
matdepartementets 
fagdirektorat, slaktet 
departementets for-
slag til forskrift om 
tilskudd for levering av 
husdyrgjødsel til bio-
gass. Resultatet er at 
departementet trekker 
hele forslaget og ber 
direktoratet komme 
opp med noe bedre.

Av Johs. Bjørndal

Gras  
Alle husdyrgjødseltyper kan brukes på enga og storfegjødsel er særlig godt 
egnet i eng som har et stort kaliumbehov. Gras har lang vekstsesong og 
utnytter den gradvise frigjøringen av næringsstoffer fra husdyrgjødsla svært 
godt. Spredning tidlig i vekstsesongen gir plantene god tid til å ta opp 
næringsstoffene. Forurensning av fôret er en risikofaktor siden vi høster hele 
planta. Husdyrgjødsel på eng bør derfor helst brukes vanninnblandet og i 
moderate mengder, maks 2,5 – 3 tonn gylle. Husdyrgjødsla bør spres på små 
planter/stubb og gjerne i forkant av nedbør slik at den ikke tørker inn på 
bladverket. God høsteteknikk reduserer faren for forurensning betraktelig.  

Mais til fôr 
Mais krever lang vekstsesong og tar opp næring helt fram til frosten. Den er 
dermed spesielt godt egnet for gjødsling med husdyrgjødsel. Husdyrgjødsla bør 
moldes ned før såing og 4-5 tonn/ daa bløtgjødsel fra storfe er passende. Under 
kalde norske forhold får vi god respons på fosforgjødsling, og husdyrgjødsla kan 
gjerne suppleres med plassert fosfor (startgjødsel) for å sikre god rotutvikling 
og hindre tidlig vekststagnasjon. 

Helsæd og grønnfôr 
I helsæd er behovet for næring som for korn. Unntaket er når det sås med 
gjenlegg da dette er i stand til å utnytte næringa som frigjøres etter at kornet 
har avsluttet sitt næringsopptak. Grønnfôr som skal høstes flere ganger har et 
større næringsbehov enn helsæd og flere tildelinger igjennom sesongen kan 
også være aktuelt. En bør imidlertid være nøye med å unngå forurensning av 
fôret på lik linje som i eng.  
 
 

 

I løpet av noen måneder har 
Landbruksdirektoratet blitt imot 

ordningen med tilskudd til bønder 
som leverer eller selv utnytter 

husdyrgjødsel til biogass. I hørings-
uttalelsen til sitt eget forslag tas det 

til orde for at tradisjonell utnyttelse 
av gjødsla er bedre.
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Les mer og se noen av våre referanser på www.onsitesecurity.no

Intelligent område- 
og brannsikring

Onsite Security sikrer og overvåker 
dine områder og verdier på en 
smart og kostnadseffektiv måte. 

Oppdag brann før det brenner og 
gasslekkasjer i tidlig fase. Stopp 
inntrengere før de når kritiske 
områder. 

NGIR er svært nøgd med at uønska trafikk 

på området vårt er sterkt redusert etter at 

Onesite Security overtok vakthaldet hjå oss.

Overvaking av temperaturendringar i 

restavfallet i omlastingshallen vår gjev oss 

høve til å oppdaga og hindra ein brann lenge 

før ein røykvarslar eller eit sprinklaranlegg 
gjev utslag.

Erlend Kleiveland 
Dagleg leiar, NGIR

Bygging av et utvidet og 
oppgradert Mjøsanlegg er 
i full gang på Lillehammer. 
Fra tidlig i 2016 skal det nye 
anlegget kunne ta imot  
30 000 tonn våtorgan isk 
avfall, en dobling av dagens 
kapasitet. I tillegg til de 
opprinnelige eierne av 
Mjøsanlegget, GLØR, HIAS 
og GLT-Avfall, går nå også 
det interkommunale avfalls-

selskapet SØIR (Sør-Østerdal 
interkommunale renovasjons-
selskap) inn på eiersiden. 
Kostnadene ved utbyggingen 
er beregnet til 145 millioner 
kroner, men dette skal ikke 
føre til at renovasjonsgebyret 
i eierkommunene øker, heter 
det. Utbyggingen omfatter 
også anlegg for oppgradering 
av biogassen til drivstoff. 

Ekstra kollektivmidler 
gir biogass på bussene i 
Trondheim neste år
De rundt 200 gassbussene 
som ble tatt i bruk i Trondheim i 
2010 og 2011 kjører foreløpig 
på naturgass. Men nå skal 20 
ekstra millioner fra revidert 
nasjonalbudsjett sørge for at de 
går på biogass,  i hvert fall deler 
av neste år. Men hva som senere 
skjer er helt uvisst.

Henning Lervåg, leder for 
Miljøpakken i Trondheim, sier til 
Kretsløpet at de 20 millionene 
dekker litt over halvparten av 
merkostnadene ved å kjøre på 
biogass i et år. Som tidligere 
omtalt i Kretsløpet går de 200 
gassbussene i Trondheimsregi-
onen nå på naturgass, som de 
får kjøpt for rundt 6 kroner pr 
Nm³.  Biogass koster i dag bort-
imot det dobbelte, så en over

gang medfører en merkostnad 
på rundt 36 millioner kroner årlig. 

Lervåg sier dagens bussanbud 
strekker seg fram til 2018, og at 
det er intensjonen å legge inn 
krav om biogassdrift i anbudet 
som skal erstatte dagens. Men 
fram til da er bruk av biogass 
avhengig av at statlige midler 
blir stilt til disposisjon. – Vi har 
ikke funnet noen slike i forslaget 
til  statsbudsjett for 2015, men 
ekstramidlene vi nå har fått kom 
jo inn under behandlingen i Stor-
tinget, sier Lervåg. Han forteller 
at utslippet fra bussene med 
dagens drivstoff utgjør 6% av de 
totale utslippene fra transport i 
Trondheim. – Det er stor politisk 
vilje her til å komme over på 
CO2-nøytralt drivstoff, sier han.

Slik så det ut på byggeplassen på Roverudmyra i slutten av september.

Byggeplass uke 39

Bygging i gang på 
Lillehammer

J.B.
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Kretsløp Follo skrinlegges
På et ekstraordinært møte 17. september vedtok 
styret i Follo Ren enstemmig å stoppe arbeidet 
med å etablere et sorterings- og gjen-
vinningsanlegg i Vestby. Styret 
har også stilt sine plas-
ser til dispo-
sisjon og det 
interkommunale 
samarbeidet i Follo 
har fått et kraftig skudd 
for baugen.

Av Johs. Bjørndal

GJENVINNING

Follo Ren har arbeidet med Kretsløp Follo helt 
siden 2007 og ifølge Østlandets Blad er det 
brukt rundt 10 millioner kroner. Meningen var 
å etablere et sentralsorteringsanlegg etter 
den såkalte Ludvika-modellen, der det utsor-
terte matavfallet skulle viderebehandles i 
en såkalt tørr biogassprosess. Prosjektet 
hadde i utgangspunktet en kostnadsramme 
på 170 millioner kroner og var basert på 
eierkommunenes rundt 19 000 tonn med 
husholdningsavfall. Men det ble også utredet 
anlegg med dobbelt så stor kapasitet, da 
Bærum kommune lenge viste interesse for 
prosjektet. Opprinnelig var det meningen at 
anlegget skulle ligge i tilknytning til NMBU 
(tidligere Landbrukshøgskolen), men etter 
hvert ble det bestemt at Vestby var stedet 
og her er det kjøpt inn en tomt til formålet.

SKI HOPPET AV
Senhøsten 2012 vedtok imidlertid Bærum å 
si nei og man gikk tilbake til den opprinnelige 
størrelsen. I fjor høst ble det klart at den 
opprinnelige kostnadsrammen ikke holdt, 
og man måtte be om en kapitalutvidelse til 
300 millioner. Dette var ikke populært hos 
eierkommunene, spesielt ikke i Ski, der det 
også i 2011 var et ytterst knapt flertall for 
prosjektet. Med sine 30 000 innbyggere er 
Ski den største av de involverte kommunene, 
og det var et alvorlig slag for prosjektet da 

en ny kommunestyrebehandling i november 
i fjor resulterte i at kommunen hoppet av. 
Det var imidlertid da flertall for å fortsette 
i de fire øvrige kommunene, og i Follo Rens 
representantskap. 

Men i løpet av den siste måneden har også 
Ås kommune gitt signaler om at de ønsker 
å revurdere sin deltagelse. I styrevedtaket 
heter det da også kort og greit at «arbeidet 
med Kretsløp Follo innstilles da det ikke er 
mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkom-
munenes kommunestyrer».

– JEG ER LEI MEG
Vedtaket gir også prosjektleder fullmakt til 
å avvikle alle inngåtte avtaler og forberede 
salg av eiendommen i 
Vestby, der anlegget etter 
planen skulle ligge. Men 
Sjøvold, som også er leder 
i Oppegård Høyre, sa rett 
etter vedtaket at dette var 
en av de tøffeste avgjørels-
 ene han hadde vært med 
på. – Styret mener fortsatt 
at Kretsløp Follo ville 
vært beste løsning for miljøet og 
abonnentene. Men det er ikke politisk flertall 
i kommunene for å gjennomføre Kretsløp 
Follo, noe som var en forutsetning. Jeg er lei 
meg for alle dem som har vært for prosjektet 

som vi nå må skrinlegge. Det har vært langt 
flere for enn imot, sa Sjøvold til Østlandets 
Blad.

FORTSATT KRANGLING
Etter nedleggingsvedtaket har det oppstått 
en ny krangel. Varaordfører i Ski, Andre Kvak-
kestad (FrP), har beskyldt styreleder Sjøvold 
for å holde tilbake viktig informasjon. Det 
skal ifølge Østlandets Blad dreie seg om en 
juridisk betenkning fra Advokatfirmaet Kluge, 
bestilt av Ski kommunene. Her slås det fast 
at det er brudd på IKS-loven når det interkom-
munale selskapet Follo Ren stiller garantier 
eller pantsetter sin eiendom som sikkerhet 
for det nye datterselskapet Kretsløp 

Follos låneforpliktelser. 
 – I betenkningen slår Kluge 
fast at Follo Ren ikke har 
lov til å ta opp 130 millioner 
ekstra i gjeld ved samtidig å 
opprette et datterselskap, 
Kretsløp Follo AS, som skal 
låne penger med sikkerhet i 
eiendeler som tilhører Follo 
Ren, sier Kvakkestad. Han 

beskylder styreleder for å ha 
underslått denne vesentlige informasjonen, 
som han mener er den egentlige årsaken til 
at hele prosjektet plutselig ble skrinlagt.  

Det planlagte sentralsorteringsanleg-
get Kretsløp Follo, slik det blant annet ble 

presentert på Avfallskonferansen 2013. Etter 
syv års utredning begraves nå dette prosjektet.

“Vi presenterte det 
vi mente var den 
beste løsningen…
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SLÅR TILBAKE
Men Thomas Sjøvold avviser denne kritikken 
og slår hardt tilbake: – Hvis styret i ettertid 
skulle vise seg å være misfornøyd med 
prosessen, til nå har jeg bare hørt det 
motsatte, så skal jeg ta den kritikken. Men 
jeg tar den ikke fra Kvakkestad. At han er 
misfornøyd med meg, har jeg hørt før, sier 
styrelederen i Follo Ren. – Jeg forventet å få 
en masse kritikk etter å ha stoppet Kretsløp 
Follo. Jeg hadde ventet at dette skulle komme 
fra det store flertall av folkevalgte i Follo 
som var for Kretsløp Follo. Ikke fra en som har 
oppnådd det han ønsket, men er misfornøyd 
med hvorfor han har oppnådd det, sier styre-
leder Thomas Sjøvold til Østlandets Blad.

