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Miljødirektoratets anbefalinger om praktiseringen av 
enerettstildeling og om eksport av husholdningsavfall endte 
ikke uventet med et forsvar for det bestående (se side 4). 
Kortversjonen er at enerettstildelinger har bidratt til at vi har fått 
opp behandlingskapasitet innenlands, mens eksporten fører til en 
bedre energiutnyttelse av husholdningsavfallet enn vi ville fått om 
behandlingen bare skulle skjedd innenlands. 

Direktoratet forsvarer enerett med at adgangen til slike tildelinger 
bidrar til at det finnes en sikker og miljøvennlig avfallsbehandling 
i tråd med målene i avfallspolitikken. Det er sikkert riktig nok, men 
som vi tidligere har ytret på denne plass bør denne adgangen ikke 
benyttes i utide, ja egentlig bare i ytterste nødsfall.

Når det gjelder praktisering 
av nærhetsprinsippet framfører 
Miljødirektoratet velkjente resonnementer 
om returtransport, høy utnyttelsesgrad 
i Sverige og at norsk og svensk 
sluttbehandling av avfall utgjør et 
felles marked. Det framholdes også at 
kombinasjonen av egenregi, tildeling 
av enerett og friheten til å kjøpe 
behandlingstjenester i et internasjonalt 
konkurranseutsatt marked totalt sett gir en 
god sluttbehandling av avfall.

Etter vårt syn er Miljødirektoratets konklusjoner vel begrunnede 
og etter som man opererer godt innenfor det som er hjemlet 
i EU-retten finner vi liten grunn til å tvile på at Klima- og 
miljødepartementet tar dem til følge. 

Men det finnes likevel skjær i sjøen, og det mest synlige er 
det strenge regime som nå er innført når det gjelder selvkost og 
beregning av avfallsgebyr (se side 18). Så lenge det ikke legges 
restriksjoner på eksporten er det dårlig samfunnsøkonomi å kreve 
fullfordeling av alle kostnader mellom monopolavfall og avfall i 
markedet. Resultatet kan lett bli at kostbare anlegg ikke får utnyttet 
kapasiteten, noe som verken er miljømessig eller økonomisk 
fornuftig.

Det er ikke tvil om at enkelte har tatt vel stor høyde for framtidig 
avfallsvekst når behandlingsanlegg ble planlagt. Men denne 
etterpåklokskapen bør ikke medføre at anleggene ikke benyttes når 
de først står der. Og faren for at flere vil benytte sin enerettsadgang 
til å bygge anlegg som er dobbelt så store som nødvendig virker i 
dag ikke overhengende. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgivers.
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 “
…at kostbare 
anlegg ikke 
får utnyttet 
kapasiteten er 
verken miljømessig 
eller økonomisk 
fornuftig.
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SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 
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Etter flere utsettelser foreligger 
Miljødirektoratets svar på de to 
oppdragene fra Klima- og miljø-
departementet (KLD). Det ene 
handler om kommunal tildeling 
av enerett for behandling av 
husholdningsavfall (uten konkur-
ranse), det andre om regulering 
av transport av avfall til behand-
ling. Miljødirektoratet ønsker å se 
disse to tema i sammenheng og 
besvarer dem derfor samlet.

ENERETT HAR SØRGET 
FOR KAPASITET
Adgangen til å benytte enerett 
er veletablert i EU og kan 
benyttes for å utføre oppgaver 
som dekker allmennhetens 
behov. Kommunal behandling av 
husholdningsavfall er definert 
som en slik oppgave og rundt en 
fjerdedel av husholdningsavfallet 
i Norge behandles etter slike 
enerettstildelinger. Miljødirekto-
ratets vurdering er at adgangen 
til å tildele enerett bidrar til at vi 
har tilstrekkelig behandlingska-
pasitet i Norge. «Vi mener Norge 
som andre land bør sørge for å ha 
en viss behandlingskapasitet for 
avfall og at vi ikke kun kan basere 
avfallsbehandling på eksport», 
heter det i Miljødirektoratets 15 
sider lange svar til KLD.

Og konklusjonen er klar: «Vi 
anbefaler derfor at kommunenes 
adgang til å tildele enerett for 
avfallsbehandling opprettholdes 
– i tråd med det som er vanlig i 
andre EØS-land».

– HJELPER IKKE NOK
Men større spenning har det 
knyttet seg til om Miljødirekto-
ratet ville anbefale tiltak som 
direkte eller indirekte begrenser 
eksporten av husholdningsav-
fall til Sverige. Her konstaterer 
direktoratet at EØS-retten gir 
betydelig handlefrihet i dette 
spørsmålet, «dersom begrensnin-
gene kan begrunnes i prinsip-
pene om tilstrekkelig egenkapa-
sitet og nærhet». 

Det konstateres imidlertid 
også at de svenske forbren-
ningsanleggenes høye 
energiutnyttelse bidrar til at det 
nasjonale miljømålet om 80% 
gjenvinning av avfall oppnås. 
Men så var det materialgjenvin-
ningen da: «Hvis EU legger fram 
like ambisiøse mål om material-
gjenvinning som ble lagt frem 
sommeren 2014 vil ikke restrik-
sjoner på eksport av avfall være 
tilstrekkelig til at vi når nye mål 
om materialgjenvinning – til det 
er kostnadsforskjellene mellom 
behandlingsformene for store. 
Vi må da uansett vurdere en 
mer målrettet virkemiddelbruk 
for å nå slike høyere material-
gjenvinningskrav», heter det. 
Eksportbegrensning hjelper 
altså ikke nok til at det er vits i.

UKLAR EFFEKT
Det vises videre til at mye 
av transporten skjer som 
returtransport, og at vi ikke 
har tilstrekkelig behandlings-
kapasitet på husholdningsavfall 
i Norge, slik at eksportrestrik-

sjoner på husholdningsavfall vil 
kunne «medføre at næringsavfall 
som i dag behandles i Norge 
fortrenges til svenske anlegg». 
Miljødirektoratet mener derfor 
at nettoeffekten på transport 
ved en innføring av eksportre-
striksjoner på husholdningsavfall 
«uklar».

Derimot er konklusjonen klar 
nok: «Vi ser derfor ikke gode 
miljø- eller samfunnsøkonomiske 
grunner til å anbefale endringer 
i regelverket som begrenser 
adgangen til eksport av blandet
husholdningsavfall fra Norge».

Kort sagt, alt blir ved det 
gamle.

Ja til enerett, nei til eksportrestriksjoner
Rett før Kretsløpet går 
i trykken foreligger 
Miljødirektoratets 
utredning om kommun
enes adgang til å 
tildele enerett og på 
regulering av transport 
av avfall til behandling. 
Og konklusjonen er at 
alt blir som før.

Av Johs. Bjørndal

Anbud gir økt transport 

Anlegg som vant 
kontrakten 

Nærmeste anlegg 

Restavfall (19) 351 km 138 km 
Matavfall (6) 149 km 108 km 

Miljødirektoratet ser ikke miljø eller samfunnsøkonomiske grunner til å begrense avfallseksporten til Sverige.



  www.namdalressurs.no
Med lettere container folger storre last!

Den nye generasjonen komprimatorer!

NYE KOMPRIMATORER FRA NAMDAL RESSURS
Det som kjennetegner Namdal Ressurs sine komprimatorselgere er at de sliter 

med belastningsskader som følge av intens klemming og konstante klapp på 

skuldra.  Klemming oppstår ved første møte, når vi forteller at våre komprima-

torer til forskjell fra andre er pulverlakkert. Har et elegant og moderne design 

og en godt utprøvd teknologi som gjør at våre containere har 20 prosent 

større kapasitet. Har et skrånende gulv mellom presse og container som gjør 

at presskammer holdes rent og at væske forblir i container.  Ømme skuldre 

oppstår når våre kunder etter en tids bruk skal tilkjennegi sin tilfredshet med 

Pottinger komprimatorer.

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

Saken startet med et brev fra ESA, datert 
3. februar i år, der det framgår at de har 
mottatt en klage – det oppgis ikke fra 
hvem – på manglende implementering 
av artikkel 28 og 30 i EUs rammedi-
rektiv for avfall (Directive 2008/98). 
Artikkel 28 pålegger landene å utar-
beide avfallsplaner, mens artikkel 30 
sier at disse og program for avfalls-
reduksjon skal revideres minst hvert 
6. år. 

IKKE FORNØYD MED SVARET
Som vanlig når ESA mottar klager 
videreformidles disse til ansvar-
lige myndigheter og man ber om 
informasjon. KLD besvarte dette i 
et brev datert 14. april, det vises 
der til Avfallsstrategien fra 2013 
og oppgis at den etter planen skal 
revideres i 2019. Men dette har 
ikke beroliget ESA, som i et fem 
siders brev datert 3. juli utdyper 
mangler denne strategien har 
og hva som skal til for at det nå 
snart syv år gamle EU-direktivet 
skal være oppfylt. 

UFULLSTENDIG 
BESKRIVELSE
Det første ESA tar opp er at Avfallsstrategien 
ikke inneholder noen fullstendig beskrivelse 
av eksisterende ordninger for innsamling, 
gjenvinning og sluttbehandling, verken for 
vanlig eller farlig avfall. I sitt første svarbrev 
viser KLD her til informasjon på ulike nett-
steder, i tillegg til Avfallsstrategien. Dette 
er ESA slett ikke fornøyd med og i sitt siste 
svarbrev datert 1. september foreslår KLD at 
det skal utarbeides et tillegg (addendum) til 
strategien med mer fullstendig informasjon 
om innsamlings ordninger og infrastruktur for 
behandling av avfall.

ESA tar spesielt opp spørsmålet om 

framtidig løsning for farlig avfall når Langøya 
er full. Her svarer KLD med å legge ved sitt 
oppdragsbrev til Miljødirektoratet, der det 
altså bes om en vurdering og anbefaling av 
ny lokalisering innen 1. mai neste år. 

– UNØDVENDIG
ESA etterlyser også en vurdering av 
framtidige behov for nye innsamlings- og 
produsentansvarsordninger. Her viser KLD 
til Avfallsstrategien, der det framgår at det 
utredes nye produsentansvarsordninger for 
fritidsbåter, enkelte EE- 

avfallsfraksjoner og tunge 
kjøretøyer. – Vi finner det 
unødvendig å ta med infor-
masjon om nye innsamlings-
ordninger for avfallsstrømmer 

som det ikke finnes slike 
planer for, heter det lett syrlig i 
svarbrevet. Det er undertegnet 
av avdelingsdirektør Ida Juell, 
leder for Næringsseksjonen 
i departementets Hav- og 
 forurensningsavdeling. 

