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Staten må ta 
støyten
Ikke helt uventet sa bystyret i Porsgrunn nei til å konsekvensutrede 
deponering av farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, slik NOAH og Norcem 
ønsket. Flere har etterpå uttrykt sin forbauselse og skuffelse over at 
man på denne måten «sier nei til å få fakta på bordet».

Det er imidlertid ingen grunn til å la seg forbause over den potensielle 
vertskommunens handlemåte. Det finnes få om noen eksempler på 
at tiltak som først har blitt konsekvensutredet senere har havnet i 
skuffen. Her er det nok å vise til den kraftige politiske motstand mot å 
konsekvensutrede oljeboring i Loftoten og Vestrålen. Motstanderne av 
dette var sørgelig klar over at bordet har 
en tendens til å fange – dersom det ligger 
en påkostet konsekvensutredning på det. 

Når det er sagt er det vanskelig å 
se noen bedre løsning for framtidig 
deponering av uorganisk farlig avfall 
enn kalkgruvene under Brevikfjorden, 
dersom det da ikke dukker opp helt nye 
gjenvinningsmetoder for dette avfallet. 
Norcem og NOAH sitter med kunnskap 
og kompetanse både på håndtering av farlig 
avfall, og ikke minst om geologien i det 
aktuelle området.

Miljødirektoratets svar på Klima- og miljøminister Tine Sundtofts 
«ekspressutredning» (se side 6-7) foreligger idet Kretsløpet går i 
trykken. Her framgår det at Langøya forventes å være full i 2026, man 
har altså noe bedre tid på seg enn det NOAH hittil har gitt inntrykk av. 

Staten eide som kjent NOAH fram til 2003, da selskapet inkludert 
Langøya ble solgt temmelig billig til Gjelsten Holding. Senere har man i 
flere omganger gitt tillatelse til å øke deponeringstakten på øya, slik at 
millioner av tonn med importert flygeaske og forurenset jord har bidratt 
til at den gjenværende deponikapasiteten har minsket raskt – og til at 
eieren har tjent stadig mer penger.

Det er derfor ingen tvil om at Staten må bidra til at det finnes en 
løsning for håndtering av uorganisk farlig avfall også i framtida. 
I Miljødirektoratets pressemelding sier da også Ellen Hambro at staten 
kan ta et større ansvar for å kartlegge ulike løsninger, og at det kan 
være aktuelt å vurdere en statlig reguleringsplan for den lokaliteten som 
viser seg best egnet, hvis det lokalpolitisk er vanskelig å gjennomføre 
etableringen av et slikt anlegg. Samtidig gjøres det helt klart at det 
fortsatt må være opp til markedsaktørene selv å etablere et slikt deponi.

Enden på visa blir nok at det om ti år er klart for deponering av farlig 
avfall i Dalen gruver, og at anlegget driftes av Norcem og NOAH. Men 
staten må altså ta støyten, slik at dagens lokalpolitikere i Grenland kan 
se sine velgere i øynene og si at de gjorde det som sto i deres makt for å 
hindre etableringen. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgivers.
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Forsida:
The Waste Atlas Partnership har kartlagt de 50 verste søppelfyl-
lingene i verden. Blant disse finner vi Dandora dump site i Nairobi, 
der denne gutten leter etter ting av verdi.  Foto Brendan Bannon.
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 “
…den gjenværende 
deponikapasiteten 
har minsket raskt – 
og eieren har tjent 
stadig mer penger.
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Offisielt konferanseblad: Avfallskonferansen 2015

Kretsløpet nr.3-2015 (juni) har ekstra distribusjon:
Deles ut til alle deltakerne på Avfallskonferansen!

Annonsefrist: 14. mai   
Annonsebestilling:
Arnt Erik Isaksen - Telefon: +47 411 61 619

E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.noANNONSEFRIST: 8. MAI

Grønt lys for støtte til CO2-
fangst i Brevik 
EFTAs overvåkingsorgan ESA 
gir Norge grønt lys til å støtte et 
forskningsprosjekt for karbonfangst 
ved Norcems sementfabrikk i Brevik 
med 70 millioner kroner. Som første 
land i Europa får Norge tillatelse til 
å støtte et prosjekt innen karbon-
fangst og -lagring (CCS) utenfor 
energisektoren. EFTAs overvåkings-
organ ESA har godkjent at Norge 
får gi økonom isk støtte til sement-
produsenten ved Norcems fabrikk. 
Støtten, som Norge gir gjennom 
statens foretak for CO2- håndtering 
Gassnova, vil være på 70 millioner kroner. ESA har tidligere tillatt statsstøtte til 
de norske CCS-prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Prosjektets mål er å teste teknologier for CO2--fangst i sementindustrien, 
og dermed øke bruken av CCS. Sementproduksjon involverer brenning av kalk-
stein, som fører til høye CO2-utslipp. Prosjektet vil kun fokusere på fangsttek-
nologi, og vil ikke innebære transport eller lagring av CO2 . Sementindustrien 
står i dag for tre til fem prosent av verdens totale CO2-utslipp. Norcem-pro-
sjektet skal undersøke om ulike leverandørers teknologier er egnet til å fange 
CO2fra sementfabrikken. Anlegget er unikt i verdenssammenheng, siden 
flere teknologier kan testes samtidig på sementrøykgass. Alt dette ifølge en 
melding på Klima- og miljødepartementets nettside.

Ragn-Sells kjøper Halden 
Resirkulering
Ragn-Sells AS har kjøpt 100% av aksjene 
i Halden Resirkulering AS. – Dette er 
strategisk viktig for å styrke vår markeds-
posisjon i Østfold ytterligere, og kunne 
tilby våre kunder bedre løsninger på sikt, 
heter det. 

Halden Resirkulering AS har i mange 
år drevet omfattende virksomhet med blant annet et anlegg for kompostering. 
Dette er nå avviklet og nye aktiviteter innenfor avfall og gjenvinning vil bli 
tilført, vi er nå i planleggingsfasen i forhold til den fremtidige utviklingen av 
anlegget, heter det.

 Halden Resirkulering AS fortsetter som et heleid datterselskap inntil 
videre, og opprettholder blant annet mottak av kvist og hageavfall for Halden 
kommune og innbyggerne, heter det også i meldingen fra Ragn-Sells. 

Produsentansvar for 
emballasje forskriftsfestes
Som omtalt i forrige utgave av Kretsløpet 
sendte Miljødirektoratet brev til Klima- 
og miljødepartementet og anbefalte 
forskriftsfesting av produsentansvaret 
for emballasje. Departementet har nå gitt 
uttrykk for at dette er en god ide – og gitt 
Miljødirektoratet i oppdrag å komme med 
forslag til en slik forskrift. Fristen for dette 
arbeidet er satt til 15. desember.

Fram til nå har Norge gjennomført sine 
forpliktelser knyttet til gjenvinning av emballasje gjennom frivillige avtaler 
med bransjen. Avtalene omfatter imidlertid ikke alle emballasjetyper som er 
omfattet av EUs emballasjedirektiv (blant annet glass- og treemballasje).

Klima- og miljødepartementet ønsker å sikre en likebehandling av 
produsentansvarsordningene, spesielt med tanke på at det etableres flere 
returordninger for emballasje. Departementet ønsker også å se på om en 
forskriftsfesting av produsentansvaret vil bidra til avfallsforebygging gjennom 
emballasjeoptimering, Departementet forutsetter at berørte parter kontaktes i 
forbindelse med arbeidet, heter det. 

Christine Meisingset til 
Norsk Gjenvinning
Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand 
tar steget fra finans til gjenvinning, og begynner 
i Norsk Gjenvinning 1. september. I sin nye rolle vil 
Meisingset arbeide for å få norske industriselskaper 
til å forstå hvilken risiko dårlig avfallshåndtering 
utgjør, heter det.

– Jeg tror norske selskaper undervurderer den 
risikoen som ligger i avfallshåndtering. Vi har sett 
stor innsats mot korrupsjon og barnearbeid, men 
når det gjelder avfall er det kanskje lett å glemme 
at dette er råvarer som går inn i globale markeder med komplekse verdikjeder. 
Jeg tror norske selskaper tenker for lite på omfanget av det avfallsbransjen 
gjør – og viktigheten av at det gjøres skikkelig, sier Meisingset.

Hun har jobbet 14 år i Storebrand, hele tiden med bærekraft som sitt hoved-
område. I Norsk Gjenvinning vil hun jobbe med de største kundene. 

– Dette er jo faget mitt. Jeg er utdannet miljøingeniør, og jeg har alltid 
vært opptatt av tekniske løsninger på globale ressursproblemer. Etter å ha 
analysert selskapers satsing på bærekraft så blir det skikkelig gøy å få være 
mer operativ, sier hun.

Konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen, understreker viktigheten 
av den jobben Meisingset skal gjøre. – Vår visjon er at avfall blir løsningen på 
fremtidens ressursproblem. Det blir kjempeviktig for oss å synliggjøre hvor 
smart det er å satse på ansvarlig og bærekraftig avfallshåndtering, sier han. 
Alt dette ifølge en pressemelding fra Norsk Gjenvinning.

Om Norcem i Brevik ikke får tillatelse 
til å etablere deponi for farlig avfall i 
de gamle gruvegangene kan de i hvert 
fall sette i gang med CO2-fangst fra 
sementproduksjonen – lovlig støttet av 
norske myndigheter. 

Christine T. Meisingset går fra 
bærekraftige investeringer til 
bærekraftig avfallshåndtering.
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FARLIG AVFALL

Spilte ballen over til staten
Bystyret I Porsgrunn sa nei til å 
konsekvensutrede avfalls- 
deponering i gruvegangene 
under Norcem i Brevik. – Vi 
mener dette er for stort for en 
kommune alene å ha ansvaret 
for. Derfor ønsker vi nå en stat-
lig konsekvensutredning, sier 
ordfører i Porsgrunn, Øystein 
Beyer.

Av Johs. Bjørndal

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

Magnetseparator MS1000S1200              Virvelstrømseparator VS1000               MagnetGrip «The sky is the limit»
Separering av jern              Separering av aluminium, kobber, zink, etc.            Sortering av byggavfall 

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

 -
Vedtaket fra bystyret i Porsgrunn var 
todelt. Den ene delen går kort og godt ut 
på at «planprogrammet for etterbruk av 
Dalen gruve til avfallsbehandling og deponi 
stanses».

Men første del av vedtaket er litt mer 
kryptisk: Norge må ta ansvar for de avfalls-
stoffene vi produserer på en bærekraftig 
måte. For å få en helhetlig avfallshåndtering 
forventer Porsgrunn kommune at staten 
etablerer en nasjonal plan for håndtering av 
farlig avfall og oppsirkulering(!) av avfallsres-
surser.

– FOR ENKELT
Ordfører Øystein Beyer (H) utdyper dette 

punktet overfor Kretsløpet: – Vi synes det 
blir for enkelt at løsningen for flere hundre 
år framover skal være å putte alt inn i et fjell. 
Det bør iverksettes offensiv miljøforskning 
for å få fram løsninger for gjenbruk og gjen-
vinning av dette avfallet. Lokalsamfunnet 
er dessuten ikke beroliget av den prosessen 
det ble lagt opp til, en konsekvensutredning 
utført av NOAH selv blir oppfattet som 
bukken og havresekken, sier Beyer. Han 
forteller også at flere andre bekymringer kom 
til uttrykk i bystyret: 
– Sikkerhet mot forurensning, trafikk-
problemer og ikke minst bekymring for 
omdømme var framme. Grenland er nå 
omsider i ferd med å bli kvitt stempelet som 
et område ødelagt av industriforurensning, 

Ordfører Øystein Beyer i Porsgrunn sier innbyggerne 
ikke er komfortable  med at Gjelsten alene skal legge 
premissene for den framtidige behandlingen av farlig 
avfall i Norge.

Bystyret i Porsgrunn ønsker ikke at disse gruvegangene under Brevik skal være eneste alternativ for lagring av 
uorganisk farlig avfall i framtida.
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- maskiner og utstyr til kildesortering- maskiner og utstyr til kildesortering

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.

Funksjonelle og varige løsninger  
fra norske leverandører.

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

Maskinelt utstyr for avfallshåndtering.

Tel. 06130  •  kundeservice@enviropac.no   
www.enviropac.no
Salg og service i hele landet!

Vi er Skandinavias ledende 
leverandør på maskiner og utstyr til kildesortering.  
Kontakt oss i dag:

“
…vi har vondt for å 
svelge at det ikke 
finnes en plan B.

det er derfor en høyst forståelig skepsis 
til denne etableringen, også av historiske 
grunner. Og vi har vondt for å svelge at det 
ikke finnes noen plan B. Nå må Staten på 
banen, det kan ikke være opp til Gjelsten 
alene å legge premissene for en framtidig 
avfallsbehandling, sier Øystein Beyer. 

MER AVFALL HAR GITT 
LØNNSOMHET
For som noen vil huske solgte staten NOAH 
Langøya til Gjelsten Holding i 2003, for en 
pris som inkludert overtagelse av gjeld skal 
ha vært på 230 millioner. Da hadde NOAH 
bak seg flere år med solide underskudd og 
nesten 200 millioner i gjeld. Gjelsten har 
naturligvis gjort det langt bedre, i 2009 
var overskuddet 55 millioner kroner, i 2013 

hadde det økt til 95 millioner. En av årsakene 
til dette er økte avfallsmengder, konsesjonen 
har blitt utvidet i flere omganger og i dag 
har selskapet tillatelse til å ta imot 500 000 
tonn uorganisk farlig avfall og 500 000 
tonn forurenset jord årlig. Dermed har også 
Langøya blitt fylt opp i raskere tempo, og det 
er altså behov for å etablere en ny løsning for 
uorganisk avfall i løpet av fem år. 

BER OM EKSPRESSUTREDNING
Etter det Kretsløpet forstår har staten ikke 
noe ønske om å engasjere seg i behandlingen 
av farlig avfall på nytt. Men etter at bystyret 
i Porsgrunn stanset konsekvensutredningen 
om Brevik var klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft raskt ute i VG og «lover å løse 
giftkrisen», som det står i overskriften. Her 
framgår det at Sundtoft ga Miljødirekto-
ratet noen få dagers frist til å «vurdere nye 
løsninger når Langøya er fylt opp». Hun gjør 
det videre klart at Brevik «ikke er fjernet fra 
lista» selv om kommunestyret har sagt nei. 
 – Jeg har også bedt direktoratet om å vurdere 
det planlagte anlegget i Brevik og om det 
finnes andre egnede alternativer i Norge, sier 
hun til VG. (Se også debattinlegg s. 32)

Carl Hartmann, 
direktør i NOAH, 
er opptatt av at 
arbeidet med å 
etablere en ny 
løsning fortsatt 
skal ha framdrift.

– Føler ansvar
Direktør Carl Hartmann i NOAH konstaterer 
med tilfredshet at staten har tatt oppford-
ringen fra Porsgrunn kommune på alvor. 
– NOAH ble i sin tid etablert av staten og 
industrien i fellesskap for å løse et nasjonalt 
problem, og selv om vi i dag er et privateid 
selskap føler vi et ansvar for å bidra, vi har 
også en organisasjon med ansatte å ta vare 
på. Og i konsekvensutredningen vi planla 
å legge fram ville vi jo også redegjort for 
prosessen som lå forut for valget av Brevik 
som nytt deponi, sier Carl Hartmann, som 

er spent på 
Miljødirekto-
ratets svar på 
oppdraget fra 
Tine Sundtoft.
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Vil samle og bygge
Styreleder Kjell Øyvind Pedersen er opptatt av å gjøre Avfall 
Norge til en samlende organisasjon for alle aktører innen 
avfall og gjenvinning. Samtidig investerer det interkommunale 
selskapet han leder milliarder i nye behandlingsanlegg. Han ser 
ingen motsetning i det.