HVA NÅ?
Ordførerne i Frogn og Nesodden har etter 
vedtaket gitt uttrykk for stor skuffelse og 

bekymring for det videre samarbeidet mellom 
Follo-kommunene. Styreleder Thomas Sjøvold 
sier til Kretsløpet at det sittende styret ikke 
vil gå løs på en ny runde med utredninger. 

– Vi presenterte det vi mente var den beste 
løsningen, men den var det altså noen av 
eierne som ikke ville være med på, sier han. 

På spørsmål om det framtidige samar-
beidet i Follo Ren henviser Sjøvold til 
representantskapets leder Thore Vestby, 
ordfører i Frogn, som har vært en av de 
varmeste forkjemperne for Kretsløp Follo. 
Han har dette å si om samarbeidet videre. 
– Nå får kommunestyrene først si klart fra 
hva de vil. Jeg er bekymret for om vi klarer 
å opprettholde kompetansen i Follo Ren og 
om vi klarer å få til en rimelig og miljømessig 
riktig avfallsbehandling i framtida. På kort 
sikt fortsetter alt som før, vi har avtale om 
å levere restavfall til Klemetsrud ut 2016. 
Men hva som blir den langsiktige løsningen 
for avfallet fra Follo er nå helt uvisst, sier en 
lettere oppgitt Thore Vestby. 

Thore Vestby er ordfører, både i Frogn og 
i Follo Rens representantskap. Han smiler 
ikke fullt så mye når vi spør om hvilke kon-
sekvenser skrinleggingen av Kretsløp Follo 
vil få for Follo Ren-samarbeidet. 
Foto: Frogn kommune. 
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INNSAMLING

Steen & Strøm ble nylig kåret til 
«det mest bærekraftige kjøp-
esenterselskapet i verden». 
Kretsløpet har besøkt Metro på 
Lørenskog, en av selskapets 12 
sentre i Norge, for å se hva det 
betyr i praksis.

Av Johs. Bjørndal

Steen & Strøm, selskapet som godt voksne 
forbinder med landets første rulletrapp i stor-
magasinet i Oslo sentrum, er i dag ikke lenger 
eier av dette stormagasinet, men et selskap 
som eier og driver 34 kjøpesentre i Norge, 
Sverige og Danmark. Etter at Stein Erik 
Hagen solgte seg ut i 2009 har selskapet 
vært på utenlandske hender, og i dag eies det 
av den franske kjøpesentergiganten Klépierre 
(56%) og det nederlandske pensjonsfondet 
ABP (44%). 

I den årlige GRESB-undersøkelsen deltar 
637 av verdens største eiendomsaktører i en 
konkurranse om å være mest bærekraftig, og 
her ble altså Steen & Strøm i 2014 rankert 
som «Sector leader» og «Green Star» blant 
115 kjøpesenteraktører. Det gir selvsagt 
grunnlag for en pressemelding med mange 
fine ord. Men hva betyr det egentlig, for 
eksempel for avfallshåndtering og energi-
bruk?

LØNNSOM BÆREKRAFT
Metro er et stort kjøpesenter, med 100 
butikker på til sammen 99.000m2 i to 
adskilte bygg, som omsetter for rundt en 
milliard kroner i året. Her treffer vi Thomas 
Steen-Gundersen og Sole Paus, som er 
såkalte Property Managere i Steen og Strøm 
Norge AS. – Utgiftene til renovasjon og energi 
utgjør rundt regnet en tredjedel av drift-
skostnadene i et moderne kjøpesenter. Det 
er derfor ingen floskel at miljø og økonomi 
går hånd i hånd når det gjelder forbedringer 
på disse områdene, sier Steen-Gundersen. 

– Våre eiere, som er rent finansielle, har 
forstått dette og satt arbeidet i system. Jeg 
vil også påstå at vi ligger langt framme i vårt 
CSR-arbeid (Corporative Social Responsibility 
= samfunnsansvar) supplerer Paus. 

Dette betyr at det er satt langsiktige 
mål for forbedringer på konsernnivå, samt 
spesifikke mål for det enkelte kjøpesenter. 
Konsernmålet for avfall er 75% material-
gjenvinning innen 2016, og for energi en 
20% reduksjon i forbruket fra 2010 til 2016. 
Propery Manager Thomas Steen-Gundersen 
kan konstatere at han ligger godt an mht 
energi, men har et stykke igjen på avfalls-
håndteringen. Hittil i år er andelen avfall til 
materialgjenvinning fra Metro 60%. Da er ikke 
trevirke regnet med, senteret har en egen 
henteordning for paller, som stort sett brukes 
om igjen.

MANGE FRAKSJONER
– Kildesortering både i butikkene og felles-
områdene fungerer stort sett godt, men 
resultatet avhenger definitivt også av at 
det finnes personer i systemet som føler et 

eierskap til avfallsrommet og som sjekker det 
som kommer inn dit. Det har vi her, mange 
butikker har opplevd å få avfallet sitt tilbake, 
med beskjed om å sortere bedre, forteller 
han. – Samtidig må vi jo ha klart for oss at 
butikkene er kundene våre, det er grenser for 
hvor tøffe vi kan være, sier Steen-Gundersen.

I avfallsrommet er det hele 16 ulike 
fraksjoner, merket med plakater som Steen & 
Strøm selv har designet. Her er også tre store 
komprimatorer for papp og restavfall, samt 
to for plast, en for klar plast og en for farget 
folie. Her finnes også kjølerom, der matavfall 
og frityrfett fra senterets spisesteder havner. 
– Vi hadde en egen komposteringsenhet en 
periode, men mengdene var for små til at den 
fungerte godt, forteller Steen-Gundersen. 
Senteret har en totalavtale med Norsk Gjen-
vinning for alt avfall unntatt treverk. Denne 
avtalen gir et solid insitament for kildesor-
tering. – Så godt som alle utgiftene ligger på 
restavfall, mens de øvrige fraksjonene bidrar 
som positiv inntektspost i avfallsregnskapet, 
forklarer Steen-Gundersen. 

Bærekraftige butikker

Thomas Steen-Gundersen og 
Sole Paus viser fornøyd fram et 
ytterst ryddig og rent avfallsrom i 
underetasjen på Metro.

Mange har erfart at kildesortering i fellesområder er en utfordring. Steen & 
Strøm har valgt denne løsningen i sine kjøpesentre.

Kjøpesenteret Metro er et godt 
synlig element på Lørenskog.

Steen & Strøm har selv produsert utvetydige plakater 
som illustrerer de ulike avfallsfraksjonene.
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“
…heldigvis er 
mange miljøtiltak 
også lønnsomme.

KONKURRANSEÅND
Nå skal det sies at avfallsmengdene fra et 
kjøpesenter er relativt beskjedne, i forhold til 
den store aktiviteten og omsetningen. I fjor 
var den totale avfallsmengden fra Metro 384 
tonn, (trevirke er ikke med) hvorav emballa-
sjekartong var den klart største fraksjonen 
med 153 tonn. Paus forteller at Steen & 
Strøm-konsernet har delegert mye ansvar 
til det enkelte kjøpesenter, noe som gjør 
det mulig å spille på konkurranseelementet. 
– Vi publiserer tall for avfall og energibruk 
på alle sentrene, og jeg opplever at det er 
en dugnadsånd i organisasjonen og stort 
engasjement fra driftspersonellet på disse 
områdene, forklarer Paus. 

HOLDNINGER
Steen-Gundersen mener mye av utfordringen 
ligger i å få innarbeidet riktige holdninger 
til leietakerne, altså de butikkansatte. Han 
er også ansvarlig for Steen & Strøms senter 
på Hamar, som er «best i klassen» på avfall, 
og har vært oppe i  en materialgjenvinnings-
grad på 86%. – Det er flere forklaringer på 
det, men mindre turnover i butikkene og en 
veldig godt innarbeidet kildesorteringstradi-
sjon rundt Mjøsa betyr mye, mener han. Og 
forteller at Metro arbeider målrettet for at 
holdningene skal bli like gode i Lørenskog.  
– Hvert år inviterer vi barnehager og første-
klassinger som får i oppgave å kildesorte en 

stor haug med avfall i riktige sekker. Dette 
utløser en voldsom iver hos barna, sier han.

SYSTEMATISK ENERGIOPPFØLGING
Når det gjelder energibruk hadde Metro et 
årsforbruk i 2010 på 259 kWh pr m2. Hittil i år 
er resultatet 228 kWh pr m2, en reduksjon på 
12%. – Vi har engasjert selskapet EvoTek AS 
som energikonsulent og arbeider systematisk 
med tiltak for å redusere forbruket. Vi leverer 
for eksempel kjøling til matbutikkene hele 
året, og har nå installert en varmeveksler som 
utnytter overskuddsvarmen til fortausopp-
varming, noe som har redusert behovet for 
tilført varme betydelig, forklarer Steen-Gun-
dersen. Nå ser han på muligheten for å senke 
normaltemperaturen i sentrene ytterligere. 
– Kundene kommer stort sett i ytterklær og 
synes det er mer enn varmt nok. Men de 
butikkansatte vil jo helst slippe å ha på seg 
altfor mye klær, sier Steen-Gundersen. 

Den tilførte varmen har siden 2010 blitt 
levert fra Akershus Energi sitt fjernvarme-
nett, en løsning som fungerer utmerket. 
En vesentlig energibærer er naturlig nok 
elektrisk strøm, og Steen- 
Gundersen sier de nå er i gang 
med ytterligere energitiltak, 
bla bytte til LED-belysning i 
fellesarealene, noe han mener 
vil bidra til ytterligere noen 
prosent reduksjon. 

Og heller ikke butikkenes strømforbruk går 
upåaktet hen, selv om de betaler dette selv. 
– Vi gjennomfører såkalte nattevandringer, 
der vi ser på muligheter for å redusere energi-
forbruket utenom åpningstid ytterlig ere. 
Og resultatene presenteres på møter med 
leietakerne, der det vises fram konkrete 
eksempler. – Dette har nok gitt enkelte noen 
aha-opplevelser, mener Gundersen.

«GREEN STAR»
Paus forteller at det finnes flere konkur-
ranser kjøpesentrene i mellom, også på tvers 
av konserngrensene. – Vi har den såkalte 
driftsteam-prisen der en uavhengig gruppe 
vurderer driften av sentrene, den har vi 
vunnet fire av fem ganger. Vi har vært miljø-
fyrtårnsertifisert i mange år og har vært med 
å legge premissene for denne ordningen. Nå 
har vi også ISO 14001 sertifisert alle våre 
sentre, som den første kjøpesenteraktøren i 
Norge. Jeg tør med trygghet påstå at Steen & 
Strøm er en ekte «Green Star», en posisjon vi 
er stolte over å inneha. Drift av kjøpesentre 
handler selvsagt om å tjene penger, men 

heldigvis er mange miljøtiltak 
også lønnsomme, avslutter 
Sole Paus.
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Valdres Flishogging og Bioenergi AS 
og Telge Återvinning AB har valgt 
HAAHJEM® H-CON 1050-20 WR for 
metallutskilling og bakkelagring

KAHRU AS
Gjøsundneset 23
6040 VIGRA
Tlf: 70 18 19 00 - post@haahjem.no

KAHRU AS® utvikler og leverer løsninger 
til pukkverks- og gjennvinningsbransjen

Se mer på: www.haahjem.no
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Saken gjelder altså hele det beløpet som 
Frevar har innbetalt i sluttbehandlingsavgift, 
fra denne ble innført i 1999 og fram til 2010. 
Direktør Fredrik Hellstrøm forteller at det 
dreier seg om 70 millioner kroner pluss renter. 

Saken startet egentlig med at Toll- og 
avgiftsdirektoratet (TAD) ble oppmerk-
somme på at Norcems anlegg i Brevik tok 
imot og forbrente betydelige mengder 
husholdningsavfall uten at selskapet var 
registrert som avgiftspliktig. TAD fattet 
vedtak om avgiftsplikt, Norcem klaget og 
Finansdepartementet avgjorde i mai 2009 at 
Norcem fortsatt skulle være fritatt for denne 
avgiften.