KRAV OM MEDVIRKNING
Rammedirektivets artikkel 31 
krever at landets avfallsplan 
skal utformes i samarbeid med 
avfallsaktørene og at også 

publikum skal ha mulighet til å 
påvirke arbeidet. ESA synes ikke 
det er tilstrekkelig dokumentert at 
dette skjedde under utforming av 

Avfallsstrategien og vil ha doku-
mentasjon – også på hvordan dette er tenkt 
gjennomført ved den planlagte revisjonen i 
2019.  KLD’s svar er å vedlegge en invitasjon 
til et Åpent møte om ny stortingsmelding 
om avfallspolitikken i juni 2011. Som noen 
vil huske var det den gang meningen å legge 
fram en ny stortings melding.  

Men KLD forsikrer at både aktører og 
publikum vil bli involvert på en passende 
måte (in an appropriate manner) når Avfalls-
strategien skal evalueres og revideres i 2019.

ESA mener Norge mangler avfallsplan 
og program for avfallsreduksjon
EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt klage til Klima og miljødepartementet 
(KLD), der det påpekes at Norges avfallspolitikk ikke tilfredsstiller EUs ramme
direktiv for avfall. Departementet svarer med å henvise til Avfallsstrategi
en som ble lagt fram i 2013, men medgir at den trenger å bli supplert på to 
 områder.

Av Johs. Bjørndal

ESA mener dette dokumentet 
mangler mye på å oppfylle 
rammedirektivets krav om en 
nasjonal avfallsplan. I sitt svar 
medgir Klima og miljøvern
departementet at det er visse 
mangler og tilbyr å supplere med 
to vedlegg. 

Strategi

Fra avfall til ressursAvfallsstrategi
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Gjenvinningens Dream-Team!
Doppstadts brede sortiment av Kverner, Sikter og Flishuggere er en av de 
sterkeste lagoppstillingene innen norsk avfalls og gjenvinningsindustri.
Effektive og økonomiske løsninger til for eksempel produksjon av bioenergi, 
samt fraksjonssortering av alt fra industriavfall og bygningsavfall til hushold-
ningsavfall. Se hele vårt sortiment på www.opsystem.no

sterkeste lagoppstillingene innen norsk avfalls og gjenvinningsindustri.
Effektive og økonomiske løsninger til for eksempel produksjon av bioenergi, 
samt fraksjonssortering av alt fra industriavfall og bygningsavfall til hushold-
ningsavfall. Se hele vårt sortiment på www.opsystem.no

DW Valsekvern

SM SM TrommelsiktTrommelsikt

AK Høyhastighetskvern 

DZ Kombikvern

Gjenvinningens Dream-Team!  

Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

www.opsystem.no

DH Flishugger Flishugger 

Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no

I Klima og miljødepartementets budsjett for 2016, som ble 
lagt fram 7. oktober,  foreslår regjeringen å sammenfatte 11 av 
de tidligere nasjonale miljømålene på forurensningsområdet til 
tre mer overordnede mål.

Innen avfall og gjenvinning foreslår regjeringen følgende mål:

• Veksten i avfallsmengdene skal være vesentlig lavere 
enn den økonomiske veksten, og ressursene i avfallet 
skal utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og 
energiutnyttelse.

• Tidligere var det tre nasjonale miljømål for avfalls og 
gjenvinningspolitikken:

• Veksten i avfallsmengdene skal være vesentlig lavere enn 
den økonomiske veksten.

• Det blir tatt sikte på at mengden avfall til gjenvinning 
skal være om lag 80 prosent, basert på at mengden 
avfall til gjenvinning skal økes i tråd med det som er et 
samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå.

• Farlig avfall skal tas forsvarlig hand om og enten 
gå til gjenvinning eller være sikret god nok nasjonal 
behandlingskapasitet.

Dermed forsvinner det tallfestede målet om 80 prosent 
gjenvinning, men departementet understreker at 
ambisjonsnivået og indikatorene som er knyttet til de nasjonale 
miljømålene ikke er endret.

TRE GJENVINNINGSMÅL 
ERSTATTES MED ETT AVFALLSREDUKSJON

Rammedirektivet krever et program for avfallsreduksjon 
med klare mål og kriterier, dette er spesifisert i et eget 
vedlegg (Annex IV). ESA konstaterer at dette ikke er å finne 
i Avfallsstrategien. KLD innrømmer i sitt svar at man ikke 
har nådd målet om å bryte sammenhengen mellom avfalls-
mengde og økonomisk vekst, men forsikrer at det fortsatt 
arbeides for dette. Det vises her til produsentansvarsord-
ningene for emballasje og EE-avfall, som inneholder forplik-
telser til optimalisering og redusert bruk av miljøfarlige 
stoffer. Men departementet innrømmer at vurderingen av 
målene i Annex IV kunne vært klarere og mer systematisk, 
og lover å forsyne Avfallsstrategien med et tillegg som 
inneholder dette.

HVA SKJER VIDERE?
ESAs brev av 3. juli inneholder en trussel om å iverksette 
en overtredelsessak (infringement proceedings) dersom 
norske myndigheter ikke kom opp med et svar innen 17. 
august. En to ukers forsinkelse betyr neppe noe i en slik 
prosess og i svarbrevet ber KLD om ESAs vurdering av 
håndteringen. Som altså i første omgang innebærer å 
supplere Avfallsstrategien fra 2013 med et tillegg som 
omhandler innsamlingsordninger og infrastruktur, og et 
med en mer detaljert gjennomgang av planene for avfalls-
reduksjon. Kretsløpet vil naturligvis følge denne saken 
videre.
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DEBATT

For at Norge skal kunne være i forkant av 
utviklingen må norsk næringsliv underlegges 
krav, samt gis tilstrekkelige incentiver til 
kildesortering. I dag er det for lett å velge 
billigste løsning, som er å levere avfallet 
samlet som restavfall. En nasjonal avfallsplan 
må også avklare hvilken rolle Norge skal ha i 
å utnytte råvarene i avfallet vårt i Norge, og 
eventuelt i hvilken grad vi skal basere oss på 
markedet og andre lands kapasitet.

De viktigste punktene i en nasjonal avfalls-
plan er etter Avfall Norges syn: 
1. Klare mål for gjenvinning, biogass, fjernvar-

meproduksjon og avfallsreduksjon
2. En plan for hvilken rolle behandlingsan-

legg i Norge skal ha i å utnytte råvarene i 
avfallet. 

3. Virkemidler for å sørge for at næringslivet 
tar sin del av oppgaven med å sortere ut 
råvarene i avfallet.

Dette er nødvendig å få inn i Avfallsstra-
tegien for at Norge fullt ut skal oppfylle 
kravene i EUs rammedirektiv.

EUS AMBISJONER
I EU er avfall og gjenvinning høyt opp på den 
politiske agenda. Vi overforbruker naturens 
ressurser, og det er allerede kritisk mangel på 
viktige råvarer. Mye av råvareproduksjonen 
foregår utenfor Europa, og vi er sårbare i 
møte med prissvingninger, usikre leveranser 

og politiske ustabile regimer i råvareproduser-
ende land. Det en økt bevissthet om at det 
i fremtiden ikke er nok å sikre en forsvarlig 
avfallshåndtering, men at ressursene i 
avfallet i mye større grad må utsorteres og 
gjenvinnes til nye råvarer for industrien i 
Europa. EU-kommisjonen la i fjor sommer 
frem en tiltaksplan for en overgang til en 
sirkulær økonomi, med en grønn handlings-
plan for små- og mellomstore bedrifter, 
bærekraftige bygg, og et initiativ for grønne 
jobber. Den sirkulære økonomien skal sikre 
ny vekst. Bedre gjenbruk kan komme til å 
revolusjonere måten vi bruker og forbruker på 
i framtiden.

REDUSERT RESSURSBRUK
Overgangen til en sirkulær økonomi er 
sentralt i det «grønne skiftet» og avgjørende 
for at EU-regionen skal nå sine mål om økt 
sysselsetting, utslippskutt og uavhengighet 
fra land som Russland, i Midtøsten og Kina. 
Den 2. desember skal Europakommisjonen 
presentere et nytt lovforslag om avfall og 
tiltaksplan for den sirkulære økonomien. 

Den lineære økonomien forutsetter 
ubegrenset ressurstilgang og problemfri 
håndtering av avfall. I den sirkulære økono-
mien blir livssyklusen til produkter, materialer 
og energikilder forlenget lengst mulig. I en 
sirkulær verdikjede kan tilførselen av materi-
aler og energi kraftig reduseres.

UBALANSE
Her hjemme er det en ubalanse i markedet 
for restavfall som gjør at store mengder 
avfall eksporteres til anlegg i Sverige. Norske 
energigjenvinningsanlegg som utnytter ener-
gien i restavfall til strøm, damp og fjernvarme, 
og biogassanlegg som produserer biogass og 
biogjødsel, bidrar til å utnytte lokale avfalls-
ressurser og å redusere miljø- og klimabe-
lastninger lokalt og nasjonalt.  Politiske mål 
og intensjoner må henge sammen med den 
praktiske politikken. 

FLERE VIRKEMIDLER
En konsistent nasjonal avfallsplan vil klar-
gjøre uklare rammebetingelser og usikkerhet 
i forhold til investeringer. Det vil bidra til at 
man i framtiden får forutsigbare rammebe-
tingelser som sikrer langsiktige invester inger. 
Det er viktig at myndighetene nå følger 
opp EUs regelverk, slik at norsk avfalls- og 
gjenvinningsbransje ikke risikerer å komme i 
bakleksa i forhold til andre land i Skandinavia 
og Nord-Europa. Både konkurransemessig og 
når det gjelder innovasjon og nye og effek-
tive løsninger. Norge er ett av de landene 
i Europa som har høyest andel avfall som 
energiutnyttes. Vi må heve ambisjonsnivået, 
og vi trenger flere virkemidler som stimulerer 
til økt materialgjenvinning. 

Avfall er morgendagens råvarer 
– Norge trenger en bedre nasjonal avfallsplan

Årsaken til kritikken fra ESA 
kan spores tilbake til den 
 forrige regjeringens beslutning 
om å skrinlegge den varslede 
 stortingsmeldingen om 
avfall. Den fulgte ikke opp 
egne politiske løfter, dagens 
regjering har en unik mulighet 
til å rette opp dette. Avfall er 
morgendagens råvarer og for å 
sikre ny økonomisk vekst må vi 
ta dem i bruk.

Av Nancy Strand, direktør i Avfall Norge

Nancy Strand, adm. dir. i Avfall Norge synes ESAs kritikk mot Norge er høyst berettiget og vil 
ha en ambisiøs avfallsplan. 
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Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

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

AVFALLSHÅNDTERING

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

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

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

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

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

gir minimalt med lukt. 

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

Det mye omtalte nærhetsprinsippet er hjemlet i EUs 
rammedirektiv for avfall og gir medlemslandene 
anledning til å treffe «passende foranstaltninger for 
å etablere et tilstrekkelig nett av anlegg for … nyttig-
gjørelse av blandet husholdningsavfall». Landene 
har også adgang til å begrense eksport av blandet 
husholdningsavfall av miljøhensyn.

