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Forsida:
Alexander Betsholz padlet hele Norges kyst sist sommer. Her
prøver han å sette seg inn i hvordan det er for dyr å vikle seg inn
menneskeskapt marint søppel. Foto: Johan Mikkelsen.
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Dette bladet inneholder relativt krass kritikk imot våre politikere, som
anklages for å mangle visjoner, mål og virkemidler i avfallspolitikken (se
side 16-17). Det er ikke vanskelig å være enig i disse synspunktene.
Den varslede stortingsmeldingen med en «helhetlig gjennomgang» ble
skrinlagt av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell høsten 2012. I august
året etter ble det i stedet lagt fram en temmelig slank avfallsstrategi,
med noen få tiltak – som heller ikke er iverksatt. Og til tross for ganske
klare signaler om noe annet under valgkampen, er det ingen ting som
tyder på at dagens regjering vil produsere noe som bringer avfallspolitikk
fram på Stortingets dagsorden.
I høst ble den såkalte biogasstrategien pliktskyldigst lagt fram,
samme dag som statsbudsjettet. Siden denne var en del av Stortingets
klimaforlik fra juni 2012, måtte regjeringen levere. Men det som kom
– etter to år og fem måneder – var et dokument gjennomlest på få
minutter, og pinlig renset for mål og virkemidler .
Heller ikke i Klima- og
miljødepartementet later det til at
avfallsspørsmål har noen høy prioritet.
…et dokument
Eksempelvis er det nå mer enn et år siden
pinlig renset
forslaget til ny forskrift om farlig avfall
for mål og
(nytt kapittel 11 i Avfallsforskriften)
ble oversendt fra Miljødirektoratet
virkemidler.
til departementet, blant annet
med krav til finansiell sikkerhet hos
mottaksanleggene. Det er vanskelig å
forstå at det er spesielt kontroversielt eller vanskelig å iverksette dette
regelverket, men stille har det blitt.
Nei, premissene for vår framtidige avfallspolitikk legges et helt
annet sted, nemlig i Brüssel. Her produseres det forslag til direktiver
og forordninger i høyt tempo og ambisjonen om en kretsløpsøkonomi –
eller sirkulær økonomi som det nå heter – flagges tydelig. Riktignok ble
den ambisiøse «avfallspakka», som EU-kommisjonen la fram i sommer
trukket tilbake. Men den vil uten tvil bli etterfulgt av en ny, med krav som
vil utfordre de avfallsordningene vi nå har begynt å venne oss til.
Det er naturligvis forståelig at det ikke står øverst på den politiske
agendaen å forbedre det allerede velfungerende avfallssystemet. Men
skal vi klare å utnytte disse ressursene i avfallet på en miljøvennlig
og kostnadseffektiv måte, kreves riktige rammebetingelser og godt
regelverk. Avfallet øver dessuten fortsatt en tiltrekning på elementer
som gjerne kutter svingene for å skaffe seg en rask gevinst.
Vi ønsker oss ikke revolusjoner. Bare at politikere og embedsverk inntar
en noe mer framoverlent holdning til avfallsbransjen enn tilfelle er idag.
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Brannene skal bli færre og mindre
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– Vær årvåkne
Byggavfallskonferansen 2015 gikk av stabelen rett før Krets
løpet gikk I trykken. Her ba Jon Sandnes, direktør i Byggenæ
ringens Landsforbund, avfallsaktørene om å holde øynene
åpne. – Det finnes dessverre kriminelle aktører i byggebransjen
og disse er ikke spesielt opptatt av å følge reglene om avfalls
håndtering heller, sa han.

Av Johs. Bjørndal

– Byggebransjen produserer for 225
millioner hver eneste time og det
faktureres store beløp hele tida. Dette
gjør det at det er lett å gjemme seg
og at mulighetene for hvitvasking av
penger er gode. Vi har derfor dessverre
sett mange eksempler på at bransjen
tiltrekker seg kriminelle aktører. Vi vet
også at det er store penger å spare på
en «kreativ bortskaffing» av byggavfall.
Det er derfor viktig at dere som bransje er
oppmerksomme, sa Sandnes. Han meddelte
at 32% av hans medlemmer hadde oppgitt i
en undersøkelse at de var helt sikre på å ha
mistet anbud til aktører som opererte svart.
Men BNL-sjefen hadde også mer
positive toner å by på: – Utviklingen på
avfallsområdet er noe av det mest positive
som har skjedd i bransjen de siste 25 årene.
I min tid som byggeleder var kostnadene til
avfallshåndtering enten bare anslått som
en rund sum eller pakket inn i kostnader
til rigg og drift. Gjennom de nasjonale

“
…det er store
penger å spare
på en «kreativ
bortskaffing» av
byggavfall.

handlingsplanene har bransjen pekt på
seg selv og tatt ansvar. Bevisstheten og
kompetansen er i dag på et helt annet nivå,
sa han.
Men så gjelder det altså å forsvare det
som er oppnådd. – Regjeringens såkalte
«forenklingsutvalg» som ble nedsatt for å
myke opp Loven om offentlige anskaffelser,
har foreslått at det ikke skal kunne
benyttes annet enn økonomiske kriterier
ved offentlige anbud under 39 millioner
kroner. Om dette blir vedtatt vil det bety
et stort tilbakeskritt, det blir ikke lenger
adgang til å stille miljøkrav til leverandøren
utover lovverket. Dere må være med å
protestere imot dette, det offentlige burde
jo i stedet være en bjellesau i arbeidet for
en mer miljøvennlig innkjøpspolitikk, sa
Sandnes.
BNL-direktør Jon Sandnes advarte Byggavfallskonfe
ransens deltagere imot useriøse byggeaktører med
ønske om kreative avfallsløsninger.

– Forby monopoloppgaver og
forretningsdrift i samme konsern
Norsk Industri fortsetter sin kamp mot
den såkalte rolleblandingen i kommunale
avfallskonsern.
I en kronikk i Dagens Næringsliv 27.
januar skriver direktør Stein Lier-Hansen at
sammenblanding av monopol og forretningsdrift i konsernmodeller gir kommunale
avfallsselskap konkurransefortrinn overfor
private bedrifter. Dette samrøret er ikke
akseptabelt og må opphøre, mener han.
Det må ryddes i de kommunale avfallskonsernene. At det skal være en kommunal
oppgave å ta opp lån og investere risikokapital for gå i konkurranse med privat
næringsliv om avfall fra varehandelen, bygg
og anlegg, bergindustrien og, til og med,
offshoresektoren, grenser til det absurde,
skriver Lier-Hansen i kronikken som
avsluttes slik:
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En god løsning, som vil gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private
bedrifter, er å forby organisering av monopoloppgaver og forretningsdrift i samme
konsern. Kommunenes kommersielle
bedrifter og monopolselskap må heller ikke
kunne ha eieradeler i hverandre. Offentlige
eierinteresser bør forvaltes direkte av
kommunen. Dette vil hindre rolleblanding i
kommunene, gjøre konkurranse til et gjennomgående element i offentlig virksomhet,
og gi gode effektiviseringsgevinster for
samfunnet.

Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri, er fortsatt opptatt
av det han kaller samrøre i offentlige avfallskonsern. Foto:
Kristian Hansen, Norsk Industri.
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PORTRETTET

– Balanse framfor vekst
Rasmus Hansson mener et biobasert næringsliv må ta
over for oljeindustrien. Da vil det bli rift om de biologiske
avfallsproduktene som råstoffer til nye produkter, og det vil i
liten grad bli aktuelt å bruke dem til energigjenvinning.
Tekst: Astri Kløvstad
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Miljøpartiet De Grønnes talsmann Rasmus
Hansson kan beskrives som en av Stortingets
grønneste i dobbelt forstand, miljøengasjert
og fersk som han er. Men etter et drøyt år som
partiets første på Stortinget, ser det ut til at
han har funnet seg til rette. Det er en av de
første dagene etter juleferien, og nokså stille i
korridorene på Stortinget. Men Hansson hilser
og veksler noen ord med alle vi møter på vår vei
opp i kantina for å slå av en prat om avfall, miljø
og politikk.
Nå er det først og fremst som politiker og
stortingsmann at Hansson er fersk. Vi kjenner
ham godt som mangeårig generalsekretær
i WWF og som miljøaktivist for øvrig, før han
viet seg til partipolitikken som en av MDGs
talsmenn før forrige valg. Han er utdannet
biolog og har på sine 60 år rukket å jobbe som
både forsker og miljøforvalter med alle klodens
klimasoner som sitt arbeidsfelt, fra isbjørn i
Arktis til regnskog i Sør-Amerika og Afrika.
Nå er det altså via politikken at Hansson vil
utkjempe sin miljøkamp.
Som stortingspolitiker for MDG vil Hansson
jobbe for at store deler av overføringene som
i dag går til oljesektoren isteden skal brukes til
å bygge opp en ny fornybar industrisektor. Og
med fallende oljepris og stadig mer dramatiske
varsler om klodens klima, opplever han at
dette er syn som i større grad enn tidligere får
gjennomslag i det politiske miljøet.
– Vi ser at den generelle forståelsen av at
Norge må gjennomføre et grønt skifte vokser.
Statsministeren og finansministeren sier ting
nå som vi aldri hørte dem si for et drøyt år
siden. Det er en helt annen retorisk enighet
om at Norge nå må investere i å bygge opp
de næringene som vi skal leve av i framtida.
Men det står selvfølgelig igjen å se dette på
realpolitikken.
MDG Hansson mener at de nye næringene
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Norge skal leve av i første omgang må basere
seg på de grønne sektorene vi allerede har, som
skogbruk og marine næringer. Og så må det ut
fra dette drives knoppskyting og innovasjon i
nye anvendelser og produkter.
– I oljesektoren brukes det årlig mange
milliarder på forskning, kartlegging og
utvikling, og det er nå en sektor som utgjør
30 prosent av norsk økonomi og 30 prosent
av norske arbeidsplasser. Hvis vi skal lage en
tilsvarende bioindustri, må vi satse i samme
størrelsesorden. I oljenæringa har de kartlagt
hver millimeter av havbunnen og har dermed
et datagrunnlag som kan nyttes til forskning
i årtier framover. Den typen kunnskap bør vi
få på plass om de biologiske ressursene også.
Så må man begynne å tenke over hva slags
industristruktur en ny norsk bioindustri skal ha;
hva slags industri, hvor den skal være, hva slags
eierforhold skal man ha, og så videre. Og da må
man tenke stort og fritt og offensivt.

– I prinsipprogrammet deres står det at dere
ønsker å satse på et mangfold av små foretak
og bedrifter. Det er vel ikke forenlig med det du
sier nå?
– I prinsipprogrammet står det det,
men i arbeidsprogrammet framgår det at
Norge skal leve av en ny biologisk fornybar
næringssektor. Og det må bli stort hvis det skal
gi arbeidsplasser til 5 millioner nordmenn. Men
det må være et premiss at framtidas næringsliv
må drives innenfor økosystemets tålegrenser.
– I dette bildet vil vel avfallsprodukter ha en
viktig rolle i energisammenheng? Ser du for
deg at bioenergi vil bli en stor næring i det
fornybare samfunnet?
– Bioenergi vil være interessant som en
delløsning, og det er viktig å bruke energien
smart, der den passer best. Men vi må ikke

innbille oss at energigjenvinning av avfall vil
bli svære løsninger. Det er to grunner til det:
For det første skal vi jobbe for å redusere
samfunnets avfallsmengde totalt. Bioavfall er
ikke en ressurs som det skal bli mer og mer av
hvis du ser Norge som et økosystem. Og for det
andre vil en av konsekvensene av å utvikle et
mangespektret biobasert næringsliv være at
konkurransen om og betalingsviljen for disse
ressursene vil øke ganske kraftig fordi det kan
brukes som råstoff i nye produkter. Og da er det
å brenne det opp en nokså dum måte å bruke
biologisk avfall på.

– Hva med biogass og annet biodrivstoff?
– Det blir det samme der: Vi skal fortsette
å utvikle disse produktene å forbedre
effektiviteten av det. Men heller ikke biogass
eller biodrivstoff bør utgjøre noen stor rolle i
energibildet i framtida. Biogass og biodrivstoff
er jo ikke nullutslippsløsninger. Det er
kretsløpsutslippsløsninger. Hvis du skal velge
mellom å drive en bil på vindbasert elektrisitet
og å drive den på biodrivstoff, så velger du
vindbasert elektrisitet, fordi biodrivstoff
faktisk har et utslipp. På lang sikt vil nok
biodrivstoff først og fremst være interessant
for tungtransport. Men det vil være en nisje, og
det er det perspektivet vi må ha på det.
– Avfallsmengdene har jo hittil økt i takt med
den økonomiske veksten – og vel så det.
Mange har snakket om at denne forbindelsen
bør brytes, men MDG mener vel at også
den økonomiske veksten bør avløses av en
likevektsøkonomi?
– Ja. For det første er det helt udiskutabelt
at det er sterk sammenheng mellom det
altoverskyggende vekstkravet i dagens
økonomi, og de ressurs-, miljø- og
klimaproblemene som nå tårner seg opp.

››

PORTRETTET

››

Konvensjonelle økonomer og politikere er
fortsatt reddere for å utfordre vekstøkonomien
enn for å utfordre jordas livsgrunnlag. Men selv
de villeste vekstfolka er enige i at framtida ikke
vil tåle en fortsettelse av de ødeleggelsene
dagens økonomi skaper. Likevel insisterer de
på at årsaken til problemene, eksponentiell
vekst, også er løsningen. De Grønne mener det
er både naivt og uansvarlig. En verden med
9 eller 11 milliarder mennesker om noen tiår
kan ganske enkelt ikke leve med en økonomisk
modell som går i spinn og kræsjer hvis vi ikke
konsumerer stadig mer stadig fortere av
jorda vi lever på. Vi er ganske enkelt nødt til
å utvikle en økonomi som skaper livskvalitet
basert på balanse med jordas produksjons- og
tåleevne. Utfordringen er å gjøre det selv, på
en sivilisert måte, for å unngå at kriser tvinger
oss til det, på en usivilisert måte. De Grønne
er ikke nødvendigvis antikapitalister, for de
historiske alternativene til kapitalismen har
ikke akkurat imponert med sin miljøvennlighet,
men vi spør: Hvordan kan ”vekst” omdefineres
til noe som ivaretar menneskelig skaperkraft
og utvikling, men ikke ødelegger jorda for
våre etterkommere? Vekst i kunnskap, idéer,
livskvalitet, rettferdighet?

– I dag transporteres det jo mye avfall til
Sverige for energigjenvinning der. Hva synes
du om det?
– Det er noe MDG kommer til å jobbe med.
Vi er i dialog med flere avfallsorganisasjoner
som har vært her på Stortinget og snakket med
oss. Det er helt åpenbart at det å transportere
norsk avfall over lange avstander for at det

skal brennes i Sverige - fordi det er høyere
betalingsvillighet der, er et ufornuftig system.

– Så hva tenker dere å gjøre med det?
– Det enkleste på kort sikt er å innføre det
såkalte nærhetsprinsippet i Norge. Det er et
EU-basert prinsipp om at avfall skal brukes i et
rimelig nærområde rundt der det er produsert.
Skal det fraktes over noe avstand, bør dette
avgiftsbelastes. Det er et prinsipp som er
utviklet rett og slett fordi man har forstått at
det å produsere avfall og så flytte det rundt
omkring i et stort område jo er i strid med hele
hensikten med å gjenbruke avfall. Bransjen
selv argumenterer overfor oss politikere for at
dette nærhetsprinsippet skal innføres her, og vi
kommer til å jobbe videre med å få det til.
– Det har vært ganske stor enighet om norsk
avfallspolitikk, diskusjonen har heller gått på
hvem som skal gjøre hva. Har MDG et syn på
om kommunenes ansvar og sentrale rolle i
avfallsbehandlingen bør reduseres til fordel for
private aktører?
Først og fremst må avfallspolitikken være
en planmessig del av en nasjonal ressurs- og
klimapolitikk. Det er veldig på overtid å bli
ferdig med den usammenhengende hist- og
pist-politikken som fører til at vi gang på gang
blir forbauset over at vi likevel ikke har kuttet
klimagassutslipp og ikke har sluttet å bygge
ned matjord og ødelegge natur slik vi hadde
lovet. Men innenfor et slikt nasjonalt regnskap
må mest mulig løses lokalt ganske enkelt fordi
avfall er en lokal ting som bør håndteres av de
som produserer det. De Grønne er helt fri for

Fordi vi bryr oss!!

 Neuenhauser stjernesikt for sortering av
vanskelige materialer—SALG og UTLEIE

 For sortering av bark, flis, jord, kompost,

matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige /
fuktige masse

ideologiske oppheng om statlig, kommunal eller
privat drift. Ansvaret er udiskutabelt offentlig
og politisk, men det er like udiskutabelt at
private aktører ofte kan gjøre jobben like
godt eller bedre. De Grønne er glødende
tilhengere av at folk kan tjene penger på gode
miljøløsninger.