Da hadde allerede Hurum Energigjenvin-
ning KS (HEKS) anlagt sak mot staten, fordi 
selskapet mente seg berettiget til avgifts-
fritak. Som noen vil huske gikk all energien 
fra dette Energos-anlegget rett over til 
naboen, Hurum Papirfabrikk. Energien ble 
altså brukt i prosessindustrien, akkurat som 
hos Norcem. 

HEKS tapte imidlertid denne saken, men 
etter at Finansdepartementet hadde truffet 
sitt Norcem-vedtak ble TAD instruert om at 
fritak også skulle gjelde HEKS, under henvis-
ning til krav om likebehandling. Dispensasjon 
ble dermed gitt og all innbetalt sluttbehand-
lingsavgift fra HEKS ble tilbakebetalt. 

Frevar søkte etter dette også dispensa-
sjon, daværende KLIF anbefalte at dette ble 
gitt, og avgiftsfritak ble innvilget av TAD i 
2012, lenge etter at sluttbehandlingsav-
giften for avfall til forbrenning var avviklet. 

Men vedtaket innebar ikke tilbakebetaling 
av all avgift, bare fra søknadstidspunktet (4. 
mars 2010) og fram til avgiften ble avviklet 
1. oktober samme år. Frevar klaget på at ikke 
all avgift ble tilbakebetalt, men Finansdepar-
tementet opprettholdt i et vedtak fra 23. mai 
2012 TADs avgjørelse. Frevar gikk da til sak 
mot Staten. 

Denne ble behandlet i Fredrikstad Tingrett, 
og 20.september i fjor ble det avsagt en 
dom som ga Frevar fullt medhold. Retten 
mente det forelå forskjellsbehandling uten 
saklig grunn, Finansdepartementets vedtak 
ble kjent ugyldig og departementet ble 
også idømt saksomkostninger. Staten anket 

dommen, og til tross for at dette skjedde en 
uke etter at ankefristen var gått ut ble anken 
godtatt og saken behandlet på nytt i Borgar-
ting lagmannsrett, i september iår.  
– Det gjelder tydeligvis egne regler for 
Staten, bemerker direktør Fredrik Hellström i 
Frevar tørt til Kretsløpet. 

Han er naturligvis meget spent på 
dommen, som etter det vi forstår vil foreligge 
rundt 1. november. – En eventuell refusjon 
vil gi Frevar mulighet til å foreta miljøinves-
teringer for framtida, i tråd med avgiftens 
opprinnelige formål, sier Hellström. 

Frevar kjemper om 
70 millioner kroner

Etter at Norcem og Hurum Energigjenvinning vant fram 
med sine saker om fritak fra sluttbehandlingsavgift søkte 
Frevar også om slikt fritak, siden anlegget leverer energi 
til prosessindustrien. Fritak ble innvilget fra mars 2010, 
men ble ikke gitt tilbakevirkende kraft slik de andre fikk. 
Frevar gikk til retten og vant i Fredrikstad Tingrett, men 
staten anket saken.

Av Johs. Bjørndal

Direktør Fredrik Hellström i Frevar venter med spenning 
på dommen som avgjør om staten må tilbakebetale 70 
millioner + renter i sluttbehandlingsavgift, som Frevar 

innbetalte fra 1999 til 2010.
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Direktøren
FREVAR KF eier, driver, vedlikeholder og utvikler kommunens anlegg innen behandling av 
avfall, rensing av avløp og produksjon av drikkevann. Vi er et foretak med fokus på drift, 
utvikling og vekst basert på våre kjernevirksomheter, vår kompetanse og våre anlegg.

Om året som har gått

2013 var preget av energiforhandlinger med 
industrien for å kunne sikre fortsatt drift av 
energigjenvinningsanlegget. Etter nesten 12 
måneder med konstruktive samtaler kunne 
FREVAR enes med industrien. Viktig industriell 
økologi på Øra industriområde er sikret for en ny 
periode.

I løpet av 2013 ble også det nye biogass-
anlegget ferdigstilt, og kunne settes i drift i juli. 
Etter innledende tidvis tøff oppstartsdrift går 
biogassproduksjonen nå bra. Anlegget har, som 
alle industrianlegg, behov for, og krav til 
forbedring og optimalisering. Utviklingen skjer 
raskt takket være godt samarbeid med våre 
leverandører, FREVARs store nettverk i bio-
gassbransjen, og våre dyktige medarbeidere 
med kompetanse på nettopp drift av anlegg.

Biogassanlegget er et godt eksempel på de 
mange synergier som finnes og benyttes på 
FREVAR. Bruk av ÊrestprodukterÊ som råvarer, 
og bruk av miljøvennlig avfallsbasert energi viser 
at man kan produsere biogass med fokus på 
miljø, økonomi og samfunn. På FREVAR er vi 
stolte av å bidra til å forsyne de ca 100 biogass-
bussene i Østfold med klimanøytral energi.

På avfallshåndteringen er vi klare for å oppfylle 
våre forpliktelser i mudderprosjektet 
ÊRøsvikrennaÊ. Kystverket er i en avsluttende 
prosess før prosjektet forhåpentligvis starter opp 
høsten 2014.

Villere, våtere vær er vel neppe noe nytt for 
noen lenger. En av konsekvensene er at 
produksjonen av drikkevann kan bli utfordrende. 
FREVARs styre har vedtatt en strategiplan hvor 
det viktigste momentet er sikring av drikke-
vannets kvalitet. I 2014 starter FREVAR opp et 
prosjekt med bygging av kullfilter på vannverket. 
Dette vil sikre drikkevannets kvalitet til både 
innbyggerne og industrien. Kullfilteret vil, 
sammen med øvrige rensetrinn på vannverket, 
møte og håndtere de nye forurensingene som 
kommer av ekstrem nedbør på kort tid.

Utfordringer gir nye muligheter. 2013 kan sies å 
ha vært FREVARs tøffeste år noensinne. 
Utfordringene har tidvis stått i kø, ikke minst på 
det økonomiske planet. Ledelsen startet tidlig på 
året opp et forbedringsprosjekt som ble gitt 
arbeidsnavnet ÊFREVAR Case 2013Ê. Prosjektet 
ble drøftet og forankret sammen med styret og 
de tillitsvalgte. Det tar for seg forbedringer 
innenfor alle FREVARs aktiviteter. 
Effektueringen av prosjektet bidrar til at vi kan 
drive anleggene videre med bedre resultater.

Jeg takker for den gode innsatsen og den 
konstruktive holdningen som alle ansatte ved 
FREVAR viser hver dag på jobb. Det er det som 
er ekte hverdagsmagi! Utnyttelsen av synergier 
og samdrift er stor. Det er evnen til å se, og
utnytte synergiene, som er nøkkelen til 
FREVARs fremtidige suksess!

Fredrikstad, 11.02.2014

Fredrik Hellström, direktør

Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet 
valgte Fylkesmannen i Vestfold å anmelde 
Revac da innholdet i haugen som brant i 
sommer ble kjent. Revac er en av de største 
bedriftene i landet innen behandling av 
EE-avfall. Rundt 1250 tonn innsamlet og 
delvis miljøsanert avfall brant i 36 timer og 
avrenningen av slukkevann førte til omfat-
tende fiskedød i nærliggende vassdrag. 
Fylkesmannen mente bedriften handlet 
«uaktsomt og klanderverdig» og brøt både 
Forurensningsloven og vilkårene i sin egen 
utslippstillatelse.

Politiet i Vestfold har overlatt saken til 
Økokrim, og her sier lederen for miljøteamet 
Tarjei Istad at de holder på å gjennomgå 

mye materiale, og at en eventuell siktelse 
ikke vil være klar på mange uker ennå.

Revac  har på sin side offentliggjort en 
rekke tiltak som skal forhindre at en slik 
hendelse gjentar seg. Det dreier seg om 
forbedret brannberedskap og en løsning 
som sørger for at utløpet for infiltrasjon 
av overflatevann plomberes dersom brann 
oppstår. Vann fra slukningsarbeid vil da bli 
sugd opp og transportert bort, heter det 
på bedriftens hjemmesider. Revac har også 
startet med å forbedre  den eksisterende 
løsningen for utslipp av overflatevann, da 
dagens godkjente løsning  «har vist seg 
ikke å være tilfredsstillende i en bered-
skapssituasjon», heter det .

Økokrim etterforsker Revac



Vi løser dine 
avfallsutfordringer
Norges største selskap innen kjøp og 
salg av avfall gir deg trygge løsninger.

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

Rekom er størst på logistikk og 
solid 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 løse dine 
logistikkbehov. Vi tar dine utfordringer 
på alvor, og finner de gode løsningene 
- 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

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no
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– Bilbransjens eget returselskap

Det nærmeste du kommer tungmetaller i dagens biler, er blyanten som blir brukt på tegnebordet

Stadig mer avansert elektronikk i biler fører til stadig mer 
omfattende bruk av kretskort. Til tross for det, har bruken av 
tungmetaller i biler blitt radikalt redusert i perioden år 2000 til 
år 2008. Komponenter, som tidligere inneholdt høye verdier 
av tungmetaller som bly, krom og kadmium, er i dag en saga 
blott i bilindustrien. 

Cirka 85 % av bilene  som vrakes i 2014 vil ha en alder på mellom 11 
og 25 år. Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet for-
svinner fra trafi kken og naturen. Reduksjonen i bruk av tung-
metaller til er ikke til å kimse av. Bruken av bly er praktisk talt 
eliminert med en reduksjon på hele 99,7 %. For Krom VI er tallet 

imponerende 99,99 % reduksjon, mens det tilsvarende for kadmium 
er hele 96 %. Et eksempel: De nyere bilene produsert etter 2008 
har ca. 4 kilo «rene» kretskort i snitt, mens de eldre bilene 
produsert før år 2000 har cirka 1 kilo «skitne» kretskort i snitt. 
Det betyr at vi for én gangs skyld opplever et problem som 
med tiden løser seg selv. 

Økt vrakpant har gitt  gitt voldsom økning i innlevering av vrakede 
biler. Fra 1.januar år 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert 
statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra 1. juli 2013. Det ble totalt 
innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012. Det innebærer 
en økning på nesten 29 % år over år. Det er derfor hevet over

enhver  tvil at vrakpanten er et svært effektivt virkemiddel for å 
få gamle, forurensende og usikre biler ut av trafi kken og naturen. 
Vi anbefaler en ytterligere økning i vrakpanten, til minst kr 5.000,- 
for å forsere denne utviklingen.  

Unngå særnorske regler Autoretur med samarbeidspartnere er 
svært opptatt av at det ikke innføres særnorske regler for 
gjenvinning av vrakede kjøretøyer. Tunge aktører i Europa leder 
den teknologiske utviklingen innen dette feltet og legger 
premisser for både teknikk og metodikk. Gjenvinning er en 
internasjonal  virksomhet.
Autoretur har siden år 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjen-

vinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur drives på nonprofi t 
basis for at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer 
i veien for målet om innsamling og  gjenvinning av utrangerte 
biler, til bransjens og miljøets beste.
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FARLIG AVFALL

Som tidligere omtalt i Krets-
løpet har Norsk Gjenvinning 
satt betyd elige ressurser inn på 
å rydde opp i eget hus.  Blant 
annet har selskapet fått Data-
tilsynets tillatelse til å etablere 
en ekstern varslingsrutine. Et 
system for intern varsling har 
man hatt en stund, noe som har 
ført til at det for tiden pågår fire 
parallelle granskninger av forhold 
man ønsker å rydde opp i. 