– Danmark har hele tiden praktisert dette strengt 
og godtar ikke eksport av husholdningsavfall. I 
Finland heter det i Avfallsloven at eksport av kommu-
nalt avfall bare tillates om de totale kostnadene 
blir "vesentlig lavere" og behandlingen er "vesentlig 
bedre for miljøet" enn innenlands behandling. Og det 
er det finske Miljødirektoratet som avgjør hva som 
er vesentlig, så vidt jeg kjenner til snakker vi om halv 
pris før eksporttillatelse gis, sa Lystad. 

Blant land som bygger opp sin forbrenningska-
pasitet nevnte Lystad Estland og Polen. Her godtas 
ingen eksport, man beskytter sine egne prosjekter. 

– Men vårt naboland Sverige har i prinsippet åpne 
grenser. Her bruker man imidlertid en sjablongverdi 
for å prise inn miljøkostnadene ved transport, kr 
1,25 pr tonn/kilometer. Dette prinsippet favoriserer 
anlegg som ligger nær avfallet ganske sterkt, sa 
Lystad.

Han presenterte også tall fra en del anbud 
gjennomført for norsk husholdningsavfall. I snitt lå 
anbudsvinner for 19 anbud på behandling av restav-
fall 351 km unna avfallet, mens nærmeste forbren-
ningsanlegg i snitt lå 138 km unna. – Ingen tvil om 
at et fritt anbudssystem gir mye transport, sa Lystad. 

Stor variasjon i 
praktiseringen 
av nærhets
prinsippet

EUs nærhetsprinsipp gir rom for å 
legge restriksjoner på både eksport og 
import av avfall. Det har gitt ytterst 
ulike utslag i våre naboland, noe Hen
rik Lystad presenterte eksempler på 
under Avfall Norges energiseminar i 
Stavanger.

Av Johs. Bjørndal



AVFALLSPOLITIKK

HIM er et mellomstort renovasjonsselskap 
i nord-Rogaland, eid av kommunene 
Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord 
og Etne, som til sammen har 61 000 
innbyggere. De rundt 30 0000 abonnentene 
har tredunksystem, med kildesortering 
av matavfall og papir. Men HIM har ikke 
eierinteresser i noe forbrenningsanlegg, 
så sluttbehandlingen av rundt 7500 tonn 
restavfall årlig legges ut på anbud. 

BILLIGST…
Hauge fortalte at de i innkjøpsprosesser 
alltid velger det «totaløkonomisk beste 
tilbudet», men at de benytter strenge 
kvalifikasjonskriterier på miljø. Det dreier seg 
bl.a. om euroklasse, krav om returtransport, 
og høy energiutnyttelsesgrad. Forrige 
anbudsrunde ble vunnet av Rekom, som 
sendte avfallet til Åmotfors i Sverige, en 
distanse på 562 km fra Haugesund. Som 
kjent ligger det avfallsforbrenningsanlegg 
betydelig nærmere, det er 95 km til Forus 
Energi i Sandnes og 124 km til BiRs anlegg i 
Rådalen, begge strekningene innebærer riktig 
nok ferjeetapper.

…OG BEST
Men Hauge hadde ingen problemer med å 
forsvare denne tildelingen, som ble gjort 
allerede i 2009. – For det første var tilbudet 
med behandling i Sverige 2-300 kroner 
billigere enn tilbudet fra BiR. Men vi hadde 
også to høgskolestudenter som i 2011 tok 
bacheloroppgave på å vurdere miljøkvaliteten 
i tilbudene. Og på grunn av den høye 
energiutnyttelsesgraden i Åmotfors – her 
produseres damp til industri – var det klart 
best også for miljøet å sende avfallet dit, 
sa Hauge (se egen rute). Han mente HIMs 
oppdrag var å skaffe innbyggerne rimelig og 
miljøriktig avfallsbehandling, ikke å drive lokal 
næringsutvikling. 

SARPSBORG LIKE BRA
De siste par årene har Rekom styrt avfallet til 
Hafslunds anlegg ved Borregaard i Sarpsborg 
(509 km fra Haugesund). Men det rokker ikke 
Hauges poeng. – Her leveres også damp til 
industri og energiutnyttelsesgraden er rundt 
95%. Hele ledergruppen i HIM har nettopp 
besøkt anlegget, for å forsikre oss om at 
denne løsningen er miljømessig like god som 
den opprinnelige, forteller Hauge.  

– Og det er vel ikke så merkelig at de 
anleggene som utnytter energien best også 
opererer med lavest gate fee, avslutter han. 

– Nærhetsprinsippet bør ikke benyttes

Magnus Hauge er leder for 
avdeling Info & Plan i Haugaland 
Interkommunale Miljøverk IKS 
(HIM). På Avfall Norges seminar om 
energiutnyttelse i Stavanger fikk 
deltagerne høre at han ikke hadde 
noen sans for at nærhetsprinsippet skal 
tillegges vekt når avfallsbehandlingen 
skal ut på anbud.

Av Johs. Bjørndal

Magnus Hauge fra HIM mener det ikke er grunn til å gjøre noe 
annet når billigste løsning også er den mest miljøvennlige.

Åmotfors:

 Energiutnyttelsesgrad 93,6%

 – Transport 5,9%

 = Benyttet av produsert 87,7%

Forus Energi 

 Energiutnyttelsesgrad 69,0%

 – Transport 1,0%

 = Benyttet av produsert 68,0%

BiR

 Energiutnyttelsesgrad 67,0%

 – Transport 1,5%

 = Benyttet av produsert 65,5,0%

ENERGIREGNESTYKKET

“
– Å sende avfallet 
til Åmotfors var 
klart best også for 
miljøet …
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Det er bare 5,8 prosent igjen av 
bilen etter at den er levert til oss.

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2014

I fjor ble 94,2 prosent av bilen din gjenvunnet.

Fra 2015 skal 95 prosent av bilen gjenvinnes. Det krever myndighetene. Heldigvis er 
vi allerede på god vei til å nå gjenvinningskravet! I 2014 ble det levert inn 149.597 
gamle biler som fikk nytt liv. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energi-
forbruket til en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder  
CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.



AVFALLSPOLITIKK

Med disse forskriftsendringene mener direk-
toratet at artikkel 26 og 35 i EUs ramme-
direktiv om avfall er gjennomført i norsk 
lovgivning. For å innfri kravene i artikkel 26 
foreslår Miljødirektoratet at aktører som på 
ervervsmessig grunnlag transporterer avfall 
i forskrift pålegges å bruke ordet «avfalls-
transport» i beskrivelsen av ”formål (art/
bransje)” i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
For avfallsforhandlere og avfallsmeglere 
foreslås at disse på tilsvarende måte må 
registrere seg med henholdsvis «handel med 
avfall» og «avfallsmegling».

Artikkel 35 i rammedirektivet dreier seg 
om farlig avfall og medfører at Norge plikter 
å sørge for at produsenter, innsamlere, trans-
portører, forhandlere og meglere av farlig 

avfall fører journal med opplysninger om 
det farlige avfallet de håndterer. For å innfri 
kravene foreslår Miljødirektoratet at forhand-
lere og meglere av farlig avfall i forskrift 
pålegges å føre en kronologisk journal over 
det farlige avfallets mengde, art, opprin-
nelse, mottaker og, der dette er bestemt, 
bestemmelsessted og behandlingsmetode 
som planlegges for avfallet. Opplysningene 

og dokumentasjon som bekrefter disse skal 
oppbevares i minst tre år, heter det.

Miljødirektoratet anser de nye kravene som 
lite byrdefulle for avfallsaktørene og myndig-
hetene og har sendt forskriftsendringene ut 
på en såkalt elektronisk høring med frist 5. 
desember.

Foreslår registrering av avfallsaktører 
og journalføring av farlig avfall

– Forslaget til registrering i Brønnøysund er 
bra, det vil gi en åpenhet om hvilke aktører 
som håndterer avfall. Men forslaget vil ikke gi 
myndighetene bedre sporbarhet og kontroll 
over annet enn farlig avfall, sier divisjons-
direktør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning 
Downstream.

– Farlig avfall har myndighetene allerede i 
dag relativt god kontroll over, men juks med 
vanlig avfall kommer man ikke til livs med 
det fremlagte forslaget. Norsk Gjenvinning 
er derfor skuffet over at myndighetene ikke 
ser risikoen som ligger i ulovlig håndtering 

ellers. Vi oppfordrer derfor politikerne til å 
gå lengre enn Miljødirektoratet legger opp til 
avslutter Bergan.

For å oppfylle EUs rammedirektiv – og for å få bedre kontroll med avfallsstrømmene – foreslår 
Miljødirektoratet en registreringsordning for alle som håndterer avfall.

– Går ikke langt nok

Jon Bergan, divisjonsdi
rektør i Norsk Gjenvinning 

Downstream synes myndig
hetene burde gå lengre for 

å få kontroll med ulovlige 
avfallsstrømmer.

Miljødirektoratet foreslår 
overfor Klima og miljø
departementet at 
avfallstransportører, 
avfallsforhandlere og 
avfallsmeglere registrerer sin 
virksomhet. Og at alle som 
håndterer farlig avfall pålegges 
å føre en kronologisk journal 
over avfallet.

Norsk Gjenvinning brukte ytterst få dager av høringsfristen til å 
konstatere at forslaget fra Miljødirektoratet ikke går langt nok til 
å hindre ulovlig disponering av «vanlig avfall». 
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Logiwaste AB, Stora Wäsby, gamla stallet, 194 37 Upplands Väsby, Sverige. Tel +46 (0)8-736 00 96. www.logiwaste.se

Smartere avfallshåndtering 
for bærekraftige samfunn

Enkel, hygienisk og kostnadseffektiv  
avfallshåndtering med avfallssug

Et anlegg for automatisk innsamling av avfall fra Logiwaste åpner for mer effektiv bruk av 
ressursene. Det vil være mer plass til bygninger og grøntanlegg, mens transport av avfall med 
tunge kjøretøy i nærområdet blir sterkt redusert. For brukeren betyr det bedre livskvalitet 
gjennom et renere og mer hygienisk miljø. Sammen skaper vi et mer bærekraftig samfunn 
gjennom automatisk avfallshåndtering. 

Finn ut mer om hvordan Logiwaste kan gi deg en smartere måte å håndtere avfall på. www.logiwaste.se



NYHETER

Frederic Hauges tønnegraving og en 
økende erkjennelse om at myndighetene 
måtte ta grep for å få kontroll over spesi-
alavfallet (som det da het) resulterte 
i 1988 i etableringen av det godt og 
vel halvstatlige selskapet Norsas – 
Norsk spesialavfallsselskap AS. Dette 
selskapet arbeidet for å etablere et 
system for innsamling og registrering av 
spesialavfall – og for å lokalisere og etablere 
en varig løsning for forsvarlig behandling 
eller oppbevaring av dette avfallet. Det siste 
pågikk i mange år og ulike løsninger hadde 
det til felles at de skapte stor turbulens.