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

– Det ble egentlig tilrettelagt for at Avfall 
Norge kunne bli en samlende forening for 
hele bransjen allerede i 2006, da organi-
sasjonen fikk nye vedtekter og navnet ble 
endret fra Norsk renholdsverk-forening. Men 
av ulike årsaker ble dette aldri satt ut i live, 
og det er siden produsert en rekke såkalte 
«styrende dokumenter» som har trukket 
organisasjonen i en annen retning. Nå går vi 
inn for at alle private og offentlige aktører 
skal kunne bli likestilte medlemmer i organi-
sasjonen. Jeg føler at det er større forståelse 
for dette nå enn for bare et par år siden, sier 
Pedersen.

Som tidligere omtalt i Kretsløpet er det i 
løpet av vinteren arrangert en del regionale 
medlemsmøter, der dette budskapet har 
blitt solgt inn. Pedersen sier responsen var 
positiv og opplever at det ikke lenger er noen 
stor uenighet om strategi, formålsparagraf 
og vedtekter. – Det som gjenstår er å bli 
enige om en ny kontingentstruktur. Private 
medlemmers kontingent kan naturlig nok ikke 
baseres på innbyggertall, sier han.

– Men er det virkelig mulig å favne hele 
bransjen og for eksempel fortsatt kjempe for 
opprettholdelse av det kommunale mono-
polet på husholdningsavfall?

– Organisasjonens mål må hele tiden være 
å søke de beste løsningene, som gir «en 
effektiv avfallshåndtering til fellesskapets 
beste», som det står i den formålsparagrafen 
som forhåpentligvis blir vedtatt i juni. Det 
behøver ikke være noen motsetning her. Om 
offentlige selskap drives like effektivt som 
private og man sørger for et ryddig skille 
mellom næringsaktivitet og monopoldrift 
trenger man ikke ha noe å frykte. Men det 
finnes sikkert problemstillinger som heller bør 
frontes av KS Bedrift og Norsk Industri enn 
av Avfall Norge. 
Kjell Øyvind Pedersen har hatt det meste av 

sin yrkeskarriere i privat sektor. Etter avlagt 
eksamen ved bergverkslinja på NTH i 1977 
begynte han i konsulentfirmaet Aas Jacobsen, 
som hadde mange oppdrag i den da ganske 
ferske oljesektoren. 

– Vi utførte kontrolloppgaver på Stat-
fjord-feltene, delvis på oppdrag fra 
Oljedirektoratet.  Både på Statfjord A og 
B-plattformen ble det avdekket betydelige 
sveiseproblemer og i samarbeid med Rosen-
berg Verft fikk vi utviklet et bedre egnet stål, 
erindrer han. 

Neste stopp for Pedersen var Stolt Nielsen 
Seaway, der han var med på utviklingen 
av dykkerskipet Seaway Pelican, som kan 
operere ned til 350 meters dyp. I 1986 gikk 
han over til Kværner der han fortsatt arbeidet 
med såkalte subsea-strukturer, de fem siste 
årene i Brasil. – Det var en kjempespennende 
tid, men etter fem år fant vi ut at dersom vi 
ikke da satte kursen hjemover ville vi blitt der 
nede for alltid, forteller Pedersen.

Vel hjemme igjen ble han direktør for det 
relativt kriserammede Scana Steel Stavanger 
(Jørpeland Stålverk). – Det er jo sørgelig 
aktuelt ettersom det ble slått konkurs bare 
for noen dager siden. Men bedriften hadde 
noen gode år fram mot 2007 da jeg sluttet, 
sier Pedersen lett vemodig.  Og 1. januar 
2008, etter 30 år i det private næringsliv, ble 
mannen direktør i IVAR IKS, som altså sørger 
for vann, avløp og renovasjon for rundt  
320 000 mennesker i 13 kommuner i Sør- 
Rogaland. 

Og i dette selskapet er det i hvert fall ingen 
aversjon mot å investere, heller ikke i anlegg 
for avfallsbehandling. IVAR er svært nær å 
sette spaden i jorda for et sentralsorterings-
anlegg lignende det ROAF har bygget, men 
noe større og med papirsortering samt vaske- 
og granuleringsanlegg for plast i tillegg. 
Dette er en satsing budsjettert til den nette 
sum av 590 millioner kroner. – Prosjektet er 
vedtatt i styre og representantskap og en 

del kontrakter er inngått. Nå har det riktig 
nok oppstått en viss bekymring etter de 
kraftige endringene av kronekurs og oljepris, 
den maskintekniske investeringen betales 
jo i euro og prisen på gjenvunnet plast er 
nær korrelert med prisen på olje. Derfor 
gjennomfører vi nå en ny følsomhetsanalyse, 
det kan hende vår prognose om at avfalls-
gebyret kan reduseres med 200 kroner når 
anlegget kommer i drift, må endres. Men 
anlegget er fortsatt et godt miljøprosjekt, 
jeg tror politikerne vil vektlegge det selv om 
de økonomiske forutsetningene har blitt noe 
mindre gunstige.

– Hvis dette var så økonomisk gunstig, 
hvorfor kunne dere ikke bare lagt denne 
jobben med å sortere husholdningsavfall ut 
på anbud?

– Jeg tror neppe noe privat selskap med 
krav til bunnlinje hadde tatt den risikoen som 
dette prosjektet innebærer. Vi begynner 
ikke fra skrætsj og har dessuten kontroll på 
avfallet.

Og det samme kan sikkert sies også om de 
øvrige prosjektene IVAR har etablert eller er 
i ferd med å realisere, nærmest i all stillhet: 
– Ved vårt sentralrenseanlegg i Mekjarvik, 
der vi lenge har produsert biogass basert på 
kloakkslam, har vi installert gassoppgrad-
ering. Nå kan 20 GWh biogass årlig mates 
inn på Lyse Energi sitt distribusjonsnett og 
selges på deres fyllestasjoner. Og i forbind-
else med at renseanlegget nå utvides og 
oppgraderes med et biologisk rensetrinn har 
vi også bygd en «gjødselfabrikk» som åpnes 
30. april. Her avvannes, tørkes og pelleteres 
slammet til ca 10 000 tonn tørt og luktfritt 
produkt uten smittestoffer. Dette prosjektet 
har vakt stor interesse, vi hadde blant annet 
nettopp en delegasjon fra Kina for å kikke på 
det, forteller Pedersen.

Men det stopper ikke der: – På Grødaland i 
Hå bygger vi et nytt biogassanlegg, basert 





“
– Det er viktig å få en kultur 
for kostnadseffektiv drift 
inn i organisasjonen. 

››
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 Neuenhauser stjernesikt for sortering av 
vanskelige materialer—SALG og UTLEIE 

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

 Beltegående, VBG feste og Kingpin utgave  

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

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

www.ksr-maskin.no 

Besøk oss på Vei og Anlegg 

6-10 mai, stand D11 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Neuenhauser Flipflowsikt NH752 

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

 God utskilling og høy kapasitet på fine 
og fuktige masser 

PORTRETTET

på matavfall og ulike typer slam fra nærings-
middelindustrien i området. Her bygges også 
et forbehandlingsanlegg for matavfall, etter 
hvert skal disse investeringene erstatte 
dagens komposteringsanlegg på Hogstad. 
Bygget er nærmest ferdig og installasjonen 
av prosessanlegget er i full gang. Ved siden 
av skal vi bygge en varmesentral, som skal 
gi de store mengdene rivningsvirke vi i dag 
betaler for å bli kvitt en positiv verdi. Også 
bioresten fra det nye biogassanlegget vil bli 
brent her. Biogassanlegget og varmesen-
tralen har til sammen en kostnadsramme på 
ca. 400 millioner kroner.

– Å brenne opp bioresten er vel ikke helt i 
tråd med kretsløpstankegangen?

– Nei, vi håper etter hvert å finne en 
mer fornuftig anvendelse. Men vi ser på 
muligheter for å ekstrahere nitrogen fra 
returstrømmen i biogassanlegget og utvinne 
fosfor fra asken. I denne regionen er det jo 
større mangel på spredeareal enn på gjødsel, 
så det er vanskelig å finne lokal avsetning. 

– Det er kanskje mer aktuelt å putte 
husdyrgjødsel inn i biogassanlegget?

– Ja, men så langt har vi funnet det 
vanskelig å få økonomi i en slik løsning, 
bøndene er jo ikke interessert i å betale for 
å bli kvitt gjødsla. Men gjennom selskapet 
Biogass Rogaland har vi støttet etableringen 
av et gårdsanlegg basert på grisemøkk. En 
del av vårt mandat er jo å bidra til regional 
utvikling. 
Pedersen forteller at IVAR har et investe-
ringsbudsjett på 3,3 milliarder kroner de 
neste fem årene, hvorav 1,1 milliard går 

med bare for å forbedre vannbehandlingen i 
regionen.

 – Hva er egentlig forskjellen på å drive 
stort i offentlig regi og å lede et privat 
selskap?

– Det mest tilfredsstillende med denne 
virksomheten er at den gir rom for å tenke 
langsiktig. Det er fint å kunne være med på å 
utvikle en verdikjede basert på de ressursene 
vi tar hånd om. I næringslivet er det sjelden 
man får sjansen til en slik langsiktighet, i min 
forrige jobb på Jørpeland var det nødvendig å 
jakte kortsiktige gevinster hele tida. 

Men samtidig er det jo viktig å passe på 
at selvkostregimet ikke blir en sovepute, et 
sentralt motiv for ta 
vare på disse verdiene 
må være at gebyrene 
skal holdes lave. Man 
må være veldig bevisst 
på ikke å gli inn i en rolle 
som passiv videre-
formidler av for høye 
kostnader. Det er viktig å få en 
kultur for kostnadseffektiv drift 
inn i organisasjonen. 

Som det framgår er ikke Kjell Øyvind 
Pedersen motstander av at det offent-
lige driver avfallsbehandling. Men han ser 
absolutt skjær i sjøen. – Det nye selvkostre-
gelverket vil forhåpentligvis få en fornuftig 
praktisering, jeg er mer bekymret for 
forslaget til ny IKS-lov. Dersom interkommu-
nale selskaper ikke lenger får anledning til å 
låne i Kommunalbanken vil rentekostnadene 

fly i været. Hvis vi sitter med 4-5 milliarder 
i lån og renta går opp halvannen prosent vil 
våre kostnader øke med 75 millioner kroner i 
året, det vil si rundt 750 kroner pr husstand. 
Hvis politikerne mener at det offentlige ikke 
lenger skal eie og vedlikeholde infrastruktur 
innen for eksempel vann og avløp kan de jo si 
det rett ut. Den foreslåtte endringen er det 
ikke andre enn bankene som kan ha glede av, 
sier Pedersen. 

Når 62-åringen ikke er på jobb pusler 
han med sitt mer enn hundre år gamle hus 
i Stavanger sentrum, eller han kjører båt. 
Gjerne da med kurs for Nord-Hidle, en øy 

med 28 fastbo-
ende noen mil nord 
for Stavanger, der 
Pedersen har hytte 
og liker å fiske og 
nyte naturen. 

– Jeg prøver også 
å holde meg i form 
med å jogge eller 
sykle litt, sier han for 
å nyansere bildet av 

en makelig fritid. Noen utpreget Stavangerdi-
alekt er det vanskelig å spore hos Kjell Øyvind 
Pedersen, noe som kan komme av at han er 
født på Jevnaker og hadde det meste av sin 
skolegang på Flisa i Solør. Ellers er mannen 
gift for annen gang og har tre voksne barn 
fra første ekteskap. De har igjen skaffet 
ham fem barnebarn, som sammen med fem 
«bonus» barnebarn sørger for at mannen 
ikke har fritidsproblemer.



QE440_A4ad_NOR_rev2.indd   1 18/03/2015   15:01



Gjennomgående fargebruk

Ny standard løsning: 
• Papir – 240 liter 
• Rest + mat – 260 liter 
• Glass/metall – 140 liter 
• Plast – sekk som settes ut 

INNSAMLING

Mette Gilhuus Johansen presenterte 
prosjektet på Avfall Norges gjenvinnings-
seminar i begynnelsen av februar. Hun er 
drifts- og utviklingssjef i RfD, som omfatter 
ni kommuner rundt Drammen med til sammen 
180 000 innbyggere. ¬– Endringen ble 
vedtatt av representantskapet i desember 
2012. Målet er å få opp utsorteringsgraden 
for disse fraksjonene på en brukervennlig 
og kostnadseffektiv måte. Bringeordningen 
gir rundt 2100 tonn glass- og metallembal-
lasje årlig, mens rundt 1400 tonn havner i 
restavfallet. Samtidig har driften av retur-
punktene vært kostbar i forhold til innsamlet 
volum, 2/3 av dem har daglig tilsyn på grunn 
av forsøpling. Innføringen av denne hente-

ordningen vil derfor ikke gi noen økning av 
avfallsgebyret,  forklarte Gilhuus Johansen. 

I FULL GANG
Husholdningene kan velge mellom en ny 
kontainer ute på 140 liter, eller en såkalt 
inneløsning på 35 liter, som må settes ut på 
tømmedatoene. De som ikke gjør et aktivt 
valg – og det er langt de fleste – får en ny 
utekontainer på 140 liter, med mørkerødt 
lokk. Ellers finnes det større alternativer 
for flerhusholdninger og borettslag, også 
nedgravde løsninger blir tilpasset den nye 
fraksjonen. Den såkalte utrullingen er i full 
gang, med Svelvik som første kommune 
ifjor vår. I Drammen innføres ordningen 

mot slutten av dette året, fjerningen av 
returpunktene skal også skje i løpet av året, 
bortsett fra at ni punkter i typiske hytteom-
råder blir stående til henteordning her er på 
plass i 2017. 

GOD EFFEKT
Hva er så effekten av en slik omlegging? 
 – Plukkanalyser i pilotkommunen Svelvik 
viser at mengden glass- og metallemballasje 
i restavfallet nesten er halvert, samtidig som 
bruken av returpunktene umiddelbart ble 
vesentlig redusert . Kvaliteten på den kilde-
sorterte fraksjonen er god og består av rundt 
80% glass med lite nedknusing, fortalte 
Gilhuus Johansen. Hun kunne også fortelle 
at interessen for å overta installasjonene fra 
de nedlagte returpunktene er stor, og disse 
gis nå bort til borettslag og institusjoner for 
gjenbruk. 

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

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

Henter glass og metall – legger 
ned returpunktene
Renovasjonsselskapet for Drammenregionen (RfD) er i ferd med å 
innføre henting av glass- og metallemballasje og samtidig avvikle 
alle regionens 155 returpunkter. De foreløpige resultatene viser 
at denne omleggingen gir en halvering av mengden glass og me-
tall i restavfallet.

Av Johs. Bjørndal

– Kostbar drift av de mange returpunktene gjør at en 
henteordning for glass- og metallemballasje ikke gir 
økte kostnader, sier Mette Gilhuus Johansen fra RfD. 

Slik vil oppstillingsplassen for RfD’s standardabonnenter se ut etter omleggingen.
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Hovedstadens byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V) 
presenterte Oslos nye Klima- og energistrategi «Det grønne 
skiftet» for deltakerne på Avfall Norges gjenvinningsseminar 
i februar. Og det er et meget ambisiøst dokument som nå har 
vært ute på høring, og som det borgerlige bystyreflertallet etter 
planen skal behandle før sommeren.

Den dominerende utslippskilden i Oslo er transportsektoren 
(63%) og de kraftigste virkemidlene må settes inn her: – All fram-
tidig trafikkvekst må tas av miljøvennlige transportformer som 
gåing,  sykling og kollektivtransport, sa Melby,  som her kunne 
vise til positive tall: Kollektivtransportandelen har økt fra 20% 
i 2005 til 30% i 2012, mens bilens andel av persontransporten 
har falt fra 45 til 35% i samme periode. Hvordan Bystyrets bifall 
av en ny 12-felts E18 fra Oslo til Asker passer inn i dette bildet 
berørte byråden ikke.