– MANGE FRISTELSER
Selskapet stengte blant annet 
utslippene fra Norsk Gjenvinning 
Industri sitt anlegg på Mongstad 
(se egen rute), og i mai ble en 
salgssjef for Norsk Gjenvinning 
Plast dømt til et års fengsel for 
å ha mottatt 370 000 kroner 
i bestikkelser fra en belgisk 
mottager av plasten.  – Avfalls-
bransjen er en veldig uformell 
bransje som samtidig er strengt 
regulert. Denne kombinasjonen 
medfører risiko på flere områder 

og mange av oss føler dette på 
kroppen. Fristelsene er mange, 
ulovlig eksport og korrupsjon 
er blant dem.  Bransjen må ta 
grep og bekjempe presset fra 
kriminelle aktører som vil inn, sa 
Runa Opdal Kerr.

USERIØSE TRADERE
På spørsmål fra Kretsløpet om 
hvordan dette presset arter seg 
i praksis sier Opdal Kerr: – Det 
finnes nok også norske aktører, 
men primært dreier det seg om 
tradere fra øst-Europa og Asia på 
jakt etter avfall. Vår erfaring er 
at avfallet kan havne hvor som 
helst om man benytter seg av 
disse kanalene. 

Men også mer etablerte 
aktører kan ha urent mel i 
posen, Runa Opdal Kerr nevnte 
gjenvinningskonsernet DELA 
Recycling, som inntil nylig mottok 
emballasjeplast fra Grønt Punkt 
Norge og opptrådte på Grønt 
Punkt-dagen så sent som i 

mars. En avdeling i konsernet 
som behandlet farlig avfall 
solgte kvikksølv ulovlig, med det 
resultat at ledelsen ble arre-

En farlig bransje?
Runa Opdal Kerr, juridisk direktør i Norsk Gjen-
vinning, tegnet et dystert bilde av avfallsbran-
sjen i sitt foredrag på Farlig Avfall 2014. Hun 
mente bransjen i økende grad er utsatt for 
profesjonelle kriminelle aktører.

Av Johs. Bjørndal

Videresortering av importert metall ved 
en virksomhet i India. Etter å ha inspi-
sert forholdene har Norsk Gjenvinning 
stoppet all eksport av metall til landet.

Runa Opdal Kerr, juridisk direktør 
i Norsk Gjenvinning, advarte imot 
det hun kalte et økende press fra 
profesjonelle kriminelle aktører. 
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stert og hele virksomheten slått 
konkurs. 

Økokrims har satt følgende 
«trusselvurdering» på trykk: 
Også når det gjelder håndtering 
av farlig avfall er det observert 
en utvikling mot at profesjonelle 
kriminelle tar en større del av 
håndteringen både nasjonalt og 
internasjonalt. Økokrim mener at 
politi og påtalemyndighet i større 
grad bør være oppmerksomme 
på slike aktører. Det bør kanskje 
avfallsbransjen også være, 
kommenterte Opdal Kerr.

– INDIA VAR SJOKKERENDE
Norsk Gjenvinnings «oppryd-
ningsarbeid» omfatter også en 
bedre kontroll med nedstrøms-
kjeden, og tre representanter 
for selskapet – blant dem Runa 
Opdal Kerr som leder selskapets 
revisjonsteam – var nylig på en 
tur til Kina, India og Thailand. Her 
ble ni anlegg som mottar avfall 
fra konsernet besøkt.  – Det vi så 
i Kina var relativt bra, det virker 
som den såkalte Green Fence- 
reguleringen har effekt, i hvert 
fall på import fra EU og USA. Men 
det vi så i India var sjokkerende, 
vi har stoppet vår eksport dit 

fordi viderebehandlingen verken 
var miljømessig akseptabel eller 
human.  Det var ingen kontroll 
på utslippene og en helt uverdig 
utnyttelse av arbeidskraften. 
Det vi så i Thailand hadde høyere 
standard, men dette landet har 
et betydelig innslag av importert 
arbeidskraft fra Myanmar, som til 
dels blir utnyttet, sa Kerr. 

FELLES LØFT
– Det er dessverre ingen tvil 
om at det foregår organisert 
kriminalitet innenfor bransjen. 
Manglende sporbarhet og 
kontroll gjør dette mulig. I tillegg 
til det jeg har nevnt er det 
store muligheter for misligheter 
knyttet til fiktive fakturaer. En 
opprydning krever et felles løft 
og bransjen som helhet må være 
villig til å se utfordringen og til å 
ta kostnadene.  Myndighetene 
må også gjøre sin del av jobben, 
det handler om å legge til rette 
for en konkurranse på like vilkår. 
Regjeringen bevilget 25 millioner 
ekstra  i revidert nasjonalbud-
sjett til innsats mot ulovligheter i 
arbeidslivet. Vi får håpe det bare 
er begynnelsen, avsluttet Runa 
Opdal Kerr.

STOPPET UTSLIPP 
     PÅ EGET INITIATIV
Norsk Gjenvinning Industri (NGI) 
har på eget initiativ stoppet alle 
utslipp fra sitt anlegg på Mong-
stad.  Årsaken er at selskapet har 
avslørt forhold som strider imot 
utslippstillatelsen. 

Et tips til NGI i sommer førte 
til at selskapet hyret inn DNV-DL 
til å granske utslippene fra 
anlegget på Mongstad, som 
tar imot og renser oljeforu-
renset vann. Og den foreløpige 
rapporten viste at det ved tre 
tilfeller har vært ukontrollerte 
utslipp av ikke-renset materiale, 
fordi tankene i renseanlegget 
har blitt overfylt. 

Kommunikasjonsdirektør 
Hans Henrik Torgersen i Norsk 
Gjenvinning forklarer til Krets-

løpet at anlegget på Mongstad 
har tillatelse til å slippe ut både 
spillvann og rensede avfallsfrak-
sjoner, men at alle former for 
utslipp inntil videre er stoppet. 
Anlegget tar altså fortsatt imot 
oljeforurenset vann og avfall, 
men alt lagres nå på tank etter 
behandling. 

Selskapet har varslet Miljødi-
rektoratet og hadde møte der 
22. september. Nyheten om 
utslippene og stengningen ble 
lagt ut på Norsk Gjenvinnings 
nettsider onsdag 17. september, 
dagen før juridisk direktør Runa 
Opdal Kerr holdt fordrag om 
«etikk, moral og selvjustis i 
avfallsbransjen», på konferansen 
Farlig Avfall 2014.



NYHETER

Mannen tilsto forholdet og ble i april idømt 
et års fengsel  i Tønsberg tingrett.  Han har 
imidlertid anket straffeutmålingen og anke-
saken er når dette leses under behandling i 
Agder lagmannsrett.

Ifølge dommen ble domfelte ansatt i Norsk 
Gjenvinning Plast (NGP) i august 2008, som 
innkjøper. Han gjorde det bra i denne jobben 
og fungerte mot slutten av 2010 som 
daglig leder i selskapet noen måneder. Fra 
sommeren 2011 ble han salgssjef i selskapet 
og fikk altså et tilbud fra Gemini, en av 
nedstrømskundene til NGP, om en såkalt kick-

back på 7,50 euro pr tonn plast han sørget 
for å få levert til selskapet.

Ifølge dommen avslo han i første omgang 
dette tilbudet, men da hans private økonomi 
ble stadig mer presset aksepterte han høsten 
2012 en tur til Dubai sammen med sønnen 
sin, for å møte Geminis kontaktperson der 
nede. Tilbudet om kick-back dukket da opp 
igjen og et par uker etter hjemkomsten 
aksepterte salgssjefen «avtalen» pr telefon.  

Første betaling skjedde mot slutten av 
2012, da Gemini overbragte 7000 euro i 
kontanter. Domfelte ga 1250 euro videre til 

selskapets driftssjef, som også hadde blitt 
involvert i «avtalen».  For å slippe håndtering 
av kontanter ble senere overføringer foretatt 
til en konto tilhørende domfeltes samboer, 
som ved tre anledninger ble tilført rundt  
210 000 kroner.  Domfelte opprettet også en 
konto i Sveits som 10. juni 2013 fikk overført 
11 600 euro. 

Dommen sier ingenting om hva som gjorde 
at forholdet ble oppdaget, men tiltalte ble 
pågrepet med 1000 euro i bilen, og skal 
ha uttalt at det føltes som en lettelse å bli 
oppdaget.  Aktor nedla påstand om 13 måne-
ders fengsel samt inndragning av  
334 000 kroner. Dommen ble altså 12 
måneder, noe domfelte anket.  Mannen 
er enslig forsørger med to barn og har 
ifølge dommen fått en ny jobb. Ankesaken 
behandles i Agder lagmannsrett i slutten av 
oktober. 

Fikk fengsel i et år for grov korrupsjon 
– anket straffeutmålingen
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VASKEANLEGG FOR AVFALLSBEHOLDERE  
ALLE STØRRELSER FRA 80 – 1100 LITER (i hh til EN 840, 1-6)

 Vasketid fra 45 sek. pr. vask     Vasketid fra  45 sek pr. vask                  Vaskeautomat 
 1 stk. 4-hjulsbeholder per vask           2 stk. 2-hjulsbeholdere pr. vask                 Innvendig- og utvendig vask

                        Automatisk i lukket kabin

• HØY EFFEKTIVITET – TIDSBESPARENEDE

• VASKER MED KALDT- OG/ELLER VARMTVANN

• JEVN OG GOD VASKEKVALITET

• MILJØBESKYTTENDE – REDUSERT VANNFORBRUK

• ENKEL BETJENING – FORBEDRER ARBEIDSMILJØET

• KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Tlf.: +47 916 43 580
E-mai l: johnny@unotech.no 
w w w.uno te ch.no

Mange anlegg levert i Norge

- Ta kontakt for referanser!

En tidligere salgssjef i Norsk Gjenvinning Plast mottok i løpet av 
høsten 2012 og vår en 2013 til sammen 357 000 kroner i såkalt 
kick-back, eller returprovisjon, fra det belgiske selskapet Gemini 
Corporation N.V. 

Av Johs. Bjørndal



Som tidligere omtalt i Kretsløpet ønsker NOAH og Norcem å ta i 
bruk de gamle sementgruvene under Brevikfjorden til deponering 
av uorganisk farlig avfall, når Langøya om noen år er fylt opp. De 
360 km lange gruvegangene byr på et egnet deponeringsvolum 
på hele 20 millioner m³. Men etablering av et nytt deponi for farlig 
avfall er en møysommelig prosess. Billig er det heller ikke. 

 – Det er en investeringstung prosess, med en betydelig 
usikkerhet både om markedsgrunnlaget og hva som skal til for å 
oppfylle BAT-kravet (best tilgjengelige teknologi). Oppfatningen 
om hva som skal til for å oppfylle dette varierer både blant konsu-
lenter og kunder. Men vi har nå startet arbeidet med konsekvens-
utredning og fastsatt et planprogram. Prosessen som ligger foran 

oss er komplisert og omfattende, det 
er mange som skal ha et ord med i 
laget. Men om det går som vi håper 
vil vi kunne starte deponering i løpet 
av 2019, det vil gi en overlappende 
periode  på 3-4 år før Langøya legges 
ned, sa Berg. 

Stø kurs mot 
deponering i Brevik

Gruverommene under Breviksfjorden er godt egnet til deponiformål.

– Simuleringen av stabilisert avfall i en 
testcelle er avsluttet med godt resultat. Vi 
arbeider videre med sikte på å starte de-
ponering i gruvegangene i 2019, forklarte 
markedsdirektør Trond Berg i NOAH på Farlig 
Avfall 2014.                                                   Av Johs. Bjørndal

Etterbruk av gruverommene godt egnet til deponiformål 

Trond Berg, markedsdirektør i NOAH, forklarte 
at etableringen av et nytt deponi for farlig 
avfall krever både penger, tålmodighet og 
optimisme.

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

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter

Miljødirektoratet har anmeldt 
bedriften RHI Normag for å 
levere farlig avfall til deponier 
som ikke har tillatelse til slikt 
avfall, og for eksport i strid med 
regelverket. 