NISTEPAKKE FRA DEPARTEMENTET
Dette fant ikke sin løsning før Thorbjørn 
Berntsen ble miljøvernminister i 1991.  
NOAH ble etablert og kjøpte Langøya, og 
i 1993 hadde de største utfordringene på 
spesialavfallsområdet funnet sin løsning. 
Men Berntsen hadde større ambisjoner, 
Norsas fikk i 1994 utvidet sine oppgaver til å 
bli et nasjonalt kompetansesenter for avfall 
og gjenvinning, med formål å fremme avfalls-
reduksjon, økt gjenvinning, forsvarlig avfalls-

håndtering og 
sluttbehandling. Navnet ble 
endret til Norsk kompetansesenter for avfall 
og gjenvinning, men forkortelsen Norsas ble 
beholdt. Og det var altså dette selskapet 
– der Miljøverndepartementet eide 56% av 
aksjene, Kommunenes sentralforbund og 
Industriforbundet resten – som fikk i oppgave 
å utgi Kretsløpet. Miljøverndepartementet 
sendte med en halv million kroner årlig, en 
ordning som etter hvert ble trappet ned, men 
ikke avviklet før årtusenet var omme.

REDAKTØRPLAKATEN
Kretsløpets første redaktør var Norsas’ infor-
masjonssjef Stein Arne Bakken, en rollekom-
binasjon som ikke er helt enkel. Bakken sa 

da også opp jobben etter et drøyt år, men 
sier i dag at det mer skyldtes misnøye med 

hvilket armslag han fikk som informasjons-
sjef enn uenighet om redaktørrollen. For 

allerede fra starten var det klart at Krets-
løpet skulle redigeres i henhold til redaktør-

plakaten, noe som blant annet innebærer «at 
redaktøren aldri må la seg påvirke til å hevde 
meninger som ikke er i samsvar med egen 
overbevisning». Dette prinsippet har vært 
fulgt siden, uten store diskusjoner. 

INNLEGG FRA BERNTSEN
Etter Bakkens avgang trengte bladet en 
ny redaktør og Norsas henvendte seg til 
mediebyrået TrioMedia i Namsos, som man 
tidligere hadde samarbeidet med om infor-
masjonsopplegg, blant annet den vellykkede 
Skvett’n-kampanjen for å øke innsamlingen 
av farlig avfall. Dette selskapet påtok seg 
da ansvaret for bladet både redaksjonelt og 
teknisk – og hyret høsten 1996 inn under-
tegnede, som altså snart har vært redaktør 
i 19 år. 

I 1996/97 var avsetningen av returpapir 
et stort problem som skapte mye medieopp-
merksomhet.  En lederartikkel der det ble 

Tyve år siden første utgave av 
Kretsløpet
Første nummer av fagtids
skriftet for avfall og 
gjenvinning kom i oktober 
1995. Utgaven du nå holder i 
hånda er nummer 122 i rekka. 
Det er med andre ord tid for å 
kikke seg litt over skulderen.

Av Johs. Bjørndal

Vi gratulerer Kretsløpet med sine 20 år!

www.autoretur.no
www.batteriretur.no www.støttemurer.com

Det var det nylig vedtatte forbudet mot 
deponering av matavfall som var den store 
saken i Kretsløpets første utgave. Mange 

ordninger med separat innsamling til grise 
og pelsdyrfôr ble igangsatt i tiden etterpå.
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etterlyst ærlig informasjon fra myndighetene 
– inkludert miljøvernministeren – rundt dette 
falt ikke i hovedeierens smak. 

– Jeg ble kalt inn på teppet med beskjed om 
å få skikk på redaktøren, erindrer daværende 
Norsas-direktør Eirik Wormstrand. Men noen 
refs ble det ikke, enden på visa ble et motinn-
legg fra Thorbjørn Berntsen selv i påfølgende 
nummer. 

PRIVATISERING
Men i år 2000 opphørte Miljøverndepar-
tementets eierskap i Kretsløpet. Da hadde 
nemlig myndighetenes ambisjoner for Norsas 
falt kraftig, samtidig som en privatiserings-
vind feide innover landet. Miljøverndeparte-
mentet og de øvrige eierne solgte Norsas til 
Interconsult Group, som etter et par fusjoner 
og oppkjøp har blitt til dagens COWI. En grup-
pering av bransjeorganisasjoner – blant dem 
Norsk renholdsverk-forening – la også inn bud 
på Norsas, men nådde til sin forundring ikke 
opp. – Vi konstaterer at vi ikke lenger har noe 
felles kompetansesenter for avfall og gjen-
vinning og er overrasket over dette utfallet, 
sa Håkon Dahl, daværende direktør i NRF.

SAMLET BRANSJE BAK
Kretsløpet fulgte med på lasset til Inter-

consult Group, men det lå i kortene at et 
uavhengig fagtidsskrift ikke kunne ha et 
konsulentselskap som eneste eier. En samlet 
avfalls- og gjenvinningsbransje etablerte 
da selskapet Kretsløpet AS, med formål å 
utgi bladet. Nye eiere ble Norsk renholds-
verk-forening (nå Avfall Norge), Materialretur 
(nå Grønt Punkt Norge), Norsk råvaregjen-
vinningsforening (nå Norsk Returmetall-
forening), Prosessindustriens landsforening 
(nå Norsk Industri). NFFA – Norsk forening for 
farlig avfall – kom også inn med en mindre 
eierandel samtidig som Interconsult Group 
(nå COWI) videreførte sitt eierskap, men nå 
altså bare med en snau femtedel av aksjene. 
Daglig leder for Kretsløpet as var fram til 
2006 tidligere Norsas-direktør Eirik Worm-
strand, deretter har Roar Hansen, også gene-
ralsekretær i NFFA, skjøttet denne oppgaven. 

OVER KNEIKA
Men bortfallet av offentlig støtte krevde 
større inntekter, noe som førte til at abon-
nementsprisen i 2002 ble jekket betydelig 
opp. Det måtte også tilføres ny egenkapital, 
men etter litt om og men ble eierne enige 
om at det var verdt å videreføre tidsskriftet. 
Pengene kom på plass og etter hvert har 
økende annonseinntekter – og det må være 

lov å si nøktern drift – ført til at Kretsløpet de 
siste årene har hatt sorte regnskapstall.

Fra 2012 har Det norske Skogselskap hatt 
kontrakten med Kretsløpet as om å skaffe 
redaksjonelt innhold til bladet. Denne organi-
sasjonen utgir fra før bladet Norsk Skogbruk, 
som har en redaksjon med tre ansatte, blant 
dem undertegnede. Denne settingen har 
gitt mulighet til å samkjøre produksjon av 
disse to bladene og dermed utvide Krets-
løpets redaksjon. De siste to årene har Astri 
Kløvstad bidratt med stadig mer av innholdet 
til bladet og dessuten sørget for oppdatering 
av nettsida.

ØKT NETTSATSING
Nettstedet kretslopet.no har eksistert siden 
2009, men ble lenge ikke oppdatert annet 
enn ved utgivelsen av et nytt blad. Siden det 
ikke skjer mer enn seks ganger i året var akti-
viteten laber. Høsten 2013 besluttet styret 
å endre dette, og siden i fjor har nettstedet 
blitt oppdatert med nytt stoff ukentlig, samt 
at det har blitt sendt ut månedlige nyhets-
brev. Dagens styreleder, Eirik Oland fra Grønt 
Punkt Norge, er overbevist om at denne 
satsingen bare er begynnelsen.

Styret i Kretsløpet as og de involverte i 
produksjonen samlet på et brett. Fra venstre 
Espen Edvardsen, ansvarlig for nettsidene, Sonja 
Rytter, NFFA, Arnt Erik Isaksen, annonseselger, 
Astri Kløvstad, journalist, Trond Lohre, Det norske 
Skogselskap, Johs. Bjørndal, redaktør, styreleder 
Eirik Oland, Grønt Punkt Norge, Gunnar Grini, Norsk 
Industri, Marit Lindstad, abonnementsansvarlig og 
Henrik Lystad, Avfall Norge. Roar Hansen, daglig 
leder i Kretsløpet as, tok bildet.

 

NORGE AS

www.ege.oslo.kommune.no

www.liebherr.no

www.gipsrecycling.no www.mezonic.comwww.enviropac.no



– Bransjen var ny, aktørene 
kjente ikke hverandre og 
det var behov for en formid-
lingskanal for nyheter og 
informasjon, ikke bare fra oss. 
Thorbjørn Berntsen var entu-
siastisk til tiltak som kunne 
heve bransjens identitet. Og 
jeg føler at disse intensjonene 
har blitt oppfylt. Kretsløpet har 
blitt en viktig kanal, man føler 
seg «utafor» om man ikke har 
lest det, sier Ellen Hambro.

Og Thorbjørn Berntsen har 
ingen problemer med å se 
tilbake til sin tid som miljøvern-
minister (1991-97).  
– Det skjedde mye på kort tid. 
Vi fikk produsert stortingsmel-
ding 44, etablert returselska-
pene og NOAH. Jeg ville hatt 
en sterkere statlig kontroll med 
returselskapene, med Norsas 
som en konsernoverbygning, 
men må vel konstatere at det 
er greit at det ble som det 
ble. Uansett, det kom mange 
dyktige folk inn og det var 

behov for et felles informa-
sjonsorgan for hele bransjen. 
Og resultatet har blitt bra. Jeg 
leser fortsatt Kretsløpet med 
stor interesse, sier Berntsen, 
som fylte 80 år i vår. Han nyter 
pensjonisttilværelsen, men 
følger fortsatt godt med.  
– Og så blir jeg av og til invitert 
til å ta imot priser for ting jeg 
gjorde for lenge siden, det 
synes jeg er gøy, sier han.

Han er naturlig nok også 
godt fornøyd med valgresul-
tatet. – Det gikk langt bedre 
enn forventa. Det er moro for 
Jonas og gir håp for neste valg, 
sier Berntsen som ser fram 
til et regjeringsskifte: – Før 
kunne jeg jo ringe til Sigbjørn 
eller en av de andre og spørre 
hva i hælvete dem dreiv med. 
De som sitter nå driter jo i hva 
jeg sier. Men du får ha lykke til 
videre med bladet, avslutter 
Berntsen i godt gjenkjennelig 
stil.