– Dersom MDG fikk så mange representanter på
Stortinget at de faktisk kom i posisjon, hvordan
ville den norske mann og kvinne merke det?
– De ville merke det ved at det norske
samfunnet fikk en ny giv, og en tro på at
framtida etter olja er en god framtid og ikke
en farlig framtid. De ville merke det ved at
Norge begynte å bruke de ressursene vi har til
en kjempedugnad som ville ligne det vi gjorde
etter krigen da Einar Gerhardsen sa «Vi skal
bygge landet». Vi skal bygge det bærekraftige
Norge etter oljealderen.
Rasmus Hansson er vokst opp i en
betongleiegård i Oslo, men har hatt en nærhet
til naturen hele sitt liv. Han stortrives med
muligheten til å kombinere byliv med skog
og natur, og har hele sitt liv enten bodd eller
jobbet i Oslo. Nå bor han med kone, hund, katt,
høner og hane i et tømmerhus i Bærumsmarka
og jobber altså svært så sentralt i Oslo.
Muligheten til å bo hvor man vil i dette
langstrakte og vakre landet er et gode som
Hansson og partiet hans setter høyt, og har
programfestet. Det medfører naturlig nok en
del transport. Den mener MDG kan løses med
elektrifisering og satsing på kollektivtransport.
Som bare unntaksvis skal gå på biogass.

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

 Neuenhauser NH6020 trommelverk

 Optisk båndvekt

 Diesel-hydraulisk og Hybrid

 På aller typer masser og på

 Beltegående, VBG feste og Kingpin
utgave

aller typer transportbånd

 2 i 1 Måling og kontroll

 Beltegående, VBG feste og Kingpin utgave

 Mange smarte løsninger

 Meget høy nøyaktighetsgrad

 Høy kapasitet og meget brukervennlig

I samarbeid med Fredheim Maskin AS

 Rapport inntil 3 år
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Norkart, totalleverandør av
programvare for renovasjonstjenester
Oversikt og kontroll
KOMTEK Renovasjon er et kraftig verktøy for å forvalte alle relevante data
for renovasjonstjenester som utføres av kommuner eller interkommunale
selskap.
Service til innbyggerne
Innbyggere forventer enkel tilgang til tømmekalender. De ønsker også
enkelt å kunne melde at dunklokket er ødelagt. Med Min Renovasjon får
innbygger all informasjon på mobil, varsling før tømming og mulighet for
å sende meldinger til renovasjonsselskapet.
Tømmeruter og registrering av tømminger
Sjåfører får en bedre hverdag ved å få kart i bilen som viser hvor de ulike
beholderne er plassert. Renovasjonsselskapet kan få alle tømminger
automatisk registrert gjennom lesing av RFID-brikker, og avvik som
sjåførene registrerer oppdateres fortløpende i forvaltningsprogrammet
KOMTEK Renovasjon.
Norkart er stolt over å leverer et totalkonsept for renovasjonsselskap.

Kontakt Asbjørn Sundbye på tlf. 930 21 136
eller epost asbjorn.sundbye@norkart.no
for mer informasjon.
www.norkart.no

NYHETER

Brannene skal bli færre og
For bare 50 år siden var åpen
brenning av avfall mer eller
mindre akseptert og branner
har forfulgt avfallsbransjen så
lenge den har eksistert. Men
etter at anleggene ble større
og mye av aktiviteten flyttet
innendørs har konsekvensene
av brann blitt langt større enn
før. Nå tas det grep for å redu
sere både frekvensen og stør
relsen av brannene.
Av Johs. Bjørndal

Brannen på Djupvik avfallsanlegg utenfor Narvik var en av mange i sommer og nå setter avfallsbransjen fokus på
dette problemet, som faktisk bare har økt de siste årene. Foto Kristoffer Klem Bergersen.

Arild Juell-Andersen fra forsikringsselskapet
If innledet med å konstatere at skadene fra
«store avfallsbranner» var tidoblet i løpet
av bare de siste fem årene og beløp seg i
2014 til 210 millioner kroner. Han forklarte
denne utviklingen med at anleggene var
blitt større og mer automatiserte, at store
avfallsmengder kan samle seg opp i løpet
av kort tid, og at det fortsatt ikke er mulig
å ha full kontroll over hva som kommer inn i
kontainere og biler.

Men avfallsbransjen er ikke alene om å
håndtere brannfarlig materiale. Den kjempestore drivstoffbransjen har så godt som
aldri branner, og Juell-Andersen fortalte om
at målrettede kampanjer innenfor så ulike
virksomheter som trebearbeidende industri
og asylmottak har gitt gode resultater.
– Treindustrien hadde mange branner, men
etter en systematisk kampanje for 15
år siden er branner og branntilløp kraftig
redusert, sa han.

BRANNTEKNISK GRUPPE
Det er med andre ord ikke umulig, og Norsk
Gjenvinning nedsatte sist høst en såkalt
brannteknisk gruppe, med representanter fra
egen drift og HMSK, supplert med deltagere
fra forsikringsselskapet og Norsk Brannvernforening. Gruppas rapport forelå rett før jul
og Ellen Wold, HMSK-sjef ved Norsk Gjenvinning Metall presenterte innholdet på MEF
Avfallsdagene. Norsk Gjenvinning utgjør med
sine 94 såkalte lokasjoner en betydelig del

Arctic Entrepreneur

Arild Juell-Andersen fra If kunne fortelle om en
eksplosjonsaktig økning i forsikringsutbetalingene til
avfallsbranner.
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Årets utgave av MEF Avfallsdagene var i år
lagt sammen med Anleggsdagene og det hele hadde
fått navnet Arctic Entrepreneur. Hele 1900 deltagere på
nybygde The Qube på Gardermoen – langt flere enn disse
arrangementene tidligere har
hatt til sammen – sørget for
at dette sikkert blir en årviss
foreteelse. Deltagelsen på
avfallsarrangementet var
imidlertid ikke større enn
tidligere. Men de som var der
fikk høre interessante foredrag om temaene brannsikring, konkurranse
på like vilkår og EUs avfallspolitikk.

Kjendisparet Lars Monsen og Trine Rein underholdt
fra scenen. Han med lysbilder fra sine mange
utrolige turer – hun med konsert.

“

mindre

Det er fortsatt ikke mulig å ha
full kontroll over hva som kom
mer inn i kontainere og biler…

av den private avfallsaktiviteten i landet, og
konsernet har også hatt sin solide andel av
brannene. Senest 14.januar rykket brannvesenet ut til en brann i selskapets lager på Tau
i Stavanger.

samme er tilstrekkelig avstand mellom ulike
fraksjoner og skillevegger mellom maskiner
som utvikler varme og varelager, sa Wold.
– Spesielt kverning av metall førte til
mange branntilløp i 2014, men der gjorde
man halvveis inn i året tiltak som reduserte
antallet branntilløp betraktelig, sa Wold.

MANGE TILLØP
Målet for den branntekniske gruppen var å
komme opp med tiltak for å redusere antallet
branntilløp og for å begrense omfanget av
de brannene som også i framtida kommer til
å oppstå. Og det er nok å jobbe med, Wold
la fram tall og i løpet av de siste fem årene
har det vært hele 168 branntilløp ved Norsk
Gjenvinnings anlegg, og 47 av dem inntraff i
2014. – Men dette tallet omfatter smått og
stort, de fleste av disse tilløpene ble slukket
umiddelbart av eget personell, presiserer hun
overfor Kretsløpet.

PRISLAPPEN UVISS

KVERNING OG SELVANTENNING

Ellen Wold fra Norsk Gjenvinning presenterte mange
tiltak som både skal redusere antallet branntilløp og
konsekvensene når det likevel blir brann.

Av rapporten framgår det at de fleste
branntilløpene skyldes kverning (62 tilløp) og
selvantennelse i varelager (53 tilløp). 
– Kverning av metall har gitt mange branntilløp, men med beskjedne konsekvenser,
mens tilløpene ved håndtering av restavfall (16) er mer alvorlige, fordi avfallet er

mer brennbart og operasjonene gjerne
skjer innendørs. Når det gjelder selvantenning er det opplagte tiltaket å sørge for
nedstrømsløsninger som holder varelageret
nede. Plasseringen av lager i forhold til
bygninger og vindretning er også viktig, det

Fra miljøeske under kontorpulten til maskiner
for industriell behandling av avfall:
Funksjonelle og varige løsninger
fra norske leverandører.

Gruppens rapport inneholder hele 37 tiltak. I
tillegg til de allerede nevnte er gjennomgang
av brannsikkerheten av ekstern ekspertise
ved alle anlegg anbefalt. Andre tiltak er bedre
mottakskontroll, kontroll av temperaturen i
avfallet ved hjelp av peilestav, røykvarslere
med direktekobling til brannvesenet i alle
bygninger, adgangskontroll til alle anlegg
og HMS-dager med brannøvelser. Men
noen prislapp på disse tiltakene inneholdt
rapporten ikke. – Nå er rapporten overlevert
ledelsen, som sammen med driftslederne vil
vurdere hvilke tiltak som er relevante på det
enkelte anlegg. Hva dette til slutt vil koste
vet vi ikke i dag, sier Ellen Wold til Kretsløpet.

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

Maskinelt utstyr for avfallshåndtering.

Kunnskap og kompetanse

sikrer vellykket kildesortering
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.

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

GJENVINNING

Rent gulv hver kveld
og skumkanoner
Avfallsselskapet Westco i Stavanger har dyrekjøpte erfaringer
med konsekvensene av en stor avfallsbrann midt i et tettbygd
område. Daglig leder Per Posti delte disse med deltagerne på
MEF Avfallsdagene.
Av Johs. Bjørndal

Storbrannen hos Westco på Forus i august
2012 og åpningen av gjenoppbygd anlegg
i mai året etter er tidligere behørig omtalt i
Kretsløpet. Nå fortalte Posti om det voldsomme mediekjøret brannen utløste mot
bedriften og plasseringen den har. 
– Stavanger Aftenblad hadde 17 journalister
på saken, og en ansatt fra fylkesmannen
uttalte til avisen at anlegget aldri skulle
ligget der det lå. Jeg hadde flere henvendelser fra kommunikasjonsrådgivere som
tilbød seg å håndtere pressen disse dagene.
Men jeg synes ikke det var riktig å overlate
dette til noen utenfra, som ikke kjenner
bedriften. Jeg synes nok i perioder det var rått
parti, men heldigvis vanket det mye støtte
også, både fra kjente og ukjente. Brannen ga

store logistikkutfordringer og mye venting,
vi tar jo imot drøyt 70 000 tonn årlig. Men Per Posti hadde tøffe dager etter brannen 21. august 2012.
våre konkurrenter i Norsk Gjenvinning og Men nu går alt så meget bedre…
Forus energigjenvinning stilte opp og var
behjelpelige og kundene våre var lojale. Det
er godt å oppleve at bransjen står sammen
sier Posti til Kretsløpet.
når det kniper, sa Posti.
Ved gjenoppbyggingen ble det installert
Han la også vekt på å presentere det som
skumkanoner med varmedeteksjon, en ny
er gjort for å hindre en gjentakelse. – Vår
teknologi for avfallsbransjen. Med en rekkenye konsesjon fra Fylkesmannen stiller krav
vidde på 47 meter og kapasitet på 1500 liter
om rent gulv hver kveld i mottakshallen og
vann og skum pr minutt skal selv det mest
maksimalt 3000 tonn på lager, noe vi selv har eksplosive branntilløp kunne slukkes. 
foreslått . Rent gulv har vi klart å praktisere
– Utstyret kostet rundt 4 millioner kroner,
konsekvent etter gjenåpningen. Om noen
men så langt har det heldigvis ikke fått
kommer med avfall etter stengetid får det
måttet vise hva det er godt for, sier Posti.
stå i kontaineren til dagen etter. Om vi vet
det kommer mye kjører vi overtid i anlegget ,

DET ER VI SOM LEVERER
SKREDDERSYDD SIKKERHET MED
HØY NYTTEVERDI TIL BRANSJEN
Spør våre kunder!

Les mer på
www.onsitesecurity.no

– Ufattelig varmeutvikling
Jarle Steinnes fra Vestfold Interkommunale
Brannvesen var operativ leder for slukkingen av
Revac-brannen i sommer. Den ga utfordringer
som ikke var dagligdagse, selv for den rutinerte
branningeniøren.

Av Johs. Bjørndal

– Vi fikk først melding om at
det brant i en liten plasthaug
og sendte en bil. Men da denne
begynte å nærme seg og så
røyksøylen ble det slått full alarm
og vi stilte med alt tilgjengelig
mannskap, det vil si 14 mann
og syv biler. Siden det hovedsakelig var plast som brant var
slukking med skum det mest
aktuelle. Men varmeutviklingen
var enorm, det var flammer i
røykgassen mange meter over
bakken og en strålevarme som
gjorde det vanskelig å nærme
seg. Jeg skjønte raskt at våre
ressurser langt fra var tilstrekkelige til å slukke denne brannen
og måtte stille det spørsmålet
vi alltid gjør i sånne tilfeller: Skal
vi nøye oss med å sikre verdiene
omkring å la det som allerede
står i flammer brenne ut? Men en
rask telefon til en bekjent i DSB
i Tønsberg (Dir. for sikkerhet og
beredskap) avgjorde saken. Hans
krystallklare svar var at denne
røyken inneholder så mye giftige
gasser at dette må slukkes så
fort som overhode mulig. Da
tok jeg kontakt med Esso på
Slagentangen og Torp flyplass,

og vi fikk hjelp av enheter derfra.
Enheten fra Torp er et skikkelig
beist som kan levere 6000
liter skum pr minutt og har en
kastelengde på 90 meter. Etter
4-5 timer med dette utstyret på
plass var brannen dekket med et
tjukt teppe av skum og tilsynelatende slukket. Men under
«teppet» var det fortsatt stor
varmeutvikling, fortalte Steinnes.
Og utpå kvelden, mange timer
etter at brannen tilsynelatende
var under kontroll, blusset den
opp igjen raskt og uten forvarsel.
– Enhetene fra Slagentangen og
Torp var da ikke tilgjengelige og
røyken gjorde det uutholdelig å
være i området. Vi måtte sette
på vannkanoner og brukte vel
rundt en million liter vann, som
altså etter hvert fant veien til
Aulieelva og forårsaket betydelig fiskedød der. Skummet
inneholder ikke miljøgifter, men
forbruker oksygen når det brytes
ned. Men saken er som kjent
under etterforskning og Økokrim
er koblet inn. Jeg konsentrerer
meg om slukkingen, sa Steinnes,
som likevel refererte at det som
brant var en haug på 1250 tonn,

Først når skumkasteren fra Torp flyplass ble satt
inn lot det seg gjøre å få brannen under kontroll.

Jarle Steinnes fra Vestfold Interkommunale Brannvesen kunne berette om at
slukkingen av Revac-brannen var en ressurskrevende operasjon.

bestående av 80-90% plast, men
også med et anseelig innhold av
metaller, kretskort og batterier.

– Det peip i røykvarslere inni
haugen, sa Steinnes.

Økokrim har saken
Tarjei Istad, politiadvokat ved Økokrim sier de har brukt mye tid på
å kartlegge forurensningskonsekvensene og har gjort omfattende
beslag i Revac-saken. Men om arbeidet vil munne ut i en tiltale kan
han ikke svare på. – Ring igjen i slutten av mars, er beskjeden fra
Istad.

Den digre haugen er dekket med et tykt
lag skum og utgraving kan begynne.

Men få timer etter blusser brannen opp igjen for fullt.
Alle foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.
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Miljødirektoratet vil forskriftsfeste
produsentansvar for emballasje
Elreturs etablering av egen
returordning for emballasje,
krangelen mellom returselskapene
og kommunene om kostnadsdek
ning, og EUs forsterkede ambi
sjoner på gjenvinningsområdet er
årsakene til at Miljødirektoratet på
nyåret sendte brev til Klima- og
miljødepartementet. Her ber direk
toratet om lov til å starte arbeidet
med en forskrift som skal regulere
produsentansvaret for emballasje.
Av Johs. Bjørndal
Innsamlingen og gjenvinningen av blant annet plastemballasje har hittil vært basert på en frivillig avtale. Nå
ønsker Miljødirektoratet å regulere dette gjennom et forskriftsfestet produsentansvar.

Dagens produsentansvar for
emballasje er regulert gjennom
de såkalte emballasjeavtalene,
(frivillige) avtaler mellom departementet og næringslivet, inngått i
1995, med Thorbjørn Berntsens
buldrende trussel om statlig
emballasjeavgift hengende over
hodet. I brevet, som er datert 7.
januar, konstateres det at denne
organiseringen har vært vellykket
og at returselskapene kan vise til
gode resultater.