Av Johs. Bjørndal

RHI Normag ligger på Herøya i Porsgrunn og 
produserer magnesiumoksyd, med dolomitt 
og sjøvann som råstoff, på samme sted 
som Hydros tidligere magnesiumfabrikk. 
Magnesiumoksyd er en vesentlig bestanddel 
ved produksjon av ildfast murverk. RHI 
(Radex Heraklith Industriebeteiligungs) er et 
verdensomspennende konsern, som produ-
serer magnesium på 33 steder i verden og 
har mer enn 8000 ansatte. Hovedkontoret 
ligger i Wien og Normag ble kjøpt i 2002. 

Det spesielle med denne saken er at 
det opprinnelig er en tidligere ansatt i RHI 

Normag som har anmeldt bedriften. Politiet 
i Telemark har deretter kontaktet Miljødirek-
toratet og bedt om en uttalelse, og altså fått 
bekreftet at det er grunnlag for anmeldelse 
dersom den foreliggende informasjonen er 

korrekt.  Det dreier seg altså 
om å levere farlig avfall til et 
deponi som ikke har tillatelse 
til å ta imot dette, og til 
å eksportere avfall uten 
tillatelse. Men på spørsmål 
om hva som er sendt hvor 
svarer Tonje Johnsen i 
Miljødirektoratet sier de ikke 
kan være kilde i denne saken, 
siden det er andre som har 
skaffet til veie informasjon, 
hun henviser i stedet til 
Politiet i Telemark. Her sier 
politiadvokat Svein Folkestad 
at det dreier seg om avfall 
fra magnesiumproduksjonen 
som er deponert både 

inne på fabrikkområdet, ved Bjorstaddalen 
avfallsanlegg i Skien og hos en gårdbruker i 
Vestfold. Folkestad sier at avfallet fortsatt er 
til analyse, slik at det er for tidlig å si hva det 
egentlig inneholder. 

RHI Normag anmeldt for ulovlig 
deponering og avfallseksport

FARLIG AVFALL

RHI Normag på Herøya er anmeldt for ulovlig deponering av farlig avfall og 
for ulovlig eksport.



DU KILDESORTERER  
IKKE FOR GRØNT PUNKT. 

Du kildesorterer for ham som kommer etter deg. For Lasse. Eller kanskje Arve. Eller Astri. For når du kilde- 
sorterer, blir emballasjen gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du miljøansvar. Og skaper en bedrift som bryr seg 
– om både Lasse, Arve og Astri. 

Finn ditt returpunkt på grøntpunkt.no eller avtal henting med innsamleren din.
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FARLIG AVFALL

Snart klart for elektronisk deklarering 
av farlig avfall
Det etterlengtede elektron-
iske deklarasjonssystemet 
for farlig avfall og radio-
aktivt avfall (Avfallsdekla-
rering.no) ble demonstrert 
av prosjektleder Trude 
Syversen på Farlig Avfall 
2014. Men det betyr ikke at 
systemet er helt  klart til å 
tas i bruk.

Av Johs. Bjørndal

I hele dette årtusenet har det vært snakket 
om at de såkalte deklarasjonsskjemaene som 
må følge alt farlig avfall snart skal erstattes 
med en elektronisk løsning. Nå har arbeidet 
omsider kommet så langt at prosjektleder 
Trude Syversen kunne demonstrere deler 
av løsningen for konferansedeltagerne i 
Haugesund.  Men det gjenstår mye arbeid før 
løsningen kan sjøsettes og gjøres tilgjengelig 
for alle.

På skjermen ble det vist et elektronisk 
skjema som var godt gjenkjennelig for de 
som har erfaring med dagens papirløsning.  
En vesentlig forbedring fra dagens opplegg 
er at skjemaet når det er ferdig utfylt 
automatisk blir tilgjengelig for mottakeren 
av avfallet. Dersom avfallet viser seg å ikke 
stemme overens med det som er angitt i 
skjemaet kan mottakeren endre i det elek-
troniske skjemaet. Dette registreres som et 
avvik og skjemaet går tilbake til produsent. 
Produsenten har syv dager på seg til å gi 
tilbakemelding til mottaker, om de ikke er 
enig i endringene. Hvis det ikke skjer nye 
endringer i løpet av syv dager, går dekla-
rasjonen inn i deklarasjonssystemet, med 
mottakers endringer dersom slike er gjort. 

I søkedelen av Avfallsdeklarering.no 
vil deklarerte data kunne søkes fram og 
sammenstilles av alle som er interessert.

Ifølge fremdriftsplanen som prosjektet 
jobber etter, skal Avfallsdeklarering.no settes 
i drift 1. februar 2015. Det gjenstår to del -

leveranser som skal leveres og testet.  Men 
Trude Syversen sier det også skal gjøres noe 
endringsarbeid før løsningen er klar. Derfor 
kan det bli forsinkelser.  At Miljødirektoratet 
fysisk skal flytte før jul kan også medføre 
forsinkelser.  

Opplegget er at det i en overgangsperiode 
på et år fra igangkjøring skal være mulig å 
bruke dagens papirbaserte løsning. Data 

fra papirskjema vil da bli registrert i Avfalls-
deklarering.  Norbas, databasen for dagens 
deklarasjonssystem, legges ned når Avfalls-
deklarering settes i drift. COWI skal som i dag 
håndtere den papirbaserte løsningen og har 
også fått ansvaret for å drifte den elektron-
iske, i første omgang ut 2016, men med 
opsjon på forlengelse i to år til. 

Mirja Emilia Ottesen og Guro Kristine Milli 
fra COWI tok opp håndteringen av såkalt 
multiforurenset avfall på Farlig Avfalls 
konferansen 2014. Blant temaene var 
asbestavfall som også inneholder PCB 
over farlig avfallsgrensen, noe som blant 
annet kan forekomme når man har malte 
asbestplater eller limte vinylfliser. Basert på 
opplysninger fra avfallsmottak og Miljø-
direktoratet er dagens praksis at slikt avfall 
håndteres som asbestavfall, det vil si at det 
pakkes godt inn i plast og sendes på deponi. 
Med tanke på de ressursene som er nedlagt 
i å få andre PCB-holdige fraksjoner vekk fra 
deponiene fikk dette enkelte til å stusse.                                                                          
– Dette er et problem som få har tatt 
innover seg, her kolliderer hensynet 
til arbeidsmiljø med ønske om å unngå 
forurensning. I en del andre land kvernes 
asbestholdig avfall og forbrennes, men 

myndighetene har foreløpig ikke gitt slike 
signaler i Norge, sier Mirja Ottesen til 
Kretsløpet.

Asbestholdig avfall klargjort for deponering. 
Dette er foreløpig oppskriften selv om avfallet 
også inneholder PCB.

Håndtering av asbest- og PCB-holdig materiale 

› Pakkes godt inn i plast.  
› Deponeres. 
› Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg 

II, pkt. 2.3: Avfallet må 
basiskarakteriseres  

› Nødvendig med særskilt 
håndtering på deponiet. 

› Deponiet må informeres om at 
asbestholdig materiale 
inneholder PCB! 

PCB på deponiet?

Prosjektleder Trude Syversen i Miljødirektoratet 
(t.h.) forklarer den elektroniske deklarasjonsløs-

ningen for HMS-sjef Hanne Hoel Pedersen fra 
Hydro Aluminium, Årdal.
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313131

- 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:

FELTLØSNING

ISY ProAktiv Mobil Service

MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON

Løsningen installeres som en app på brukerens nett-

brett og kommuniserer med kontorapplikasjonene. 

Ordrene kan sorteres på nettbrettet slik at ruten kan 

legges opp på en effektiv måte. Ved hjelp av kart og 

enkle menyer kan brukeren håndtere ordrene i felt. 

Vi kan nå tilby et feltverktøy for å motta 

og levere ordrer elektronisk til og fra  

ISY ProAktiv.  

www.nois.no

Ta kontakt med Kjell Sandal for mer informasjon: 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com



EE-AVFALL

 – Det har vært 17 flotte og meningsfylte år, 
en eventyrlig reise til beste for klimaet og 
miljøet, sier Murvold. Han ble takket av og ny 
direktør ønsket velkommen på en tilstelning 
som var forkledd som RENAS’ 15-årsjubileum. 
Så den avtroppende direktøren hadde et greit 
alibi for å se litt tilbake: 

– Rapporten fra 1996 dokumenterte at det 
var 144 000 tonn EE-avfall årlig og miljø-
vernminister Thorbjørn Berntsen sa klart fra: 
Enten tar bransjen grep 
selv eller vi går inn med 
statlig regulering. 
Ikke visste vi hvor vi 
skulle og ikke visste vi 
hvor vi var, men vi hadde 
da et innsamlingssystem 
på beina da forskriften 
trådte i kraft 1. juli 1999. 
Det første året samlet 
vi inn 9000 tonn avfall, 
i fjor nådde vi 60 000 
tonn. Og miljøgebyret på produktene var ved 
oppstart i snitt 1,2%, det er redusert i flere 
omganger og ligger i dag på 0,3%. Vi har 
hele tiden hatt fokus på korrekt behandling 
og mengderapportering og krever nå at alle 
som behandler vårt avfall skal ha et såkalt 
RENAS-sertfikat. Vi har samlet inn mer enn 
en million kg miljøgifter siden starten, dette 

har gått bra. Og jeg opplever at myndig-
hetene har vært ryddige og konstruktive 
medspillere hele veien, sa Murvold, som 
beklaget at ingen av de to «fødselshjel-
pende» statsrådene Thorbjørn Berntsen og 
Guro Fjellanger hadde anledning til å komme. 

RENAS startet som et selskap for innsam-
ling og behandling av såkalt næringselektro, 
men i 2008 utvidet selskapet til å ta hånd om 
også forbrukselektro, og nå åpner selskapet 

også for mottak av batterier. 
– Medlemmene våre synes det 
er bra om alle myndighets-
reguleringer kan ivaretas av 
samme selskap, sa Murvold. 

– Fortsatt krangles det friskt 
om innsamlingsforpliktelser 
og ny forskrift, og nylig førte 
EE-avfall innsamlet under 
produsentansvarsordningen 
til omfattende fiskedød. Er 
det egentlig grunn til å være 

så veldig fornøyd med retursystemet for 
EE-avfall?

– Nei, jeg synes det er en tankevekker 
at vi i løpet av disse 15 år ikke har kommet 
lengre enn hva vi har gjort. Fokus i de siste 
5- 6 årene har først og fremst vært på over-/
underoppfyllelse av innsamlingsforpliktels ene 
og innsamlerstopp. Det har overhode ikke 

vært satt fokus på riktig utplukking av alle 
miljøgifter. Eksempelvis blir et halvt tonn 
utplukket ioniske røykvarslere fra en gitt 
avfallsmengde i et returselskap sett på som 
like bra som fem  tonn utplukket fra et annet 
returselskap,  fra tilsvarende avfallsmengde.  
Med andre ord – det finnes ikke noen form 
for kvalitetsmåling i systemet vi arbeider i, 
verken i oppfølgingen fra myndighetene eller 
fokuset som de fleste aktører i bransjen har 
bidratt til å gi temaet. Dette synes jeg er en 
tankevekker.   Hele forskriftens intensjon og 
hovedhensikt slik jeg har forstått den, er jo 
nettopp er å ta alle miljøgifter ut av verdi-
kjeden fra de kasserte EE-produktene. 

– Og fra nå av blir det hovedsakelig due - 
mating på Gunnar Murvold?

– Nei, jeg  ønsker nok å trappe noe ned, 
men er fortsatt innstilt på å ta på meg 
visse arbeidsoppgaver. Det kan f.eks. være 
prosjekter innen medarbeider- og organisa-
sjonsutvikling. Er det noen der ute som tror 
at jeg med mine 40 år i elektro-/avfallsbran-
sjen og 27 år som daglig leder kan være til 
hjelp, kan jeg kontaktes.

– En eventyrlig reise
Gunnar Murvold 
fyller 65 år i høst og 
ønsker å tre tilba-
ke, etter å ha vært 
 direktør i RENAS 
siden oppstarten i 
1997. Han synes 
det har vært en 
fin tid, men mener 
retur systemet for 
EE-avfall fortsatt kan 
for bedres vesentlig.