Avfallsbehandlingen utgjør ikke noen vesentlig del av de 1,4 
millioner tonn CO2 som slippes ut fra hovedstaden, men bidraget 
fra  fossilandelen i avfallet som energigjenvinnes er beregnet 
til 168 000 tonn (12%). Her har som kjent byen brukt betyde-
lige ressurser på å få plasten ut av denne avfallsstrømmen og 
innsatsen skal fortsette. – Målet er at utslippene fra energigjen-
vinningen av restavfall skal være fossilfrie innen 2030. I tillegg 
skal økt biogassproduksjon og materialgjenvinning , samt økt 
bruk av avfallssug gjøre denne sektoren enda mer klimavennlig, 
sa Guri Melby.  

– Nullutslipp 
innen 2050
– Innen 2030 skal klimautslippene fra Oslo re-
duseres med 50%, til tross for at det forventes 
200 000 nye innbyggere. Og i 2050 skal Oslo 
være en fossilfri nullutslippsby. 

Av Johs. Bjørndal

– Vi har høyere ambi-
sjoner om klimakutt 
enn Staten. Da må 
vi også få lov til å 
innføre mer radikale 
virkemidler, sa 
Oslos miljøbyråd Guri 
Melby. 

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

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

AVFALLSHÅNDTERING

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

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

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

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

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

gir minimalt med lukt. 

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



GJENVINNING

“
…anlegget har 
i hvert fall ikke 
redusert behovet 
for kildesortering.

Han presenterte erfaringene så langt 
på Avfall Norges gjenvinningsseminar i 
begynnelsen av februar. 

– Anlegget kjøres fra kl 7 til 13 fire dager 
i uka, deretter er det renhold i halvannen 
time og hver mandag kjøres det vedlikehold. 
Den store mengden plastfolie i avfallet 
gjør at den ballistiske separatoren til tider 
blir overbelastet og det går mye tid med 
til å rengjøre. I starten fikk noen ansatte 
mageproblemer, så vi måtte iverksette 
et hygieneprosjekt, med et klarere skille 
mellom ren og uren sone og økt fokus på 
håndhygiene, forklarte Fossum. 

STORE GJENSTANDER SKAPER 
TRØBBEL
Anlegget har også vist seg sårbart for 
store enheter. – Knekte ski, paraplyer og 
ikke minst de mange LED-lyssløyfene 
som ble kastet etter jul skaper problemer 
på transportbåndene. Vi vil nå gjøre 
håndteringen av disse store gjenstandene 
mer robust.  Samtidig forsøker vi å 
harmonisere renovasjonsforskriftene i alle 
våre ti kommuner, sa Fossum. 

ROAF-anlegget er basert på at avfallet er 
pakket i poser, og Fossum uttrykte bekymring 

for den varslede poseavgiften. – Ettersom 
avgiften ikke omfatter bionedbrytbare 
poser kan disse bli langt vanligere enn 
i dag. Dersom anlegget klarer å skille ut 
disse vil de gå til forbrenning og ikke til 
materialgjenvinning. Dersom anlegget ikke 
klarer å skille dem ut vil det bli en utfordring 
for avsetningen av foliefraksjonen videre, sa 
han. 

GOD UTSORTERING AV MATAVFALL
Men det er viktig å få fram at mye fungerer 
bra ved det nye sentralsorteringsanlegget, 
som kjent har flere andre aktører planer om 
å bygge noe tilsvarende. – 
Anlegget har en kapasitet 
på 30 tonn i timen, og det 
betyr at vi får gjennom våre 
35 000 tonn selv med bare 
24 timers drift i uka. Vi får 
ut gode kvaliteter av flere 
plasttyper og metall, og nå 
også en salgbar papirfraksjon. 
Og utsorteringen av mat er 
større enn ventet etter så kort tid, 
plukkanalyser viser at vi nå er oppe i mer enn 
43 kg pr innbygger, det utgjør halvparten av 
matavfallet. En annen effekt av fokuset på 

utsortering av matavfall er at totalmengden 
er redusert fra 112 kg i 2012 til 88 kg pr 
innbygger i fjor, forteller Fossum. 

MINDRE PLAST
Som tidligere beskrevet i Kretsløpet leverer 
anlegget plast- og metallfraksjoner av god 
kvalitet. Men så langt er man ikke fornøyd 
med mengdene. – Det meste av året har vært 
en testperiode, men om vi multipliserer opp 
tallene fra siste kvartal slik at de tilsvarer et 
år er mengden utsorterte fraksjoner lavere 
enn forutsatt i forprosjektet.  Det er adskillig 
mindre hardplast enn forventet, og samlet 

utsortering av plast til 
materialgjenvinning  ligger 
på 2015 tonn, ikke 2500 
tonn som forutsatt. – Det 
er viktig å påpeke at dette 
er cirkatall og det kan 
fortsatt bli justeringer som 
vil påvirke mengdene begge 
veier. Noe av forklaringen 
er en nedgang i andel 

plast og ikke minst at total 
avfallsmengde pr innbygger har gått ned, sier 
Fossum.

Mye klin hos ROAF
Romerike Avfalls-
foredling sitt 
sentralsorterings-
anlegg har nå vært 
i drift et drøyt år. 
Blant erfaringene 
er at renhold og 
vedlikehold av  anlegget 
er adskillig mer 
krevende enn forutsatt. 
– Vi har måttet øke 
bemanningen på 
anlegget fra 4 til 6, sier 
Tom Roger Fossum, 
fungerende direktør i 
ROAF.

Av Johs. Bjørndal

Litt å gjøre på slutten av dagen…..

Adskillig å gjøre på slutten av dagen ved ROAFs sorteringsanlegg.

14 |                            | nr 2 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



 

 

www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand Avfallskverner – flishuggere – siktemaskiner – kompostmaskiner – suge- /spyleutstyr m.m. 

VI GRATULERER                    
MED SIN NYE 
JENZ BA 965 FLISHUGGER! 

JENZ BA 965 er vår kraftigste flishugger med 
770hk!  JENZ flishuggerens bruksområder er;  
Hage- / Park avfall, Returtrevirke, Bark, Organisk 
avfall og hugging av Energiflis (chips) fra 
tømmer og energivirke.  
 

OPPGRADERING PÅ GANG
For plastsammensetningen i 
avfallet har endret seg ganske 
mye bare siden byggingen av 
anlegget ble besluttet. – Mengden 
folie er større enn forventet og 
denne fraksjonen kan selges for 
en god pris.

Men det blir stadig mindre 
av de relativt godt betalte 
plasttypene PEHD og PS i 
emballasjen, de erstattes av andre, 
billigere plasttyper. Dessverre 
øker også bruken av laminater, 
som er vanskelige å gjenvinne. 
Vi ser også at vi mister en god 
del gjenvinnbart materiale i 
finfraksjonen (alle enheter under 
100 mm går ut som restavfall). 
Vi planlegger en oppgradering, 
slik at også denne fraksjonen 
skal gå gjennom NiR-enheter 
og en virvelstrømsmagnet som 
tar ut ikke-magnetisk metall, 

forteller Fossum. Hva de såkalte 
oppgraderingene vil koste har han 
foreløpig ikke oversikt over. 

FORTSATT KILDESORTERING
Til tross for at alle ROAF-abonnentene 
har egen papirkontainer kommer 
det en god del papp og papir inn i 
anlegget. Det har ikke vært lett å få 
ut denne fraksjonen i salgbar kvalitet, 
men Fossum fortalte at de nå hadde 
fått denne mixed paper-fraksjonen 
slik at den kunne sendes til Sverige 
for materialgjenvinning, basert på 
erfaringene hittil dreier det seg om 
rundt 1200 tonn i året. 

Fossum konkluderte sitt innlegg 
med at anlegget i hvert fall ikke har 
redusert behovet for kildesortering. 
– Papp, papir, glass, farlig avfall 
og tekstiler har ingen ting i dette 
anlegget å gjøre og bør tas hånd om 
gjennom andre ordninger, sa han. 

Tom Roger Fossum, fungerende direktør i ROAF, har måttet konstatere at det 
første året med sentralsortering har bydd på utfordringer. Men han ønsker alle 
velkommen til befaring på anlegget første dag på Avfallskonferansen 2015.



INNSAMLING

Vil ha slutt på trusler og 
håndgemeng

Som i mange andre kommuner 
har Oslos innbyggere rett til 
å levere grovavfall fra egen 
husholdning gratis på Oslos 
gjenbruksstasjoner, inntil 3 m3 
i slengen. Næringskunder må 
derimot betale 400 kroner pr 
leveranse, dette øker til 600 
kroner dersom lasset er mellom  
3 og 5 m3. 

UBEHAGELIGE EPISODER
Dette systemet har ført til 
at bare 5% av leveransene 
kommer fra næringskunder – og 
til stadige diskusjoner mellom 
avfallsbesittere og gjenbruks-
stasjonenes ansatte. – Hele 
58% av de ansatte oppgir at de 
opplever truende kunder hver uke, og 32% 
har opplevd fysisk konflikt. Hvert år anmelder 
vi saker til politiet, ønske om et bedre 
arbeidsmiljø er en vesentlig årsak til at vi nå 
vil endre opplegget, sa Andreas Dalen på 
Avfall Norges gjenvinningsseminar i februar. 
Han er overingeniør i Renovasjonsetaten og 
prosjektleder for innføringen av «bevisbasert 
adgangskontroll» på gjenvinningsstasjonene 
i Oslo. 

MANGE GRATISPASSASJERER
Saken handler ikke bare om arbeidsmiljø, men 
også om økonomi og rettferdighet.   
– I Bærum, der også privatkundene må 
betale, er andelen næringskunder 27%. Det 

er sikkert ikke så mye mindre her, og hvis 
antallet betalende kunder på gjenbrukssta-
sjonene øker fra 5 til 10% betyr det rundt ti 
millioner kroner i økte inntekter. Det handler 
heller ikke bare om å få næringskundene til 
å betale, vi har også registrert at 20% av de 
besøkende kommer i biler registrert i nabo-
kommunene, fortalte Dalen.

MÅ GÅ KJAPT
Men en helt vesentlig forutsetning for 
et nytt system er at det ikke må forsinke 
trafikken. – Vi hadde totalt 821 000 besøk på 
våre gjenbruksstasjoner ifjor, hele 360 000 
av disse var på Haraldrud, som er den største. 
I de travleste periodene har vi her 250 besøk 

i timen, så en adgangskontroll 
må være rask og mest mulig 
automatisert. Vi ønsker også 
et system som setter et tak 
på antall gratis leveringer for 
husholdningene, f.eks. maks 15 
besøk pr år. Våre registreringer 
viser at 60% bruker gjenvin-
ningsstasjonene 1-5 ganger, 
mens 12% bruker den  mer enn 
ti ganger i året. Videre ønsker 
vi et system som er enkelt å 
oppdatere, til- og fraflytningen 
til byen er jo stor. Og systemet 
må naturligvis generere 
besøksstatistikk, sa Dalen. 

BREDT SPEKTER AV 
LØSNINGER
Men det er visst ikke bare 
å gå inn i nærmeste butikk 
og kjøpe en slik adgangsløs-
ning. – Vi ønsker å bidra til 
innovasjon gjennom denne 
anskaffelsen, og startet 
prosessen med å arrangere en 
såkalt dialogkonferanse med 
aktuelle leverandører. Hele 30 
interesserte møtte opp, og 
disse har etterpå presentert 
et bredt spekter av mulige 
løsninger. – Det spenner fra 
tradisjonell distribusjon av 
uadresserte adgangskort til 
kunderegistrering ved hjelp av 
Autopass-brikke, eller egende-
klarering som i Drammen.  
Vi har nå hengt oss på kommu-
nens fellesprosjekt for digitale 
tjenester på nett. Det ligger 

vel an til at registreringen skjer ved hjelp av 
en såkalt QR-kode (Quick Response code) 
som enten kan skrives ut eller distribueres 
via en app, noe lignende Ruters billettsystem. 
Men vi vil som sagt ikke å legge for detaljerte 
føringer, vi ønsker at leverandørene skal 
komme opp med gode løsninger, sier Dalen til 
Kretsløpet.

OPTIMIST
Det høres jo ikke ut som dette systemet er 
rett rundt hjørnet, men Dalen er ved godt 
mot: – Vi håper å gå i gang med anskaffelses-
prosedyren rett etter påske og være i gang 
med prøvedrift til høsten, slik at systemet 
kan sjøsettes fra nyttår, sier han. 

Stadige diskusjoner 
om hvem som har 
rett til å levere gratis 
har skapt utrivelig 
 arbeidsmiljø på 
 Renovasjonsetaten 
i Oslo sine gjen-
bruksstasjoner. Nå 
skal det etableres en 
såkalt bevisbasert 
adgangskontroll.

Av Johs. Bjørndal

Dagens system på Oslos gjenvinningsstasjoner fører til stadige diskusjoner mellom 
besøkende og betjening. Bildet er arrangert.
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Les om utfordringene vi løser for våre kunder på
www.onsitesecurity.no

HVA KAN ONSITE SECURITY BETY 
FOR DIN BEDRIFT?
Med vår topp moderne sikkerhetsløsning 
bidrar vi til å hindre

·   Brann i farlig avfall
·   Inntrengere på bedriftens område
·   Innbrudd
·   Tyveri
·   Forsøpling
·   Og gir bedriften et unikt driftsverktøy for eget bruk i 
    arbeidstiden

Regulert adgang gjenvinningsstasjoner

• Valgt løsning er et enkelt system med 
opplysninger avgitt ved ankomst, 
kombinert med stikkprøvekontroller. 

Privat Næring

Regulert adgang gjenvinningsstasjoner

• Valgt løsning er et enkelt system med 
opplysninger avgitt ved ankomst, 
kombinert med stikkprøvekontroller. 

Privat NæringDrammensregionen 
valgte enkel løsning
RfD har nettopp gjennomført et prosjekt med adgangskontroll på 
gjenvinningsstasjonene, for å få en korrekt kostnadsbelastning, 
som det heter. Selskapet landet på en enkel løsning der de besøk-
ende trykker på grønn knapp for privat og rød knapp for næring. 

De besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner 
vil i framtida måtte bryne samvittigheten sin 
på valget mellom rød og grønn knapp.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 
(RfD) har i dag syv gjenvinningsstasjoner og 
planer om å etablere fire til. Representant-
skapet har gitt klar beskjed om at det skal være 
gratis og ubegrenset adgang til å levere på 
gjenvinningsstasjon for husholdningsabon-
nentene. – Men øvrige brukere bør belastes 
for tjenesten, i tråd med retningslinjene for 
selvkost, sa prosjektleder Torgrim Dale fra RfD 
på Avfall Norges gjenvinningsseminar. 

RfD har sett på ulike løsninger: Betaling ved 
mottak, kort eller brikker som sendes ut til den 
enkelte husstand, generering av tilgangskode 
ved hjelp av app på mobilen, og en dataløsning 
koblet imot KomTek-systemet, som er kommu-
nenes forvaltningssystem for bl.a. innkreving 
av eiendomsskatt. 

– Men disse systemene vil gi betyde-
lige drifts kostnader, til dels er de også lite 
utprøvde. I stedet landet vi altså på et forenklet 
opplegg med en enkel automat ved inngangen, 
der kundene selv definerer hvilken gruppe de 
tilhører. Trykker man næring må det betales. 
Automaten skriver ut en lapp som skal legges 
synlig i frontruta under besøket på stasjonen.  
Så er spørsmålet naturligvis om de besøkende 
vil trykke på riktig knapp. – Opplegget er at 
det skal gjennomføres stikkprøver inne på 
stasjonen. Systemet vil være en klar forbedring 
i forhold til i dag, men muligheten for misbruk 
vil absolutt fortsatt være til stede, sa Dale. 