Eirik Oland, til daglig head of 
external affairs i Grønt Punkt 
Norge, er dagens styreleder 
i Kretsløpet as. Han har 
dette å  si om «jubilanten»:                               
– Kretsløpet har i 20 år fremstått 
som en uavhengig stemme in-
nen fagfeltet avfall og gjenvin-
ning. Uansett hvilken plattform 
og kanal som skal benyttes er 
det eiernes klare mål at Kretslø-
pet også i fremtiden skal være 
et fritt og uavhengig medium 
som skal følge redaktørplakaten. 
Tidene skifter, avfall som begrep 
forsvinner nok, men vi skal sikre 
at de som i fremtiden skal jobbe 
med sekundære ressurser og 
sirkulærøkonomi fremdeles skal 
ha et organ/medium/stemme/
kanal der disse temaene vil stå 
sentralt.

Kretsløpets mor og far
Miljødirektør Ellen Hambro og tidligere miljø
vernminister Thorbjørn Berntsen er begge ivri
ge på å gi hverandre æren for at bladet Krets
løpet så dagens lys midt på 90tallet. Men at 
ideen fødtes i det nære samarbeidet de hadde 
om utformingen av dagens avfallspolitikk i det 
som da het Miljøverndepartementet, det er de 
enige om.    

 Av Johs. Bjørndal

Vi gratulerer Kretsløpet med sine 20 år!

NYHETER

Thorbjørn Berntsen er fortsatt en 
ivrig leser av Kretsløpet og har heller 
ikke mistet evnen til å avlevere klare 
meldinger.

– Man føler seg utafor om man ikke 
har lest Kretsløpet, mener miljødirek
tør Ellen Hambro. Hun hadde mer enn 
en finger med i spillet da Miljøvern
departementet (som det da het) tok 
initiativ til etableringen av bladet for 
drøyt 20 år siden.

– SKAL BESTÅ SOM FRITT OG 
  UAVHENGIG MEDIUM 

www.noah.no www.opsystem.no
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Oversikt og kontroll
KOMTEK Renovasjon er et kraftig verktøy for å forvalte 
renovasjonstjenester. 

Service til innbyggerne
Innbyggere forventer enkel tilgang til tømmekalender. 
Med Min Renovasjon får innbygger all informasjon på mobil, 
og kan enkelt melde at dunklokket er ødelagt. 

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.

Feltløsninger som effektiviserer
Norkart har utviklet flere feltløsninger skreddersydd for reno-
vasjonsbransjen. Programvaren er utviklet i tett samarbeid med 
kommuner og renovasjonsselskap, og erfaringer viser at nye 
verktøy øker kvaliteten på arbeidet og bidrar til bedre data-
grunnlag. 

Norkart er stolt over å levere et total-
konsept 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



VÅTORGANISK

Det er Energigjenvinningsetaten i Oslo 
kommune som eier og drifter RBA, som 
det kostet 570 millioner å etablere. Her 
sier direktør Pål Mikkelsen at anlegget 
kun benyttes til hovedstadens eget 
matavfall pluss det som er nødvendig av 
substrat for at prosessen skal gå som 
den skal. Og slik vil det visst bli en stund. 
– Hvilket handlingsrom vi har i forhold til 
selvkostregelverket er nå til vurdering 
i Oslo kommunes juridiske avdeling. Vi 
vil forholde oss til konklusjonene derfra, 
sier Mikkelsen. Han mener det fortsatt 
er et stort potensiale for å samle inn mer 
matavfall fra husholdningene. – Renova-
sjonsetaten i Oslo kommune arbeider nå 
med ny avfallsstrategi for byen. Som en 
del av denne strategien vurderes også 
samarbeid med nabokommuner, sier Pål 
Mikkelsen, som altså ikke ser for seg at 
EGE vil gå aktivt ut i markedet for å få 
utnyttet hele kapasiteten, som er på 
rundt 50 000 tonn årlig. 

Etter det Kretsløpet erfarer er selv-
kostprisen for behandling av bioavfallet 
ved RBA rundt 1400 kroner pr tonn ved 
full kapasitetsutnyttelse. Og siden det 
er mulig å kvitte seg med biogas   sub-

strat til godt under halve prisen både 
i inn- og utlandet blir det vanskelig 
å operere i markedet uten å komme i 
konflikt med selvkostreglementet. Her 
er prinsippet nemlig at felles kostnader 
skal fordeles forholdsmessig og 
at monopolvirksomheten ikke skal 
gi næringsvirksomheten urimelige 
fordeler. 

Oslo kommune har også 
forbrennings anlegg med langt større 
kapasitet enn det som er nødvendig 
for å ta unna husholdningsavfallet 
i byen. Også her er det stor forskjell 
på selvkostpris og markedspris, men 
dette er løst på en annen måte. – Her 
er opplegget at forbrenningsanlegget 
på Haraldrud, som eies og drives av 
EGE, bare tar imot selvkostavfall. 
Næringsavfallet går til ovnslinjene 
på Klemetsrud, som også nå har blitt 
skilt ut som et eget aksjeselskap, 
forteller Pål Mikkelsen. Han er for tiden 
både daglig leder i det nyetablerte 
Klemetsrud anlegget AS og etatsjef i 
Oslo kommune, men understreker at 
dette ikke er noen varig løsning. 

Biogassanlegg på halv maskin
Romerike Biogassanlegg 
(RBA) på Nes ble bygget 
av Oslo kommune for at 
matavfallet fra byens 
husholdninger skal bli 
til biogjødsel og biogass 
som drivstoff. Men 
kapasiteten er mer enn 
det dobbelte av den 
mengden hovedstadens 
innbyggere legger i 
grønne poser. Og de nye 
selvkostreglene hindrer 
at man går ut i markedet 
og tilbyr kapasitet til 
biologisk næringsavfall.

Av Johs. Bjørndal

Direktør Pål Mikkelsen i EGE ser ikke for seg at rest
kapasiteten vil bli lagt ut på markedet med det første.

Det nye selvkostreglementet sørger for at dette anlegget til mer enn en halv milliard kroner foreløpig utnytter 
mindre enn halvparten av sin kapasitet.
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NEDGRAVDE CONTAINERE

BEHOLDERHUS

For et ryddig og        
           pent utemiljø

- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø. 
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!

EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner  
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!

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

EN VISS PRISDIFFERENSIERING 
MULIG

INGEN NYE BIOGASSPROSJEKTER 
SISTE ÅR

På Avfall Norges bioseminar på Hunnerfossen i 
september åpnet seksjonsleder Thomas Hartnik fra 
Miljødirektoratet for en viss prisdifferensiering innen
for selvkostregimet.

– Marginalprising av næringsavfall er i de aller fleste 
tilfeller helt uakseptabelt, men en prisdifferensiering 
basert på avfallets egenskaper vil være tillatt. For 
eksempel er det slik at avfallsfraksjoner med større 
biogasspotensial eller vanninnhold enn husholdning
savfallet vil kunne tas imot til noe lavere priser. Det 
samme gjelder fraksjoner som ikke behøver å forbe
handles. Det vil da påløpe mindre kostnader og dette 
kan naturligvis reflekteres i prisen. Også substrater 
som har en stimulerende virkning på andre vil kunne 
tas imot til lavere priser uten at dette er kryssubsi
diering, sa Hartnik. Det viktigste er at fordeling av ko
stnader må gjøres på en transparent og etterprøvbar 
måte, og at prinsippet om forholdsmessig fordeling av 
felleskostnadene legges til grunn.

 

På Avfall Norges bioseminar nylig ble det presentert 
oversikt over norske biogassanlegg. Denne viser at 
det ikke er noen nye prosjekter siden 2014. Samlet 
biogassproduksjon i Norge nærmer seg nå 600 GWh 
(0,6 TWh). Til sammenligning produserer Sverige 1,8 
TWh hvorav 60 % går til transportsektoren. 

Biogassbransjen fortsetter å vokse, men det er de 
samme prosjektene som inngår i årets undersøkelse 
som i fjorårets. Den positive nyheten er at det er 
fattet investeringsbeslutning ofor to nye prosjekter, 
det gjelder Biokraft i Skogn og Norske Skog i Halden. 
På seminaret ble også Enovas nye biogassprogram 
presentert samt evalueringen av programmet som 
har gått fra 2009 til 2015. Det er her gitt tilskudd 
til sammen 373,3 millioner kroner til 14 prosjek
ter. Kontraktsfestet energiresultat 432,4 GWh/år. 
Konklusjonen er at støtten har bidratt til å bygge opp 
biogassektoren i Norge og derfor har vært vellykket, 
men at potensialet tas ikke ut.



UTLANDET

– It’s a waste to waste your waste

Den internasjonale kongressen ISWA 2015 hadde utnyttelse 
av ressurser og avfall i en sirkulær økonomi som tema. Og en 
 oppfordring til alle om å ta tak i utviklingen og vise ansvar.

Av Astri Kløvstad

Philip Heylen siterte den kanadiske filosofen 
Marshall McLuhan da han ønsket velkommen 
til ISWAs verdenskongress i Antwerpen: 
«There are no passengers on Spaceship Eart. 
We are all crew.»

FLANDERN I FRONT
De som deltok på Avfallskonferansen i Norge 
på forsommeren, hørte der Philip Heylen 
snakke om den vellykkede avfallshåndte-
ringen i Antwerpen, hvor han er viseordfører.  
I begynnelsen av september kunne han 
ønske bransjefolk og byråkrater fra hele 
verden velkommen til en by og et område 
som er ledende innen sortering og innsamling 
av avfall. Hele 72 prosent av det som samles 
inn i denne regionen blir gjennvunnet.

Heylen var leder for kongressen ISWA 

2015 og holdt en engasjert åpningstale hvor 
han appellerte til deltakerne om å ta ansvar 
og å sikte høyt.  – Om denne konferansen 
handler om noe, må det være om ambisjoner. 
Det er ikke ok å være bare ok, sa han.

Heylen gjorde tilhørerne oppmerksom på 
at vi for tre år siden passerte en historisk 
milepæl; da bodde 50 prosent av verden 
befolkning i byer. Urbanisering, materiell 
vekst og befolkningsvekst var sentrale 
momenter i mange av foredragene på 
konferansen. Utsikter til at vi må forvente 
større forbruk og mindre tilgang på plass og 
ressurser gjør at bevisstheten om rasjonell 
avfallshåndtering med resirkulering og gjen-
vinning må opp og fram.

STATUSRAPPORT OM GLOBAL 
 AVFALLSSITUASJON
Nettopp det er grunnen til et toårig inter-
nasjonalt arbeid som ble presentert på 
kongressen: The Global Waste Management 
Outlook. Rapporten dokumenterer status for 
avfallshåndteringen på kloden og presenterer 
også løsninger i form av en verktøykasse 
for myndigheter og beslutningstakere. 
Rapporten er et samarbeid mellom UNEP 
og ISWA og foreligger som en nettbasert 
hovedrapport på drøye 330 sider og to 
kortversjoner for hhv folk flest og beslut-
ningstakere. 

Presidenten i ISWA, David Newman, 
fortalte at forfatterne av rapporten er 
 invitert til å presentere den i en generalfor-
samling i FN-systemet neste år, og var glad 
for den ekstra oppmerksomheten den får da.