«UNNGÅ UNØDIG STØY»
Men erfaringen fra andre
returordninger viser at det blir
behov for å «sikre like og forutsigbare vilkår» når det oppstår
en konkurransesituasjon, slik det
med Elreturs etablering nå har
gjort.
For å sikre like konkurranse
vilkår for returordninger for
emballasje, unngå unødig støy i
markedet og nå mål og forpliktelser i ulike avfallsdirektiv, ser
vi behov for å forskriftsregulere
produsentansvaret for emballasje, heter det i brevet.
Det er i dag gjeldende avtaler
for plastemballasje, emballasjekartong, emballasje av brunt
papir og metallemballasje, disse
ble sist revidert i 2003. Det er
ikke inngått avtaler for glassemNr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

14

|

T I D S S K R I FT F O R AV FA L L O G G J E N V I N N I N G

| nr 1 | 2015 |

ballasje eller treemballasje, men
som kjent finnes en returordning
for glass. Retursystemene for
drikkevareemballasje er regulert gjennom et eget kapittel i
avfallsforskriften. Hittil har disse
frivillige ordningene fungert
godt nok til at Norge har oppfylt
forpliktelsene i dagens emballasjedirektiv.
I dag er det Grønt Punkt Norge
som drifter returordningene for
plastemballasje, drikkekartong
og emballasjekartong. Norsk
Resy drifter ordningen for brunt
papir og Syklus ordningene
for glass- og metallemballasje.
Grønt Punkt Norge sørger for
finansiering av alle ordningene,
gjennom innkreving av vederlag
fra emballasjebrukerne.

lere. «Vi ser at så lenge vi ikke
har regulert produsentansvaret i
forskrift har vi få muligheter for å
følge opp på en god måte når det
dukker opp flere konkurrerende
returordninger, heter det i brevet.
Samtidig vises det til i lengre
tid har foregått forhandlinger
mellom returselskapene og
Kommuner/IKS om fordelingen
av kostnadene for innsamling og
behandling av emballasjeavfallet.
«Som følge av brudd i forhandlingene for glass- og metallemballasje har noen kommuner/
IKS varslet Miljødirektoratet om
at de vurderer å holde tilbake
innsamlet emballasjeavfall, slik
at dette avfallet ikke vil sendes
til materialgjenvinning», skriver
Miljødirektoratet bekymret.

BEKYMRET FOR
GJENVINNINGEN

NØDVENDIG FOR Å NÅ
EU-MÅL

Men Elretur varslet altså i høst
om at de ville etablere en egen
returordning for emballasje
allerede fra årsskiftet, og direktoratet mener det «ikke er usannsynlig at også andre returselskaper for kasserte EE-produkter
da vil velge å etablere tilsvarende
ordninger». Dermed oppstår
en konkurransesituasjon, som
dagens system ikke gir myndighetene noen adgang til å regu-

I brevet viser Miljødirektoratet til
de endringer i rammedirektivet
for avfall som EU-kommisjonen la
fram 2. juli. Som tidligere omtalt
innebar disse ambisiøse mål for
materialgjenvinning av emballasje
(90% for papp og papir innen
2025, 60% for plast og 90%
for metall og glass innen 2030),
samt et såkalt utvidet produsent
ansvar. Nå ble jo dette forslaget
trukket tilbake rett før jul, men

i EU-kommisjonens forslag
til arbeidsprogram for 2015
framgår det at forslaget skal
«erstattes med et nytt og mer
ambisiøst forslag innen utgangen
av 2015». Direktoratet antar at
regelverksendringene i EU vil
kreve et «avtaleregulert produsentansvar for emballasje som
er håndhevbart». Det er dagens
system med frivillige ordninger
ikke, og nystartede returselskap
vil heller ikke være bundet av
målene i emballasjeavtalene. «En
slik situasjon med mange konkurrerende aktører hvor vi ikke har en
tilfredsstillende regulering vil fort
kunne føre til at retursystemer
som finnes og fungerer godt i
dag kan forsvinne», heter det i
brevet. Det vises også til at andre
produsentansvarsordninger, som
EE-avfall, kasserte kjøretøy og
batterier, er forskriftsregulert.
Brevet avsluttes med en
påpekning av at det tar tid å
gjennomføre et forskriftsarbeid,
og Miljødirektoratet «anbefaler
sterkt at vi prioriterer å sette i
gang denne prosessen allerede
nå, siden det er en betydelig uro
i avfallsmarkedet og behov for å
stabilisere rammebetingelsene
og sikre like konkurransevilkår.».

Ønsker forskrift velkommen

Stig Ervik synes det er bra at Miljødirektoratet vil forskriftsfeste produsent
ansvaret for emballasje. Jaana Røine er heller ikke negativ, men bekymret for at
det kan munne ut i et mindre fleksibelt system med lavere miljøambisjoner enn
dagens.

Direktør Stig Ervik i Elretur hilser
lovfesting av produsentansvar
for emballasje velkommen.
– Bransjeavtalene som ligger
til grunn i dag har fungert så
lenge det kun har vært en aktør
på markedet for å ta produsentansvar for emballasje. Men
for å sikre konkurranse på like
vilkår, er det viktig at det ligger
en forskrift i bunnen. Et annet
viktig moment er at en lovfesting
vil gjøre det mulig å bli kvitt de
mange tusen gratispassasjerene
som i dag ikke betaler vederlag
for sin emballasjebruk. Jeg synes
det er overraskende at Grønt
Punkt Norge ikke i større grad
har tatt tak i dette problemet
tidligere, sier Ervik.
Hans direktørkollega Jaana
Røine i Grønt Punkt Norge er litt
mer forbeholden. – Vi merker
oss med glede Miljødirektora-

tets positive omtale av Grønt
Punkt og de gode resultatene
returselskapene for emballasje
kan vise til gjennom de frivillige
avtalene som har fungert i 20
år. Grønt Punkt ønsker ikke å
ta stilling til en forskrift på et
generelt grunnlag, før arbeidet i
det hele tatt er påbegynt. I tråd
med Miljødirektoratets signaler
forutsetter vi at formålet med en
forskrift må være å øke, og ikke
redusere miljømål ved å legitimere nye aktører på grunnlag av
minimumskrav. Men basert på
vår kunnskap om hvordan en slik
regulering har fungert i andre
europeiske land, er vi redd for at
en forskrift totalt sett kan ende
opp med et mindre fleksibelt
og dyrere system enn dagens
ordning basert på frivillige bransjeavtaler, sier Røine.

Forhandlinger om
plastemballasje avlyst
Som tidligere omtalt ble det på nyåret startet
forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og
Avfall Norge om en ny og revidert avtale for
innsamlet plastemballasje fra husholdning.
Men under forhandlingene kom nyheten
om at Elretur også vil være et selskap for
håndtering av produsentansvar for embal
lasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet
hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse
forhandlingene.

– Det er foreløpig uklart hvordan
Elretur i praksis har tenkt å gjøre
dette og hvilket ansvar de er
villige til å ta. Den usikkerheten
som har oppstått, har gjort
at Grønt Punkt nå ikke kan
inngå en langsiktig avtale. Vi
har derfor kommet til enighet
med forhandlingsutvalget i
Avfall Norge om å anbefale en
prolongering av dagens avtaler
ut året, med en godtgjørelse
på fortsatt kr. 2 400,- pr tonn
for drikkekartong og økt til kr.
1 290,- for plastemballasje,
fortsatt fritt opplastet, med
minimum 75% utsortering
til materialgjenvinning og
med uendrede kvalitetskrav. I
samarbeidet med kommuner/
IKS ønsker Grønt Punkt å være
en forutsigbar og god samarbeidspartner med miljøriktige
mål. Sammen skal vi sørge for
færrest mulig gratispassasjerer

i systemet og videreføre vårt
samfunnsansvar i form av nye
holdningsskapende kampanjer
og prosjekter som skal redusere
avfallsmengden og øke materialgjenvinningsgraden. Vi har
avtale om å gjenoppta dialogen
1.9.2015, er meldingen fra
Grønt Punkt Norge.
– Avfall Norge synes det er
uheldig at det skapes usikkerhet
rundt ordningene for emballasjeavfall, og at det igjen kan se
ut som om kommunene sitter
igjen med regningen. 
I forbindelse med den varslede
forskriftsfestingen av produsentansvaret for emballasje bør
det også konkretiseres hvilke
kostnader knyttet til innsamling
av emballasje hos husholdningene produsentene er ansvarlig
for, heter det på Avfall Norges
nettsider.

// IT-løsninger
bygget utelukkende for avfallsbransjen
•
•
•
•
•
•
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Nye materialgjenvinningskrav fra
EU-kommisjonens forslag
til revidert rammedirektiv
for avfall ble lagt fram i
sommer – og trukket tilbake
før jul. Men vi har fått en
forutanelse om hva som vil
komme når et nytt forslag
etter alt å dømme ser dagens
lys senere i år. Og det er
både strengere krav og nye
målemetoder.
Av Astri Kløvstad

Håkon Jentoft var lite imponert over regjeringens avfallspolitikk. – Jeg opplever norske myndigheter som vage og
lite konkrete om de norske materialgjenvinningsmålene, sa han.

Forslaget som ble lagt fram i sommer (se
Kretsløpet nr 4 2014) innebar høyere krav
til materialgjenvinning av både kommunalt
avfall og emballasje, forbud mot deponering
av avfall som kan materialgjenvinnes og krav
om separat innsamling av organisk avfall,
foruten mål om reduksjon av matavfall og
av marin forsøpling. Og kravene var i en
størrelsesorden som med rette omtales
som ambisiøse. For eksempel 50 prosent
materialgjennvinning av kommunalt avfall
innen 2020 og 70 prosent innen 2030. Som
om ikke det var nok, er det også foreslått å
endre rutinene for å registrere materialgjenvinningsgraden, fra som nå, ved å måle hvor
mye som blir samlet inn til gjenvinning, til å
måle hvor mye som kommer ut som råstoff
til nye produkter. Her er det en del svinn på
veien, som gjør at dagens gjenvinningsnivå
vil bli klassifisert lavere enn det som gjøres
i dag. Dette var bakteppet for flere av foredragene som ble holdt på MEFs Avfallsdager
på Gardermoen i januar.

VAGE NORSKE SIGNALER
Håkon Jentoft, som nå er internasjonal
rådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo
kommune, og har fulgt avfallspolitikken tett i
en årrekke, kunne fortelle at rammedirektivet
som nå foreslås revidert kom i 2008. Og per
i dag har Norge faktisk fortsatt ikke formelt
innført kravene som lå i dette direktivet.
Det er heller ikke lett å få vite hva våre
miljømyndigheter mener om revisjonen av
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direktivet, den såkalte «avfallspakka», som
kom i sommer.
– Det er utarbeidet notater med Norges
syn på avfallspakka, men disse er ikke offentlige. Norge har imidlertid i brev til EU-kommisjonen like før jul støttet avfallspakka, og
gått imot at den ble trukket, fortalte Jentoft.
Han undret seg derfor på om det betyr at alle
mål og virkemidler der er i samsvar med norsk
avfallspolitikk fra nå av. Men han trodde ikke
det.

ENGLAND BREMSER?
Jentoft visste ikke hva begrunnelsen var for
at kommisjonen trakk forslaget, men antok at
det dels har med prioriteringer å gjøre – man
ønsker å redusere antallet initiativer som
kommisjonen skal jobbe med.
– I tillegg tror jeg – og dette er min personlige betraktning – at de er under press for å
redusere antall detaljreguleringer. Spesielt er
England kritisk til EU som organisasjon, og til
hvor mye man skal kunne detaljregulere alle
de områdene som EU har en felles politikk på,
sa han.
Peter Sundt, rådgiver i Mepex Consult, var
enig i dette og sa under sin presentasjon at
de aller fleste medlemslandene er positive
til avfallspakka og ideen om en sirkulær
økonomi. Men at England protesterer og at
det derfor ble for tøft for kommisjonen å få
dette igjennom.
Kommisjonen har derfor foreslått på sitt
arbeidsprogram for 2015 å erstatte det

forslaget som kom i sommer med et nytt og
enda mer ambisiøst i løpet av 2016.
– Det endelige arbeidsprogrammet er ikke
fastsatt, så vi vet ikke om arbeidspakka om
sirkulær økonomi faktisk blir tatt inn igjen,
men ryktene tyder på det, sa Jentoft.
Selv om kravene i avfallspakka var høye
og vil bli tøffe å nå, syntes Jentoft det var
uheldig at den ble trukket.
– Dette er jo riktig retning. Målet er ikke å
samle inn mest mulig, men å bruke det til noe.
Det er kvalitetsgjenvinning som er målet,
ikke prosenttallet i seg selv. Men det som er
positivt er at nå har vi en anelse om hva som
vil komme og får bedre tid på oss til å tilpasse
oss det.

KLARE DEFINISJONER
Når man så skal innføre nye mål og krav,
er det viktig at begreper defineres likt og
at statistikk utarbeides etter de samme
metodene.
Hva er for eksempel «kommunalt avfall»
– som skal materialgjenvinnes 70 prosent
i 2030? Er det husholdningsavfall og alt
forbruksavfall fra næringslivet som kommunale virksomheter tar hånd om? Det er definisjonen Statistisk sentralbyrå bruker ved sin
rapportering til EU. Men det er en definisjon
som Jentoft mener er meningsløs, all den tid
det varierer fra kommune til kommune hvor
stor andel av næringsavfallet de tar hånd om.
– Hvordan vi skal definere dette blir veldig
viktig fordi det vil påvirke hvilke aktører

EU vil kreve innsats fra alle
som skal være med og involveres i å nå de
målene som er satt. En mulighet er å bruke
avfallskatalogen, og si at det skal være
bestemte avfallstyper som inngår. Personlig
mener jeg at vi bør bruke husholdningsavfall og næringsavfall bortsett fra bygg- og
anleggsavfall og det som er rent industriavfall. Uansett blir dette en viktig diskusjon, sa
Jentoft.

STATISTIKK MED EN KLYPE SALT
Peter Sundt var også klar på at harmoniserte
definisjoner, målemetoder og statistikkrapportering er avgjørende i forbindelse med
implementeringen av EUs sannsynligvis
kommende reviderte rammeverk.
Og der står det mye igjen. På et europakart
hvor landene var fargelagt etter materialgjenvinningsgrad, viste han hvor fargerikt
dette kontinentet er. Fra dyprødt i Romania,
Bulgaria, Baltikum og flere til, til grønt i
Be-Ne-Lux, Tyskland, Sveits og Østerrike.
Her var Norge gult. G+ på en gammeldags
karakterskala fra skoleverket.
Sundt brukte plast som eksempel på å
forklare at ulike beregningsmåter i de ulike
landene kan gi stort utslag på statistikken.
For plastgjenvinning kommer Slovenia ut
som et av de bedre landene i Europa. Men i
Slovenia har de ikke tall på importen av plast,
derfor er ikke den mengden plast med i tallet
for total mengde. Men mengden som gjenvinnes omfatter totalen, bade innenlandsk
og importert plast. Ikke rart de har en høy
gjenvinningsgrad i Slovenia.
– Det er mye kreativ og ganske dårlig
statistikk, og vi må være kritisk til tallene.
Summa sammarum, selv om vi får G+ her, skal
vi ikke se bort i fra at vi kanskje er litt bedre,

”Gjenvinningskartet” over Europa viser at Norge ligger
midt på treet – om den offisielle statistikken er til å
stole på.

sa han, og la til at det slett ikke er lett å lage
statistikk over avfall i en varestrøm som
påvirkes av import og eksport.

NORSK AVFALLSPOLITIKK LITE
KONKRET
Sundt var også inne på at målstyring er bra.
Det som kjennetegner de landene som er
grønne på kartet er at disse landene har et
mål, og de jobber for å nå det målet.
Så hva er Norges mål? Håkon Jentoft gikk
igjennom de revideringer som ligger inne for
avfallspolitikken her til lands. Og han var ikke
veldig imponert. Avfallsstrategien som ble
lagt fram i august 2013 sa blant annet at
man skal «se på plastavfall».
– Det er fulgt opp i en lavutslippsrapport
for 2050 hvor de sier at de skal bli enda mer
ambisiøse, men skjer det noe? spurte han. Og
fortsatte med å ramse opp punkter fra denne
strategien som han mente ikke var fulgt
opp. – Min konklusjon er at det ikke har skjedd
noen ting på halvannet år, slo han fast før
han gikk løs på biogasstrategien fra i høst: –
Dette er ikke en strategi. Det er bare ord uten
innhold.
I ettertid ser han at man heller burde brukt
kreftene sine på å jobbe for å få en biogjødselstrategi. – For det er jo den organiske
gjødselen knyttet til matavfall som vi vil at
det skal bli tatt tak i. Biogassen kan komme
som et sideprodukt. Den får vi avsatt på en
eller annen måte likevel, la han til. – Vi har
ikke en stat som per i dag ønsker eller evner
å være konkret i å sette mål for hvor vi skal,
eller legge virkemidler til rette for å komme
dit, sa han.