Av Johs. Bjørndal

Gunnar Murvold går av som direktør i RENAS, men vil fortsatt stille sin kompetanse og erfaring til disposisjon for næringslivet. 
Foto Johnny Syvertsen.

“
…det finnes ikke 
noen form for 
kvalitetsmåling i 
systemet vi 
arbeider i.
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Som Gunnar Murvolds etter-
følger har styret i RENAS 
ansatt Bjørn Arild Thon (44). 
Thon er opprinnelig fra Hurdal, 
men bor nå i Nannestad. 
Mannen er utdannet sivil-
ingeniør fra det som nå heter 
NMBU på Ås og har god kjenn-
skap til avfallsbransjen. 

I 2004 begynte han i det 
som da het Onyx Plastgjen-
vinning – senere Veolia og 
Norsk Gjenvinning – og bygde 
opp gjenvinningsbedriften på 
Moreppen. Senere har Thon 
hovedsakelig arbeidet med salg 
av avfallsbrensel og flis, først i 
Veolia og fra 2009 i Ragn Sells 
as. Her sluttet han i fjor og det 
siste året har han arbeidet i Scan-
nova as, et selskap som arbeider 
med å finne fram nye løsninger 
for energigjenvinning fra avfall. 
Bjørn Arild Thon overtok som 
direktør fra 1. oktober, men 

hadde før det noen ukers over-
lapping med Murvold. 

geminor•                                      no

Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Landsdekkende retursystem for retur av brukt  
kuldemedium til Stiftelsen ReturGass på Hokksund.

Stiftelsen ReturGass | Horgenveien 227, 3300 Hokksund | Tlf.: 32 25 09 60
Faks: 32 25 09 69 | Web: www.returgass.no | E-post: post@returgass.no

• For å finne nærmeste mottaksstasjon, gå inn på www.returgass.no og klikk på fanen ”innlevering”.
 
• Det er gratis transport for flasker med returgass fra Grønt Returpunkt SRG til Stiftelsen ReturGass på Hokksund.
 
• Vær miljøbevisst du også og lever inn gassen til Grønt returpunkt SRG – utslipp av klimagasser er forbudt.

Grønt returpunkt SRG  
har nå blitt landsdekkende!

NYHET

Den nye kosten i RENAS Bjørn Arild 
Thon har lang erfaring med å finne ned-
strømsløsninger for avfallsfraksjoner. 
Foto Johnny Syvertsen.

Bjørn Arild Thon 
overtar i RENAS
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FARLIG AVFALL
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Dynamisk bilvekt
» Vei uten å stoppe!
» Ubegrenset antall aksler
» Ubegrenset kjøretøyslengde
» Ubegrenset vekt på kjøretøy

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

Schjelderup underviser i 
fle re fag innen studiet PR og 
markedskommunikasjon og har 
blant annet  brukt mye tid på å 
studere effekten av ulike typer 
kampanjer, både kommersielle og 
de med et mer ideelt budskap. 
– Det viser seg å være et langt 
sprang fra holdning til handling 
og det er kastet bort utrolig mye 
penger på holdningskampanjer 
som ikke har hatt målbar effekt 
på folks adferd, sa han. Og trakk 
fram RFSU’s kampanjer for bruk 
av kondomer som eksempel. 
– De fleste har sin seksuelle 
debut i alkoholpåvirket tilstand, 
i en situa sjon preget av stor 
usikkerhet. Her er det handlingen 
som bør påvirkes, ikke hold-
ningen, mente Schjelderup.

– FOLK ER IKKE 
RASJONELLE
– Det gjelder altså å endre folks 
handlinger, og her har lover og 
mild tvang vist seg effektivt, 
der disse virkemidlene står 
til disposisjon. Røykeloven er 
et stjerneeksempel, alle var 
forbanna med en gang, men nå 
finnes det nesten ingen som ikke 
synes den er bra. Det finnes ulike 
forskningstradisjoner innenfor 
PR-vitenskapen og en av disse 
kalles kognitiv dissonans. Den tar 
utgangspunkt i at mennesk ene 
ikke er rasjonelle, men rasjonali-

serende.  Det betyr at de fleste 
har en trang til å finne fornuf-
tige begrunnelser for sin egen 
adferd, uansett hvordan den er. 
Jeg vil råde alle som skal bruke 
penger på holdningskampanjer 
til å gå litt vitenskapelig til 
verks. Det betyr klare målgrup-
peanalyser i forkant og såkalte 
nullpunktsmålinger for å måle 
effekt. Alt for mye ressurser har 
blitt brukt på kampanjer basert 
på synsing, sa Schelderup. 

– DE ANDRE ER 
PROBLEMET
Han overlot ordet til Rita Aarvold 
fra Statens Vegvesen, en etat 
som gjennom lang tid har 
brukt betydelige ressurser på 
å påvirke folks adferd i trafikk-
sikker retning. Hun startet 
med en film fra 60-tallet, der 
vegdirektøren delte ut sjoko-
lade og røyk til omtenksomme 
Oslo-trafikanter. – Vårt problem 
er at trafikksikkerhet angår alle, 
men ingen føler seg egentlig 
truffet. Mange bilister har et 
høyt selvbilde – det er de andre 
som er problemet – og derfor er 
det dessverre sosialt akseptert å 
kjøre over fartsgrens ene. Mange 
tror de vil vinne toppgevinsten 
i Lotto, men ingen tror de vil bli 
alvorlig skadet i trafikken, selv 
om sjansen for det faktisk er 
større, sa hun. 

STORE RESSURSER
Vegdirektoratets oppskrift er 
å kjøre få og landsdekkende 
kampanjer med lang varighet.  
– Vi går faglig til verks og 
arbeider bevisst med valg av 
målgruppe. Vi bruker gjerne en 
kombinasjon av virkemidler, og 
økt frekvens av kontroller som en 
del av kampanjen er alltid effek-
tivt. Og en kampanje strekker seg 
gjerne over fire år, vi vet at det 
tar tid å endre folks adferd. Men 
vi har noen suksesshistorier å 
vise til, i dag bruker 95% bilbelte, 
spørsmålet er om det over-
hode er mulig å nå de siste fem 
prosentene, sa Aarvold. Hun viste 
også fram sin nyeste kampanje 
«Del veien» som retter seg både 
mot syklister og bilister. – Det 
er en nesten absurd aggresjon 
mellom disse gruppene, mange 
syklister forteller at de har 
blitt sprutet ned med vindus-
spylervæske eller verre ting. 
Vi evaluerer alltid kampanjen i 
ettertid og ulykkestallene gir 
fasiten. Målet for alt vi gjør er 
jo adferdsendringer som bidrar 
til å redusere antall drepte og 
hardt skadde på veiene, sa hun 
og fortalte at Vegvesenet i år 
hadde 22 millioner kroner å drive 
kampanje for.

ADVARTE
Avfallsbransjen har til sammen-

ligning ganske små ressurser til å 
drive kampanjer og enda mindre 
muligheter til å straffe folk som 
ikke følger opp.  Desto viktigere å 
bruke virkemidlene med omtanke 
og ikke gjøre grep som skrur 
utviklingen tilbake. – Budskapet 
er godt og handlinger som 
kildesortering gir involvering og 
god følelse. Jeg vil advare sterkt  
mot å bevege seg vekk fra dette, 
sa Schjelderup. Dette ble fulgt 
opp av Elisabeth Sandnes fra 
Klima- og miljødepartementet: 
– I departementet er vi veldig 
oppmerksomme på og opptatt av 
denne problemstillingen, sa hun.

– Handling skaper holdninger
– Er det noen vits i å mase om kildesortering dersom sentrale sorterings-
anlegg kan gjøre jobben like godt? Ja, mener høyskolelektor Gerhard Emil 
Schjelderup fra Markedshøgsskolen BI.  Han mener gode holdninger inn-
arbeides gjennom handlinger, mer enn omvendt.            Av Johs. Bjørndal

Rita Aarvold fra Statens Vegvesen 
mente en kampanje må vare lenge for 
å ha effekt.

Gunnar Schjelderup fra BI Markedshøg-
skolen understreket at det var en lang 
vei fra å fange folks oppmerksomhet til 
en virkelig adferdsendring.



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.



DEBATT

 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! 

Det nye kapittelet i avfallsfor-
skriften stadfester at felles kost-
nader – både løpende og faste 
– i offentlige avfallsanlegg som 
blander monopol og forretnings-
drift, må fordeles forholdsmessig. 

Dette er et svært viktig prin-
sipp. Dersom innbyggerne dekker 
kostnadene for håndtering av 
konkurranseutsatt avfall over 
avfallsgebyret, er det åpenbart 
at kommunale avfallsanlegg får 
en konkurransefordel sammen-
lignet med private gjenvin-
ningsbedrifter. Slik kan vi ikke 
ha det.

Hensikten med forskriften er 
blant annet å unngå at kommu-
nale avfallsanlegg kan bruke 
innbyggernes avfallsgebyr til 
å subsidiere avfallstjenester 
som tilbys i konkurranse med 
andre leverandører. Generelt 
vil kryssubsidiering redusere 

effektiviteten i et marked fordi 
konkurransen reduseres. Men det 
er mange grunner til at det er 
viktig å unngå ulovlig kryssubsi-
diering:

Kryssubsidiering gjør det mulig 
for offentlige virksomheter å 
underprise private bedrifter. Et 
resultat kan være at prisene i et 
marked på kort sikt blir unaturlig 
lave slik at konkurransen 

fortrenges, og på lang sikt blir 
høye fordi konkurransen har 
forsvunnet.

Kryssubsidiering gir risiko for 
redusert effektivitet i offentlige 
selskaper fordi kostnader veltes 
over på monopoloppgavene 
gjennom regnskapsmes-
sige operasjoner, vridning av 
ressursbruk e.l.

I tillegg bryter kryssubsidiering 
med prinsippet om at forurenser 
skal betale, da innbyggerne 
urettmessig belastes for en 
stor andel av kostnadene ved 
behandling av konkurranseutsatt 
avfall.

Norsk Industri mener den nye 
forskriften har blitt fornuftig og 
bra. Ved å kreve at felleskost-
nader i offentlige avfallsanlegg 
skal fordeles forholdsmessig, 
vil kommunale aktører i større 
grad bli stilt ovenfor den faktiske 

risikoen tilknyttet investeringer 
i avfallsmarkedet, i likhet med 
private bedrifter. 

Dette vil gi nytteeffekter, blant 
annet i form av at kommunale 
investeringer i avfallsanlegg 
tilpasses det reelle behovet. 
Konkurranse på likere vilkår 
mellom offentlige og private 
gjenvinningsbedrifter vil også 
bidra til at stadig mer effektive 
løsninger for gjenvinning av 
avfall kan utvikles og realiseres.

Vi kunne ønsket at fylkes-
mannen hadde fått i oppgave å 
drive tilsyn med de kommunale 
avfallsforetakene, for å sikre at 
selvkostreglene ble etterfulgt. 
Dette kom ikke inn i forskriften 
denne gangen. Men, støyen etter 
at reglene ble vedtatt har styrket 
vår overbevisning om at det 
hadde vært riktig.

Fornuftig 
forskrift

Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri, er i motsetning til eierne av kommunale 
avfallsanlegg godt fornøyd med den nye forskriften for beregning av avfallsgebyr.

Regjeringens nye avfallsforskrift får kritikk fra 
kommunale forbrenningsanlegg. Norsk Industri 
mener forskriften har blitt fornuftig og bra.