ISWA VOKSER
Newman presenterte for øvrig ISWA (Interna-
tional Solid Waste Assosiation) som en orga-
nisasjon som står sterkere nå enn noensinne. 
Med økte inntekter, flere medlemmer og flere 

Sigarettsneiper, epleskrotter og bulkete brusbokser ruslet rundt mellom deltakerne på ISWA 2015. Her har en epleskrott slengt seg ned ved en gjeng norske deltakere.

20 |                            | nr 5 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Leder for kongressen, Philip 
Heulen, var opptatt av ambisjoner: 
– Det er ikke lenger ok å være bare 
ok, sa han.

Presidenten for ISWA, David Newman, 
var henrykt over at kongressen ble 
holdt i Antwerpen, som han omtalte 
som avfallshåndteringens himmel
rike. 

Fyrige dansenumre avløste foredragene 
i plenumssesjonen. Denne danseren 
har latt seg inspirere av den sirkulære 
tankegangen.

Statusrapporten for 
avfallssituasjonen i verden er 
ment å være en oppfordring om hand
ling til det internasjonale samfunnet. 
Mer om innholdet i neste nummer av 
Kretsløpet.

 
 
 

 

www.gitmark.no   -  tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

PROFESJONELLE MASKINLØSNINGER FOR 
MODERNE AVFALLSBEHANDLING  

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

VI GRATULERER MED  
NYTT STASJONÆRT  
TROMMELSIKT ! 

Mer informasjon om våre grønne Komptech maskiner 
finner du på vår nye webside www.komptech.no  
 

aktiviteter og rapporter har organisasjonen 
også større innflytelse, sa han. 

Blant ISWAs medlemsorganisasjoner 
finner vi sju norske, hvorav Avfall Norge er 
et såkalt nasjonalt medlem. På kongressen i 
Antwerpen var om lag 25 av de 1300 deltak-
erne fra Norge. Totalt 19 land var represen-
tert på kongressen, ifølge Newman. 

Det var mye matnyttig å hente for de 
1300 deltakerne. I tillegg til et tett program 
med foredrag, dels over flere parallelle 
sesjoner, dels i plenum, ble det arrangert 
ekskursjoner til omkringliggende anlegg og 

bedrifter, workshops, debatter og praktiske 
demonstrasjoner. Det ble også lagt vekt 
på nettverksbygging blant deltakerne med 
en uformell velkomstfest den ene kvelden 
og gallamiddag den neste. Dessuten lange 
minglepauser ved inntak av kaffe og mat.

AVSLUTNING MED PERSPEKTIV
Antwerpen er kjent for sine store kunstnere, 
hvorav Peter Paul Rubens nok er den mest 
kjente. 90 år gamle Paul Van Hoeydonck 
er også en av byens kunstnere. Han er det 
eneste menneske som har laget et verk som 

er plassert på månen. Astronauten Alfred M. 
Worden var pilot på Apollo 15 da skulpturen 
til Van Hoeydonck, «Fallen Astronaut», ble 
fraktet dit i 1971. Astronauten og kunst-
neren er gode venner, og ble som en avslut-
ning på kongressen ISWA 2015 gjenforent 
etter mange år. Da holdt de hver sin tale, og 
Worden kunne fortelle litt om hvordan det 
er å se planeten vår utenfra. En påminning 
om hvor uhyre tynn atmosfæren er, og hvor 
sårbar kloden er. Og at vi må ta på oss rollen 
som mannskap ombord.



FARLIG AVFALL

Mye farlig avfall tas ut av 
kretsløpet i Antwerpen
Et par mil nord for Antwer
pen ligger Indavers anlegg for 
behandling av industriavfall 
og farlig avfall, omgitt av 
gresskledde voller, vindmøller 
og kraftlinjer. Men under gres
set i det duvende landskapet 
ligger de stabiliserte restene 
av det som ikke kan gjenvin
nes ved anlegget.

Av Astri Kløvstad

Indaver er et stort avfallshåndteringsselskap 
som med sine 1700 ansatte tar seg av alle 
typer avfall. Selskapet er størst i Belgia, der 
700 av de ansatte jobber, men er også til 
stede i Tyskland, Nederland, Irland, Storbri-
tannia og til en viss grad i andre europeiske 
land, forteller kommunikasjonssjef Inge 
Baertsoen. I fjor tok selskapet hånd om 5 
millioner tonn avfall, hvorav 65 prosent ble 
behandlet i selskapets egne anlegg.

Wim Ooms som er direktør for anlegget i 
Antwerpen, sier at rollen til nettopp dette 
anlegget er å sørge for at alle farlige kompo-
nenter i avfallet blir tatt hånd om og aldri 
kommer ut i nye mat- og produktkjeder.

FORBRENNING I TROMMEL
Den største enheten på anlegget er forbren-
ningssystemet som har to linjer med hver 
sin roterende ovn. I tillegg finnes et anlegg 
for behandling av medisinsk avfall – også det 
med en roterovn, to anlegg for behandling 
av uorganiske stoffer – hvorav det ene tar 
seg av det faste og det andre tar seg av 
det flytende, et anlegg for gjenvinning av 
løsemidler og selvfølgelig mottaksanlegg og 
laboratorium.

I mottaksanlegget blir de ulike fraksjonene 
tatt i mot på dertil egnet måte. Noe må 
pakkes på nytt for å passe inn i innmatingen 
til forbrenningsovnene. Men det meste 
leveres i bulk. Transportørene tømmer lasset 
sitt i en bunker for fast avfall. Derifra mates 
det rett i sjakta til forbrenning i den roter-

ende trommelen. Avfall som leveres i tønner 
er som regel farlig avfall og blir lagret separat. 
Avhengig av hva tønnene inneholder, blir de 
enten tømt i ovnen,  kappet opp i en shredder 
eller puttet uåpnet rett i ovnen. Flytende 
avfall blir lagret i et tankanlegg for så å bli 
pumpet inn i ovnen via et rørsystem. Flytende 
avfall som i minst mulig grad bør håndteres 
kan også sprøytes direkte inn i ovnen.

BRENNBAR MIX
– Det er et sinnrikt opplegg for blanding av 
avfallet før forbrenning, slik at lite brenn-
bare materialer og væsker kommer sammen 
med energirikt avfall, dermed får vi en god 
forbrenning av det hele, sier Ooms.

Forbrenningen foregår ved en tempe-

raturer på 1000 grader. Og etter de 
nødvend ige rundene i trommelen, går avfallet 
videre til et etterforbrenningskammer  for å 
sørge for en fullstendig forbrenning av det 
farlige avfallet. 

Røykgassen fra forbrenningen ledes 
gjennom et elektrofilter før den går igjennom 
en firetrinns vaskeprosess med ulike 
kjemikalier og blir til slutt ledet igjennom et 
dioksinfilter før den slippes ut av pipa. Da skal 
den være fri for alle farlige eller skadelige 
substanser.

Varmen som genereres i forbrenningen 
utnyttes til produksjon av damp som dels 
brukes i egne prosesser og bygninger, dels 
selges til nabobedrifter og dels konverteres 
til elektrisitet som leveres ut på strømnettet. 
Og bunnasken behandles slik at metallfrak-
sjoner kan skilles ut og gjenvinnes. 

BLOD, SPRØYTESPISSER OG 
MEDISINER
Behandlingen av medisinsk avfall foregår 
i et eget anlegg inne på området. Det skal 
være et av verdens største og mest moderne 
anlegg for behandling av denne typen avfall, 
og har fått sitt eget navn: MediPower® 
–  sannsynligvis for å signalisere at her 
 gjenvinnes også veldig mye energi.

Det medisinske avfallet blir lagret i en egen 

Indavers anlegg rett utenfor Antwerpen behandlet i 2014 mer enn 530 000 tonn industriavfall og farlig avfall. 
Foto: Indaver

Direktør for anlegget i Antwerpen, Wim Ooms, 
understreker at trygg håndtering av farlig avfall er en 
nødvendig del av den sirkulære økonomien. 
Foto: Astri Kløvstad
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mottakshall hvor det ankommer ferdig pakket 
i beholdere på paller, emballert i plastfolie. 
Pallene fraktes fram til og inn i ovnen via et 
automatisk matesystem med transportbånd, 
«pushere» og heiser slik at de ansatte ikke 
skal utsettes for forurensning eller skades av 
skarpe gjenstander.

Forbrenningen av dette avfallet foregår 
ved 950 grader. Det skal garantere en så 
fullstendig nedbryting av alle forurensende 
stoffer  som mulig, som bakterier og infisert 
materiale. Kvikksølv og kreftmedisiner, såkalte 
cytostatica, blir tatt hånd om i løpet av  gassi-
fiseringen i den roterende ovnen.

Røykgassen fra MediPower®-anlegget 
blir naturligvis ledet gjennom et tilsvarende 
rensesystem som røykgassen fra de to andre 
roterende ovnene. Ut av prosessen kommer 
også store mengder vann som gjennomgår en 
renseprosess før det gjenbrukes på anlegget. 
Det som blir igjen er asken fra forbrenningen 
og restene fra rensingen av vannet.

GJENVINNING TIL EGET BRUK
Så langt det går brukes restprodukter fra 
eget anlegg i de aktuelle prosessene, for 
eksempel til å erstatte kalk og sement. Også 
vannforbruket er man bevisst på, det samles 
regnvann fra tak og asfalterte områder og 
dette brukes sammen med renset vann fra 

de ulike prosessene. I 2014 ble 150 000 
kubikkmeter vann gjenbrukt.

Indaver i Antwerpen har også et eget 
anlegg for gjenvinning av løsemidler. Disse 
blir destillert i en fordamper ved temperaturer 
fra 55 til 220 grader, noe som gjør det mulig 
å skille løsemidler og forurensninger. Dampen 
kommer fra de roterende 
forbrenningsovnene.

EGEN BEHANDLING 
FOR DET IKKE 
BRENNBARE
Uorganisk industriavfall blir 
behandlet i to fysiokjem-
iske anlegg. I anlegget for 
flytende uorganisk avfall 
nøytraliseres syrer og baser, 
cyanider oksideres, kromater 
reduseres og tungmetaller 
immobiliseres, dvs de skilles 
fra vannet de befinner seg 
i. Andre behandlinger kan 
også være aktuelle. Slike 
fysiokjemiske behandlinger 
gjør at det dannes slam og 
avløpsvann. Slammet blir 
avvannet i filterpresser og avløpsvannet får 
en runde i vannrensingsanlegget. Slutt-
produktet, såkalte «filterkaker», fra dette 

anlegget  skal være ufarlige. De kjøres til 
deponi – og havner under de gresskledde 
vollene rundt anlegget. 