LOVENDRINGER OG
NYE PROGRAMMER
Selv hadde Jentoft så absolutt tanker om hva
som må til for at Norge skal kunne nå målene
i den antakelig kommende avfallspakka:
– Forurensningsloven må endres slik at
man får en definisjon på materialgjenvinning
og slik at avfallshierarkiets prioriteringer
blir lovfestet. Så må prinsippet om materialgjenvinning omformuleres slik at man skal
materialgjenvinne med mindre det av hensyn
til miljø, ressurser eller økonomiske forhold
ikke er berettiget. I dag sier man at man skal
materialgjenvinne hvis det er økonomisk
forsvarlig å gjøre det. Dette har Miljødirektoratet foreslått allerede, og det må vi få på
plass, mente han.
Det motsatte av reguleringer er å bruke
markedet. Priser man behandlingen av restav-

Ulike metoder, både når det gjelder avfallshåndtering
og beregninger, i de europeiske landene gjør at man
bør være kritiske til tallene som oppgis, mente Peter
Sundt.

fallet opp, vil det drive fram mer gjenvinning.
Men et slikt tiltak må sees i sammenheng
med det utenlandske markedet, slik at det
ikke går enda mer avfall over til Sverige.
– Så må vi ha et fem-årig nasjonalt program
for reduksjon av matsvinn og økt utsortering
av matavfall, og for å få dette tilbake i et
kretsløp her i Norge. Det må bli et samarbeid
på det. Vi har jo ForMat-prosjektet som ser
på matsvinnet, men det må utvides til å se på
hele verdikjeden som matsvinn er en del av.
Dette er kanskje den aller viktigste oppgaven
vi har.
Vi har et godt og velfungerende produsentansvar i Norge. Det må vi ta vare på og
utvikle videre. At det fungerer bra er ikke
et argument for at det skal videreføres på
akkurat samme måten.
Med alle disse tiltakene på plass, mente
Jentoft at avfallspakkas mål var nærmere
innen rekkevidde. Men han var klar på at alle
de store aktørene i bransjen må jobbe mot de
samme målene for at Norge samlet skal nå
70 prosent materialgjenvinning innen 2030.
Både de store bykommune, Norsk Gjenvinning, Franzefoss, RagnSells, Norgesgruppen,
Veidekke osv. må være med og bidra til
totaltallene for Norge.
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– Selvjustis viktig for at sirkeløkonomien
skal fungere
– Sirkeløkonomien er bare en
måte å virkeliggjøre målene i
avfallspyramiden. Og løsningen
er et velfungerende, men ikke
helt fritt marked.

– Alternativene til at bransjen driver selvjustis er enten at
myndighetene må inn med enda strengere reguleringer
og kontroll, eller at det blir fritt leide for den organiserte
kriminaliteten, mener Erik Osmundsen.

Av Astri Kløvstad

Det sa konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik
Osmundsen, på MEFs avfallsdager. Han var
klar på at ressurser og råvarer, som avfall, skal
håndteres i markeder. Men disse markedene
må tøyles.

enerett, rundt egenregi uten konkurranse og
rundt konserner i det kommunale, hvor det er
rollesammenblanding og kryss-subsidiering,
sa han. Han opplevde at det er en manglende
tydelighet og forutsigbarhet når det kommer
til lover og regler knyttet til avfallsbransjen
her i landet. Og enda viktigere; mangel på
kontroll og konsekvenser av de lover og
regler vi allerede har.

KRIMINELLE TRUER
– All erfaring tilsier at frie tøyler ikke leder
godt av sted. Og med tøyler mener vi å
fange opp og forebygge markedssvikt, sa
han. Aktører som bryter lover og regler gjør
at markedene blir mindre effektive. Det kan
dreie seg om konkurranseskadelig adferd,
svart økonomi, underslag og heleri. Slike ting
ødelegger levedyktigheten til de som følger
reglene. Og enda verre er det selvfølgelig
når korrupsjon og organisert kriminalitet får
oppstå. Dette vil ødelegge markedene helt.
– Dette høres dramatisk ut, men alle som
følger litt med utenfor landets grenser, vet
at vi har det helt innpå, og kanskje til dels
over vår egen dørterskel. Derfor må alle
aktørene i markedet, private som offentlige,
drive selvjustis, sa Osmundsen. – Man må
kreve sporbarhet og kontroll på alle fraksjonene, helt fra der de oppstår til der de blir
sluttbehandlet. Dessuten må det bli slutt på
kontantbetaling, det er en uting, og her burde

det rett og slett være et forbud. Alle må
rydde opp i eget hus og drive konsekvens
ledelse, sa han.

SPORBARHET OG KONTROLL

“

Osmundsen opplevde også at det faktisk er
uklart når det er behov for offentlig finanLIKE VILKÅR
siering og når det ikke er det, og han mente
Osmundsen mente det offentliges rolle må
det er viktig at det offentlige begynner å
være å sørge for velfungerende
bruke innkjøpsmakten sin på en
markeder uavhengig av hvem
konstruktiv måte.
– Man bør kreve
som faktisk produserer tjenes– Når man er en så stor
tene. Da må myndighetene gi
innkjøper burde man sette krav
sporbarhet og
riktige og tydelige reguleringer,
til kvalitet, for eksempel til sporkontroll på alle
og ikke minst ha streng kontroll
barhet og kontroll, slo han fast.
fraksjoner…
med at lover og regler følges.
Osmundsen mente at sirkel
Der det er behov for det, kan
økonomien allerede i dag realidet være offentlig finansiering. Men dersom
seres, med at det arbeidet gjøres av aktørene,
det offentlige skal være med å konkurrere, må Norsk Gjenvinning inkludert. Men at potensidet være tydelige roller, og det må skje til like
alet for at den skal vokse er stort.
vilkår som ikke hemmer konkurransen.
– Da må vi tørre å stille spørsmål rundt

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av jern

Virvelstrømseparator VS1000
Separering av aluminium, kobber, zink, etc.

MagnetGrip «The sky is the limit»
Sortering av byggavfall

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

– Private bør ta seg av avfallet
Private aktører har best ned
strømsløsninger og kjenner
markedet globalt. Og i ei fram
tid som blant annet preges
av globalisering er det disse
aktørene som bør ha hånd om
avfallshåndteringen, mener
Bjørn Hoel i Ragn Sells.
Av Astri Kløvstad

– Sirkulær økonomi er en naturlig del av
det vi driver med, sa Bjørn Hoel på MEFs
avfallsdager. Han er administrerende direktør
i Ragn-Sells Norge, og er i tillegg ansvarlig
for den danske delen av selskapet. Han
opplever store kulturforskjeller mellom de to
landene.
– Det er de to ytterpunktene i det nordiske
markedet. Mens Norge ligger langt opp mot
Nordpolen, er Danmark det markedet som
er tettest på EU. Og det er interessant å se
hvordan danskene tilpasser seg EUs regel-

– Private aktører må tørre å satse, og samtidig passe
på å ikke trå feil. Små feil kan man lære av, men store
feil vil slå tilbake på hele bransjen, mener Bjørn Hoel.

verk ganske kreativt, noe vi ikke gjør. 
De er mye mer kontinentale i måten de
jobber på, og sier at vi er litt naive i Norge.
Og vi er faktisk litt naive når jeg ser hvordan
business drives der, sa han.
Ragn-Sells er etablert i Norden og i
Baltikum, og også i de baltiske statene
råder en kreativ tilpasning til EU-reglene,
kunne Hoel fortelle. Han var opptatt av at
i ei framtid som preges av globalisering,
urbanisering, klimaendringer, digitalisering,
demografiske endringer med flere og eldre

mennesker og et permanent fall i oljeprisen, er det viktig at det offentlige tar
seg av de overordnede utfordringene. Som
infrastruktur og boligbygging, nok hender i
omsorgsyrkene og kompetanseoppbygging
for et liv etter oljen. Avfallsområdet mente
han derimot bør være overlatt til avfallsbransjen. Og han viste til prisene ved norske
forbrenningsanlegg, der monopoltjenester er
dobbelt så dyre som det som er konkurranseutsatt.
Hoel var uenig i kritikken av avfallstransport over landegrenser. Han opplyste at
denne foregår som returlast i kontainere på
skip og vogntog etter at disse transportmidlene har fraktet varer til norske forbrukere,
og også i bulk på jernbane. – Derfor er våre
transportløsninger konkurransedyktige på
pris og bra for miljøet, hevdet han.
Han avsluttet med å oppfordre private
aktører i avfallsbransjen til å være offensive.
– Den sirkulære økonomien vil føre til stadig
mindre restavfall, og derfor mer og mer
sortering. Avanserte sorteringsroboter koster
mye, både i penger og plunder den første
tida, men dersom man ikke tør å satse, vil
man heller ikke henge med i denne bransjen,
mente Hoel.

VI GRATULERER AVFALL
SØR MED FLUNKENDE NY
JENZ BA 725 FLISHUGGER!

JENZ BA 725 er en fremtidsrettet hurtiggående
flishugger med to trommelhastigheter.
Bestselgerens bruksområder er; Hage- / Park
avfall, Returtrevirke, Bark, Organisk avfall og
hugging av Energiflis (chips) fra tømmer og
energivirke.

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

www.gitmark.no - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand
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– Mindre kommunal
avfallsbehandling i
framtida
Arve Øverland er direktør for ØFAS, et selskap som i
praksis står for all avfallshåndtering i Øst-Finnmark
bortsett fra i Vadsø, som meldte seg ut i 2012. Men
selv om de private ikke står i kø i hans region tror han
det vil bli stadig vanskeligere for kommunale sel
skaper å drive avfallsbehandling.
Av Johs. Bjørndal

Arve Øverland, direktør i Øst-Finnmark Avfalls
selskap, mente behandling av næringsavfall i
kommunal regi vil få trangere kår i framtida.

Det var nok å ta tak i da Arve Øverland, som
har bakgrunn som revisor, overtok ansvaret
for ØFAS i 2012. – ØFAS ble gransket i 2009
og 2010 og vår metodikk for å skille mellom
husholdning og næring ble funnet ok. Det
som var utfordringen var et konsern uten
en klar strategi. Vadsø hadde meldt seg ut
og man var uklar på videre retning, fortalte
Øverland.

til å diskutere hva som er hva og til intern
fakturering, sa Øverland i sitt innlegg på MEF
Avfallsdagene.

DETALJSTYRING AV GEBYRET

Men det er flere ting på gang som gjør at
Øverland tror det vil bli mindre kommunal
avfallsbehandling i framtida. Han nevner i
fleng: Det nye selvkostregelverket krever at
både resultat og balanse skal fordeles mellom
OPPKJØP SKAPTE TURBULENS
husholdningsavfall og konkurranseutsatt
I 2005 fikk ØFAS konkurranse fra Masternes
avfall, og her må vel antall tonn bli kriteriet
Transport, den første private avfallsetafor fordelingen. Veilederen som nylig kom gir
bleringen i regionen. ØFAS mistet volum
mer detaljert styring på hvordan renovasjonsog foretok i 2007 et
gebyret beregnes og neste
såkalt strategisk oppkjøp
år vil det sikkert bli kontrollert
av Masternes for 16
at dette virkelig er fulgt
millioner kroner, uten at
opp. Og når næringsavfallet
…det går med mye
saken var behandlet i
ikke lenger kan marginaltid til å diskutere
representantskapet.
prises vil de interkommunale
hva som er hva og
– Bakgrunnen var at
selskapene tape konkurranseØFAS sammen med andre
kraft, mente Øverland.
til internfakture
aktører hadde planer om
ring.
å bygge et forbrenningsDYRERE LÅN
anlegg i tilknytning til
– Men vel så viktig er det nye
nye Kirkenes sykehus,
regelverket for IKS som nå er
og ønsket kontroll over så mye avfall som
på gang. Dette legger opp til større begrensmulig. Heldigvis ble ikke de planene noe av,
ninger i det kommunale ansvaret for finanmen oppkjøpet ble foretatt og avstedkom
siering, noe som innebærer at så godt som
mye støy. Men nå har vi etablert en ryddig
gratis lånekapital fra Kommunalbanken ikke
struktur med tre separate selskaper. Vi har
lenger er aktuelt. Dermed må de interkommuvanntette skott og følger reglene. Vi kjører
nale selskapene ta opp lån på linje med andre
ikke næringsavfall på husholdningsbiler
og dette vil naturligvis gjøre terskelen for nye
og behandlingsanlegget følger prislista til
investeringer høyere, mente han.
punkt og prikke. Men det går med mye tid
Et tredje moment er at de kommunale

“
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selskapene nå er ilagt skatteplikt for sin
næringsaktivitet. Og selv om ikke det
skattbare overskuddet blir så stort krever
det ressurser å tilpasse seg dette regimet
og minimere skatten. Her ligger det mye
snacks for konsulenter og regnskapsførere,
sa Øverland.

– PRØV RETTSAPPARATET
Han mente disse regelverksendringene
likevel ikke gir entydige svar på hva som er
tillatt og at det fortsatt vil være diskusjon
om hva konkurranse på like vilkår faktisk
innebærer. Han avsluttet med følgende
råd til arrangøren, altså Maskinentreprenøres Forbund: – Dra noen saker gjennom
rettsapparatet. Først da vil vi få svar på hva
regelverket gir rom for.

ØFAS
Øst-Finnmark Avfallsselskap er et interkom
munalt selskap som eies av kommunene
Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger,
Tana, Vardø og Utsjok. Selskapet er organisert
som et konsern, med tre datterselskaper:
• ØFAS Husholdning (inns. hush.avfall)
• ØFAS Produksjon (behandling)
• Masternes Transport (inns. næringsavfall)
Konsernet har en omsetning på rundt 90 mill.
kr og 50 ansatte. Adm. holder til ved Tana
Bru, behandlingsanlegg og deponi ligger ca 3
km lenger sør.

Vil ha forskriftsfestet krav til utsortering
Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges
Naturvernforbund sendte før jul sammen et brev til Klima- og
miljøminister Tine Sundtoft. Her ber organisasjonene om at det
innføres et forskriftskrav om at resirkulerbart avfall skal sorteres
ut før energiutnyttelse av restavfall.
Et slikt krav vil sikre økt materialgjenvinning
av f.eks. papp/papir, plastavfall og våtorganisk avfall/matavfall. Kravet kan innrettes slik
at utsortering av fraksjoner til materialgjenvinning skjer innen rammene av det som er
samfunnsøkonomisk lønnsomt, heter det i
brevet.
Det vises videre til EU-kommisjonens
ambisiøse forslag (som riktignok ble trukket
tilbake få dager etter at Sundtoft-brevet ble
sendt), til departementets Avfallsstrategi og
til Biogasstrategien, som slår fast at det skal
jobbes videre med tiltak for økt utsortering
av matavfall, plast og tekstiler.
Og Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund
mener altså at den mest effektive måten å

sikre en slik økt utsortering av resirkulerbar
materiale på, er å sette klare nasjonale mål
for materialgjenvinning og kombinere dette
med et krav til at resirkulerbart avfall skal
sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.
Utformingen av et forskriftskrav kan f.eks.
innebære en forpliktelse for kommuner og
næringsdrivende til å sørge for at det er
tilrettelagt for utsortering av resirkulerbare
avfallsfraksjoner i hhv. husholdninger og
egen virksomhet, enten ved kildesortering
eller gjennom avtale om sortering på et
sorteringsanlegg.
Etter vårt syn vil et krav til økt utsortering
av avfallsfraksjoner til materialgjenvinning ha
stor nytteverdi, når det gjelder verdiskapning,
arbeidsplasser og miljø. Økt utsortering av

resirkulerbart avfall vil gi grunnlag for økt
ressursutnyttelse av gjenvunnet avfall som
råvare i industriell produksjon, både nasjonalt og globalt, til erstatning for jomfruelig
råvareuttak. Eksempelvis vil økt utsortering av våtorganisk avfall gi muligheter for
forretningsutvikling basert på miljøvennlig
produksjon av biogass, biogjødsel og jordforbedringsmiddel, heter det i brevet.
Brevet munner ut i en anmodning til Klimaog miljødepartementet om å gi Miljødirektoratet i oppdrag å utrede et krav i avfallsforskriften til utsortering av resirkulerbare
avfallsfraksjoner før energiutnyttelse. Og
naturligvis tilbud fra organisasjonene om å
bistå i dette arbeidet.

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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Ny rapport om marin forsøpling
I 2011 kom Norges første rapport om marin
forsøpling. Nå er oppfølgeren her.
Av Line Venn

Det er Erlend Standal fra Miljødirektoratet som presenterer
rapporten den 22. januar, på
seminaret om marin forsøpling
i regi av Hold Norge Rent. Siden
den forrige rapporten i 2011
mener han marin forsøpling har
blitt en motesak og fått mye
mer trykk. Noe han er glad for.
– Den nye rapporten belyser
marin forsøpling som et stadig
økende miljøproblem og en av
våre største miljøutfordringer,
mener Standal. Han påpeker
at denne rapporten som den
forrige, først og fremst dreier
seg om hva marin forsøpling er,
hvilke tiltak som settes inn for
å bekjempe problemet og hva

som skjer fremover. – Men vi har
endret strukturen og håper dette
nå er mer logisk bygget opp, sier
han.
Videre legger den nye
rapporten vekt på internasjonale
prosesser, særlig pågående
arbeid med implementering av
OSPARs regionale handlingsplan
mot marin forsøpling. Andre
muligheter for videre oppfølging
basert på dagens kunnskapsstatus er også skissert.