UTLANDET

The Waste Atlas Partneship 
(se faktaboks nederst på neste 
side) utga i 2013 en rapport 
som anslår at avfallet fra 
halvparten av jordas befolkning 
havner på såkalte «dumpsites». 
Dette avfallet utgjør nesten 40 
prosent av alt avfall generert på 
kloden. Nå har gruppa kommet 
med en ny rapport. Her er de 50 
største og potensielt farligste, 
fyllingene beskrevet og plassert 
på kartet.

Og da snakker vi ikke om 
deponier med velordnet 
infrastruktur og innarbeidede 
rutiner som ivaretar hensynet 
til miljøet og forebygger 
forurensing og helseskader. 
Dette er fyllplasser uten klare 
avgrensninger, uten sigevanns- 
og gassoppsamlingssystemer, 
uten anti-flom tiltak og uten 
gode rutiner for den daglige 
drift. 

U-LANDSFENOMEN
Ikke uventet er disse 50 
fyllingene først og fremst å 
finne i utviklingsland. 18 av 
dem ligger i Afrika, 17 i Asia, 8 i 
Sør-Amerika, 5 i Mellom-Amerika 
og 2 i Europa. De to sistnevnte 
i Ukraina og Serbia. Forfatterne 
understreker at dette er de 50 
største de kjenner til. Man kan 
ikke utelukke at det finnes større 
fyllinger som man ikke vet om. 
Dessuten er fyllinger man ikke 
har hatt nok informasjon om 
utelatt fra rapporten. Og hvordan 
situasjonen er i Kina har gruppa 
ingen informasjon om, her kan 
det godt ligge noen mørketall. 
Gruppa ser for seg å utvide 
framtidige rapporter til å gjelde 
stadig flere av verdens største 

søppelfyllinger, og oppfordrer 
publikum til å delta med innspill 
og informasjon til det etter hvert 
svært omfattende datasettet de 
har. Det utvides og oppdateres 
fortløpende.

Dataene er samlet inn ved 
hjelp av en kombinasjon av 
såkalt «crowdsoarcing», der 
frivillige informanter bidrar 
med det de har av kunnskap, 
og av vitenskapelige analyser. 
Informasjonen blir grundig 
kryssjekket før den blir tatt inn. 
Likevel understreker forfatterne 
at det er en del usikkerhet 
knyttet til tallene som oppgis. 

URBAN UTFORDRING
Rapporten konkluderer med 
at slike søppelfyllinger oftest 
er anlagt nær eller til og med 
innenfor tett befolkede områder. 
42 av de 50 hadde bosettinger 
nærmere enn 2 km. Så mye som 
64,3 millioner mennesker bor 
mindre enn 10 km unna disse 50 
fyllingene og mer enn 52.500 
søppelplukkere har sitt levebrød 
på dem. I mange tilfeller bor de 

like utenfor eller på selve fyllinga.
44 av de 50 fyllingene 

ligger mindre enn 10 km unna 
naturressurser som elver og 
innsjøer. Disse blir åpenbart 
påvirket, miljøforurensning 
rundt fyllingene er et 
faktum. Luftforurensning 

på grunn av branner og 
grunnvannforurensning er det 
vanligste, men også lekkasje av 
deponigass utgjør et problem. 
Helseproblemer er vanskelig å 
tallfeste, men rapporten har flere 
indikasjoner på helsepåvirkning.

Den årlige avfallsmengden 

Søppelfyllinger – avfallsløsningen for halve jordas befolkning

Nesten 40 prosent av avfallet generert på 
kloden blir dumpet på åpne fyllinger uten 
tilfredsstillende kontroll eller hensyn til om-
givelsene. Men noen samlet oversikt over 
de største og farligste fyllingene har vi ikke 
hatt. Ikke før nå.

Av Astri Kløvstad

De 50 søppelfyllingene på lista er beskrevet med en mal av parametere, kart og 
bilder. Her finner man informasjon om hvor mye avfall fyllinga rommer i tonn, hva 
slags type avfall det er der, utbredelsen i hektar, antall personer som har (uformelt) 
tilhold på fyllinga, antall personer bosatt innenfor en radius på 10 km og oversikt 
over forekomsten av naturressurser som elver og innsjøer i nærheten. 

De 50 søppelfyllingene som her er beskrevet som klodens største befinner seg i den fattigste delen av verden. Det fore-
ligger ingen data om søppelfyllinger i Kina.
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Er et ikke-kommersielt initiativ som består av D-Waste-
konsulenter, the University of Leeds, the International 
Solid Waste Association, GIZ/SWEEP-Net, the Waste to 
Energy Research Council (WTERT) og the Solid Waste Net-
work of Asian and Pacific Islands. 

Partnerskapet har som mål å tilby gratis tilgang til 
pålitelige data om avfallshåndtering via globalt samar-
beid og vitenskapelig «crowdsourcing» (En form for åpen 
kunnskaps- og infomasjonsdelingsdugnad via internett og 
sosiale medier.)

D-Waste er et internasjonalt konsulentselskap, et globalt 
team av eksperter, med mer enn 20 års erfaring i av-
fallshåndtering i følge egen nettside. D-Waste står bak 
Waste Atlas. 

The Waste Atlas Partnership 
Totalleveranser av biogassanlegg og utstyr til bio- og 
 deponigassanlegg

   n  Råtnetanker
   n  Oppgradering av biogass til CBG/LBG
   n  Fakler
   n  Måle og analyseutstyr
   n  Gassdeteksjon
   n  Rådgivning, service og vedlikehold

Prosjektering og installasjon utføres av sertifiserte Faglig 
Ledere og Gassteknikere iht. Norsk Gassnorm.

www.narenergi.no

nærenergi
Alt innen biogass

2 x 660 m3 biogasslager levert til Frevar KF

1200 m3 råtnetank levert til Alvim RA

Fyllestasjon for CNG/CBG levert til SKL AS

Søppelfyllinger – avfallsløsningen for halve jordas befolkning

levert på disse 50 fyllingene er 
mer enn 21,5 millioner tonn og 
det akkumulerte avfallet utgjør 
mellom 258 og 368 millioner 
tonn. Det dekker totalt et areal 
på 2175 hektar. Farlig avfall 
ble deponert på 24 av de 50 
studerte fyllingene og EE-avfall 
på 7 av dem.

Den typiske monster-fyllinga 
tar imot blandet, ubehandlet 
kommunalt fast avfall, ofte 
i miks med farlig avfall. Den 
rommer minst 2,5 millioner tonn 
avfall og dekker et areal på 24 
hektar. Gjennomsnittsfyllinga 
har vært brukt i 17 år og har 
en årlig kapasitet på 267000 
tonn. Litt mindre enn en million 
mennesker bor mindre enn 
10 km unna fyllingas kjerne. 
Nærmeste bosetting er bare 
500 meter unna. Og om lag 
1300 uformelle søppelplukkere 
lever av fyllinga.  

BØR STENGES, MEN…
Formålet med kartleggingen 
er naturligvis at dette skal 
være et første skritt mot 
å få gjort noe med denne 
praksisen. For, som rapporten 
sier, man kan ikke betrakte 
disse forholdene som lokale 
problemer. Disse fyllingene 
påvirker livet til 64 millioner 
mennesker, et antall tilsvarende 
befolkningen i Frankrike. Og 
de fleste er lokalisert i svært 
fattige land uten økonomiske 

eller menneskelige ressurser 
til å etablere et bærekraftig 
avfallshåndteringssystem.

Som et eksempel på hvor 
ille det kan gå, forteller 
rapporten om Leuwigajah 
dumpsite, som var en av de 
største søppelfyllingene i Vest 
Java-provinsen i Indonesia. Den 
bredte seg ut på 25 hektar i ei 
dalside og mottok 4500 tonn 
fast kommunalt avfall daglig. 
600 mennesker levde av å lete 
etter gjenvinnbart eller spiselig 
avfall der. Den var i drift mellom 
1987 og 2005.

I februar 2005 kollapset 
Leuwigajah dumpsite. Nesten 
2,7 millioner kubikkmeter avfall 
raste ut og traff en bebyggelse 
nedenfor. Minst 69 hus ble 
ødelagt og 147 mennesker 
mistet livet. Og dette var ikke 
første gangen det ble utløst 
et avfallsskred på Leuwigajah 
dumpsite. Området hadde 
opplevd ras både i 1987 og i 
1990. Etter det andre raset 
ble området karakterisert som 
uegnet for avfallsavhending. 
Men de lokale myndighetene 
fortsatte å bruke plassen, siden 
det ikke fantes alternativer. 
Først etter ulykken i 2005 ble 
fyllinga stengt. Med det som 
følge at byen Bandung har fått 
et enda større problem med å 
håndtere avfallet sitt, nå flyter 
søppelet overalt. 



NYHETER

Valdres Flishogging og Bioenergi AS 
og Telge Återvinning AB har valgt 
HAAHJEM® H-CON 1050-20 WR for 
metallutskilling og bakkelagring

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

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

Se mer på: www.haahjem.no

– Bildekk viktigste kilde til mikroplast i havet
– Vi regner med at det opp-
står rundt 8 000 tonn med 
såkalt primær mikroplast 
(plastforurensing mindre enn 
5 milli meter) i Norge årlig. Mer 
enn halvparten av dette er 
dekkslitasje og veitrafikken er 
dermed den viktigste kilden 
til mikroplastforurensningen i 
havet, sier Peter Sundt i Mepex 
Consult.

Av Johs. Bjørndal
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Miljødirektoratet har fått Mepex Consult 
til å undersøke kildene til den mye omtalte 
forurensningen av mikroplast i havet.  Peter 
Sundt la fram de noe overraskende resul-
tat ene i rapporten «Sources of microplastic 
pollution to the marine environment» på 
Miljødirektoratets seminar 3. mars. 

Plastforurensning av havet er et velkjent 
problem og den årvisse Strandryddedagen 
resulterer hvert år i spektakulære berg med 

plastsøppel. Kunnskapen er langt mindre om 
den såkalte mikroplasten, som blir fortært av 
sjøens mange levende skapninger, og som 
man antar er i stand til å bringe miljøgifter 
oppover i næringskjeden. 

Rapporten er det første forsøket her til 

lands på å beregne mengden og kartlegge 
kildene til denne forurensningen. – Det har 
vært en del fokus på små plastkuler som 
tilsettes i kosmetikk og vaskemidler for å gi 
disse spesielle egenskaper. Vår undersøkelse 
tyder på at dette er en ganske beskjeden 
kilde. Maling og vedlikehold av skip og fritids-
båter er en langt viktigere, sa Sundt. Han 
understreket at rapporten ikke har vurdert 
mengdene av såkalt sekundær mikroplast, 
som oppstår når større plastsøppel defrag-
menteres til mikroplast gjennom nedbrytning 
i naturen. 

Men blant kildene for primær mikroplast 
står bildekkene altså i en særstilling.  
– Et nytt bildekk veier 12 kg, mens det er 
redusert til 10,5 kg når det kasseres. Om vi 
regner at halvparten av denne dekkslitasjen 
er syntetisk materiale betyr det at rundt 
4500 tonn med små plastpartikler spres på 
denne måten. Dersom halvparten av dette 
igjen havner i havet representerer det 2250 
tonn, langt det viktigste bidraget fra Norge 
til mikroplastforurensningen i havet, sa 
Sundt. Han la ikke skjul på at dette funnet var 
overraskende også for dem, men viste til en 
tysk rapport som hadde kommet til omtrent 
samme resultat. 

Peter Sundt fra Mepex presenterte rapporten som noe 
overraskende konkluderte med at veitrafikken var vårt 
største bidrag til mikroplastforurensning i havet.



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 

Norkart, totalleverandør av 
programvare for renovasjonstjenester



EE-FORSKRIFTEN

 

  Våre maskiner håndterer: 
  Kompost . Trevirke . Flis . Bark . Avfall . Slagg . Asfalt . Betong . Stein . Jord . Klebrige masser 

Fredheim Maskin AS forhandler disse merkene: 

Fredheim Maskin AS 
Myrerveien 1  .  1820 SPYDEBERG  
Tlf: 69 80 88 30  
www.fredheim-maskin.no 

Destroyer 10.11 Stjernesikt 2F LF520 

Sikting og bearbeiding Mater & båndtransportør løsninger Knuse & sikteverk 

I samarbeid med 

Som tidligere omtalt i Kretsløpet åpner det 
nye forslaget for såkalt etterregulering av 
innsamlede mengder og for utvidet samar-
beid mellom returselskapene for å få til en 
rasjonell transport. Behandlerne tillegges et 
selvstendig ansvar for forsvarlig håndtering 
og kravene til dokumentasjon skjerpes. 

– KOMPLISERT
Både Avfall Norge og Oslo kommune Renova-

sjonsetaten påpeker at EE-forskriften også 
med de foreslåtte endringene «framstår 
som komplisert» og at det kan gjøre den 
«vanskelig å etterleve for alle aktører, og for 
myndighetene og føre tilstrekkelig tilsyn». 
Avfall Norge konkluderer med at forskriften 
(til nå) ikke har vært hensiktsmessig utformet 
i forhold til dagens situasjon med flere 

konkurrerende selskaper. Vi synes det hadde 
vært naturlig at Miljødirektoratet i prosessen 
med å revidere regelverket hadde sett på 
muligheter for forenklinger,  heter det. 

FELLES UTTALELSE
Miljødirektoratet vil altså ha utvidet samar-
beid mellom returselskapene. Og de fem 
selskapene Elsirk, Elretur, ERP Norway, 
Eurovironment og RENAS har fulgt opp dette 
ved å engasjere selskapet Menon Business 
Economics til å lage en felles høringsut-
talelse.  I denne framgår det blant annet 
at selskapene ønsker å etablere «en felles 
markedsplass» for omsetning/henting av 
EE-avfall, for å imøtekomme ønsket om bedre 
samarbeid og for å «sikre bedre utnyttelse av 
samfunnets ressurser, styrket produktivitet 
og legge til rette for god konkurranse», som 
det så fromt heter. Men samtidig etterlyses 
klarere regler i forskriften om rammene for en 
slik koordiner ing, samt en beskrivelse av hva 
som skjer når samarbeidet eventuelt bryter 
sammen. Blant mye annet ønsker retursel-
skapene også en større adgang til å korrigere 
tallene fra Toll- og avgiftsdirektoratet , som 
danner grunnlaget for innsamlingsforplik-

EE-forskriften:

Aktørene vil ha forenklinger
Høringsrunden for forslaget til 
ny EE-forskrift er nå avsluttet. 
Og det vil være synd å si at ju-
belen har stått i taket for Miljø-
direktoratets forslag. Mange av 
aktørene vil ha en enklere for-
skrift som er lettere å kontrol-
lere og Konkurranse tilsynets 
uttalelse må karakteri seres 
som helslakt.

Av Johs. Bjørndal

Mange seriøse innvendinger har framkommet under 
høringsrunden for ny EE-avfallsforskrift.
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Holger Hartmann as
Tlf (+47) 23 16 94 60

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter

telsene uten å være spesifiserte nok, ifølge 
uttalelsen. 

– UMULIGGJØR PRODUSENTANSVAR
Men returselskapene er naturligvis ikke enige 
om alt. Elretur er i en egen høringsuttalelse 
spesielt opptatt av at behandlingsanleggene 
må pålegges de samme plikter som retur-
selskapene dersom disse (som i forslaget) 
«fortsatt skal ha anledning til å motta EE-av-
fall direkte fra avfallsbesitter uten retursel-
skapets medvirkning og kontroll». Behand-
lingsanleggene må pålegges de samme 
rapporteringskrav som returselskapene til 
EE-registeret, i tillegg bør det stilles krav om 
sertifisering og revisorkontroll av mengder, 
«slik at alt EE-avfall underlegges det samme 
rapporterings/kontrollregime i samsvar med 
de regler som gjelder for returselskap», 
mener Elretur.