I anlegget for fast uorganisk industriavfall 
blir flyveaske, slagg, filterkaker, katalysator-
avfall, slam, forurenset jord, kjeleaske, rester 
fra røykgassrensing og ulike typer salter 

Når det ikke er mer energi eller råstoff å hente og heller 
ikke noe overflødig vann i materien, blir restene etter 
det farlige avfallet deponert. Men ikke glemt. Deponiene 
overvåkes kontinuerlig for eventuelle lekkasjer. 
Foto: Indaver

fv
Se hva våre kunder sier på www.onsitesecurity.no

TENK NYTT OM SIKKERHET
Onsite Security® varsler uønskede hendelser 
før skaden skjer og dekker de fleste bransjers 
sikkerhetsbehov.
* Gir sparte kostnader
* Ingen falske alarmer og utgifter til utrykninger
* Hindrer tyveri og hærverk
* Varsler brann før det brenner
* Gir deg senkede skuldre og bedre nattesøvn
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immobilisert ved en fysiokjemisk prosess. 
Også dette sluttproduktet havner under 
torva.

SISTE STOPP
Indaver har to kategorier av deponier, men 
ved dette anlegget i Antwerpen finner 
vi bare kategori 1. Der kan farlig avfall og 
rester fra forbrenning eller annen behandling 
av avfall plasseres. Et par kilometer unna 
har imidlertid Indaver et kategori 2-deponi 
hvor det lagres avfall med høyt innhold av 
organisk, biologisk nedbrytbart, materiale. 
Fra dette deponiet har det siden 2004 vært 
utvunnet biogass.

Et elektronisk system er installert for å 
oppdage eventuelle lekkasjer fra deponiene, 
og Indaver må til enhver tid ha finansielle 
reserver som sikkerhet for at den avsluttende 
tildekkingen og etterdriften av deponiet blir 
ivaretatt.  

Ooms forteller at kategori 1-deponiene 
som nå er i bruk rundt anlegget i Antwerpen 
er i ferd med å fylles opp. Men det finnes en 
løsning på det. Mellom dette deponiet og 
kategori 2- deponiet, som begge framstår 
som langstrakte voller, er det et søkk, eller en 
dal. – Nå skal vi fylle den dalen. Da har vi løst 

dette for en periode på 30 år framover i tid, 
slår han fast.

De roterende forbrenningsovnene er sentrale i behandlingen av det farlige avfallet. Denne trommelen har en 
diameter på 4,4 meter og gjør ca en runde i minuttet. Foto: Indaver

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no
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Ellen Hambro forklarte også litt om hvordan 
direktoratet prioriterer sitt tilsynsarbeid: – Vi 
har noe vi kaller Aksjon sorte får, som betyr 
at virksomheter som tidligere har gjort seg 
skyldig i gjentatte og alvorlige brudd får tett 
oppfølging. Men en del av disse har heldigvis 
kommet seg ut av bransjen, sa hun.

– LEDELSEN AVGJØR
– Vi er som noen har fått erfare også innstilt 
på å bruke hele spekteret av reaksjonsmidler; 
fra trekking av tillatelsen og tvangsmulkt til å 
innkalle ledelsen for virksomheten på teppet. 
All vår erfaring tilsier at det er ledelsens 
holdninger som avgjør om ting er på stell eller 
ikke, sa Hambro.  

Hun hadde med seg tallene for 21 av 
årets 35 planlagte tilsyn og søylene for avvik 
var høye. Ved hele 13 anlegg var det avvik 
knyttet til lagringen av farlig avfall, men 
ingen av disse ble karakterisert som alvorlige. 
Mange avvik var også gitt for manglende 
internkontroll. – Det holder ikke med et 
opplegg utarbeidet av sentralorganisasjonen, 
internkontrollsystemet skal være skredder-
sydd for det enkelte anlegg, sa hun. 

OMSIDER NY FORSKRIFT
Miljødirektøren kunne også meddele at 
forskriftsendringene om farlig avfall, som 
direktoratet oversendte Klima- og miljøde-
partementet i januar i fjor nå var vedtatt av 
departementet. Pussig nok skjedde dette 
bare et par dager før konferansen. I den 
påfølgende debatten ønsket hun imidlertid 
ikke å kommentere hva slags signal det gir at 
en ny forskrift blir liggende 20 måneder i KLD, 
uten at noen endringer gjøres. (En nærmere 
beskrivelse av den nye forskriften er å finne 
på side 30-32)

UTÅLMODIG
Ellen Hambro uttrykte videre sin store 
tilfredshet med at det elektroniske systemet 
for avfallsdeklarering omsider er i gang 
og hun ville helst avvikle det papirbaserte 

systemet allerede fra kommende årsskifte. 
Da gikk det et urolig sus gjennom salen. 
Men da prosjektleder Trude Syversen litt 
senere fortalte at bare 287 av rundt 20 000 
avfallsbesittere hittil har registrert seg på 
avfallsdeklarering.no ble det vel klart at dette 
ikke er helt realistisk. Men Ellen Hambro fikk 
da formidlet sin utålmodighet og at det bare 
er å komme i gang…

– VÆR TIDLIG UTE…
Konferansen ble avsluttet med et foredrag 
av Gunnar Mathisen, seniorpartner i Geel-
muyden Kiese. Han mente mange av aktø-
rene i farlig avfallsbransjen har mye å tjene 
på å utnytte mulighetene som ligger i bedre 
kommunikasjon med omverden.  – Det bidrar 
til langsiktig posisjonering og innflyt else, sa 
han, og understreket hvor viktig det er å være 
tidlig ute i situasjoner der avgjørelser skal 
tas. – Lobbyvinnerne er de som er tidlig ute i 
prosessen. Da er det mange alternativer og 
få deltakere, og da kan dere legge premis-
sene og komme med forslag til løsninger. 
De virkelig gode 
lobbyister er de som 
kommer til departe-
mentet før det er blitt 
en sak. De kommer 
med saken, sa han.

… OG VIS 
ÅPENHET!
Mathisen var også 
opptatt av at man 
må bygge seg et 
troverdig omdømme, 
da står man bedre 
rustet den dagen 
det oppstår en krise 
eller ulykke. Når krisa 
rammer en bedrift 
som aldri har fortalt 
noe om seg selv, 
blir  journalist ene 
mistenksomme 

og stiller mange kritiske spørsmål, mens 
bedrifter som har hatt stor åpenhet om sin 
virksomhet vil slippe lettere unna. Åpenhet 
og proaktiv kommunikasjon var Mathisens 
oppskrift for at bransjen og de enkelte 
aktørene i den skal få et bedre omdømme og 
derved bedre rammer for sin virksomhet.

Mange avvik, men lite kjeft
Miljødirektør Ellen Hambro kunne meddele hele 380 
deltagere på Farlig Avfall 2015 at de også i år hadde gjort 
seg skyld i en mengde avvik og regelbrudd. Men antallet 
alvorlige saker har gått ned og miljødirektøren – som 
mente å se vilje til forbedring – var mildere stemt enn ved 
tidligere besøk.

Av Johs. Bjørndal og Astri Kløvstad

Gunnar Mathisen fra Geelmuyden Kiese fortalte deltagerne hvordan de skal agere for å 
komme over i lobbyvinnernes rekker.

Miljødirektør Ellen Hambro etterlot ingen tvil om at hun 
fortsatt er engasjert i sitt gamle fagområde avfall.
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Therese Haugdahl Nøst har tatt doktor-
grad på konsentrasjonen av miljøgifter i 
mennesker over tid, og presenterte sine 
funn på konferansen Farlig Avfall 2015. Ved 
å analysere nedfryste blodprøver gitt av de 
samme personene over en periode på nesten 
30 år, var det mulig å se hvordan konsen-
trasjonen av ulike stoffer i blodet hos den 
enkelte endret seg. Ifølge Nøst vil konsen-
trasjonen av stoffene i blodet være i likevekt 
med konsentrasjonene i fett og annet vev i 
kroppen, og blodkonsentrasjonen vil derfor gi 
et representativt bilde for hele kroppen.

IKKE ØKNING HELE LIVET
Det ble i perioden 1979 til 2007 tatt 
blodprøver av 60 menn i Tromsø fem ganger. 
Mennene hadde en medianalderen på 42 år 
i 1979 og i 2007 var medianalderen 70 år. 
Fra disse blodprøvene er det målt innhold 
av over 50 stoffer, hvorav noen regnes som 
miljøgifter.

Nøst viste tidstrendene for sju av dem; fire 
insekticider, de to fluorerte forbindelsene 
PFOS og PFOS, og PCB. Konsentrasjonen 
av tre av insekticidene, blant annet DDT, og 
av PCB, sank gjennom hele perioden. Flere 
fluoriserte stoffer viste en økning fra den 
første prøven, men en nedgang senere i 
perioden. – Påstanden om at konsentrasjonen 
av miljøgifter i kroppen kun øker med økende 
alder stemmer ikke i vår studie, sa Nøst.

INNHOLD I KROPPEN SPEILER UT
SLIPP
Resultatene ble så sammenholdt med 
utslippshistorikken for de enkelte stoffene. 
Det viste seg en klar sammenheng mellom 
hvor mye av det enkelte stoffet som til en 
hver tid var sluppet ut og konsentrasjonen av 
stoffene i blodet. 
PCB hadde en klar utslippstopp rundt 1972, 

men ble forbudt i Norge i 1980 og gjennom 
Stocholmkonvensjonen i 2001.  
DDT ble brukt i størst omfang på slutten 
av 1950-tallet, og ble forbudt i Norge og 
Sverige i 1970, før også det ble forbudt 
gjennom Stockholmkonvensjonen i 2001. 
For begge stoffene sank konsentrasjonen 
i blodet hos testpersonene gjennom hele 
perioden fra 1979 til 2007.

Bruk av PFOS var fortsatt tillatt da testperso-
nene leverte blodprøver i 1979, 1986, 1994 
og 2001. Rundt 2000 ble bruken av disse 
stoffene redusert, og i 2007 ble de forbudt i 
Norge. I 2009 begrenset Stockholmkonven-
sjonen bruken av disse stoffene og i 2011 
ble de forbudt i EU. Her ser vi at konsentra-
sjonen av stoffene i testpersonenes blod 
øker fram til og med blodprøven tatt i 2001, 
mens den i 2007 er på vei nedover.

– Funnene gjør at vi tror endringene i 
konsentrasjonen i mennene kan forklares 
med endringene i utslipp, sa Nøst.

NYE FARLIGE STOFFER
Hun avsluttet med å understreke at selv om 
dette er gode nyheter, kommer det stadig 
nye stoffer som vi ikke har god nok kunnskap 
om, og hvor man heller ikke har noen utslipps-
historikk å sammenligne med. Disse stoffene 
er ikke underlagt reguleringer eller forbud. 
Miljødirektoratet har 33 prioriterte stoffer 
som det jobbes for å stanse utslippene av 
innen 2020. Men det er ingen systematisk 
overvåkning av miljøgifter i befolkningen. 
Riktig håndtering av de stoffene som er i 
omløp er derfor viktig, slo hun fast.