MIKROPLAST
Plast har fått en ekstra stor
plass i det nye arbeidet, spesielt
mikroplast. – Miljødirektoratets
definisjon av marin forsøpling

NORBA påbygg for Norsk vær og vind.

Konstruert i og utstyrt for alle Skandinaviske årstider

Ny rapport: Erlend Standal fra Miljødirektoratet presenterte den nye rapporten om
marin forsøpling på lanseringsdagen den 22. januar.

er: «Alt fast materiale fra
menneskelig aktivitet som er
forlatt i det marine miljøet»,
men plast er definitivt det
største problemet, fordi den blir
der til noen plukker den opp og
er vanskelig nedbrytbar. Det
tar særlig lang tid i det marine
miljøet, på grunn av lavere
temperaturer og mindre sollys
enn på land. Plasten forsvinner
aldri, den brytes eventuelt bare
ned til mikroplast, sier Standal.
Og mikroplast har fått mye
mer oppmerksomhet både
nasjonalt og internasjonalt de
siste årene. Det er plastobjekter
mindre enn 5 mm. Primær mikroplast er objekter laget i denne
størrelsen, mens sekundær
mikroplast er nedbrutt plast fra
større objekter. Standal nevner
spesielt plast fra tekstiler som
fleece, og forteller at 1900
fibre skilles ut pr vask av slike og
sendes fra vaskemaskin og ut i
havet.

EFFEKTER

GPMIII med kran på tak.

RL300 påbygget for de alt fra lette
oppgaver til de tunge og krevende.
Mulighet for montering av
mye utstyr.

Kontakt oss:
Salg:
Gunnar +47 901 74 210
Support: Johan +46 480 42 7457

Reservedeler:
Stefan
+46 480 42 7426
Magnus +46 480 42 7427

www.geesinknorba.com/se
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB
Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Fax 0480-427401
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Rapporten legger frem ulike
effekter av marin forsøpling,
blant annet dyr som utsettes
for såkalt spøkelsesfiske (tapt
utstyr som fortsatt fisker uten
at noen følger opp). Dyr får sår
og kuttskader og infeksjoner.
De kveles og sultes fordi søppel
setter seg fast i munnen.
Standal har også stygge eksempler på misdannelser av voksne
dyr som har fått søppel rundt

kroppen som barn, slik at veksten
har blitt hemmet enkelte steder.
Disse indre og ytre effektene på
dyr er relativt synlige. Effekten
av mikroplast derimot er ikke så
lett å se, men like farlig, hevder
Standal.
– Miljøgifter kleber seg til
plastoverflaten. Og siden overflaten på mikroplast er så stor i
forhold til volumet, blir mikroplast
rett og slett effektive svamper av
miljøgifter. Mikroplast er også så
smått at plankton får det i seg.
Plankton blir videre spist av fisk
som igjen blir spist av rovfisk, og
til syvende og sist får vi en høy
konsentrasjon av gift i maten vi
setter på bordene våre, som ikke
er så lett å se, advarer han.

HOVEDKILDEN PÅ LAND
For å få bukt med problemet må
man vite hvor søppelet kommer
fra. Rapporten tar blant annet for
seg kilder og spredning, og viser
at 60-80% er landbaserte kilder.
Søppel føres med havstrømmer,
men mye av det man finner har
også lokale kilder. – I oversikten
skiller vi mellom strandsøppel,
søppel i vannoverflaten, på
bunnen og i vannsøylen og
i levende organismer, der
strandsøppelet er overvåket
lengst, forteller Standal og viser
til et skrekkeksempel på ytre
Hvaler der man finner nesten
13000 gjenstander av en viss
størrelse på 100 meter strand.
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102 dager langs
Norges kyst
Svenske Alexander Betsholz og Johan Mikkel
sen padlet fra Grense Jakobselv til Strømstad
i fjor sommer. På veien kartla de mye marint
søppel.

Tekst: Line Venn
Alexander Betsholz
fant litt av hvert på
turen langs kysten.
Foto: Johan Mikkelsen

Den nye rapporten bekrefter
klart at plastforurensning i havet er et
stort og økende miljøproblem.

EGET MIKROPLAST
PROSJEKT
Rapporten inneholder blant
annet en liste med forslag til
tiltak og overvåknings- og kartleggingsbehov, der Standal med
en gang slår fast at det trengs
mer på mikroplast.
Det skjønner også Klima- og
miljødepartementet som nå
har bedt Miljødirektoratet å se

spesielt på mikroplast i et
eget prosjekt. – Regjeringen
bevilget i fjor 6 millioner
kroner til å styrke kunnskap
om miljøeffekter og tiltak
for å redusere mikroplast
og generelt redusere marin
forsøpling, forteller Standal
og reklamerer for Frokostseminar om temaet hos
Miljødirektoratet 3. mars.

– Målet var i utgangspunktet
en flott og lang tur, nærmere
bestemt 3260 km. Vi ønsket
eventyr, å stresse ned, leve
et enkelt liv, slippe å tenke og
bare bruke kroppen og oppleve
naturen. Men gjennom den
svenske padleklubben «Paddla
för livet» kunne vi samtidig
gjøre noe nyttig og også få
med noen sponsorer, forteller
Betsholz.
Når de kom til plasser med
søppel, fylte de ut et skjema
med GPS-posisjon, type gjenstander de fant, eksponering av
området og mengde søppel. – Vi
fant mye plastflasker, drivved

og gammelt fiskeutstyr. Men
også bilbatterier, datautstyr,
en madrass, støvler og spraybokser. Noen steder var det også
rent. Det var deilig, konstaterer
Betsholz.
Resultatene bearbeides nå
av Tim Ekstam i «Paddla för
livet», og kan etterhvert bli å
finne på paddlaforlivet.com og
kayakingnorway2014.no. Noe
tilsvarende engasjement fins
ikke i det norske padlermiljøet,
kan den ivrige padler og forsøplingsengasjerte Bo Eide fortelle,
og oppfordrer miljøet til å delta i
arbeidet.
Turen ble kombinert med en aktiv miljø
innsats. Foto: Alexander Betsholz.

Rapporten inneholder et godt utvalg av dyr påført lidelser. Her en ung havskilpadde
som er nær ved å kveles av en plastpose. Foto: Ron Prendergast, Melbourne Zoo)

Ung havskilpadde som er nær ved å kveles av plastpose.
(Foto: Ron Prendergast, Melbourne Zoo)
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Årets Gullklype til Haugesund
Årets Gullklype gikk til Åge Wee
og Willy Smedsvig for sin ryd
dedugnad «Rydd Smedasun
det» i Haugesund. Prisvinnerne
var svært glad for anerkjennel
sen av arbeidet.

Av Line Venn

I år fikk Venstres Rebekka Borsch dele ut
Gullklypa, som takk for sitt engasjement for
marin forsøpling som resulterte i 10 millioner
kroner over statsbudsjettet til arbeidet.
Prisen ble delt ut på seminaret om Marin
forsøpling i Hold Norge Rents regi i januar.
Årets vinnere har satt i gang ryddedugnad
i Smedasundet tre år på rad og satt opp
totalt 18 tonn avfall fra vannet. Årets fokus
var på flasker, bokser og batterier, men opp
av vannet kom også en moped, gebiss og
kredittkort.
– Da vi satte i gang for tre år siden, visste
vi ikke helt hva vi gikk til. Kontainerkapasiteten vi hadde bestilt ble fylt på en halv time
og vi måtte bestille mer i en fei, forteller
de smilende. Smedsvig visste riktignok at
behovet var der. Han har vært dykker i 20

Årets gullklype: Åge Wee (t.h.) og Willy Smedsvig fikk gullklypa utdelt av Rebekka Borsch som sitter i Venstrs
sentralstyre..

år og sett mye under vann han ønsket å få
opp. – Jeg kjente det var behov for å få et
renere sund. Og vi har sett at det har blitt
mer liv i sjøen på de tre årene vi har holdt på,
forteller han. Begge er veldig glade for prisen.
– Dette er en anerkjennelse av at det vi
jobber med er bra og setter ytterligere lys på
saken. Også for våre sponsorer, stråler de to
– som opplever et stort lokalt engasjement i

Haugesund og gleder seg til årets aksjon.
Gullklypa er en utmerkelse som går til en
enkeltperson eller organisasjon som har
gjort en spesiell innsats mot forsøpling og et
rent og trivelig Norge. Den deles ut av Hold
Norge Rent og i år er det 11. gangen. Årets
jury bestod av: Nancy Strand i Avfall Norge,
Marianne Holen i Loop og Eirik Holand i Grønt
Punkt Norge.

VASKEANLEGG FOR AVFALLSBEHOLDERE
ALLE STØRRELSER FRA 80 – 1100 LITER (i hh til EN 840, 1-6)

Vasketid fra 45 sek. pr. vask
1 stk. 4-hjulsbeholder per vask

•
•
•
•
•
•

Vasketid fra 45 sek pr. vask
2 stk. 2-hjulsbeholdere pr. vask

HØY EFFEKTIVITET – TIDSBESPARENEDE
VASKER MED KALDT- OG/ELLER VARMTVANN
JEVN OG GOD VASKEKVALITET
MILJØBESKYTTENDE – REDUSERT VANNFORBRUK
ENKEL BETJENING – FORBEDRER ARBEIDSMILJØET
KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Vaskeautomat
Innvendig- og utvendig vask
Automatisk i lukket kabin

Mange anlegg levert i Norge
- Ta kontakt for referanser!

T lf.: +47 9 1 6 4 3 5 8 0
E-m a i l: j o h n n y@uno t e c h.n o
w w w . u n o t e c h.n o

Egen organisasjon mot
«herreløst avfall»
Nå går det herreløse avfallet
farlige tider i møte. Hold Norge
Rent går nemlig fra å være en
kampanje til en egen uavhen
gig organisasjon.
Av Line Venn

Hold Norge Rent har vært en kampanje
med mer eller mindre trykk siden 2004, i
Avfall Norges regi. Behovet for at noen tar
ansvar for søppel ingen vil vedkjenne seg
var da stort, men fikk liten oppmerksomhet.
Særlig langs kysten. På de ti årene har det
skjedd mye og oppmerksomheten rundt «det
herreløse avfallet» har økt betraktelig, både
nasjonalt og internasjonalt. Og nå blir altså
Hold Norge Rent egen organisasjon.

STOR DUGNAD
– Målet er som tidligere å arbeide mot forsøpling, men vi går nå inn i arbeidet med fornyet
styrke. Vi er i ferd med å bygge opp en
organisasjon der vi mobiliserer hele Norge til
dugnad, sa den nybakte styrelederen Nancy
Strand, direktør i Avfall Norge. Hun snakket
til forsamlingen som var møtt opp på Hold
Norge Rent seminar om marin forsøpling, som
foreløpig er hovedarbeidsområdet for den
nye organisasjonen.

STRANDRYDDEDAGEN
– Hold Norge Rent arbeider med søppel generelt både på land og i vann (og på strand) og
samarbeider godt med andre lokale organisasjoner som for eksempel Rusken. Men
det var særlig den marine forsøplingen som
trengte fokus da vi startet opp. Derfor har
det vært stort trykk på det arbeidet. I den
forbindelsen har den store Strandryddedagen som begynte for fem år siden, vært
en suksess, påpekte Strand og refererte til
tallene prosjektleder Mali Hole Skogen la
fram som viste at antall aksjoner har økt fra
39 til 12000 på fire år.

ALLES ANSVAR
Hold Norge rent vil bevisstgjøre folk mot
forsøpling. – Får vi folk til å rydde tror vi også
vi forebygger forsøpling. Avfall må inn i
ordnede former og til forsvarlig behandling.
Mye er på avveie og ikke en ressurs slik det
bør være. Som marint søppel. Men også

– Vi er i ferd med å bygge opp en organisasjon der vi mobiliserer hele Norge til dugnad, sa den nybakte styrele
deren i Hold Norge Rent, Nancy Strand.

villfyllinger på land blir et satsingsområde
for den nye organisasjonen. Mye av det som
havner på avveie på land, ender i havet til
slutt, påpeker Strand. Hun er opptatt av å
bygge eierskap. – Forsøpling, der det er et
eierskap til avfallet er regulert av lovverket.
Ansvaret er plassert, men det herreløse
avfallet faller mellom alle stoler. Ingen har
ansvar, men nettopp derfor har alle et ansvar
og det jobber vi for, påpekte Strand.

SKAL MOBILISERE
Hun lovte at det nå både skal ryddes, telles
og forebygges mer enn før og viste fram den
nye organisasjonens målsettinger:
– Mobilisere til nasjonal ryddedugnad
– Samle og formidle kunnskap om forsøpling
– Stoppe kildene
– Informere og bevisstgjøre
– Ha dialog med myndighetene
– Vi vil være samarbeidspartnere for de
lokale grupperingene og samle og spre
kunnskap, særlig om kildene til søppelet. Hvor
kommer det fra? Mye er plast. Det er en stor
jobb på rydde. Hva skjer med det? Hva gjør
det med livet i havet? Og hva havner i vår
mat? Vi skal ikke gjøre alt, «vi» er én ansatt
person, men vi vil koordinere og mobilisere,
samle og spre ut igjen kunnskap. Mange er

engasjert i dette og vil bidra. Og Hold Norge
Rent vil verve medlemmer til arbeidet, sa
Strand.

HOLD NORGE RENT
Organisasjonen ble formelt stiftet 
24. november.
Aktuelle medlemmer: Private organisasjoner, bransjeorganisasjoner, offentlig
virksomhet, private foreninger og
frivillige (blant annet idrettslag). Men
ikke enkeltpersoner.
Medlemskontingenten for 2015:
Kr. 10.000,- for hovedmedlemmer,
5.000,- for støttemedlemmer
2000,- for frivillige lag og organisasjoner.

STYRET:
Nancy Strand, Avfall Norge, (styreleder)
Cecilie Lind, Ragn Sells
Marianne Holen, Loop
Eirik Holand, Grønt Punkt
Ingrid Kilde, Friluftsrådenes Landsforbund
Torbjørn Åmnes, Skagerak Energi
Monika Kleffelgård, Lofoten Avfallsselskap
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Likhet for (Forurensnings)loven?
Forholdet mellom tilsyns
myndigheter og avfallsbransjen
var et av temaene da Miljø
direktoratet var vertskap for et
seminar for avfalls- og gjen
vinningsanlegg med tillatelse
fra Fylkesmannen. Hvordan
utføres tilsynet og klarer
myndighetene å gjennomføre
likebehandling?
Av Astri Kløvstad

Ellen Wold fra Norsk Gjenvinning Metall
og Ellen Bergland fra Stena Recycling
hadde stort sett gode erfaringer med
tilsynsmyndighetene og dialogen med de
ansvarlige hos Fylkesmannen. Men de hadde
likevel funnet fram noen eksempler på
uklarheter og ulikheter som de luftet med
forsamlingen.
I tillatelser til utslipp i vann som var gitt
seks forskjellige anlegg med temmelig lik
produksjon kunne de vise at mengden THC
varierte fra 10 til 50 mg/liter for de ulike
anleggene. For bly var det brukt to svært
forskjellige grenseverdier; 0,05 og 1 mg/l. For
de andre stoffene gikk variasjonen på om det
var satt noen grenseverdi eller ikke. Og hva
betydde det at det ikke var satt noen grense?
Betydde det null? Eller at det ikke spiller noen
rolle?
For alle disse anleggene var resipienten
sjø, og Bergland forsto at belastningen på
sjøen varierer fra sted til sted. Og også at
man skal begrense utslippene mest mulig.
Men hun sa at det likevel var vanskelig å
forstå hvorfor man får begrensninger enkelte
steder og andre steder ikke.

FAST ELLER TETT, FØR ELLER
ETTER?
Et annet eksempel på uklare og ulike regler
var ved tillatelse til lagring av samme
fraksjon. Ved lagring av kasserte kjøretøy sier
forskriften at det er krav om tett dekke før
sanering av kjøretøyene. Nå har enkelte nye
tillatelser blitt supplert med at det også etter
sanering er krav om tett dekke. Wold lurte på
om dette betydde at forskriften skal endres
og at dette dermed vil gjelde alle anlegg, eller
om kravet gjaldt spesielt for dette tilfellet.
Hun var også inne på at det er usikkerhet
om hva som legges i betegnelsene fast
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17
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Ellen Wold fra Norsk Gjenvinning Metall (t.v.) og Ellen Bergland fra Stena Recycling hadde eksempler på at
sammenlignbare tillatelser var gitt med ulike begrensninger.

og tett dekke. De to begrepene brukes
om hverandre. I hennes bedrift blir asfalt
betraktet som et fast, men ikke tett dekke.
Betong er derimot tett, mente hun, men
hadde altså inntrykk av at disse definisjonene
kunne variere litt.
Også for behandlingstider på søknader
om tillatelser kunne de to foredragsholderne
vise til store gap, og flere eksempler
på at behandlingstiden overskred de
angitte fristene, både for den fullstendige
behandlingen hos fylkesmannen og
på kommunens bruk av tid på å sende
høringssvar. Men de hadde også eksempler
på at tillatelse til mindre endringer var gitt i
løpet av et par måneder.