Av Gunnar Grini, bransjesjef gjenvinning i Norsk Industri

“
…kommunale 
aktører vil i større 
grad bli stilt oven-
for den faktiske 
risikoen knyttet 
til investeringer i 
avfallsmarkedet.
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NORSKPRODUSERT DYPOPPSAMLING

www.kanstad-mek.no 
Telefon 77 72 26 00
E-post fi rmapost@kanstad-mek.no

Mottaksstedene skal ta i mot 
kuldemedium på flasker, ha 
tomme blå Isovator returflasker 
på lager samt transportere retur-
flasken med kuldemedium til SRG 
på Hokksund gratis. Ordningen er 
slik at det er gratis transport til 
SRG på Hokksund fra mottaks-
stedene som er godkjent som 
Grønt returpunkt SRG.

For å finne ut hvor de punk-
tene er gå inn på hjemmesiden 
til SRG, http://www.returgass.no/
Hovedmeny/Innlevering/Mottak-
stasjoner.aspx

Se også vår informasjons-
brosjyre om ordningen og hvilke 
betingelsen som gjelder.

http://www.returgass.no/
Hovedmeny/Retursystemet/
Gronne%20returpunkt.aspx

De som har stilt opp på denne 

dugnaden er Brødrene Dahl AS 
med 55 mottakssteder, Moderne 
Kjøling AS med to steder, 
Børresen Cooltech AS med tre 
steder, Schløsser Møller Kulde 
AS med fire steder og Schiessel 
med ett sted. Når Brødrene Dahl 
sluttet seg til ordningen med alle 
sine steder var vi i mål og fikk på 
plass et landsdekkende retur-
system, en stor takk til Brødrene 
Dahl og de andre som har stilt 
opp.

Stiftelsen Returgass håper og 
tror at denne logistikkordningen 
vil resultere i at mer kjøleme-
dium blir lever til SRG og dermed 
sendt til forsvarlig destruksjon. 
De fleste av HFK-gassene som 
brukes i dag er kraftige klima-
gasser og skal ikke slippes ut i 
atmosfæren. Det er forbudt å 

slippe ut gassene, det er også 
forbudt å lagre gassene over 
ett år. 

Myndighetene har etablert 
en refusjonsordning for HFK og 
PFK. Den statlige avgiften blir 
refundert, minus et behandlings-
gebyr som SRG må ha for å drifte 
ordningen. SRG forskuddsutbe-

taler den statlige refusjonen, og 
da er det viktig at alle flaskene er 
merket med tilhørende deklara-
sjonsnummer for at vi skal kunne 
håndtere dette.

Lykke til med det videre 
grønne klimaarbeidet sammen 
med oss.

Grønt Returpunkt SRG – en dugnad 
i kjølebransjen 

Gunnar Otterbekk ved Brødrene Dahl (t.h.) og Bjørn Andersen ved Isovator etter 
undertegning av avtalen som formaliserer at Brødrene Dahls landsdekkende nett-
verk blir mottakssteder for Grønt Returpunkt SRG.

Stiftelsen Returgass (SRG) har i flere år jobbet 
for en nasjonal returordning for mottak av brukt 
kuldemedium. Det er nå en stor  glede for oss å 
melde at vi har fått dette på plass.

Av Lisbeth Solgaard, daglig leder SRG/Isovator
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HUSKELISTE VED 
 INNLEVERING AV 
RETUR FLASKER 
1. Utfylt og signert deklara-

sjonsskjema
2. Påfør deklarasjonsnummer 

på flaska
3. Ved blanding av div. 

gasser er maks fyllings-
mengde 17 kg

4. Ved en type gass er 
fyllingsmengde 75 % av 
fyllingsmengde ved ny 
vare

 ( Fyllingsmengde ved ny 
vare står stemplet på de 
blå Isovator flaskene)

5. Sett på blindhetter
6. Sjekk for lekkasje, dess-

verre får SRG inn flasker 
hvor ventilene lekker.

DEKLARASJONSSKJEMA, 
KRAV FRA MYNDIG-
HETENE!
• Avfallsprodusenten får 

kvittering for at avfallet er 
levert 

• Skjemaet inneholder 
opplysninger som er 
nødvendig for en sikker 
håndtering av avfallet 

• Deklarasjonsskjemaet kan 
brukes som transportdoku-
ment for farlig avfall 

• Alle deklarasjonsskjemaer 
registreres til slutt inn i en 
egen database (Norbas). 
Denne gir myndigheter og 
andre aktører statistikk over 
innleverte mengder farlig 
avfall. 



Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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

4. november Planlegging av renovasjonsløsninger Garderrmoen Avfall Norge karin.halvorsen@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

18. november Temadag nedgravde løsninger KS Agenda, Oslo KS Bedrift og Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

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

25. november Grunnkurs avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.arcticentrepreneur.no

Vi har samlet Anleggsdagene og Avfallsdagene til Arctic Entrepreneur!

20. - 22. JANUAR 2015
CLARION HOTEL

OSLO AIRPORT, GARDERMOEN

ARCTIC ENTREPRENEUR
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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

Marte Østmoe er freelance skribent med 
sans for miljøvennlige løsninger. I høstens 
utgaver av Kretsløpet presenterer hun 
små «kåserier» om ombruk.

En aldeles hel og søt sukkerskål ligger i søpla. 
Noen i kunstnerkollektivet har riktignok 
tømt presskannekaffe over den, men skåla 
lyser likevel mot meg, pudderrosa og dertil 
dekorert med en nydelig magnoliablomst. 
Hendene mine er raskt på vei ned i bøtta. 
Jeg mangler en sukkerskål. Jeg mangler 
det meste. Denne er fin og vil gi stua mi et 
passende feminint uttrykk. Halvveis nede i 
posen, oppdager jeg en liten bulk i kanten. 
Eksotisk. Autentisk. Med denne skavanken 
ser skålen mer ekte ut. Mer håndlaget. Den 
ser ut som kunst. Kanskje er det nettopp 
dette som skiller kunst fra masseprodusert 
skvip, tenker jeg. Det er kunstens lille knekk 
i det symmetriske og stringente som gjør 
den så attraktiv. Det samme gjelder kunst-
nere. Disse menneskene evner å servere oss 
variasjoner, krumspring vi ikke ante var mulig. 
Kunstnere gjør ting på sin måte, lager en liten 
bulk der det skulle vært helt rett, retter ut 
der det ellers burde vært en krøll, eller bøyer 
til og gjør hverdagsligheter om til festlige, 
tankevekkende produkt. 

– Hva er det du gjør? 
Min gode kunstnervenninne Ruth, har 

selvsagt oppdaget min lange arm. 
– Jeg plukker opp noe fra søpla, sier jeg og 

holder fram sukkerskåla, fremdeles dekorert 
med Ali kaffe. 

– Lå den ikke i søpla da? 
– Jo, men dette er da ikke søppel? Jeg snur 

og vender på klenodiet. Bulken er kanskje litt 
større enn jeg først trodde. Muligens ikke fullt 
så sjarmerende likevel. 

– Den har en bulk. 
– Jeg ser den. 
– Det falt deg ikke inn at den er kastet 

nettopp på grunn av den bulken? Spør en 
snurt Ruth.  

Er dette den samme dama som kaller 
seg kunstner? Dama som mener at alt kan 

brukes,  hun som lager bikinier av strandplast, 
aldri kjøper merkeklær, resirkulerer alt fra 
hermetikk til truser og dertil nøyer seg med 
godt brukte menn? Skyldbevisst legger jeg 
sukkerskåla pent tilbake. Fingrene mine er 
prikkete av kaffegrut. 

Ruth er i siget nå. Sist var hun designer. 
Nå keramiker. Hun slår luften ut av en ny 
leireklump. Slår hun ikke litt vel hardt? Hvorfor 
er hun så rød i ansiktet? 

– Unnskyld, sier jeg og bruker dermed et 
ord jeg ellers for lengst har kastet på dynga. 
Unnskyld. Hva er det jeg unnskylder? Skåla er 
jo fin den? Autentisk! 

Mellom smellene hører jeg keramiker-Ruth 
hvese: 

– Hva hvis jeg plukket opp et av dine dikt 
og tok det med hjem for å henge det på 

veggen? Et dikt du egentlig hadde slettet? 
Et nytt, om mulig enda hardere smell høres 

der inne fra verkstedet. Jeg skjønner at jeg 
har gått for langt. Jeg vil så gjerne bruke 
ting om igjen. Resirkulere. Omstrukturere. 
Ommøblere. Noen ganger slår det feil. Ruth 
har rett! Hva hvis sukkerskåla var en av mine 
forkastede tekster og hun publiserte dem 
som perfekte? Jeg grøsser. 

Jo, det hender nok at søppel er kunst, men 
kunst kan også være søppel. 

Ali kurerer både gruff og kunst
Av Marte Østmoe

Nådeløse Ruth: Min kunstnervenninne Ruth benytter seg gjerne av ting folk kaster. Hun sier det er kunst. En 
av hennes nyere keramikkreasjoner skal imidlertid ikke opp av søpla. Noen ganger er kunst tydeligvis bare noe 
søppel. Foto: Prestgaard/Andersen.

39|                            | nr 5 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



SMÅNYTT

SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

Norge foreslår europeisk forbud 
mot deka-BDE
Miljødirektoratet og det europeiske kjemikalibyrået (ECHA) 
fremmer forslag om å forby den helse- og miljøskadelige bromerte 
flammehemmeren deka-BDE i EU. Forslaget er lagt ut på høring med 
seks måneders høringsfrist.

Deka-BDE brukes mest i plast og tekstiler, som for eksempel 
rørisolasjon, kabler, møbler, gardiner og teltduk. – Stoffet har veldig 
betenkelige egenskaper. Deka-BDE brytes svært langsomt ned i 
miljøet, og hoper seg opp i organismer. Det er påvist i menneskers 
blod og morsmelk, og kan overføres fra mor til foster. Studier tyder 
på at det kan skade nervesystemet og hjernens utvikling, sier Ellen 
Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dette og mye annen urovekkende dokumentasjon førte til at 
Norge innførte et nasjonalt forbud i 2008. – Men det holder ikke 
å forby dette i Norge. Flere funn av deka-BDE blant annet i fugl, 
egg og isbjørn i Arktis viser at stoffet transporteres over lange 
avstander og krysser landegrenser. Skal vi bli kvitt dette må vi 
kjempe for internasjonale forbud, sier Hambro. Går forslaget 
gjennom vil det bli forbudt i hele EU å produsere, importere, bruke og 
omsette deka-BDE som et stoff, i stoffblandinger og i produkter.

Miljødirektoratet 25.09

Ragn Sells har overtatt SIM Næring
Fra 1. oktober har Ragn Sells as overtatt selskapene SIM  Næring 
og SIM Tankrenovasjon. SIM står for Sunnhordland Interkommunale 
Miljøverk og omfatter kommunene  Austevoll, Bømlo, Fitjar,

Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes, med tilsammen 58 000 
innbyggere. Selskapets hovedanlegg ligger på Svartasmoget i 
Fitjar, men SIM Næring har kontor på Eldøyane i Stord.. I sommer 
ble det vedtatt å avhende datterselskapene SIM Næring og SiM 
Tankrenovasjon og kjøper ble altså Ragn Sells as.

– Dette er virksomheter som har en sterk posisjon i sitt 
markedsområde og som nå vil bidra til å binde sammen Ragn-Sells’ 
eksisterende virksomhet i Bergen, Stavanger og Voss. Vi har stor 
tro på en sterk industriell utvikling i regionen, også sett i lys av den 
fremtidige utbyggingen av E-39 mellom Stavanger og Bergen, sier 
direktør Bjørn Hoel i Ragn Sells. 

 

Adm. dir.  
Bjørn Hoel 

i Ragn Sells 
as og daglig 

leder Terje 
Gilje i SIM.

Vil løfte Innovasjonsprisen
Avfall Norge har som mange har fått med seg delt ut en 
innovasjonspris på avfallskonferansen de siste fire årene. Nå ønsker 
organisasjonen å løfte innovasjonsarbeidet ytterligere fram, før 
prisen igjen skal deles ut på Gardermoen 10.juni neste år. 
– Innovasjon Norges nye direktør Anita Krohn Traaseth har sagt ja til 
å sitte i juryen og til å holde foredrag om innovasjon på konferansen. 
Vi flytter også utdelingen fra festmiddagen til åpningen av 
avfallskonferansen, forteller Nancy Strand, direktør i Avfall Norge. 