Selskapet går langt i å hevde at det 
foreliggende forslaget undergraver hele 
produsentansvaret for EE-avfall: «Produ-
sentene (via sitt medlemskap i EE-retursel-
skapene) har ingen mulighet til å oppfylle 

sine forpliktelser overfor myndighet eller 
forbrukere (som betalere av miljøgebyret) 
med de forslag som ligger i ny forskrift. Det 
vil være umulig i praksis og i teorien så lenge 
det ikke legges til rette for en utjevnings-
ordning mellom EE-returselskapene og 
behandlingsanleggene med tydelige føringer, 
krav og retningslinjer», heter det i hørings-
uttalelsen. Også returselskapet ERP Norway 
og Elkjøp Nordic (der EE-avfallsveteranen 
Helge Åmotsbakken har signert uttalelsen) 
er bekymret for at det ikke er samsvar mellom 
forpliktelser og rettighet til avfallet i det nye 
forskriftsforslaget

– PERVERSE 
KONKURRANSEINTENSIVER
Konkurransetilsynet har flere ganger uttalt 
seg kritisk om regelverket innenfor EE-avfall, 
og høringsuttalelsen til det nye forslaget 
inneholder heller ikke mye skryt. I relativt 
ubyråkratiske vendinger beskrives det at 
systemet gir perverse konkurranseintensiver 
og gjør fløteskumming lønnsomt. Tilsynet 
konkluderer slik: … regelverket (vil)fortsatt 

være svært komplisert, det vil fortsatt 
være høye etableringsbarrierer, det vil ikke 
i tilstrekkelig grad legges til rette for at det 
kan etableres kostnadseffektive innsamlings-
løsninger over hele landet, og rammeverket 
vil stadig utfordres av aktørenes insentiver 
til å realisere produsentansvare til en lavest 
mulig kostnad.

Konkurransetilsynet avslutter med å 
oppfordre Miljødirektoratet til å «se hen til 
andre land som har lykkes».

– VIL BLI ENDRINGER
I Miljødirektoratet sier seksjonsleder Pål 
Spillum at det er en høyt prioritert oppgave å 
få ferdig et endelig forskriftsforslag som kan 
oversendes Klima- og miljødepartementet. 
På spørsmål om når dette kan skje er svaret 
det vanlige; snarest mulig. – Men jeg kan si at 
vi har fått mange gode innspill og at noen av 
dem vil føre til endringer i forskriftsforslaget, 
sier han.
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BA-AVFALL

– Disse bygningene, ofte gamle 
produksjonlokaler, inneholder 
gjerne mye farlig avfall. Dess-
verre opplever vi her mange 
brudd på reglene, også fra store 
aktører som burde vite bedre. 
Rivingen starter gjerne før tillat-
else er gitt, miljøkartlegging og 
eventuell prøvetaking er mangel-
full. Dermed finnes det heller 
ikke noen god beskrivelse av hva 
som skal miljøsaneres før riving, 
og restavfall føres ofte opp som 
sortert fraksjon i avfallsplanen, 
sa Espeset.

Hun mente rivningsaktørene 
fortsatt ikke var oppdatert på 
hvilke regler som gjelder.  – Vi 
ser stadig at riving meldes inn 
i feil tiltaksklasse, at aktørene 
ikke har tilstrekkelig kompetanse 
for tiltaket og at den som føres 
opp som faglig ansvarlig ikke har 
vært med på miljøkartleggingen, 
sa hun.

Når den samme kunnskaps-
mangelen til dels hersker også i 
kommunene, som skal føre tilsyn 
med disse sakene, er sluttre-

sultatet dømt til å bli dårlig: 
– Avfall er fremdeles et relativt 
ukjent fagområde for folk 
som jobber med byggesaker, 
begrep ene tiltaksklasse og 
ansvarsrett er ikke tilstrekkelig 
innarbeidet.  Og saker med riving 
av store næringsbygg er kompli-
serte og kan være vanskelige 
å håndtere. Tilsynspraksisen er 
også svært varierende og noen 
kommuner godtar lavere sorte-
ringsgrad enn regelverket tilsier.  
Et problem i denne regionen er 
det også at driftsbygninger på 
gårdsbruk kan rives uten tilla-
telse, her skjer det litt av hvert. 

– Men heldigvis finnes det 
også kommuner som har sendt 
saksbehandlere på kurs og som 
har gode rutiner, sa Espeset, som 
mente at videre kursing av både 
entreprenører og saksbehand-
lere er nødvendig for å forbedre 
situasjonen. – Og så finnes det jo 
sanksjoner, både overtredelses-
gebyr og inntrekning av sentral 
godkjenning. Men jeg kjenner 
ikke til at det siste har skjedd 
i saker som gjelder miljøet, sa 
Kristin Espeset. 

– Mange ulovligheter ved  riving 
av næringsbygg
Kristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland 
tegnet et ganske dystert bilde av situasjonen da 
hun fortalte om sine tilsynserfaringer på Bygg-
avfallskonferansen 2015. Spesielt mente hun at 
det ved riving av næringsbygg  skjer mye som 
ikke er i henhold til regelverket.

Av Johs. Bjørndal

“
– Avfall er frem-
deles et relativt 
ukjent fagområde 
for folk som job-
ber med bygge-
saker…

10 

 Betongrester og bygningsavfall 
ulovlig dumpet på massefyllinger 

Ulovlig deponering av betongrester og bygningsavfall på Jæren. Denne saken endte 
med politianmeldelse og et forelegg på en million kroner.

Kristin Espeset fra Fylkesmannen i Roga-
land mente det fortsatt skjer mye tvilsom 
håndtering av BA-avfall i fylket. 

www.backers.de

Vi gratulerer 

Herremyr Gård AS
med markedets «råeste» stjernesikt

Backers 2-tb 17 tiger
n Siktebredde 1,7m
n Dobbeltstjerner med rensesystem
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La oss håndtere 
avfallet!
Norges største avfallsmeglerselskap 
gir deg trygghet. Vi tenker både 
miljø og økonomi.

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

Rekom er størst på logistikk og 
bunnsolid på avfallshåndtering.

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

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

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

www.rekom.no

Det ble gjennomført plukkana-
lyse av 30 restavfallskontainere 
fra 29 ulike byggeplasser.

Byggeplassene varierte fra 
nybygg (4 kontainere), rehabili-
tering (21 kontainere) til riving 
(1 kontainer). Det var også fire 
kontainere som var en kombina-
sjon av rehabilitering/riving  
(2 kontainere) og nybygg/reha-
bilitering (2 kontainere). For alle 
byggeplassene var det også stor 
variasjon på avfallssammenset-
ningen gjennom byggeperioden. 
Dette ga en veldig stor spred-
ning i datagrunnlaget, noe som 
viste seg å gjøre det vanskelig å 

finne klare statistiske trender og 
grupperinger.

Men ved å se alle kontainerne 
under ett viste det seg å være en 
stor andel trevirke i restavfallet.

Kakediagrammet er basert på 
gjennomsnittlig vektprosent, og 
trevirke (27,6 %), betong/tegl 
(7,7 %), gipsplater (5,7 %), metall 
(5,6 %) og isolasjon (5,3 %) står 
for omtrent halvparten av det 
som er kastet i restavfall.

Basert på beregningene gjort 
på de 30 restavfallskontai-
nerne fremkommer det at 57,6 
vektprosent er resirkulerbart 
materiale (trevirke, betong/

tegl, gips, metall, papp/papir, 
plastfolie, hardplast, skumplast 
og EE-avfall) som kunne vært 
gjenvunnet. Etter sorteringen 
satt man i snitt igjen med 34,9 
vektprosent usortert restavfall. 
Det gjenværende usorterte 
restavfall besto for det meste av 
små komponenter som det ikke 
var mulig å finsortere ytterligere. 

Basert på hva som lå igjen, er det 
likevel grunn til å tro at noe av 
dette enkelt kunne vært sortert 
direkte på byggeplass.

Hele rapporten kan lastes ned 
her: http://www.norskindustri.no/
Bransjer/Gjenvinning/ AKTUELLE-
SAKER/ny-plukkanalyse-for-byg-
gavfall/

Side 4 av 22 
O:\2014\20140205 Plukkanalyser BA-avfall\04 Sluttdok\20140205R KHO0003 Plukkanalyser på restavfallskontainere fra byggeplass.docx 

SAMMENDRAG
NHP-nettverket har engasjert Hjellnes Consult AS til å gjennomføre en plukkanalyse for å 
finne ut hva som havner i restavfallet på ulike byggeplasser.  

Det ble gjennomført plukkanalyse av 30 restavfallskontainere fra 29 ulike byggeplasser. 
Byggeplassene varierte fra nybygg (4 kontainere), rehabilitering (21 kontainere) til riving 
(1 kontainer). Det var også fire kontainere som var en kombinasjon av rehabilitering/riving 
(2 kontainere) og nybygg/rehabilitering (2 kontainere). For alle byggeplassene var det også 
stor spredning i byggefase; sluttfase, innvendig kledning, grunnfase og alt. Dette ga en 
veldig stor spredning i datagrunnlaget, noe som viste seg å gjøre det vanskelig å finne 
statistiske trender og grupperinger.  

Ved å se alle kontainerne under ett viste det seg å være en stor andel trevirke i restavfallet. 
Kakediagrammet er basert på gjennomsnittlig vektprosent, og trevirke (27,6 vektprosent), 
betong/tegl (7,7 vektprosent), gipsplater (5,7 vektprosent), metall (5,6 vektprosent) og 
isolasjon (5,3 vektprosent) står for omtrent halvparten av avfallet som er kastet i 
restavfall.
Basert på beregningene gjort på de 30 restavfallskontainerne fremkommer det at 57,6 
vektprosent er resirkulerbart materiale (trevirke, betong/tegl, gips, metall, papp/papir, 
plastfolie, hardplast, skumplast og EE-avfall) som kunne vært gjenvunnet. Etter sorteringen 
satt vi i snitt igjen med 34,9 vektprosent usortert restavfall. Det gjenværende usorterte 
restavfall besto for det meste av små komponenter som det ikke var mulig for oss å 
finsortere ytterligere. Basert på hva som lå igjen, er det likevel grunn til å tro at noe av dette 
enkelt kunne vært sortert direkte på byggeplass.   

Figur 1 Fordeling av fraksjonene i sorteringsforsøket.  (Det kan være vanskelig å skille fargene, men 
"Restavfall" begynner på "kl 12" og deretter «trevirke».)

30 Restavfallskontainere fra diverse 
byggeplasser

Restavfall Trevirke Betong/tegl Gipsplater
Metall Isolasjon Papp/papir Plastfolie
Hardplast Skumplast Farlig avfall EE‐avfall
Glass Impregnert trevirke

Mye gjenvinnbart i restavfallet 
fra byggeplass
Mer enn halvparten av restavfallet fra byggeplass 
består av gjenvinnbare fraksjoner, ifølge en 
plukkanalyse Hjellnes Consult har utført på 
oppdrag fra det såkalte NHP-nettverket. Trevirke 
er den klart største fraksjonen.



INNSAMLING

Toll- og Avgiftsdirektoratet mottok 34 
høringsuttalelser, de fleste fra næringslivet, 
deriblant Grønt Punkt, Folldal Gjenvinning, 
Norsk Gjenvinning og Ragn Sells.  Avfall 
Norge var den eneste fra kommunal sektor 
som skrev en uttalelse. Dette kan være et 
mulig tegn på at bransjen står godt samlet i 
slike saker. Alternativt kan det være et signal 
om litt laber interesse for denne avgifts-
saken.  

HÅN MOT FORBRUKERNE OG AV-
FALLSBRANSJEN
Kanskje vil en avgift ikke true den kommu-
nale avfallshåndteringen totalt sett. På den 
annen side kan avgiften oppleves som en 
hån mot forbrukerne og deres miljøengasje-
ment. Og en hån mot bransjen som ønsket 
seg en mer helhetlig avfallspolitikk enn en 
avgift på avfallsposene, dvs. bæreposene 
som i stor grad ombrukes som avfallsposer. 
Disse posene blir til og med 
utsortert for materialgjenvin-
ning hos ROAF i dag. Dette 
er et ypperlig eksempel på 
et nordisk kretsløp for plast. 
Fremtiden er her nå! Alt skal 
vel sorteres før sluttbehand-
ling i fremtiden, bæreposene 

er allerede satt inn i et ombruks- og material-
kretsløp.  

NEDBRYTBAR TRUSSEL
Bæreposer og annen PE- folie er den største 
plastfraksjonen som sorteres ut på ROAF- 
anlegget i dag. Hadde avgiftsbestemmelsene 
blitt innført, ville dagens bæreposer sannsyn-
ligvis blitt erstattet med avgiftsfrie stivelses-
baserte nedbrytbare plastposer.  
I ROAF- anlegget hadde disse nedbrytbare 
posene vært vanskelig å sortere ut og derfor 
blitt en forurensning i foliefraksjonen. Bare 
en liten innblanding av slike nedbrytbare 
poser ville gjort foliefraksjonen nærmest 
ubrukelig og sånn sett truet hele konseptet 
med sortering av plastemballasje generelt, 
plastfolie spesielt.

HÅPLØS FRIST
Høringen var kanskje ment som en rask runde 

for å få innspill på utformingen 
av selve avgiften. Mange 
hadde imidlertid konsentrert 
seg om å diskutere ideen om 
en avgift i det hele tatt, og 
argumenterte for å avskaffe en 
slik fiskal avgift straks. Andre 
mer høflige aktører ba pent om 
en utsettelse på innføringen 

av avgiften. Avgiften var planlagt innført to 
uker etter høringsfristen, en litt  Putin-inspi-
rert frist, kan man hevde. 

MANGE INNVENDINGER
Hvem som blir invitert til å uttale seg i en 
slik sak er en diskusjon i seg selv. En rekke 
departementer og offentlige instanser står 
på listen. Noen av dem, inkl. Toll- og avgift 
selv, har kommet med kritiske innspill, inklu-
sive diverse formaliteter knyttet til alt fra 
EØS-regler til unntak for Svalbard. Miljødirek-
toratet var mest opptatt at Norge skal følge 
detaljerte forslag fra EU. LO, som ikke sto 
på listen, er av de mange som har lagt vekt 
på konsekvensene av en avgift for arbeids-
plasser, ikke minst knyttet til foliegjenvin-
ningen og konsekvensene av unntaket for 
såkalte bionedbrytbare poser.

Leverandører av bionedbrytbare poser har 
også uttalt seg. De som leverer stivelsesba-
serte bionedbrytbare poser (som avgiften er 
skreddersydd for), synes naturlig nok avgiften 
er en svært god idé. Leverandøren foreslår å 
basere avgiften på denne industriens egen 
standard for (industriell) komposterbar plast, 
så har man noe å forholde seg til, sies det. 
Dette kan høres forlokkende ut. 

Bæreposeavgiften:

Snabba cash, for snabba?
Bæreposeavgiften blir kanskje 
ikke noe av. Likevel kan det 
være grunn til å reflektere 
over hva en bæreposeavgift 
kan bety for Norge, miljøet 
og avfallsbransjen, sånn rent 
hypotetisk. Det er i det minste 
grunn til bekymring når bære-
poser står øverst på dagsorden 
mht en bærekraftig politikk, 
både i Norge og i EU. Hvorfor 
blir det bare sånn? Fordi vi 
fortjener det? Kan vi likevel 
snu saken til noe positivt for 
miljøet? 