RISIKOSTYRT KONTROLLFREKVENS
Einar Haualand fra Fylkesmannen i Rogaland
orienterte om rutiner og erfaringer med
tilsyn fra hans ståsted. Det finnes nasjonale
retningslinjer med veiledninger som skal
sikre at denne typen tilsyn blir utført likt
og på riktig måte. Noen bedrifter synes
kanskje de kontrolleres oftere enn andre, og
det forklarte Haualand med at tilsynet er
risikobasert.
– For bedrifter med tillatelse er tillatelsen
utstyrt med en risikoklasse og med den
følger en viss kontrollfrekvens. Også
virksomheter uten tillatelse, men som er
forskriftsregulert, har en risikoklasse som
gir indikasjoner om kontrollfrekvenser. Det
kan også være hendelser eller tips som
gjør at det blir satt opp ekstra kontroller, sa

han. Han understreket at tilsyn bidrar til å
sikre konkurranselikhet. Bedrifter som tar
snarveier og tjener på det skal fanges opp av
denne kontrollvirksomheten.
Haualand mente at en god del av avvikene
de finner på sine kontroller burde være
unødvendige. Ved å systematisk gå igjennom
de offentlige rammevilkårene som finnes
i Forurensningsloven med forskrifter og i
tillatelsen som er gitt, burde det være kurant
for virksomhetene å utforme prosedyrer
og rutiner som dekker kravene. Så skal jo
bedriften også ha en internkontroll som skal
fange opp dette.
– Selve tanken bak internkontrollfilosofien
var at siden det ikke er nok offentlige
kontrollører skulle aktørene i bransjen
kontrollere hverandre. Slik skulle de som ikke
var gode nok skli ut av markedet fordi de ikke
fikk kontrakter. Men det er påfallende sjelden
at vi blir kontaktet av noen som er ute etter
kontrollrapporter for bestemte bedrifter. Man
må spørre seg om dette systemet fungerer,
sa Haualand.
Når en bedrift er kontrollert og
kontrollrapporten foreligger, kan den for
mange oppleves å ha en negativ karakter. Det
er fordi den har som mål å begrense antall
avvik og å fokusere på hovedsaker. Men det
er mulig å gi positive tilbakemeldinger under
posten «Andre forhold», fortalte han.

KONTROLLØR, IKKE KONSULENT
Han forklarte også at alle myndigheter
har en generell veiledningsplikt når det

“

…minner om at fylkesmennene også har hjemmel til å stanse
anlegg og trekke tilbake tillatelser for «sine» anlegg.

gjelder regelverk. Men der stopper også
rådgiverfunksjonen fra Fylkesmannens
side. Haualand var klar på at de ikke
kunne ta konsulentrollen på tekniske og
praktiske løsninger. Det de kan bidra med
er opplysninger om hvilken informasjon og
dokumentasjon anleggene må komme opp
med for å få sine søknader godkjent.
Tilsynsmyndighetene blir også kontrollert.
Haualand minnet om at en av konklusjonene
fra Riksrevisjonens rapport etter en
undersøkelse av farlig avfall i 2012, var at
myndighetene ikke benytter alle tilgjengelige
virkemidler, og at samme feil blir påvist
gang på gang i avfallsbransjen. Sist høst
oppfordret Riksadvokaten og Økokrim
myndighetene til å anmelde flere miljøsaker.
– Vi registrerer at Miljødirektoratet
oftere enn før stanser virksomheter eller
trekker tillatelser, og jeg minner om at
fylkesmennene har samme hjemler for «sine»
virksomheter, sa Haualand.
Sammen med Miljødirektoratet sto Norsk
Industri, Norsk forening for farlig avfall, KS
Bedrift, Avfall Norge, Maskinentreprenørenes

forbund, Norsk returmetallforening og
Fylkesmennene bak seminaret, som samlet
rundt 150 deltakere.

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

Einar Haualand fra Fylkesmannen
i Rogaland undret seg blant annet
over at samme virksomhet ofte
får samme type avvik i kontroller
gang på gang.

www.rekom.no

Rekom er størst på logistikk og
bunnsolid på avfallshåndtering.
For oss er det viktigste av alt å gi våre kunder
rådgivning og service av beste kvalitet.
Vi har den erfaringen og kunnskapen du
trenger for å navigere stødig gjennom lover
og regler. Hos oss er det ingen snarveier til
målet. Vi tar dine utfordringer på alvor, til
beste for deg og for miljøet!
Ta kontakt på 55 90 44 50 eller
marked@rekom.no

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

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

NYHETER

Kvinner i avfallsbransjen søker
Mange av de drøyt 30 damene
som møttes til samling på
Gardermoen et døgn i midten
av januar kom nok med en
litt avventende og kanskje
skeptisk holdning. For et
arrangement bare for kvinner
– er ikke det litt sært?
Av Astri Kløvstad

Men de møtte jo opp, fra både renova
sjonsetater og interkommunale miljøverk,
private gjenvinningsselskaper og andre
bedrifter i avfallsbransjen. For selv om
dette med kvinnesak begynner å føles
litt gammeldags, kjente nok mange av
deltakerne på at det kunne være ok å treffe
likesinnede i et miljø der målet både var å bli
kjent med hverandre og samtidig diskutere
fag.
Det var nettopp det de tre initiativtakerne,
Heidi Eidet Eggen, Synnøve Bjørke og Nancy
Strand hadde diskutert da de møttes på en
konferanse i Avfallsforum Nord i fjor vår.
Eggen fikk æren av å ha presentert ideen,
og begge de to andre skal umiddelbart ha
hengt seg på. Der og da bestemte de seg for
å starte et slikt forum.
Og om morgenen torsdag 15. januar kunne
Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, ønske
mellom 30 og 40 damer fra avfallsbransjen
velkommen til samling. Da hadde allerede
de fleste av dem truffet hverandre kvelden
før over en middag – og kanskje en tur
i baren. Strand kunne fortelle at de tre
initiativtakerne hadde hatt mange idéer til
temaer for samlingen, og alt dreide seg om
praktiske og administrative utfordringer man
møter i sin hverdag som leder på ett eller
annet nivå i avfallsbransjen. Derfor ble det
nettopp fellesnevneren ledelse som ble valgt.
På programmet sto først to
motivasjonsforedrag med innleide,
profesjonelle foredragsholdere, så fore
drag av tre av avfallsbransjens kvinnelige
ledere før deltakerne samlet seg til
gruppediskusjoner om hva man vil framover med et slikt forum.

VEKK MED «TALENTENE»
– Jeg synes foredrag med disse to damene
er på sin plass første gang vi møtes, for å få
opp stemningen og for å sette perspektiv på
dette med kvinner og ledelse, sa Bjørke om
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Synnøve Bjørke i Rekom, Nancy Strand i Avfall Norge og Heidi Eidet Eggen i Retura Shmil sto bak arrangementet
som samlet 30-40 kvinner fra avfallsbransjen.

de to første innlederne Benja Stig Fagerland
og Anita Bemer.
Fagerlands foredrag gikk ut på at begrepet
«talent» er oppskrytt. De vi ser på som
talenter er det fordi de har øvd mye. Og det er
det som må til for å nå sine mål. Særlig de litt
hårete. Først må man være bevisst på at man
har et mål – eller en drøm, og virkelig ønske
å komme dit, og så må man stå på og jobbe
hardt. Man må tåle noen nedturer og bite
tennene sammen og reise seg igjen.
– Å bli omtalt som talent kan faktisk virke
mot sin hensikt. Det har vist seg at de som
opplever det, ikke kommer like langt som
andre, rett og slett fordi de da ikke jobber
hardt nok, sa Fagerland.
Foredraget medførte en del diskusjon
om de «flinke pikene»; jenter og damer som
jobber seg selv i senk og blir syke av det.
Fagerland hadde mange tanker om dette som
både gikk på å forstå at man ikke kan være
god på alt, man må prioritere hva man vil
konsentrere seg om. Og man må ha en ekte
og grunnleggende motivasjon for faktisk å
nå det målet man jobber mot.
Anita Bemer tok for seg kvinnenes
plass i arbeidslivet og viste statistikker
over utviklingen gjennom historien og
rundt i verden. Hun beskrev forskjellene på
menns og kvinners hjerne, som forklarer
hvorfor vi jevnt over har våre styrker på

litt forskjellige områder. Og hun tok et
blikk på avfallsbransjen, som hun beskrev
som en umoden bransje i en endringsog profesjonaliseringsfase. Hun gjorde
oppmerksom på at usikkerhet kan skape frykt
og maktspill i bedrifter som er i denne fasen,
og at det er viktig å være bevisst på disse
tingene.

MANGFOLDIG NÆRING
Etter lunsj var det tid for bransjens egne
lederkvinner. Først ut var Runa Oppdal
Kerr. Hun sitter i konsernledelsen i Norsk
Gjenvinning som juridisk direktør og ansvarlig
for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Hennes
foredrag handlet om det hun brenner for i
sin jobb, nemlig å rydde opp i bransjen. Hun
ønsket å gjøre forsamlingen klar over hva
som er situasjonen både i norsk avfalls- og
gjenvinningsbransje og i utlandet, og viste
avskrekkende eksempler på forhold som har
vært avslørt. Hun konkluderte med at vi er på
rett vei, uten at det gir grunn til å slappe av. 
– Det krever enormt med arbeid å snu en
kultur, understreket hun.
De to siste foredragsholderne illustrerte
veldig godt mangfoldet i kommuneNorge. Toril Borvik er avdelingsdirektør i
Utviklingsavdelingen i Renovasjonsetaten i
Oslo kommune, en kommune som betjener
625.000 innbyggere. Og Gunn Olander er

sammen

daglig leder i Indre Hordaland Miljøverk som
betjener 22.000 innbyggere fordelt på
seks kommuner. Selv bor hun i Granvin, en
kommune med 900 innbyggere. Og begge er
underlagt de samme lover og regler og skal
levere på alle områder. Det var engasjerte
damer som viste at avfallsbransjen har mye
å by på av spennende og meningsfylte
oppgaver.

Konsentrerte og
lyttende damer
under en av
mange debatter
på samlingen.

VIL FORTSETTE
Til slutt var det tid for gruppediskusjoner om
veien videre. Det viste seg at mange hadde
kommet med litt delte følelser for dette
med kvinnesamlinger og kvinnenettverk.
Er det riktig å rotte seg sammen og ikke
la mannfolkene få være med? Samtidig
konkluderte alle gruppene med at man vil
fortsette å treffes på denne måten. Man blir
tryggere til å ta ordet og diskutere faglige

ASBESTPISTOLEN

Enda et våpen i kampen for miljøet
Instrument for å finne asbest.

•
•
•
•

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

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

Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

www.holgerhartmann.no

1405 Langhus
post@holger.no

temaer når man er i et miljø av likesinnede.
Man får bekjente i andre bedrifter og
andre kommuner som man kan spille på og
diskutere fag med, og som man treffer igjen
på de store regionale eller landsomfattende
konferansene hvor enkeltpersoner har lett
for å drukne i mengden. Kanskje trenger
det ikke bare være ledere som er med heller.
Nancy Strand og Synnøve Bjørke fikk med
seg to nye personer, Beate Langset fra RoAF
og Runa Oppdal Kerr i Norsk Gjenvinning til å
jobbe videre med dette og planlegge et nytt
treff.
Mindre enn en uke etter denne samlingen
på Gardermoen var Kretsløpets utsendte
igjen på avfallsseminar med kamera,
kulepenn og notatblokk. Det krydde av
folk, for det meste nye fjes for herværende
journalist. Men ikke mindre enn tre ganger ble
det anledning til å si «Hei og takk for sist!»
til nye bekjentskaper fra forrige uke. Om alle
deltakerne opplever samme effekten, må vi
vel si at dette initiativet var en suksess!

MILJØPISTOLEN®

Våpen i kampen for miljøet
Typiske applikasjoner for Thermo NITON
portable XRF instrumenter
• Tungmetaller i bygningsmaterialer
• As, Cr, Cu i impregnert trevirke
• RoHS & WEEE screening
• Metallsortering
• Tungmetaller i forurenset jord

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

Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

www.holgerhartmann.no

1405 Langhus
post@holger.no
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DEPONI

Ny metode for rensing av
sigevann
Fagsjef Robert Tarasz
(32) og mekaniker Espen
Nystad ved Iris Salten har
utviklet en helt og ny unik
rensemetode for sigevannet
fra avfallsdeponiet på Vikan.
Nå tar flere avfallsanlegg i
Nordland i bruk teknologien.
Av Arnt E. Pedersen

Mekaniker Espen Nystad (t.v.) og fagsjef Robert Tarasz i Iris har samarbeidet om å finne riktige løsninger for
det nye renseanlegget på Vikan.

– Jeg må innrømme at vi har møtt en god
del problemer underveis. Det har vært
mye prøving og feiling, men vi er meget
godt fornøyd med resultatet. Det er også
Fylkesmannen i Nordland som har slått
fast at vi har «beste praksis» for å få til en
optimal rensing av sigevannet fra deponiet,
sier Tarasz. Sammen med mekaniker Espen
Nystad har han konstruert et unikt anlegg
der rensingen skjer i tre trinn. Blant annet
brukes det små mengder kjemikalier og
magnetisme for å få giftstoffene ut av
vannet.

MEDIEFOKUSERING
Administrerende direktør Leif Magne
Hjelseng i Iris Salten har 20 år bak seg i
selskapet.
– Vi har i alle år tatt jevnlige prøver av
sigevannet, for å ha kontroll med avrenningen
fra deponiet. Etter mange og store oppslag
i media i 2004 og 2005, om at vi var årsak
til økende forurensning i fjorden, vurderte
vi etablering av et eget renseanlegg. Men
først ønsket vi å få svar på spørsmål og
påstander som kom fram. Vi kjente oss ikke
igjen i kritikken, sier Hjelseng. Iris engasjerte
fagmiljøet ved Nordland Distriktshøgskole,
senere Universitetet i Nordland, til å
gjennomføre omfattende undersøkelser i
2006-2007 og 2010-2011.

LITE FORURENSNING
– Undersøkelsene viste at sigevann fra
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deponiet forurenser lite utenfor Vikan. Men
det er i et kort perspektiv. Hva som vil skje
over mange år vet vi ikke. Men vi har et klart
mål om at miljøpåvirkninger som følger av vår
drift og våre løsninger, ikke skal påføre neste
generasjon økte miljøproblemer. Derfor har vi
vi fulgt myndighetskravet fra Fylkesmannen
og etablert rensing av sigevannet, sier
Hjelseng, som berømmer innsatsen til Robert
Tarasz og Espen Nystad.

BASSENG
Sigevannet havner i et stort
utjevningsbasseng på 150 kubikkmeter.
Herfra går vannet gjennom ulike prosesser
før partiklene tas ut ved hjelp av
magnetisme. Slammet som oppstår i denne

fasen avvannes samtidig. Det er her alle de
farlige stoffer samles opp.
– Det er unikt. Det er ingen andre som
foretar rensing av sigevann på denne måten.
Teknologien kan også brukes til annen
rensing der man ønsker å trekke metaller ut
av vann, forteller Tarasz.

11 STOFFER.
Miljødirektoratet har sendt ut en liste med
11 prioriterte stoffer som innen 2020 skal
renses til nærmest nullverdi. Iris tilfredsstiller
med dette renseanlegget dette kravet fra
direktoratet.
– I tillegg vil vi med denne teknologien
foreta rensing av en rekke andre stoffer
som organismer i havet utenfor Vikan
over tid vil ta opp i seg.
Vi har derfor foreslått
ytterligere grenseverdier som
Fylkesmannen i Nordland nå
vurderer å bruke som standard
for alle deponier i Nordland
der sigevann renner ut i havet.

FOU
Dette renseanlegget er et
pilotanlegg som gjør det
mulig for avfallsselskaper
å håndtere sigevann på en
Robert Tarasz viser sigevannet
fra deponiet på Vikan før og etter
rensing.

forsvarlig måte. Kostnadene til forskning
og utvikling ligger på rundt fire millioner.
I tillegg kommer prisen på selve anlegget,
som ligger på rundt fem millioner.
Under gitte forhold vil utslipp av
uorganiske næringsstoffer som fosfor
og nitrogen reduseres med 50 prosent.
Utslippet av organiske stoffer, blant dem
tungt nedbrytbare miljøgifter reduseres
med 50-70 prosent. Utslipp av metaller
som kadmium og kobber reduseres med
hele 99 prosent, nikkel med 20 prosent
og mangan, sink, kvikksølv og bly med
70-90 prosent.