– Vi ønsker at innovasjon skal gjennomsyre alt vi gjør i bransjen. 
Det er stort behov for ny teknologi og for nytenkning, for å utnytte 
ressursene i avfallet bedre og ta forsvarlig hånd om miljøgifter som 
skal ut av kretsløpet, sier hun.

 Innovasjonsprisen 
ble delt ut første 
gang i 2010. 
Vinneren var Norsk 
Biogass AS, de fikk 
prisen for sin nye 
forbehandlings-
metode for 
matavfall. I 2014 
ble ROAF kåret til 
vinner for sitt nye 
sorteringsanlegg på 
Romerike.

Innovasjon Norges 
nye direktør Anita 

Krohn Traaseth tiltrer 
Innovasjonsprisens 

jury og skal også holde 
foredrag på neste års 

avfallskonferanse. 
Foto Anders Bostad/

Innovasjon Norge.
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Pollutec 2014 i Lyon 2-5 desember
Årets utgave av den franske miljømessen Pollutec arrangeres i år i Lyon. 
Denne gang  konsentreres messa om temaene
• bærekraftig byutvikling
• ansvarlige industriprosesser
• bærekraftig utvikling av helseinstitusjoner

Marie Lalland, som er presseansvarlig for messa, forteller at en 
større del av konferansene som arrangeres nå vil bli avholdt på engelsk, 
noe som har vært et ankepunkt tidligere. Fransk miljøteknologi er en 
betydelig eksportartikkel og arrangementet er vertskap for delegasjoner 
fra hele verden. Årets land er Elfenbenkysten, den tidligere franske 
kolonien er inne i en kraftig økonomisk gjenoppbygging etter langvarige 
konflikter og borgerkrig.

Messa forventer rundt 65 000 besøkende, 
av dem ca 30% utlendinger, av utstillerne er 
de rundt 2300 utstillerne er 700 utenlandske, 
fra 40 ulike land. Fra norsk side stiller Statkraft 
og Cambi både med stands og presentasjoner. 
Betydelig mer info kan finnes på 
www.pollutec.com

Marie Lalland lover mer program på engelsk og vil gjerne 
ha flere nordiske besøkende på Pollutec Horizon.

Rogalandsk frieri til Sundtoft
Oddsene for å få regjeringens pilotanlegg for husdyrbasert biogass-
satsing til Jæren kan ha økt. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft  kaller 
et matchende lokalt prosjekt ”konkret og spennende”.

Tirsdag fortalte Aftenbladet at Lyse, IVAR, Felleskjøpet Rogaland 
Agder (FKRA) og Rogaland fylkeskommune danner et felles biogass-
selskap. Formålet er å få fart på et klimatiltak som ligger helt i 
dødvannet her i landet.

Konsortiet vil så fort som mulig ha på plass et gårdsbasert pilotanlegg 
for biogassutvinning fra husdyrgjødsel på Voll i Klepp. Dette skal så bli 
en plattform for å bygge ut et nettverk av slike anlegg på Jæren. 

I det ferske statsbudsjettet foreslår Tine Sundtoft – som et ledd i 
regjeringens varslede biogass-strategi – å sette av 10 millioner kroner 
til en konkurranse om et pilotanlegg med så godt som samme formål. 
I går ble Høyre-statsråden grundig orientert om det rogalandske 
pilotprosjektet på et møte i Klepp. – Jeg synes dette er konkret, det er 
spennende, det er godt tverrsektorielt samarbeid mellom mange aktører. 
Det er det som skal til. Hele klimautfordringen er jo å jobbe på tvers av 
sektorer,  sa Sundtoft til Aftenbladet etter presentasjonen.

Stavanger Aftenblad 14.10

IØR: Gule kort til søppelsyndere
Røde og gule kort er ikke lenger forbeholdt fotballdommere. Men de gule 
og røde lappene som i disse dager plasseres rundt om i Indre Østfold er 
ikke straff – bare informasjon. – Det vi prøver på er jo egentlig å føre en 
samtale med noen som ikke er hjemme. Derfor innfører vi nå systemet 
med gule og røde lapper, sier Heidi Kirkeby i Indre Østfold Renovasjon 
(IØR). Om noe er galt med søpla som leveres, for eksempel at den er 
feilsortert, beholderen overfylt eller at det er vanskelig å komme til 
beholderne, kan renovatørene nå legge igjen en gul lapp og fortelle 
eieren av kassen hva som er feil – men at søpla likevel blir hentet. Om 
det gang på gang legges igjen gule lapper, så vil til slutt søpla ikke bli 
tatt med – akkurat som det er idag. Dette vil bli markert med en rød lapp 
som henges på søppelkassen det er noe galt med, i stedet for den hvite 
lappen som tidligere ble brukt. Også her skal det stå en forklaring, som 
på de gule lappene.                           

Smaalenenes Avis 02.10

Avfallsbrann i Larvik
Norsk Gjenvinning ble 10.september rammet av nok en 
brann, denne gangen ved  Grinda avfallsanlegg i Larvik. 
Kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Torgersen i Norsk 
Gjenvinning opplyste til Østlandsposten at det var to ansatte 
på jobb som oppdaget brannen i den 2.200 kvadratmeter 
store avfallshallen på Grinda avfallsanlegg i Larvik grytidlig om 
morgenen 10.september. – En av de to fikk lettere røykskader 
men kom seg raskt etter behandling av helsepersonell på 
stedet. De to fulgte varslingsrutinene nøye, og sørget for at 
brannvesen kom raskt til stedet, sier Torgersen.

Kommunikasjonsdirektøren forteller videre at det store 
bygget ble brukt til å kverne avfall, og at det både var 
restavfall og det som betegnes som «farlig avfall» i bygget. 
Brannvesen fra både Larvik og Sandefjord og fra Sandefjord 
lufthavn Torp deltok i slukkingen av brannen og klokka 09.30 
meldte brannvesenet at brannen var under kontroll. – Dette 
var en omfattende og alvorlig brann. Vi måtte flytte på mye 
masser for å få full kontroll, sa Jan Olav Vagle ved Larvik 
Brannvesen til ØP. Røyken fra den kraftige brannen kunne 
sees over et stort område, og politiet fryktet at røyken kunne 
nå boligområder. Det ble derfor tidlig sendt ut oppfordring om 
at beboere i boligfelt i nærheten lukket vinduer og holdt seg 
innendørs.

– Norsk Gjenvinning vil jobbe tett sammen med 
brannvesenet for å få svar på hva det er som har skjedd, og 
bruke funnene til læring for å unngå lignende situasjoner i 
fremtiden, heter det på selskapets nettsider.  
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Papir og skrapjern noe ned
I løpet av tredje kvartal har prisen på returpapir falt med noen 
prosent, mens skrapjern har hatt en noe større nedgang. For de 
øvrige avfallsbaserte råvarene er det små endringer.  

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 20.august til 8.oktober 
er prisene i Euro redusert, men 
pga styrket NOK er bildet noe 
annerledes i NOK. Prisene på 
LME (omregnet til NOK) per tonn 
kobber er 43 772 kroner og for 
sink er prisen i NOK økt noe til 
15 109 kroner per tonn. 
Aluminium har falt fra NOK 
12 576 til 12 442 og bly har falt 
til til NOK 13 563. Skrapjern har 
også hatt en prisnedgang; 8.okt 
var prisen 1150 mot 1300 kr per 
tonn 20. august. 

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

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

TEKSTILER
Resirkulering av tekstiler 
er internasjonalt et aktuelt 
tema. Nordisk ministerråd sin 
avfallsgruppe NAG har satt fokus 
på dette tema. Det skal lages tre 
publikasjoner i regi av NAG om 
«Mot en nordisk tekstil strategi 
- Innsamling, sortering, gjenbruk 
og gjenvinning av tekstiler». Den 
første rapporten; Del 1 foreligger 
og er nummerert: TemaNord 
2014:538. 

Samtidig skal det ses på 
tema: «Mot en ny nordisk 
tekstil forpliktelse - Innsamling, 
sortering, ombruk og 
gjenvinning». Også her foreligger 
også første del av en rapport. 
Den er nummerert TemaNord 
2014:540. 

Publikasjonene kan leses på 
Nordisk ministerråds hjemmeside: 
http://www.norden.org/no/
nordisk-ministerraad/

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.  

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.

PAPIR OG PAPP
Prisene på resirkulert papir hadde 
i følge EUWID en liten nedgang 
i tredje kvartal 2014, fraksjonen 
hvit rotasjon har hatt størst 
nedgang på 5 %. Prisen i NOK er 
redusert tilsvarende. Bølgepapp-
prisen er omlag NOK 650 kr/tonn. 
Hvit rotasjon selges for rundt 
1400 kr per tonn og for blandet 
papir var prisen i september rundt 
kr 990 per tonn.

  
PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt har rapportert til 
myndighetene gjenvinningstall 
for 2013. Her fremgår at 
det oppsto 156 682 tonn 
plastemballasje i Norge i fjor, og 
at 38,4 % av denne mengden 
ble sendt til materialgjenvinning. 
Fordelt på næring og 
husholdningsmarkedet, ble det 
materialgjenvunnet over 37 000 
tonn av de nær 66 000 tonn som 
oppstår i næringslivet. Og av de 
mengdene husholdningsplast 
som innbyggerne kildesorterte, 
ble 80 % utsortert til 
materialgjenvinning, hvilket 
utgjør 25 % av totale mengder på 
husholdningsmarkedet. Det er nå 
over 90 % av Norges befolkning 
som har en løsning for levering 
av plastemballasje i sin kommune. 
Av EPS ble over 1/3 samlet inn og 
sendt til materialgjenvinning.

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 
kommende 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.

Returpapir har falt noe i pris de siste 
månedene, men såkalt blandet pair 

har fortsatt en verdi på opp mot 1000 
kroner pr tonn. 
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Tryllekampanjen ga gode resultater

Som mange har fått med seg 
har Syklus det siste året kjørt en 
reklamekampanje i ulike kanaler. 
Under temaet «alle kan trylle» 
har glass- og metallemballasje 
blitt forvandlet til prinsessesko 
av glass, sykkelhjul, manualer og 
snøskuffer. Kampanjeperioden er 
fra november i fjor til november 
i år, den pågår med andre ord 
ennå. 

Målsettingen med kampanjen har vært 
tredelt:
1. Øke innsamlet mengde av glass og 

metallemballasje. 
2. Styrke assosiasjonen mellom glass- og 

metallemballasje og begrepet råvare.
3. Få flere over i gruppen som ser på glass- 

og metallemballasje som en verdi, noe 
som man bør kildesortere.

Kanalene som har vært brukt er 
TV-reklame, kinoreklame, fluxbox 
på utvalgte kinoer og avisannonser. 
Avisannonsene er trykket med en 
kombinasjon av kommuner, interkommunale 
selskaper og Syklus som avsender.

Resultatene viser at kampanjen har 
gitt gode resultater innenfor alle de tre 
delmålene:
1. Prosentvis vekst i innsamlet mengde på 

6% i kampanjeperioden. Dette er den 
største prosentvise veksten på de siste 

 4 årene.
2. Et gjennombrudd når det gjelder 

assosiasjonen mellom glass- og 
metallemballasje og begrepet råvare. 
Økning fra 9,2%  til 19,4 % fra uke 33 
2013 til uke 33 2014.

3. Reduksjon i gruppen om synes 
kildesortering er nytteløst med 12,6 %, 
en økning i gruppen som kildesorterer 
fordi det gir dem god samvittighet med 
15,5%.

– Kampanjen er dermed slik vi ser det 
meget vellykket, fastslår Kjell Håkon 
Helgesen, administrerende direktør 
i Norsk Glassgjenvinning og Norsk 
Metallgjenvinning.