Av Peter Sundt, Mepex Consult
Denne bæreposen, som for anledningen er plassert i vannkanten i Østensjøvannet, ble likevel ikke avgiftsbelagt 
fra 15. mars. Regjeringen vil komme tilbake til saken i Revidert nasjonalbudsjett i mai. 

“
... en hån mot 
bransjen som 
ønsket seg en mer 
helhetlig avfalls-
politikk...
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Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

KOMPOSTERING?
Men, hvem har sagt at disse posene skal 
komposteres… og vil bli kompostert? Andre 
leverandører av bionedbrytbare poser 
påpeker usikkerhet om formuleringene i 
forslaget knyttet til dette unntaket. Det 
understekes her at det finnes andre bio -
baserte råstoff enn stivelse. En av bioplas-
taktør ene mener at en merking av bæreposer 
med kompostmerke vil sikre riktig kilde-
sortering: Alt som har kompostmerke vil da 
sorteres fra annen plast. Er det så enkelt? 

Hvor er forresten kompost- og biogass-
bransjen? Vi trenger mer fakta på bordet 
mht hva som egentlig skjer i anleggene. 
Mye tyder på at alle poser som leveres slike 
anlegg sorteres ut ved innmatingen og 
sendes i stedet videre til et forbrennings-
anlegg. Er «komposterbare poser» en bløff i 
Norge? Kan avfallsbransjen leve med dette? 
Er det ikke bedre å kalle disse posene (delvis) 
biobaserte plastposer?

PINLIG SAK
En rekke poseleverandører og næringslivets 
organisasjoner har hengt seg opp i en rekke 
alvorlige og praktiske konsekvenser og 
ikke minst de mange uklare definisjonene i 

forslaget. Og det er ingen tvil om at forslaget 
har en rekke uforutsette konsekvenser og 
at hele saken tyder på hastverksarbeid og 
manglende konsekvensutredning. Dette er i 
sum en meget pinlig sak for regjeringen. 

Det er derfor ikke overraskende om hele 
avgiften trekkes tilbake før sommeren. 
Akkurat som Solheims forslag om å forby alle 
bæreposer i 2008. 

FORSLAG TIL EN BEDRE LØSNING
Men før det skjer: Kan vi snu forslaget og 
EUs føringer til noe positivt for miljøet? Kan 
vi sørge for at alle kommer ut som vinnere? 
For å være litt konstruktiv: Kan dagligvare-
bransjen utfordres til å øke sitt vederlag på 
bæreposene, f.eks. med 10 øre per stk.? Det 
ville innbringe hele 60 mill. per år. Pengene 
kunne øremerkes miljøtiltak gjennom et eget 
miljøfond. På den måten kan alle som kjøper 
plastbæreposer bidra direkte til å redusere 
miljøproblemene som plast forårsaker. 
Miljøfondet kunne f.eks. bidra til at mer plast 
(og annet avfall) ryddes langs norske kysten. 
Det vil gjøre kysten mye triveligere for alle 
og redusere det negative omdømme som 
plasten og plastposene med dagligvarehan-
delens logoer har. Enda viktigere er det at 
ryddingen kan redusere mikroplastproblemet, 
plast på strendene brytes nemlig ned i solen 
til mikroplast partikler. Denne løsningen er vel 
bedre for alle! (Forslaget ble lansert i 2008, 
resirkuleres herved i 2015)

Det er fullt mulig å etablere et kretsløp for bære-
poser, disse svenske posene består av 80% gjenvun-
net folie.
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UTLANDET

 
Innsamlingen skjer via UFFs 2.600 behol-
dere, som er plassert fra Agder til Troms.  
Tekstil ene blir lastet om i store kjøretøy, og 
kjørt til fem sorteringsanlegg i Øst-Europa. 
UFF får sitt oppgjør basert på antall kilo 
levert til sorteringsanleggene. Ved anleg-
gene blir klærne vurdert etter sesong og 
kvalitet, og det blir bestemt hvilket marked 
de skal selges i. Det finnes bruktbutikker i de 
fleste Øst-Europeiske landene og i Afrika, og 
norske klær har høy kvalitet og er populære. 

Overskuddet som genereres gjennom 
innsamling, sortering og salg av de brukte 
tekstilene i Norge og gjennom UFFs søster-
organisasjoner brukes til ulike hjelpepro-
grammer i Afrika og India. I tillegg skaper 
disse systemene et stort antall arbeids-
plasser, både direkte og indirekte. 

RUNDTUR I AFRIKA
For å få et innblikk i hva HPPs hjelpe-

programmer går ut på reiste informasjons-
ansvarlig i UFF, Rosa M. Fried og underteg-
nede til Afrika i februar. Vi var tre dager i 
Zambia, tre dager i Malawi og tre dager i 
Zimbabwe, og besøkte 11 av HPPs totalt 
700 utviklingsprosjekter. UFFs søsterorgani-
sasjoner ordnet med transport, guide og tolk 
for oss, og vi ble tatt med «ut i bushen», der 
vi fikk møte mennesker som hadde fått ta del 
i et eller flere av hjelpeprogrammene.

BREDT SPEKTER
Programmene var alt fra boring av brønner, 
opplæring i enkel hygiene, bygging av latriner, 
til informasjon om og testing for hiv/aids. Det 
ble også delt ut gratis kondomer – nødvendig 
i land hvor andelen hiv-positive ligger på 
mellom 12 og 16 %.

Det er også stort fokus på utdanning 
av kvinner, alt fra opplæring i jordbruk og 
husdyrhold, til mer formell utdannelse.   

Brukte klær blir til sykestuer i Afrika
UFF samlet i fjor inn 8.900 
tonn klær og tekstiler i 
Norge, det meste av dette 
sorteres og selges i Øst- 
Europa. Denne virksomheten 
genererte 28,2 millioner 
kroner i 2014 og pengene 
går til bistandsarbeid i Afrika 
og Asia. Foreningen støttet 
totalt 55 utviklingspro-
grammer i ti land gjennom 
bistandsnettverket Humana 
People to People (HPP).

Av Per Lenborg

Norsk sommertøy finner også veien til Clothes 
Sales Malawi, der kvinner har skapt sin egen 
arbeidsplass ved å importere brukt tøy fra Norge. 

I Farmers Club Malawi kan kvinnelige småbønder skape seg inntekter ved hjelp av såkalt pass on loans-ordning 
for geiter. Det betyr at man får en geit eller to, mot å forplikte seg til at avkom fordeles videre til andre. 
Per Lenborg til venstre og Rosa Friend i grønn trøye.

Ved Childrens Town i Zambia viser elevene 
stolt fram sine nye skolebøker…

Child Aid Zambia arbeider blant annet med etablering og renove-
ring av brønner – med enkle midler. Her er det brukt et sykkelhjul, 
et tau, gummiringer skåret ut av et dekk og et rør for å lage en 
fungerende vannpumpe.

…og interessen 
for ny kunnskap 

er upåklagelig
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Brukte klær blir til sykestuer i Afrika
I snitt føder kvinner i denne delen av Afrika  
5-6 barn. Erfaring viser at ved å gi kvinner 
utdanning hvor de kan komme i jobb, så 
synker fødselstallene, og landene kan ha 
mulighet til «å brødfø» seg selv.

Andre og mer krevende programmer er for 
eksempel lærerutdanning, og bygging og 
drift av skoler og sykestuer.

STERKE OPPLEVELSER
I Zambia besøkte vi bl.a. Childrens Town, en 
skole med 430 elever. Av disse bodde 55 
på skolen – dette var foreldreløse gatebarn, 
mange av dem misbrukt. En sterk opplevelse.

Overalt hvor vi kom ble vi møtt av vennlige 
og takknemlige mennesker.

De fleste av oss som bor i Norge kan si:
«Jeg har alt jeg trenger, men jeg trenger 

ikke alt jeg har».
Dette gjaldt ikke for dem vi møtte, derfor 

er det godt å se at det som vi i vår overflod 

kvitter oss med kan hjelpe mennesker som 
lever under svært vanskelige forhold. Derfor 
bør vi alle sørge for at våre kasserte klær 
blir levert i oppsamlingsboksene, og ikke i 
restavfallet – og heller ikke til de useriøse 
aktørene som ble avslørt av «TV2 Hjelper 
Deg».

MYE Å HENTE
Undersøkelser viser at hver nordmann kjøper 
over 15 kg klær og tekstiler hvert år.

Av dette ender kun 5,5 kg i eksisterende 
ombrukssystemer, mens de resterende 9,5 
kg ender i restavfallet. Det bør være i alle 
de kommunale avfallsselskapenes interesse 
å legge til rette for størst mulig innsamling 
av klær og tekstiler, ikke minst for alle som 
bygger sorteringsanlegg. Ingen ønsker klær 
og tekstiler inn i rister og tromler.

Ved Frontline Institute i Zimbabwe utdanner Humana sine nye prosjektledere gjennom et 12 måneders kurs. 
Denne gjengen kommer fra 16 ulike land og skal lede prosjekter i sine hjemland etter opplæringen.

Her lærer de vordende prosjektlederne å dyrke 
skogplanter. Kostnadene til potter holdes under 
kontroll ved å benytte avkuttede mineralvanns-
bokser. 

Farmers Club Malawi lærer også småbønder nye 
dyrkingsmetoder for mais, spesielt er det viktig å 
minimere vannforbruket.

Vocational School i Malawi er en fagskole som utdanner blant 
annet skreddere, snekkere, elektrikere og frisører. Elevene gir 

gjerne uttrykk for at de vil begynne for seg selv når de er ferdige 
på skolen, det er få jobber å gå inn i.

Ved HOPE Zimbabwe arbeider HIV-po-
sitive og frivillige sammen for å hindre 
utbredelse av AIDS.
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FARLIG AVFALL

På oppdrag for Avfall Norge har 
COWI AS foretatt en kartlegging 
av avvik på kommunale og 
interkommunale mottak for 
farlig avfall. Avvik gitt av 
fylkesmenn i 2010 og 2013 har 
blitt systematiser og analysert. 
Sluttrapporten konkluderer 
med at holdninger, ressurser 
og kunnskap på mottakene må 
styrkes for at situasjonen skal 
bedres. 

HVA BLE UNDERSØKT OG 
HVORDAN?
Tilsynsrapporter fra 
fylkesmenn i hele landet ble 
samlet inn. Kartleggingen 

omfatter gjennomgang av 
10 tilsynsrapporter fra 2010 
og 66 fra 2013. Etter at den 
skriftlige dokumentasjonen var 
sammenstilt og systematisert 
ble fem avfallsselskaper 
intervjuet.  Et viktig formål med 
intervjuene var å få bedre innsikt 
i hvorfor avvikene oppstår.  

For å kunne systematisere 
avvikene på en hensiktsmessig 
måte valgte vi å se på hvilke 
bakenforliggende forhold som 
ga grunnlag for avvikene. Det ble 
identifisert 10 ulike forhold som 
dannet grunnlag for avvik fra 
2010 og 19 ulike forhold i 2013. 
Siden relativt få til  synsrapporter 

Hvordan redusere avvik hos 
mottak for farlig avfall?

Manglende internkontroll, for lite kompetanse og 
for lav bemanning. Dette er hovedårsakene til 
avvikene som er gitt ved tilsyn hos mottakene for 
farlig avfall.

Av Guro K. Milli, Eirik Wormstrand og Sverre Valde, 
rådgivere i COWI AS

HVILKE AVVIK OPPSTÅR?
Kartleggingen viser at det ofte er de samme avvikene 
som går igjen på de ulike mottakene. De syv hyppigst 
forekommende avvikene i 2013 var:
1. ”Manglende/ikke til fredsstillende risikovurdering og/

eller manglende handlingsplan”. Dette avviket ble 
gitt i 52 prosent av tilsynsrapportene.

2. ”Farlig avfall blir blandet med ordinært avfall”. Dette 
avviket ble gitt i 43 prosent av tilsynsrapportene.

3. ”Mangelfull lagerjournal”. Dette avviket ble gitt i 33 
prosent av tilsynsrapportene.

4. ”Manglende rutiner for håndtering av avvik”.  Dette 
avviket ble gitt i 32 prosent av tilsynsrapportene. 

5. ”Mangelfull utfylling/kontroll av 
deklarasjonsskjema”. Dette avviket ble gitt i 29 
prosent av tilsynsrapportene. 

6. ”Farlig avfall lagres uten tilstrekkelig sikring/
utendørs lagring av farlig avfall”. Dette avviket ble 
gitt i 29 prosent av tilsynsrapportene.

7. ”For dårlig merking/skilting”. Dette avviket ble gitt i 
27 prosent av tilsynsrapportene.

Flere av avvikene over lar seg ofte løse uten at 
det må foretas større investeringer. Muligheten for 
å minske antall avvik fremover, og dermed bedre 
håndteringen av farlig avfall, bør så absolutt være til 
stede.
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Renor er stolt 
bidragsyter til Norcems 
visjon om CO2 nøytrale 
betongprodukter 
innen 2030.
Vil din bedrift 
være med å bidra? 

fra 2010 var tilgjengelige 
var det ikke grunnlag for å 
konkludere med hvordan 
situasjonen på mottakene har 
endret seg fra 2010 til 2013. 
Konklusjoner i sluttrapporten 
og denne artikkelen baserer seg 
hovedsakelig på tilsynsrapporter 
fra 2013 og intervjuer med 
avfallsselskaper.

HVORFOR OPPSTÅR 
AVVIKENE?
Årsaken til avvik kan i hovedsak 
knyttes til tre forhold; holdninger, 
ressurser og kunnskap. Et 
godt internkontrollsystem 
som omfatter de krav som 
internkontrollforskriften krever 
og som er implementert i alle 
ledd i virksomheten, vil ivareta 
de fleste av de forhold der 
fylkesmennene har gitt avvik. 
Tilfredsstillende kompetanse i 
de ulike ledd vil også bidra til en 
positiv utvikling for de fleste 
typer aktiviteter hvor det ble gitt 
avvik. Det samme gjelder dersom 
bemanningen tilpasses de 
oppgaver som skal utføres.

TRE KONKRETE TILTAK 
Internkontroll
Det bør igangsettes ulike 
tiltak for å implementere 
tilfredsstillende internkontroll hos 
kommunale og interkommunale 
avfallsselskap. Innledningsvis 
foreslås det at det bør arrangere 
en eller flere workshops hvor 
ledelsen for interkommunale 
selskaper og kommuner inviteres 
til å delta. Formålet vil være å 
spre kunnskap om regelverk 
og krav til internkontroll. 

Videre vil samlingene innhente 
synspunkter om hvilke 
utfordringer avfallsmottakene 
opplever i forhold til å utøve en 
tilfredsstillende internkontroll. 
Slik erfaringsutveksling vil kunne 
gi et godt grunnlag for videre 
arbeid.

Kompetanse
Avfallsforskriften krever 
at mottaket skal håndtere 
farlig avfall forsvarlig. Dette 
innebærer at de som driver 
mottaksordningene for farlig 
avfall og det personell som 
håndterer farlig avfall, plikter 
å ha nødvendig kunnskap og 
kompetanse, slik at forsvarlig 
håndtering sikres. Sluttrapporten 
anbefaler at det utarbeides 
en kompetanseliste hos 
mottakene for farlig avfall, som 
gir en oversikt over hvilken 
kunnskap og kompetanse som 
vurderes nødvendig for de 
ulike stillingskategoriene, med 
en tilhørende plan for hvordan 
denne kompetansen skal nås.

Mangelfull bemanning og 
mottakskontroll
Avvik for mangelfull 
mottakskontroll grunnet lav 
bemanning ble gitt en rekke 
ganger i 2013.  

Bemanningen må tilpasses 
antall besøkende og de ansatte 
må gis tilstrekkelig kompetanse 
for å kunne utføre en 
tilfredsstillende mottakskontroll.

Rapporten i sin helhet er 
tilgjengelig på hjemmesidene til 
Avfall Norge.