FRA SORT TIL GULT VANN
Sigevannet fra deponiet på Vikan er
forandret fra mørk farge til lett gul.
– Vi har klart å nå våre mål og setter
høyere krav enn myndighetene for
rensing, sier Tarasz.
Iris Salten er gjennom det nyopprettede selskapet Mivanor, i dialog
med fem avfallsselskaper i Nordland, som
alle ser ut til å velge denne løsningen
for rensing av sigevannet fra deponiene.
To av selskapene har allerede skrevet
kontrakt med Iris for bruk av den nye
teknologien.

Espen Nystad (t.v.) og Robert Tarasz utenfor renseanlegget på
Vikan som består av kontainere.

Fornøyd miljøvernsjef
– Dette er en milepæl. Jeg vil gratulere
Iris Salten som er først ut i Nordland
med ny løsning for rensing av sigevann
fra deponi. Det sier miljøvernsjef Roar
Høgsæt hos Fylkesmannen i Nordland.
– Anlegget er et stort skritt i riktig
retning. Iris er kommet langt. Det skal bli
spennende å følge utviklingen, sier han.
Fylkesmannen i Nordland krever
rensing av sigevannet fra alle deponier i
fylket. I tillegg til de 11 stoffene Miljødirektoratet krever rensing av innen 2020,
har EU bebudet at seks nye stoffer skal
legges til lista. – Iris er kommet langt i å
utvikle egen teknologi for rensing. Dette
er et meget spennende prosjekt, sier
Høgsæt.

Miljøvernsjef Roar Høgsæt hos Fylkesman
nen i Nordland (t.v.) uttrykker sin tilfredshet
til direktlør Leif Magne Hjelseng og fagsjef
Robert Tarasz.

Mivanor – nytt
Iris-selskap
Vannrensing og miljøteknisk
rådgivning blir hovedopp
gavene til Robert Tarasz og
Felix Hahn i det nyetablerte
selskapet Mivanor, som er et
heleid datterselskap til Iris
Salten.
– Vi har valgt å skille ut konsulentvirksomheten til Iris Produksjon i et eget selskap
som skal drive miljøkartlegging av bygg
og masser, sikkerhetsrådgivning innen
farlig avfall og leveranse av renseanlegg til
deponier, sier administrerende direktør Leif
Magne Hjelseng i Iris Salten.
Mivanor er et rent kommersielt selskap
som vil tilby sine tjenester i hele Norge.
– Ved rivingsprosjekter over 100 kvadratmeter kreves det miljøsaneringsbeskrivelse
som skal legges fram for kommunale
myndigheter. Vi vil tilby rådgivning i forbindelse med klassifisering og kartlegging
av avfall, avfallsplaner, miljøsaneringsbeskrivelser og dokumentasjon på behandling
av avfall, sier fagsjef Robert Tarasz.
Det kreves også egne planer for kartlegging og bruk av forurenset grunn. Mivanors
ansatte har lang erfaring med prøvetaking,
risikovurdering og lagring av forurensede
masser.
– Det finnes spesielle regler for opprydding og håndtering av forurenset jord.
Det samme gjør det for farlig avfall. Vi har
kompetanse for kartlegging og klassifisering av farlig avfall, rådgivning innen
transport av farlig gods og håndtering,
lagring og levering av farlig avfall. Vi
arbeider tett mot avfallsmottak og kan
derfor tilby kundene våre totalløsninger
innenfor alle områder der det kreves
spesiell kompetanse.

Fagsjef Robert Tarasz (t.v.) og miljøteknisk rådgiver
Felix Hahn i Mivanor er i full gang med blant annet
prøvetaking av jordmasser. Foto: Arnt E. Pedersen
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GJENVINNING

Gunda samler
rust på fyllinga
I Hegra utenfor Stjørdal, bor hageentusiast, tusenkunstner, skrot
samler og tidligere dekoratør, Gunda Marie Næss. – Andres skrot
kan enkelt bli ditt gull. Finn den røde tråden, sier hun.
Tekst: Stian Moan Folde | Foto: Lena Knutli

I en enebolig i Hegra bor Gunda sammen
med ektemannen Jon Olav, sønnene John
(18) og Petter (16), hunden Luna og katten
Pusur. Rødrustede snurrepiperier, halvfulle
kaffekopper, bustete busker og en horde røde
epler fyller hagen hennes. Sønnenes gamle
kvisthytte fungerer som insekthotell. Stuet
innerst i et hjørne i den store hagen, står det
eneste uten rust; en grill. Mannens domene.
Det røslige epletreet slipper sine frukter på
bølgetaket utenfor soverommet om natten.
Ved en sjelfull dreiebenk, egentlig tiltenkt
trevirkekontaineren av to eldre herrer, sitter
Gunda med ståltråd.
– Her sitter jeg og bedriver «loffersløyd».
Aldri i mitt liv om de fikk kaste benken. Jeg
lager alt mulig av ståltråd, rustet metall og
ting jeg finner i skogen. Jeg går aldri tur med
hunden Luna uten hagesaks i baklomma, sier
hun.

tunge at de støttes opp av gammel plank.
Nedfallsfrukten er populær blant fuglene.
Det som ikke plukkes og spises, settes rundt
omkring i hagen. I et vannspeil, på en rød
høygaffel fra tidlig 1900-tall, utstilt ved en
plombert håndgranat på et bord med rusten
stiletthæl.
Hun lager urtesalt av bjørnerot, dyrker
gressløk og roser. Spireahekker, dagliljer, iris
og skogskjegg. Bregner dekorerer på finurlig
vis blant kassert porselen. – Bregnene henter
jeg ved elven. De holder seg utrolig godt, og
egner seg derfor til pynting, forteller Gunda.
Til gjødsling lager hun egen sats av
vann og brennesle i en plastdunk. Det skal
godgjøre seg en god stund, men til slutt får
du herlig, illeluktende, effektiv gjødsel. Etter
gjødning får hun hagen helt for seg selv. –
Kom her, så skal du få se på gjødninga mi.

RUSTELSKER

Innunder en hekk står et kjøretøy gjemt. En
lekelastebil, rustet sådan. – Sammen med
tuberkulosesenga fra et sanatorium er dette
favoritten i hagen. Jeg må flytte den frem litt
slik at jeg ser den hver dag, jeg blir så glad av
å se den. Jeg har nemlig en fetisj for gamle
lastebiler, smiler hun.
Hun legger til at hun kunne tenkt seg en
pick-up, men ektemannen er ikke enig. Hun
ville plukket opp for mye rødt gull, ifølge ham.
Gunda er ikke redd for at tingene skal bli
ødelagt. Jo mer rust, desto bedre. Hun har
holdt på jevnt i ti år bare med hagen, men er
opptatt av at ting skal være enkelt. – Det blir
mer og mer busker og trær, så hagen klarer
seg stort sett selv. Det går med for mye tid
til småblomster, så de har jeg kuttet ut. Også
fordi hunden Luna graver opp alle bedene og
kommer svartsnutet og fornøyd inn på kjøkkenet. Den hunden tar nuven av meg, ler hun.
Gresset må likevel klippes. Det gjør
ektemannen. Han kjører småfrustrert slalåm
mellom ølkasser av tre, porselensfat og
grønne glassflasker.

På avfallsmottaket i Stjørdal i Nord-Trøndelag ligger bruktbutikken hvor hun jobber;
Bruktbo. Daglig får hun førstehånds befatning med kasserte møbler og dingser. Reddet
fra forbrenningsovnene. Mye blir med hjem.
Hun har tidligere jobbet som dekoratør, og
det setter preg på hage og hus. Flere titalls
små utstillinger og miljøer står spredt til alle
kanter i organisert kaos.
– Jeg elsker rust. Tidligere skulle ingen ha
rust, men nå begynner det å bli populært.
Spesielt bydamer i alderen femti pluss
besøker butikken på dypdykk etter rødt
metall, sier hun.
På bloggene sine viser hun frem hage og
hus. Selv om hun synes å merke at hennes
stil blir mer og mer populær, er det fremdeles
i Øst-Europa hun har sine fleste fans. – De er
ofte fra Tsjekkia, Polen og Ungarn, forteller
hun.

HØYGAFFEL OG HÅNDGRANAT
Epletreet bugner av frukt. Grenene er så
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Gunda Marie Næss er daglig leder ved Bruktbo Stjør
dal. Hun skriver bloggene «Containergirl» og «GundaM
– playing around».
Gunda elsker rustne ting. Det gir god tilgang på saker
andre har kassert. – Følg hjertet og bruk det du liker
best. I mitt tilfelle er det rustent skrapmetall. Bruk det
som tema eller en rød tråd. Innendørs som utendør,
sier hun.

– MÅ VÆRE ENKELT

– SE MULIGHETENE
Rundt omkring ligger vaffelhjerter i betong.
De har hun fått. Det kommer stadig folk med
ting til henne, og noen ganger må hun si
stopp. Selv for henne kan det bli vel mye. Når
hun lager noe fint på jobb, forsvinner det ut
dørene med en gang.
– Jeg hadde noen gamle klokkestrenger
liggende i månedsvis, ingen ville ha det.
Så jeg hengte dem på veggen på utsiden,
sammen en rustet sykkel. Nå vil plutselig alle
kjøpe det. Det gjelder å sette ting sammen,
så blir det fint. Ikke alle evner å se mulighetene, sier den tidligere dekoratøren.

Gunda plukker opp ting på Renholdsverkets
butikk, Bruktbo. Hun faller for ting andre
kaster. En persons søppel, hennes gull. Gunda
har skapt en innholdsrik hage, ustriglet og
sjarmerende. Hun er opptatt av at absolutt alt
kan brukes.

Gunda ser opp på kvisthytta ungene
brukte å hoppe fra da de var små. De
hoppet ned på trampolinen. Hekken siler
aftensolen inn i hagen. Gunda forteller
at hun gleder seg til å få barnebarn.
– Jeg har et tantebarn foreløpig. Hun
vil aldri hjem herifra, hun vil bare holde
på i eventyrlandet i hagen, sier hun.

B AT e S U n i T e d F o t o : i s i d o r

Gundas hage er spennende, men ikke direkte striglet. Sønnens gamle
kvisthytte er overtatt av insekter.

PCB fra vinduer
kan skade arvestoffet
hos dyr
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 vinduer
kan skade arvestoffet hos dyr.
Isolerglassvinduer fra perioden
1965-75 kan inneholde miljøgiften
PCB og skal behandles som farlig
avfall når de kasseres.
Se ruteretur.no

Kurs og seminarer
Dato

Kursnavn

Sted

Arrangør

Kontaktperson

10 - 11. februar

Drift av deponi, kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. februar

Kurs om byggavfall

Helsfyr, Oslo

COWI

Mirja Ottesen, tlf. 46620667

26. februar

Miljøkartlegging av bygg

Helsfyr, Oslo

COWI

Mirja Ottesen, tlf. 46620667

3. mars

Grunnkurs farlig avfall

Scandic Hotel Asker

NFFA

www.nffa.no

10 - 11. mars

Drift av gjenvinningsstasjon

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

19. mars

Kommunikasjonsseminar

Stavanger

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

24 - 25. mars

Driftsoperatør farlig avfall

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. mars

Farlig avfall-kurs

Helsfyr

COWI

TRJ@cowi.no

14 - 16. april

Nordic Baltic Bioenergy

Riga, Latvia

NoBio m.fl

nordicbalticbioenergy.no

15 - 16. april

Deponigasskurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

16. april

Jus-seminar

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

22 - 23. april

Grunnkurs avfall og
gjenvinning

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

2. juni

Grunnkurs farlig avfall

Scandic Hotel Asker

NFFA

www.nffa.no

9 - 11. juni

Avfallskonferansen 2015

Romerike

Avfall Norge, ROAF m.fl.

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Hamar

NFFA og COWI

www.nffa.no

17 - 18. september Farlig avfall 2015

FELTLØSNING

ISY ProAktiv Mobil Service
Vi kan nå tilby et feltverktøy for å motta

og levere ordrer elektronisk til og fra
ISY ProAktiv.
MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON
Løsningen installeres som en app på brukerens nettbrett 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.
www.nois.no
Ta kontakt med Kjell Sandal for mer informasjon: 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com
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Ny EE-forskrift på høring:

Etterregulering og skjerpede
dokumentasjonskrav
Solid forsinket sendte Miljø
direktoratet forslag til ny
EE-forskrift ut på høring i
desember. Målet med for
skriften er innarbeide kravene
fra EUs reviderte WEEE-direktiv
(WEEE2) i norsk regelverk – og
å sikre en mer stabil innsamling
av EE-avfall enn det som har
vært tilfelle de siste årene.
Av Johs. Bjørndal
Det nye forslaget til EE-forskrift inneholder også skjerpede krav til oppbevaring av EE-avfall.

Høringsfristen er satt til 10. mars og
Kretsløpet vil komme mer utførlig tilbake
til aktørenes reaksjoner i neste nummer.
Forslaget innebærer en mengde endringer
i forhold til dagens forskrift, her nevnes
bare de viktigste. Blant disse er at den nye
forskriften gir behandlerne et større ansvar
og de pålegges konkrete krav til forsvarlig
behandling av EE-avfallet. I dagens forskrift
er det returselskapene alene som er pålagt
dette ansvaret.

REGNSKAP TVERS GJENNOM

ETTERREGULERING, MEN MED TAK
Som lesere av Kretsløpet vil ha fått med seg
har dagens system ført til uenighet mellom
returselskapene om hvem som har oppfylt
sine forpliktelser. Dette har tidvis ført til
innsamlingsstopp og dermed betydelig
frustrasjon hos kommunene. I det nye
forslaget åpnes adgang for etterregulering,
altså at et returselskap som har samlet inn
for lite må betale for dette. Men det foreslås
et tak på hvor mye overoppfylt forpliktelse
returselskapene kan få godtgjort samt renter
på disse pengene, slik at det ikke skal lønne
seg å spekulere i såkalt underinnsamling.

KAN PÅLEGGE HENTING
Det nye forslaget inneholder også en
presisering av innsamlingsforpliktelsene.
Her heter det at alle returselskap skal ha
hentet EE-avfall i kommuner med færre
enn 5000 innbyggere i løpet av de siste
seks månedene – dette for å hindre at
noen «skummer fløten» ved bare å hente i
storbyene. Det åpnes imidlertid også for en
større adgang til å «handle» med EE-avfall
og også samordne innsamling i deler av
landet der dette er nødvendig. Men det
presiseres samtidig at alle returselskap
fortsatt skal ha plikt til å hente i hele landet.
Forskriftsforslaget gir også Miljødirektoratet
en hjemmel til på pålegge et eller flere
returselskap å hente EE-avfall, i tilfeller
der EE-avfall blir stående uavhentet hos
forhandler eller kommunalt mottak.

Foto: Helge Skodvin

Foto: Innovasjon Norge

Foto: Johnny Syversen

Foto: Caroline Roka

For å bedre kontrollen med innsamlede
mengder stiller forslaget krav om
avfallsregnskap for EE-avfallet gjennom hele
behandlingskjeden, fra innsamlingspunkt
og fram til endelig gjenvinning eller
sluttbehandling. Dette er i tråd med
WEEE2, som stiller krav til kontroll

og mengderegnskap fra hvert enkelt
innsamlingspunkt. Et tilsvarende krav vil
også gjelde behandlingsanleggene – også
for EE-avfall som ikke er samlet inn gjennom
returordningene.

Samfunnsansvar og
industriell lønnsomhet
www.avfallskonferansen.no
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SMÅNYTT

Thor Christian Wiik Svendsen ny teknisk
sjef i Elretur
En veteran innen EE-avfallshåndtering, Thor Christian Wiik
Svendsen, er ansatt som ny
teknisk sjef i Elretur AS. Wiik
Svendsen har blant annet
tidligere vært teknisk sjef i
Hvitevareretur, som i 200? ble
slått sammen med Elektronikkretur til Elretur. Slik sett er
ringen sluttet for mannen som
også etablerte miljøsatsingen
til Elkjøp Nordic som miljødirektør. Wiik Svendsen kommer
nå fra stillingen som daglig
leder i Elsirk, et datterselskap av
Ragn-Sells, som også ivaretar
produsentansvaret for EE-produkter. Wiik Svendsen tiltrer stillingen i Elretur juni 2015.
Daglig leder i Elretur, Stig Ervik, er godt fornøyd med å få
Svendsen med på laget. – EE-avfall er svært komplekst, det er
stadig nye løsninger for gjenvinning av disse produktene, miljøgifter
som skaper utfordringer, mengdene avfall øker og miljømyndighetene krever enorm mye rapportering fra returselskapene. Vi skal
også utvikle oss fremover, derfor kjennes det bra å få med Thor
Christian som har tung bransjeerfaring, sier Ervik i en pressemelding.