Forfatterne Sverre Valde, Guro Milli og Eirik Wormstrand fra COWI med rapporten om 
avvik ved mottakene for farlig avfall.
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DEBATT

Seneste eksempel av flere på den uro 
og skepsis vi møtes med, finnes i Brevik. 
Her ønsker ikke lokaldemokratiet at det 
gjennomføres en konsekvensutredning av 
NOAH / Norcems planer om etablering av 
behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall i 
tilknytning til de nedlagte kalksteinsgruvene i 
området. Uten faktagrunnlag tilstede er alle-
rede oppfatningene etablert: Behandlings-
anlegg for farlig avfall skaper forurensning, 
har større farepotensiale enn akseptabelt og 
ødelegger Breviks renommé. Er det slik? 

LOKALBEFOLKNINGENS SKEPSIS 
MÅ TAS PÅ ALVOR 
Jeg beskylder ikke lokalbefolkningen i Brevik 
eller andre steder for uforstand eller konspi-
rasjonsteoretisk tilnærming når planer om 
etablering av behandlingsanlegg for farlig 
avfall framlegges. Men det må være lov å 
forvente at fakta utredes og legges til grunn 
før man inntar sine holdninger og fatter 
endelige beslutninger. Ellers undergraves 
demokratiet og lokalbefolkningens skepsis 
blir stående som udokumenterte påstander 
basert på følelser og kunnskapsløshet.  Lokal-
demokratiet fortjener bedre!

ER AVFALLS- OG 
GJENVINNINGSINDUSTRIEN FARLIG?
Enhver virksomhet har et farepotensiale. 
Derfor er all næringsvirksomhet under-
lagt lover, forskrifter, tillatelser, tilsyn fra 
offentlig myndighet, krav til kompetanse og 

til regelmessig å rapportere om miljøkonse-
kvenser av sin aktivitet.  Farlig avfallsbran-
sjen er ikke mer forurensende og har ikke 
høyere HMS-risiko enn mye annen industri. 
Vår industri bidrar imidlertid til et renere 
Norge. Vi representerer løsningen, ikke 
problemet. Med gjennomprøvde metoder for 
avfallshåndtering bidrar vi til reduserte klima-
gassutslipp, lavere uttak av nye ressurser og 
mindre forurensende utslipp til jord, luft og 
vann. I tillegg er vår industri viktig leverandør 
av råvarer og brensler foredlet av avfall til 
annen prosessindustri. 

Norsk avfalls- og gjenvinningsindustri 
består av bedrifter med mer enn 8.000 
arbeidsplasser og over 23 milliarder i omset-
ning. Årlig håndterer vi over 1,3 millioner tonn 
farlig avfall med opphav fra industriproduk-
sjon og forbrukerprodukter som etter hvert 
ender som farlig søppel. Konsekvensene 
av vår funksjon er et gedigent, positivt 
miljøregnskap. Tenk over følgende: For bare 
noen titalls år siden ble miljøgifter gravd ned 
i jorda, helt ut i kommunale avløp, sluppet ut i 
elver og vassdrag eller eksportert til u-land!

SØPPELORDET HAR 
ALDRI SMAKT GODT
Hvordan kan det ha seg at avfalls- og gjen-
vinningsindustrien i enkelte lokalsamfunn blir 
møtt med uro og skepsis? Ett av svarene er 
følelsesmessig betinget: Hos folk flest har 
avfall (les: søppel) aldri gitt positive assosia-
sjoner, vært forbundet med kompetanse 

eller nytte. I stedet knyttes avfallsordet 
til begreper som forurensing, lukt, fare – 
og i kampens hete: Giftpøl, avfallslager, 
miljøbombe. Når motstandere knytter slikt 
vokabular til en bransje som ber om lokalsam-
funnets tillit, da blir grunnlaget for en god, 
faktabasert og demokratisk prosess brutalt 
revet bort.  Det er synd for alle parter.

NORGE ER AVHENGIG AV OSS 
Norsk avfalls- og gjenvinningsindustri lever i 
beste velgående. Men den holdning vi noen 
ganger blir møtt med når vi ønsker å etablere 
virksomhet eller ekspandere, må baseres 
på fakta. Om ikke, mister aktørene sin vilje 
til å investere og sin evne til å tiltrekke seg 
kompetente fagfolk, med det resultat at 
grunnlaget for en samfunnsviktig næring 
forvitrer. For Norge kan resultatet bli at vår 
nasjonale evne til å håndtere vårt farlige 
avfall dramatisk reduseres og at nærings-
virksomheter avhengig av avfallsbransjen vil 
måtte stanse sin produksjon.  

Nettopp derfor forventer vi å få innfridd 
vår demokratiske rett: At vi vurderes ut fra 
fakta om oppgaven vi utfører og konse-
kvens ene av den. Også når vi banker på 
lokalsamfunnets dør. Vi gjør det i respekt for 
våre naboer, med åpenhet, imøtekommenhet, 
de beste intensjoner og med omtanke for det 
miljøet også vi er en del av.     

- Vi vil ikke være 
industrien til 
besvær!
Avfalls- og gjenvinningsindustrien i Norge 
har en utfordring det haster med å løse: 
Den alminnelige kvinne og mann synes i 
for høy grad å være skeptiske til oss. Slik 
kan det ikke være! Gjør vi ikke noe med si-
tuasjonen hindres vi i å nå vårt felles mål: 
Å skape et mest mulig giftfritt og rent 
miljø. La oss snakke sammen!

Av Roar Hansen, generalsekretær i 
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Generalsekretær Roar Hansen i NFFA synes det er trist at lokalbefolkningen i 

Brevik motsetter seg en konsekvensutredning av NOAH/Norcems planer om et 
nytt gruvedeponi for farlig avfall.
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Maskinentreprenørenes forbund (MEF) er i 
en artikkel publisert på deres hjemmesider, 
negative til en avfallspolitikk basert på 
nærhetsprinsippet:  Dette vil resultere i å 
styre avfallet  vekk fra beste utnyttelse til 
dyrere løsninger i Norge,  på tvers av marked-
skreftene og er noe MEF ikke kan akseptere , 
heter det. 

Norsk Industri ved Stein Lier Hansen 
påpeker også i en artikkel at "En markeds-
basert tilnærming og like konkurransevilkår 
mellom offentlige og private gjenvinnings-
bedrifter er det som skal til for å få en stadig 
bedre utnyttelse av avfallsressursene". 

Hva som er en bedre ressursutnyttelse 
defineres imidlertid ikke, men det vil være 
nærliggende å knytte dette til EUs rammedi-
rektiv hvor avfallshierarkiet er sentralt, og til 
den norske avfallsstrategien fra 2013, hvor 
redusert vekst i avfallsmengden og økt mate-
rialgjenvinning er sentrale mål.  Men viser 
nyere tall fra Avfallsregnskapet fra SSB ser vi 
at avfallsmengden igjen stiger vesentlig mer 
enn BNP og materialgjenvinning har flatet ut 
og gått ned, stikk i strid med målene. 

Som kjent har svenske forbrenningsanlegg 
over flere år hatt en betydelig overkapa-
sitet og senket prisen for behandling. Dette 
har resultert i en betydelig økt import av 
avfall, vel 2 mill. tonn i 2013 hvorav mer 
enn halvparten kommer fra Norge. Samtidig 
sliter norske forbrenningsanlegg med å få 
nok avfall til å opprettholde full drift ved 
anleggene.  MEF og NHOs fokus på at laveste 
mulig pris sikrer en bedre avfallsbehandling 
er neppe en viktig stimulans til å begrense 
avfallsveksten.

I 1999 ble det innført en sluttbehand-
lingsavgift for avfall til deponi og til forbren-
ning. Avgiften skulle kompensere for de 
miljøulemper en slik behandling medførte, 
men det primære var at avgiften også ga rom 
for å sortere ut avfall til materialgjenvinning, 
da det ikke var sluttbehandlingsavgift på slik 
håndtering. Dette ga en ekstra stimulans på 
3-400 kr/tonn for materialgjenvinning og 
som en ser av figur 1 økte materialgjenvin-
ningen i mange år etter 1999. Avgiften er 
nå fjernet både i Norge og i Sverige både for 
avfall til forbrenning og til deponi.  Samtidig 

har behandlingskostnadene sunket de siste 
årene. Det er dermed kostnaden for utsorte-
ring, markedsprisen for utsorterte fraksjoner 
og alternativkostnaden for behandling av 
avfallet som bestemmer om det er økonomisk 
lønnsomt med utsortering og materialgjen-
vinning av mest mulig avfall. 

Markedsprisene for gjenvunne råvarer 
svinger betydelig, noe som også påvirker 
omfanget av materialgjenvinning. De lave 
prisene på forbrenning er høyst sannsynlig 
en sterkt medvirkende årsak til at det ikke 
er lønnsomt med omfattende sortering og 
dermed også årsaken til den reduksjon i 
materialgjenvinning vi nå ser, både når det 
gjelder næringsavfall og husholdningsavfall.  
Kanskje ville gjeninnføring av en koordinert 
sluttbehandlingsavgift i de nordiske land ha 
vært et godt tiltak for stimulere til ønsket 
materialgjenvinning? 

Etter mitt syn ser også MEF og NHO 
bort fra at avfallet kan ha en viktig rolle i 
etabler ing av lokal infrastruktur, som igjen 
er viktig for å oppnå langsiktige løsninger 
knyttet til bl.a. energisystemer og klimatiltak. 

Det er etablert avfallsforbrenningsan-
legg i mange norske byer. Disse har vært 
grunnlaget for etablering av fjernvarmenett 
som har bidratt til å erstatte andre fossile 
energikilder og også lagt grunnlaget for å 
supplere avfallsforbrenningen med fornybart 
baserte energisentraler. Utbygging av både 
anlegg og infrastruktur i milliardklassen er 
for øvrig støttet av ENOVA og har medført 
at mange norske byer nå har fått et mer 
fleksibelt energisystem. Fjernvarmenettet og 
utnyttelsen av avfallsbasert energi er derfor 
også et viktig fundament for utbygging av 
energisystemet i byen. 

Oslo har i flere år satset på en kretsløps-
basert avfallsbehandling med økt material-
gjenvinning i tråd med EUs avfallshierarki.  
Dette innebærer bl.a. utsortering av mat av-
fall for produksjon av biogass og utsortering 
av plast som gir reduserte klimagassutslipp 
fra energiutnyttelse av restavfallet. Biogass-
produksjonen er et viktig supplement til 
produksjon av et alternativt og miljøvennlig 
drivstoff, som er nødvendig for å få en 
reduksjon i klimagassutslippene fra trans-

portsektoren.  Oppgradering av biogass fra 
avløpsanlegg og biogassanlegg gjør nå at et 
hundretalls busser og tyngre kjøretøy i Oslo 
benytter biogass som drivstoff, noe som gir 
en betydelig reduksjon i klimagassutslippene. 

Det kjøres daglig store mengder avfall ut 
av Norge. Det aller meste av dette er moti-
vert ut i fra lavere kostnad for behandling i 
anlegg i andre land, og ikke ut fra hensynet 
til en bedre ressursutnyttelse. Det er mulig 
den private avfallsnæringen og en rekke 
kommuner uten egne anlegg kan tjene mer 
penger ved til en hver tid å spille på hvilke 
løsninger som er billigst, men det  er neppe 
en trygg, langsiktig løsning som sikrer en 
bedre og mer ønskelig utnyttelse av ressur-
sene i avfallet.  

I Kretsløpet nr. 3 2014 omtales nærhets-
prinsippet og en ny EU-domstolsavgjørelse 
som støtter bruken av enerett og styring av 
eget avfall til nærmeste anlegg for slutt-
behandling.  Etter mitt syn vil etterlevelse 
av nærhetsprinsippet være et vesentlig 
bedre tiltak for å nå de mål som både EU og 
Norge har satt for avfallshåndteringen, enn 
å fokusere på at et fritt marked og laveste 
pris er løsningen for bedre ressursutnyttelse.  
En bedre og mer koordinert styring av både 
husholdnings- og næringsavfall vil trolig 
øke kostnadene for avfallshåndteringen 
noe, men vil også gi likere konkurransevilkår 
for offentlig og privat virksomhet og styrke 
muligheten for å nå de mål Avfallsstrategien 
fastsetter. Det vil sikre en langt bedre utnyt-
telse av ressursene i avfallet enn å stole på 
at markedet alene skal være løsningen.    

Er et fritt marked løsningen for en 
bedre avfallshåndtering?
Både MEF og Norsk Industri sverger til markedskreftene og er 
negative til en avfallspolitikk basert på nærhetsprinsippet, da 
dette vil gi økte kostnader. Men lite tyder hittil på at marke-
det alene vil sørge for at målene om avfallsreduksjon og økt 
material gjenvinning nås. 

Av Tore Methlie Hagen, COWI

Figur 1. 
Ordinært avfall fordelt etter ulike behandlingsformer.

Figur 2. 
Utvikling av avfallsmengder og BNP (faste priser) 
1995=1
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FELTLØSNING

ISY ProAktiv Mobil Service

MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON

Løsningen installeres som en app på brukerens nett-

brett og kommuniserer med kontorapplikasjonene. 

Ordrene kan sorteres på nettbrettet slik at ruten kan 

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

enkle menyer kan brukeren håndtere ordrene i felt. 

Vi kan nå tilby et feltverktøy for å motta 

og levere ordrer elektronisk til og fra  

ISY ProAktiv.  

www.nois.no

Ta kontakt med Kjell Sandal for mer informasjon: 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

8-9. april Kurs risikovurdering Gardermoen NFFA www.nffa.no

13-14. april Seminar farlig avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.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

7. mai Seminar for anlegg med till. 
fra Miljødirektoratet.

Helsfyr Norsk Industri, NFFA, 
Miljødir.

Gunnar.grini@norsk.industri.no

19.mai Brannforebygging og 
bekjempelse

Hobøl NFFA www.nffa.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

1.september Grunnkurs farlig avfall Scandic Hotel Asker NFFA www.nffa.no

17-18.september Farlig avfall 2015 Hamar NFFA og COWI www.nffa.no

14.oktober Kurs om byggavfall Helsfyr COWI Hilde Rau Heien tlf. 97588508

15.oktober Kurs i miljøkartlegging Helsfyr COWI Hilde Rau Heien tlf. 97588508



Avfallskonferansen 2015:

Mange kjente fjes 
på Gardermoen
Programmet begynner å bli klart og nesten 500 
har allerede meldt seg på Avfallskonferansen 
2015, som går av stabelen på Gardermoen 9-11. 
juni. Temaet for konferansen er «Samfunnsansvar 
og industriell lønnsomhet». 

Arrangementet starter tirsdag 9. 
juni, da kan de som ikke skal være 
med på generalforsamling for  å 
diskutere nye vedtekter i Avfall 
Norge delta på fagturer til enten 
ROAFs sorteringsanlegg, ØRAS 
sitt trommelkomposteringsanlegg 
eller Energigjenvinningsetatens 
mye omtalte biogassanlegg på 
Nes. Og underholdningen på 
kveldens «Bli kjent»-arrangement 
er denne gangen ikke hemmelig, 
det blir rett og slett Elvis-aften 
med blant andre Stephen Ackles 
og Vidar Busk. 

Selve konferansen starter 
dagen etter med utdeling av 
Innovasjonsprisen 2015, etter 
at den sannsynligvis gjenvalgte 
styreleder Kjell Øivind Pedersen 
har sagt sitt. Deretter er det 
paneldebatt ledet av Erik Wold, 
der stortingsrepresentantene 
Marianne Marthinsen (Ap), Heikki 
Holmås (SV) og Ola Elvestuen (V) 
har bekreftet sin deltagelse. De 
får bryne seg på BI-professoren 
Victor Norman, Erik Osmundsen, 
Norsk Gjenvinning og Nancy 
Strand, som for øvrig også er 
leder for avfallskonferansens 
programkomitè. Deretter blir det 
parallellsesjoner i to økter før 
dagen rundes av med Anita Krohn 
Traaseth, fortsatt relativt nybakt 

direktør i Innovasjon Norge. 
Og selvsagt er det festmiddag 
om kvelden, med det rutinerte 
tospannet Øystein Bache og 
Rune Gokstad ved roret.

Men det gjelder å komme 
seg opp om morran også siste 
dag, da vil Nadine de Greaf, som 
er generalsekretær i FAED og 
Erik de Baedts, som leder Avfall 
Norges søsterorganisasjon i 
Nederland, forklare oss hvordan 
vi skal bevege oss imot en 
såkalt sirkulær økonomi. Etter 
en ny time med parallellsesjoner 
avsluttes det hele med at 
Hans-Wilhelm Steinfeld klinker 

til med foredraget «Økolo-
gibomben truer Russland 
mer enn atombomben». – Vi 
har store forventninger til 
dette, sier Lisbeth Meidell i 
Avfall Norge, som jobber med 
å samle trådene før årets 
gigant arrangement.

J.B.

Hans-Wilhelm Steinfeld vil la sin sonore 
røst lyde på årets avfallskonferanse.

Disse rutinerte herrene skal 
sørge for stemningen under 
konferansemiddagen.

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. 
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Geir Sørensen til Mepex

Geir A. Sørensen har de fire siste 
årene arbeidet i Norsk Gjenvin-
ning, blant annet som leder av 
behandlingsanlegg for bunnaske på 
Esval. Han har arbeidet med ulike 
teknologivurderinger og sett på 
waste-to-energy utfordringer. Vi er 
glade for å få nye forsterkninger for 
å møte økende oppdragsmengde. 
Geir skal primært arbeide i prosjekter 
med sortering og gjenvinningsan-
legg, heter det på Mepex Consults 
hjemmeside.

Sp vil tvinge butikker til billigsalg
av datotruet mat
Senterpartiet vil tvinge butikkene til å selge mat med dårlig hold-
barhet til nedsatt pris. De som ikke vil være med på ordningen, skal 
bli ilagt matavfallsavgift. Senterpartiet kommer nå med et forslag 
på det de kaller en gavepakke til forbrukeren. Forslaget skal gi både 
billigere mat og bedre samvittighet. De vil nå kreve at dagligvare-
kjedene forplikter seg til å selge mat som går ut på dato samme 
dag, eller dagen før, til halv pris.

– Det kastes enorme mengder mat hver eneste dag som går ut på 
dato. Maten som blir kastet kommer ingen til gode. Vi ønsker nå å gi 
forbrukeren billigere mat og dagligvarekjedene bedre samvittighet. 
Det er en vinn-vinn situasjon, sier Kathrine Kleveland, fylkesleder i 
Vestfold Senterparti i en artiikkel på partiets hjemmeside. Kleveland 
er en av de som står bak det matpolitiske utvalget «Ja til norsk 
mat» hvor forslaget er hentet fra. Det kastes 300.000 tonn mat i 
Norge hvert eneste år. Ved å gjøre mat som går ut på dato billigere 
samtidig som man parallelt bygger kunnskap om mat og holdbarhet, 
mener Senterpartiet at man kan få ned mengden mat som går i 
søpla.

Handelsbladet 19.03

San Francisco vil bli søppelfri innen 2020
Storbyen San Francisco satser stort på gjenbruk av avfall og har 
satt seg svært ambisiøse mål. Om fem år skal alt søppel i byen 
gå til gjenbruk. – Det er en vakker fortelling å være en del av, sier 
prosjektsjefen. I 2003 vedtok San Francisco et mål om 100 prosent 
gjenbruk i 2020. Det innebærer at ikke noe søppel skal gå til deponi 
eller forbrenning. I dag har byen med sine 850 000 innbyggere og 
65 000 bedrifter passert 80 prosent gjenvinning. Til sammenligning 
ligger de andre amerikanske statene på under 50 prosent i gjennom-
snitt. 

San Francisco vil ikke brenne søppelet.  I hele California finnes bare 
tre gamle forbrenningsanlegg, oppført på 80-tallet. – Det gir ikke 
mening å brenne organisk matavfall som inneholder 75-80 prosent 
vann. Både søppelfyllinger og forbrenningsanlegg utgjør et lineært 
system som ikke er bærekraftig, sier prosjektlederen Jack Macy. Han 
mener mange europeiske land har låst utviklingen ved å investere 
tungt i forbrenningsanlegg.

Klassekampen 15.03

Siste veileder om innlevering og 
 deklarering av farlig avfall? 
Ny utgave av Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall 
foreligger nå. Dette heftet har blitt produsert og utgitt av Norsas 
(senere COWI) siden 1998 og i snitt blitt oppdatert annethvert år, på 
oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Veilederen omtaler identifisering, 
lagring, deklarering og transport 
av farlig avfall. Dessuten kan den 
fungere som en oppslagsbok for 
hvordan aktørene innen farlig avfall 
skal kontrollere utfyllingen av dekla-
rasjonsskjemaet for farlig avfall, og 
fordele de forskjellige gjenpartene 
av skjemaet. Veilederen gjelder 
i hovedsak for det papirbaserte 
deklarasjonsskjemaet, men vil 
være aktuell også når et nytt 
elektronisk system tas i bruk 
i 2015. Veilederen kan lastes 
ned eller bestilles hos COWI, 
send mail til trj@cowi.no

Samfunnsansvar og 
industriell lønnsomhet

www.avfallskonferansen.no
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Vil banke på døra til søppel-synderne
Kildesortering er obligatorisk i hovedstaden. Likevel er det mange som 
synder. Nå vurderer kommunen om de skal straffe dem som slurver. 
Fjorårets analyse fra Renovasjonsetaten viste at befolkningen i Oslo 
kildesorterer mer. Men når bare 40 prosent av matavfallet går i de 
grønne posene, har Oslos innbyggere fortsatt en lang vei å gå.

Utsorteringsandel 2014:
 • 21 prosent av plastemballasjen

 • 40 prosent av matavfallet
 • 64 prosent av glass- og metallemballasjen
 • 76 prosent av papiret
 

Tallene fra i fjor har økt fra året før, men kommunikasjonsdirektør Kristin 
Bergersen i Renovasjonsetaten mener det fortsatt er for lite som 
sorteres riktig. – Vi er fornøyd med dem som kildesorterer. Innholdet 
i de grønne posene er hva de skal være, men det at 60 prosent av 
matavfallet ikke sorteres riktig, er ikke bra, sier hun. Til tross for at 80 
prosent av innbyggerne er positive til gjennvinning er det altså likevel 
ikke alle som kildesorterer. Nå ser Renovasjonsetaten på andre måter 
for å straffe søppelsynderne. – Følger man ikke reglene, kan vi komme og 
banke på døra og gi tilbakemelding og i verste fall gi tilleggsgebyr, men 
det er siste utvei. Det er ikke valgfritt, men obligatorisk, å kildesortere i 
Oslo, sier Bergersen. - Politikerne har gitt renovasjonsetaten muligheten 
til å gi gebyr, men de har foreløpig ikke benyttet seg av det.

NRK Østlandssendingen 19.03

Ny engangs glassflaske fra Coca-Cola
– Det var på tide å bytte ut ombruksflaskene som vi har hatt de siste 
30 årene. De nye flaskene er gjenvinningsflasker og vil alltid være nye 
og innbydende, sier Cathrine Stang Lund, kommunikasjonssjef i Coca-
Cola Enterprises Norge. De nye glassflaskene kommer i to størrelser.                  
I dagligvarebutikker kan man få kjøpt 250 ml flasker slik mange er vant 
med fra andre land, mens på restaurantene vil det være 330 ml flasker 
som gjelder.  – Mange har ønsket seg mindre glassflasker også i Norge, 

og nå er de endelig kommet. Med nye 
pakningsstørrelser øker vi valgmulighetene 
til forbruker ytterligere, sier Cathrine.

De nye glassflaskene skal leveres til 
gjenvinning, på samme måte som annet 
glass og metall her til lands. De er betydelig 
lettere enn de gamle ombruksflaskene, 
og bruker derfor mindre glass. I tillegg  
sparer selskapet både transport, vann og 
kjemikalier på å gå over til gjenvinnings-
flasker. – 60 prosent av glasset vi bruker 
i de nye glassflaskene er også resirkulert 
glass. Derfor er det viktig å levere alle 
flasker til gjenvinning, slik at de kan bli til 
ny glassemballasje. Panten faller bort fordi 
det ikke finnes et eksisterende system for 
panting av gjenvinningsglass i Norge. Men 
det eksisterer et godt system for retur av 
gjenvinningsglass, og 90 prosent av denne 
type emballasje blir levert til gjenvinning, 
avslutter Cathrine Stang Lund.  

Pressemelding fra Coca-Cola 19.03

KS Bedrift kritisk til endringer 
i IKS-loven
Hovedpunkter fra KS Bedrifts høringsuttalelse til foreslåtte 
endringer i IKS-loven:
•  Det er unødvendig med så omfattende endringer i lovverket 

som foreslås. Særlig fordi svært mange av de berørte selska-
pene ikke driver økonomisk aktivitet (eks krisesentre, arkiv og 
brannvesen). 

•  Vi ser at det kan være nødvendig med enkelte tilpasninger 
i IKS-loven, men mener at den valgte løsningen ikke er den 
beste 

•  Vi ber om en løsning hvor IKS loven reserveres for selskaper 
som ikke driver økonomisk aktivitet, slik at den delen som 
driver økonomisk aktivitet må skilles ut i et AS. Alternativt ber 
vi om at det innføres et skille i IKS loven for selskaper med 
økonomisk aktivitet og selskaper som ikke driver økonomisk 
aktivitet. 

•  Vi ber departementet se andre pågående prosesser i sammen-
heng i det videre arbeidet med IKS loven, særlig kommunere-
form og revideringen av kommuneloven. 

•  Vi ber om at overgangsordningen utvides. Den foreslåtte 
ordning synes å være vesentlige strengere enn hva som 
kreves. 

•  Vi ber departementet gjøre en grundig konsekvensutredning 
av forslaget, slik det er pliktig til i henhold til Utrednings-
instruksen 

•  Vi ber departementet utrede nærmere hvordan IKSene skal 
løse sine pensjonsforpliktelser ved en endring av IKS-loven. 
 ks-bedrift.no 04.03

9055 Meistervik | Tel 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no 

www.kanstad-mek.no
Avdeling sør: Trollv. 27, 1535 Moss | Tlf. 484 80 359

Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE
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Støpjern ned, ellers små endringer
Ingen store endringer i markedet for gjenvinningsfraksjoner siden sist. 
Valutasvingninger fører til et visst fall i prisen på returpapir og noe oppgang på metaller, 
målt i norske kroner. Grønt Punkt Norge har økt prisen på utsortert plastemballasje til 
1290 kroner pr tonn.

geminor•                                      no

Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

PAPIR OG PAPP
EUWIDs indeks for februar sier 
at prisene i Euro har vært relativt 
stabile siste måned. For bølgepapp 
er det en liten nedgang fra rundt 
80 € i januar til 79,5 € i februar. 
Hvit rotasjon selges for rundt 
173,5 € per tonn og for blandet 
papir er gjennomsnittsprisen i 
februar rundt 117 € per tonn som 
er nedgang fra 119 i januar. På 
grunn av at eurokursen har falt noe 
de to siste månedene blir prisene 
i NOK rundt 5-8 % lavere enn i 
januar. Bølgepapp får en pris på 
rundt 660 kr pr tonn betales rundt, 
1450 kr pr tonn for hvit rotasjon og 
970 kr pr tonn for blandet papir. 

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 er fortsatt lave 
priser på kobber, bly og sink 
i dollar. Kobberprisen er den 
eneste som har steget noe siste 
måned. Siden den norske kronen 
fortsatt svekker seg i forhold til 
dollar er prisen omregnet i NOK 
noe høyere enn normalt. Prisene 
på LME 17.mars 2015 (omregnet 
til NOK) per tonn aluminium 
er økt noe til 14 628 kroner, 
kobberprisen er 47 649 kroner 
og for sink er prisen i 16 401 
kroner per tonn.  For bly er prisen 
i NOK 14 243. Skrapjernprisen 
har hatt en nedgang på 12-13 % 
siden 27.januar. Prisen 18.mars 
er kr 1025 per tonn. 

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

PLASTEMBALLASJE
Grønt Punkt Norge har ansvar for 
innsamling av plastemballasje fra 
husholdningene. Avfall Norge og 
Grønt Punkt Norge er kommet 
til enighet om å anbefale en 
forlengelse (prolongering) av 
dagens avtaler ut året, med en 
fortsatt godtgjørelse på 
kr. 2 400,- for drikkekartong 
og økning til kr. 1 290,- for 
plastemballasje, fortsatt 
fritt opplastet, med samme 
kvalitetskrav og med fortsatt 
garanti for minimum 75 prosent 
utsortering til materialgjenvinning 
av plastemballasjen. 

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og baker-
varer fra nærings middelindustri 
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 gjennomført 
en «markedsundersøkelse» 
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 relativt mild 
og kort vinter har naturlig nok 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 ligger prisen for 
pellets levert i bulk fortsatt flatt på 
29,8 øre pr kWh. Det samme gjelder 
trebriketter, der prisen er 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 interna-
sjonalt et aktuelt tema. Nordisk mi-
nisterråd sin avfallsgruppe NAG har 
satt fokus på dette tema. Produksjo-
nen av tekstiler krever stort vannfor-
bruk 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 Miljø styrelsen 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?
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Tor Helge Sunes setter sin ære i å bringe emballasjeglass fram til Onsøy så helt som mulig.

Glassklart mål
Syklus ønsker minst 
mulig nedknust glass 
inn i sitt retursystem. 
Det tar sjåfør Tor 
Helge Sunes i Liten og 
stor transport svært 
alvorlig.

Hver uke kjører Tor Helge sine 
ruter på Romerike og samler 
inn glass- og metallemballasje 
fra ROAFs 400 returpunkter, på 
oppdrag fra Norsk Gjenvinning. 
Tre dager med innsamling og to 
dager med levering til Syklus sitt 
gjenvinningsanlegg på Onsøy 
i Fredrikstad. Ved hver eneste 
henting gjør han valg for at 
råstoffene skades minst mulig. 

Allerede når beholderen løftes 
fra bakken med kranbilen, prøver 
Tor Helge å være så forsiktig 
som mulig. Ingen kraftige rykk, 
som kan gjøre at emballasje-
glasset blir knust allerede på vei 
opp.

– Når jeg løfter beholderen fra bakken 
og opp i lufta prøver jeg å unngå at kassa 
smeller mot sidene av bilen, sier Tor Helge. 
Deretter prøver han å senke beholderen så 
langt som mulig ned i bilen og så åpne den 
forsiktig slik at glasset renner rolig ut.

– Hvis glasset slippes fra unødvendig stor 
høyde knuser det lett. Det prøver jeg å unngå 
hver gang jeg løfter emballasjen oppi bilen, 
sier han.

Han har tidligere sett at enkelte bruker 
kranen bevisst til å slå kassen frem og tilbake 
for å få ut restene. Tor Helge tror mye av 
denne tøffe behandlingen skyldes en misfor-
ståelse. – Mange tror nok at man hjelper til 
ved å knuse glasset litt under innsamlingen, 
men slik er det altså ikke, sier sjåføren. 

Når Syklus behandler glasset på sitt 
anlegg ønsker de at glassemballasjen er mest 
mulig hel, fordi det gjør sorteringen bety-

delig enklere. I de mest ekstreme tilfellene 
opplever Syklus at store deler av glasset har 
blitt til pulver som ikke lar seg sortere eller 
gjenvinne.