Ny forskrift for husdyrgjødsel til biogass
Etter en ekstrarunde med intern uenighet har Landbruks- og
matdepartementet nå fastsatt Forskrift om tilskudd for levering
av husdyrgjødsel til biogass. Den har blitt noe forenklet i forhold
til høringsforslaget, hovedregelen er nå et flatt tilskudd på 250
kroner pr tonn tørrstoff, for gjødsel som leveres til biogassanlegg.
Tilskuddet skal reduseres med økende vanninnhold etter formelen
1-x2, der x er andelen vann i gjødsla. Dette opplegget krever
naturligvis at tørrstoffinnholdet i den enkelte leveranse dokumenteres. Men tilskuddsordningen har også til hensikt å få bøndene
til å etablere egne biogassanlegg for gjødsla si. I slike tilfeller kan
tilskuddet gis basert på gårdens dyretall, og forskriften inneholder
en tabell der det blant
framgår
Nr 1 annet
januar
2014 at en melkeku berettiger et
tilskudd på 830 kroner årlig, mens en overvintrende sau bare berettiger 90 kroner.
Forutsetningen for denne beregningsmåten er at all gjødsel fra dyrene går til
biogassproduksjon. Forskriften ble fastsatt
19.desember og ble gjort gjeldende fra
årsskiftet.			
				J.B.

TEMA

Dette dyret vil gi eieren et nytt tilskudd på 830
kroner årlig dersom gjødselen fra det puttes inn i
eget biogassanlegg.

Gäng tar över skrotbranschen

Husdyrgjødsel og lagerkapasitet

Nordens største uavhengige handelsselskap
innen energigjenvinning av avfall

Kriminella gäng kontrollerar allt mer av skrotbranschen. Det menar
Forfattere:
Ildri Kristine som
(Rose) Bergslid
og Liv Solemdal
polisen
i Uppsala
misstänker
att den illegala handeln med bland
annat
miljöfarligt
avfall gir
ökar.
– Det
bara större
och
större.
Riktig
bruk av husdyrgjødsel
mindre
behovblir
for innkjøpt
gjødsel og
redusert
risikoJuformer
belastning
på miljø og klima.
For
å møte
de utfordringene
vi har både
lokalt
ogsom
globalt,
mådet
husdyrproduksjonen
information
man
får
inom
det
här
område
är
det
att
bara
drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av
växer
och växer, säger Johan Boström, polisinspektör vid Uppsala
husdyrgjødsel.
polisen.
Riktig bruk
Utvikling i husdyrholdet
Förutom att polisen vid razzior mot skrotfirmor under hösten
Følgende faktorer er spesielt viktig for riktig
Generelt går utviklingen i husdyrholdet mot
upptäckt
misstänkta
narkotikabrott
funnit
personer
somTiluppebruk av husdyrgjødsel
og dermed
redusert fare ochfærre
og større
driftsenheter.
tross for bygfor belastning
på klima
og miljø:så har misstankarna
ging av nye
driftsbygninger
og att
gjødsellager,
håller
sig illegalt
i landet
alltså
stärkts om
viser erfaringer at lager- og spredekapasitet for
• God
fordeling
av husdyrgjødsel
alt tilhandel
med
miljöfarligt
avfallpåsker
alltmer
organiserat
av
kriminella
husdyrgjødsel kan bli for liten. Resultatet blir
gjengelig areal
at deler
av husdyrgjødsla
spres seint på høsten
gäng. Handel
med vad som kan verka rätt
perifert,
som exempelvis
• Spredning tidlig i vekstsesongen
med økt fare for tap av næringsstoff som resulstoppningen
i stolari från
bilar som
tat.ska skrotas, men som bara
• Tilpasset tilførsel
forholdgamla
til plantenes
behov
försvinner.
Gjødselmengde
og gode vilkår for plantevekst
– ••Vi God
hardrenering
fått indikationer
på att det inte
kommer fram överallt till
Standardtall for gjødselmengde fra husdyr, som
Unngå unødig jordpakking
er brukt
i gjødselplanlegging
og dimensjonering
destruktion
och vi ved
vetspredning
inte riktigt var det
hamnar
någonstans,
säger
• Egnet værforhold
av gjødsellager fram til 2013, bygger på eldre
Johan Boström.
Hur mycket den illegala handeln med miljöfarligt avfall kan
www.bioforsk.no
omsätta i Sverige är svårt att uppskatta. Men ju mer resurser polisen
och myndigheterna satsar på att komma åt den desto tydligare blir
omfattningen. En omfattning som i Europa omsätter miljardbelopp,
säger Johan Boström. – Det ökar det här och kriminellla organisationer försöker ju hitta vad de kan tjäna pengar på.
Med storleken på beloppen kommer också annan brottslighet, som
dödshot mot personal vid återvinningsanläggningar. – Det finns ju
folk som har blivit hotade till livet för att de försökt hindra de här
organisationerna från att ta sig in på olika ställen. Till exempel vid
återvinningsanläggningar finns många anmälningar uppåt i landet
där dom har tagit sig in och hotat personal. Så att det är mycket
pengar att tjäna i det här, säger Johan Boström.
Sveriges Radio 12.01
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Naboene går mot utslippstillatelse
for Revac

Hos FIAS kan du sortere søpla på ti
språk

Revac AS håper på utslippstillatelse for det nye sorteringsanlegget på
Linnestad næringsområde. Det gjør ikke naboene. Avfallsbedriften Revac
AS søkte i vinter om utslippstillatelse etter forurensningsloven på Linnestad næringsområde i Haukeveien. I dag har bedriften sin virksomhet på
Lundteigen, men planlegger å flytte alt til Linnestad. En rekke naboer
og andre berørte har sagt sitt. Nå skal Fylkesmannen i Vestfold vurdere
Revacs søknad. – Det er sjelden man får avslag på slike søknader, men
vi stiller krav i tillatelsene som regulerer virksomheten, fastslår saksbehandler Elise Thorbjørnsen hos Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen
har mottatt rundt ni høringsuttalelser.
– Dette er helt klart en sak som engasjerer, og folk har tatt opp flere
relevante temaer. Vi skal vurdere uttalelsene, sier Thorbjørnsen. Revac
AS leverte mandag tilsvar til uttalelsene som er innkommet. Et nytt bygg
og sorteringsanlegg står allerede klart på Linnestad. Ifølge Thorbjørnsen,
søker de fleste om driftstillatelse før det er investert og bygget for flere
millioner kroner. – Det er Revac som tar den risikoen, sier Thorbjørnsen.

Har du av til følt at søppelsorteringen har vært helt gresk? Nå
kan du i hvert fall få forklaringen på arabisk, polsk og somalisk
på hvordan søpla skal sorteres. Og det takket være flerkulturell
rådgiver Mahnaz Moayeri, som har oversatt FIAS sine brosjyrer
til ti ulike språk. – Nå tror jeg vi dekker alle språk som brukes
i Nord-Østerdal, sier Moayeri, som har jobbet grundig med
symbolbruken slik at brosjyrene også skal kunne forstås av de
som er analfabeter. – Vi håper dette vil være til god hjelp og en
ekstra motivasjon for innflyttere og andre fremmedspråklige til å
komme i gang med kildesortering, sier markedssjef i FIAS, Hanne
Maageng Olsen. Brosjyrene er oversatt til språkene arabisk,
somalisk, tigrinja, farsi/dari, russisk, polsk, spansk og engelsk, og
snart kommer både tysk og fransk versjon.
Bakgrunnen er at kommunene i regionen, gjennom en vedtatt
avfallsplan, ba FIAS om å lage informasjonsmateriell også på
andre språk enn norsk. I 2014 ble informasjonsbrosjyren om
renovasjonsordningen oversatt til engelsk. – Da så vi også
tydelig behovet for mer informasjon om kildesortering, forteller
Maageng Olsen, som kjapt tok kontakt med Mahnaz Moayeri.
– Som flerkulturell rådgiver er Moayeri godt kjent med behovet
for informasjon, og hun hadde gode ideer til hvordan materiellet
burde utformes, sier Maageng Olsen.

Tønsberg Blad 22.01

Kan igjen ta imot farlig avfall i Stokke
Miljødirektoratet stanset i 2013 mottak og behandling av farlig avfall
ved ISO Miljø AS i Vestfold på grunn av alvorlige brudd på tillatelsen. 
De nye eierne Lindum Vannrens AS kan starte opp virksomheten når de
har en godkjent finansiell sikkerhet på plass. Majoritetseier i den nye virksomheten er Lindum AS, som er 100 prosent eid av Drammen kommune.
– Det er positivt med nye eiere av virksomheten. Det eksisterende
renseanlegget skal oppgraderes og anlegget driftes av erfarne ansatte.
Vi overfører derfor tillatelsen til Lindum Vannrens, sier avdelingsdirektør
Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.
Den nye virksomheten må forsikre seg om at renseanlegget fungerer
som det skal før de kan behandle avfall, og de må oppdatere måleprogrammet. De kan ikke motta farlig avfall
ved anlegget før de har en godkjent finansiell
sikkerhet på plass.

Østlendingen 24.01

Miljødirektoratet 27.01
Tankvaskeanlegget på Borreskogen i Vestfold ble stengt
for et drøyt år siden, men kan nå åpne igjen med nye eiere

– Vi vil ikke ha dette her
Nå går også Porsgrunn SV ut og sier et krystallklart nei til et avfallsanlegg for spesialavfall i Norcems kalksteinsgruver i Brevik. Uttalelsen ble
vedtatt sist mandag på årsmøtet i Porsgrunn SV. – Vi sier nei til å bruke
Norcems kalksteinsgruver som deponi for farlig avfall. Vi er redde for at
et slikt anlegg kan påføre Grenland stor skade. Vi merker oss de kritiske
synspunktene som regiongeolog Svein Dahlgren har kommet med om
farene for lekkasjer og forurensning fra et lager i Norcem-gruvene, heter
det i uttalelsen. Videre mener partiet at det er helt uakseptabelt å legge
et slikt anlegg i et tettbefolket område, og de ønsker ikke økt transport
av farlig avfall gjennom boligområdene.
– Plasseringa av et slikt anlegg for spesialavfall er et nasjonalt
spørsmål, og det må være en oppgave å finne den best mulige beliggenheten for hele landet. Det er derfor ikke nok å lage ei konsekvensutredning av ett alternativ, før vedtak fattes. Vi ser med uro på at Grenland,
som er i ferd med å rydde opp i gamle synder, svekker sitt miljøomdømme
ved å få et nytt stort forurensningsproblem å hanskes med, heter det i
uttalelsen fra Porsgrunn SV.
Telemarksavisa 27.01
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Lave priser på kompostjord
biorest
Biorestog
- Egenskaper
næringsinnhold

Ingen store endringer i markedet for gjenvinningsfraksjoner siden sist. Avfall Norge har
gjennomført en «markedsundersøkelse» for kompost og biorest fra behandlingsanlegg
for våtorganisk avfall. Denne viser at disse produktene er billige og til dels har negativ
verdi.
PAPIR OG PAPP

Prisene på resirkulert papir
varierer nå mye fra måned til
måned. I følge EUWID sank
prisen på bølgepapp med 5 %
fra oktober til november, men
har igjen økt noe og prisen er
i januar på rundt 80 €. Hvit
rotasjon selges for rundt 172,5
€ per tonn og for blandet papir
er gjennomsnittsprisen i januar
rundt 119 € per tonn. En gunstig
kursutvikling, som riktignok har
gått litt andre veien i siste halvdel
av januar, sørger for en positiv
prisutvikling målt i NOK. Pr 28.01
tisvarer europrisene 705 kr pr
tonn for bølgepapp, 1520 kr pr
tonn for hvit rotasjon og 1050 kr
pr tonn for blandet papir.

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.

PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt Norge har ansvar for
innsamling av plastemballasje
fra husholdningene. Avfall
Norge har forhandlet med
Grønt Punkt Norge om en
ny og revidert avtale for
innsamlet plastemballasje
fra husholdningene på vegne
av medlemmene. Midt i
forhandlingene kom nyheten om
at Elretur vil være et selskap for
håndtering av produsentansvar
for emballasje noe som vil få
stor konsekvens for Grønt Punkt.
Grønt Punkt Norge ønsker nå
ett års forlengelse av avtalen
med Avfall Norges medlemmer,
fra 1.1.2015 til 31.12.2015. De
tilbyr en økning av godtgjørelsen
til kr 1290 pr. tonn, samt at
forhandlingene gjenopptas ca.
1.9.2015. Avfall Norges styre
anbefaler denne løsningen til
medlemmene.
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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.
Det fortsatt lave priser på kobber,
bly og sink i euro. Men fordi
den norske kronen er svekket
er prisen omregnet i NOK noe
høyere enn normalt. Prisene på
LME 26.januar (omregnet til NOK)
per tonn kobber er 42 639 kroner
og for sink er prisen i NOK økt
noe til 16 235 kroner per tonn.
For bly er prisen i NOK 14 328.
Aluminiumsprisen er svekket
noe til NOK 14 119. Skrapjern
har variert mye i de siste men
har hatt en liten økning siden
27.november. Da var prisen 1100
kr per tonn mot 1175 kr per tonn
27.januar.

Liten betalingsvilje for kompostjord og biorest, ifølge Avfall Norges
undersøkelse i høst.

VÅTORGANISK AVFALL

For matrester som
brød og bakervarer 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.
Avfall Norge har nylig
gjennomført en «markeds
undersøkelse» blant produsenter
av jord- og kompostprodukter.
Her framgår det at etterspørselen
er økende, men at prisene er
relativt lave. Kompost selges for
i snitt 100 kroner pr tonn, med
variasjon fra mindre enn null opp
til 300 kroner pr tonn. Kompost i
småemballasje kan oppnå høyere
priser.
Våt biorest fra biogassanlegg
har gjennomgående negativ
verdi, i snitt minus 11 kroner pr
tonn med variasjon fra null til
minus 67 kroner. Tørr biorest har
positiv verdi, her ligger prisen
mellom 0 og 20 kroner pr tonn.
Det understrekes at tallene for
biorest er basert på et ganske lite
datagrunnlag.

TREVIRKE

Prisen på brenselfraksjoner har
vært stabilt lav lenge og en så
langt relativt mild vinter har
ikke endret dette. 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
30 øre pr kWh for pellets levert
i bulk. For trebriketter er prisen
20,2 øre pr kWh i fulle lass
fritt opplastet. Prisen på ren
flis opplastet terminal er 20
øre pr kWh for flis med mindre
enn 35% fuktighet, 18,5 øre pr
kWh for flis med mer enn 35%
fuktighet. Flis produsert av
hogstavfall (GROT) omsettes for
18 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.

TEKSTILER

Resirkulering av tekstiler er
internasjonalt et aktuelt tema.
Nordisk ministerråd sin avfallsgruppe
NAG har satt fokus på dette tema.
Produksjonen av tekstiler krever
stor vannforbruk i tillegg til at det
anvendes et stort antall kjemikalier
i produksjon. Til produksjon av en
t-skjorte går det med omkring
1400 liter. Nordisk Ministerråd
og Miljøstyrelsen setter i en ny
forbrukerguide og film fokus
på, hva forbrukere i Norden kan
gjøre for at minske den negative
miljøeffekt. Den beskriver hvordan
forbrukeren gjennom økt gjenbruk
av tøy kan redusere behovet for
miljøbelastende produksjon.
http://norden.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=diva2%3A764
100&dswid=5560

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no

Nygren Design as

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar

Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden
Spar kostnader og gjør miljøet
en tjeneste!
Å kaste tomme spann som har inneholdt maling, lakk eller lim kan bli dyrt
om de leveres som farlig avfall. Som et alternativ kan bedrifter levere
tomme og penseltørre spann kostnadsfritt til over 200 mottak i hele
Norge. Ordningen heter Tomt & Tørt og den administreres av Norsk
Metallgjenvinning AS og Plastretur AS.
Tomt & Tørt er en returordning som er basert på emballasjeavtalene
som ble underskrevet i 2003. I disse avtalene tar produsentene et større
ansvar for emballasjens livsløp, inklusive optimering og gjenvinningsmål.
Nettstedet tomtogtort.no er laget for å gjøre det enkelt å bruke
ordningen. Ved hjelp av PC, mobil eller nettbrett kan du på
en enkel måte finne frem til nærmeste mottakssted
for tomme og tørre spann. På nettsiden finner du
også mer informasjon om hvordan ordningen
fungerer.
Tomt & Tørt skaper en
vinn-vinn situasjon både
for bedrifter og miljøet.
Bedriftene sparer kostnader
og miljøet spares ved at
emballasje blir tatt hånd
om på en forsvarlig måte og
gjenvinnes til nye produkt. Dette
fører til mindre utslipp og spart
energi.
Se tomtogtort.no for mer
informasjon.

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