Kroppen kan kvitte seg med 
miljøgifter
At miljøgifter som PCB og DDT 
hoper seg opp i kroppen vår og 
aldri forsvinner derfra, har len
ge vært den rådende oppfat
ningen. Nyere forskning tyder 
på at det ikke stemmer.

Av Astri Kløvstad

Therese Haugdahl Nøst har i sin doktorgradsavhand
ling påvist at nasjonale forbud og internasjonale 
avtaler har hatt innvirkning på nordmenns konsentra
sjoner av miljøgifter i kroppen.

Sammenhengen mellom utslippshistorikk for PCB, DDT og PFOS og konsentrasjonen av disse stoffene i blodet til 
60 Tromsømenn. De fargelagte arealene viser utslippsmengdene mens søylene viser konsentrasjonen i blodet.
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– Flyveaske inneholder mye kalsiumoksid og er 
basisk. Dessuten inneholder den 1-3 prosent 
tungmetaller. Og utlakingen av tungmetaller 
i surt og i basisk miljø er høy, så dette er farlig 
avfall, sa NOAHs utviklingssjef Morten Brein-
holt Jensen da han presenterte selskap ets 
utviklingsarbeid på konferansen Farlig Avfall 
2015.

For at flyveaske skal stabiliseres, må pH-en 
som er på drøyt 12 senkes. Kalsiumoksid 
danner kalkstein når det reagerer med CO2. Og 
kalkstein har en pH på 9.

KOMMERSIELT INTERESSANT
– Det er spot-on med tanke på utlaking av 
tungmetaller, sa Jensen og forklarte at det 
ble vurdert flere ulike metoder for å teste 
ut denne metoden. Med tørr flyveaske ville 
prosessen kreve mye energi i form av tempe-
raturer på over 400 grader, og med flyveaske 
slemmet opp til en slurry ville prosessen gå 
for langsomt.

– Vi gjorde noen tester med bare å fukte 
flyveasken, og de var veldig oppløftende. Da 
gikk reaksjonen ved romtemperatur, og den 
gikk raskt, fortalte han. Reaksjonen var så 
rask at NOAHs folk karakteriserte det som 
kommersielt interessant. I tillegg var utlak-
ingen av tungmetaller like lav eller lavere enn 
med dagens metode med svovelsyre. Jensen 
fortalte også at labtester tyder på at karbo-
natisert flyveaske kan brukes til å stabilisere 
andre farlige avfallsfraksjoner med høy utla-
king av tungmetaller som NOAH tar i mot.

TESTREAKTOR I BREVIK
Småskalatestene var utført i en såkalt fixed 
bed-reaktor som rommet 40-60 kg fuktet 
flygeaske. Her ble det tilsatt sveisegass 
med 18 prosent CO2 og 82 prosent argon i 
bunnen. – Denne reaktoren er ideell til å måle 
reaksjonshastighet, men ikke til behandling av 
flyveaske i litt større skala. Da vil gassen finne 
seg tunneler gjennom asken slik at bare litt 
av asken kommer i kontakt med den, forklarte 
Jensen.

Karbonbinding og stabilisering av flyveaske i ett
NOAHs anlegg på Langøya 
håndterer 300 000 tonn 
flyveaske i året. Hittil har 
den blitt nøytralisert med 
svovelsyre. Men et lovende 
pilotprosjekt i Brevik tyder på 
at CO2 kan gjøre samme nytten.

Av Astri Kløvstad

I samarbeid med Aker Solutions og Norcem har 
NOAH i sommer testet behandling av  flyveaske 

med CO2rik røykgass i denne reaktoren.
NOAH kan i framtida øke sin kapasitet på stabiliser
ing av flyveaske betraktelig og samtidig ta hånd 
om store mengder CO2 fra industrien. Det fortalte 
Morten Breinholt Jensen som er utviklingssjef ved 
NOAH på konferansen Farlig Avfall 2015.
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Karbonbinding og stabilisering av flyveaske i ett “
…det vil si en binding av 2550 000 tonn 
CO2, noe som tilsvarer utslipp fra samme 
antall biler.

LOADTRONIC 3MH - dynamisk og brukervennlig veiesystem

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

Det ble dermed mer testing, og etter to 
år var det utviklet en reaktor som sikrer at 
all aske kommer i kontakt med CO2-gass, 
og som dessuten har større kapasitet. Men 
også dette er bare en testreaktor. Den fikk 
NOAH plassere på Norcems fabrikk i Brevik 
hvor røykgassen fra sementproduksjonen ble 
brukt til prosessen. Prosjektet i Brevik har et 
budsjett på 8 millioner kroner hvorav halv-
parten er støtte fra Gassnovas Climitprogram.

EN BATCH I TIMEN
– Men det er et lavbudsjett prosjekt likevel, 
sa Jensen og viste bilde av reaktoren som 
er installert i et telt med en kran i taket. 
Det er en såkalt batchreaktor som fylles fra 
toppen med fuktet flyveaske fra storsekk, 
og tømmes gjennom en luke i bunnen når 
prosessen har gått sin gang. Røykgassen fra 
Norcems pipe kjøles ned før den blåses inn 
i reaktoren hvor aske og gass blandes. En 
CO2-sensor på pipa ut av reaktoren forteller 
når CO2-konsentrasjonen der er like høy som 

i røykgassen som kjøres inn. Da kan ikke 
asken ta opp mer CO2, og prosessen er ferdig. 
– En slik batch tar ca en time, sa Jensen. 
Da har 1450 kg aske blitt behandlet med 
300 normalkubikkmeter røykgass med en 
CO2-konsentrasjon på 18-19 prosent. 

Testingen i Brevik har foregått i sommer, 
fra mai til september. En av konklusjonene 
var at denne reaktoren har kapasitet til å 
behandle 10 000 tonn flyveaske i året.

– Det tilsvarer mengden fra Klemetsrudan-
legget i Oslo, og det er et betydelig anlegg. 
Men vi tror det er mulig å oppskalere til reak-
torer som har en kapasitet på 100 000 tonn 
i året, sa han. Han seg for seg at slike anlegg 
kan plasseres i industriområder som har store 
punktutslipp av CO2.

GRADVIS ØKNING 
Veien til en reaktor med kapasitet på  
100 000 tonn bør gå via en mellomstørrelse 
for å få luket bort barnesykdommer som 
oppdages underveis, mente Jensen. Neste 

steg blir derfor å øke reaktorstørrelsen til 5-7 
tonn per batch, altså en kapasitet på 50 000 
tonn per år og samtidig optimalisere design. 
Det er også et mål å prosjektere og bygge 
et pilotanlegg med kontinuerlig inn- og 
utmating av flyveaske – eller av andre alkalier. 
Jensen ser for seg at dette kan skje innen 
utgangen av 2018.

– Markedssjefen vår sier at vi skal behandle 
500 000 tonn flyveaske i året i 2020. Det 
vil si en binding av 25-50 000 tonn CO2, noe 
som tilsvarer utslipp fra samme antall biler, 
fortalte Jensen.

Den karboniserte flyveasken kan som 
nevnt brukes til stabilisering av andre avfalls-
fraksjoner, eller den kan legges på deponi. 
Men utviklingssjefen i NOAH har vyer ut over 
det: –  I 2025, om 10 år, har vi klart å utvinne 
salt fra flyveasken – til industrielt bruk eller til 
veisalt. Eller som et alternativ; da har vi klart 
å utvinne sink. For flyveaske inneholder litt 
av det også, om enn ikke så mye, avsluttet 
han.
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Endringene som foreslås kan deles i flere 
temaer:
• Endret regulering av innsamling og trans-

port.
• Avfallsprodusenten får utvidet ansvar.
• Endret regulering av mottak og mellom-

lagring av farlig avfall.
• Endringer og presisering kommunens 

mottaksansvar.
• Økt fokus på kompetanse.

INNSAMLERROLLEN FORSVINNER 
Krav til separate tillatelser til innsamling 
av farlig avfall og tankrensing faller bort. 
I dagens system er det slik at så lenge 
innsamlere har en tillatelse til innsamling, 
er avfallsprodusentens ansvar avsluttet når 
avfallet er deklarert og levert til innsamleren. 
De vedtatte endringene innebærer at avfalls-
produsenten nå vil være ansvarlig for avfallet 
helt til det er levert til godkjent mottaks- eller 
behandlingsanlegg, enten avfallsprodusen-
 ten transporterer avfallet selv eller bruker en 
ekstern transportør. Dette legger et større 
ansvar på avfallsprodusenten og kontakten 
mellom avfallsprodusent og mottaksanlegg.

KRAV TIL TRANSPORTØRENE
Forskriftens virkeområde er derfor endret 
slik at den nå også har bestemmelser om 
transport av farlig avfall (§ 11-2). Det 
innføres et krav til transport av farlig avfall 
mellom avfallsprodusent og mottak, for den 
som ervervsmessig transporterer farlig avfall. 
Transportøren må kunne fremvise skriftlig 
dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse 
til å ta hånd om det farlige avfallet som 
transporteres. Dette dokumentasjonskravet 

gjelder imidlertid ikke når avfallsprodusenten 
selv bringer det farlige avfallet frem til 
godkjent mottak eller behandling.

Farlig avfall som transporteres skal leveres 
til godkjent mottaker innen 24 timer.

LEVERINGSPLIKT
I dagens forskrift er det leveringsplikt til 
godkjente anlegg i Norge. I endringene 
presiseres det at leveringsplikten også kan 
etterleves ved levering til virksomhet utenfor 
Norge, i henhold til reglene om grensekrys-
sende transport. Endringen har neppe noen 
praktisk betydning da det eksporteres bety-
delige mengder farlig avfall allerede i dag.

Dersom avfallsprodusenten benytter en 
ekstern transportør skal det foreligge en 
avtale mellom den som har leveringsplikt 
og det anlegget som kan håndtere avfallet. 
Hvilke formkrav som stilles til en slik avtale 
sies det ingenting om. 

DEKLARERING
Kravet om utfylt deklarasjonsskjema fremgår 
av §11-14, hvor det heter at det ikke er tillatt 
for virksomheter å transportere farlig avfall 
uten utfylt deklarasjonsskjema. Deklarasjons-
skjemaet skal være utfylt før transporten 
starter. Ved elektronisk deklarering må det 
bety at deklarasjonsskjemaet er ferdig utfylt 
når det er underskrevet og sendt til neste 
ledd. Utfylt deklarasjonsskjema skal leveres 
videre til den som har tillatelse eller som kan 
håndtere avfallet (har tillatelse etter § 11-6, 
eller faller innunder unntaksbestemmelsene 
i § 11-7).

Kravet om en forhåndsavtale med 
mottaksvirksomheten gjelder ikke ved egen-

transport av det farlige avfallet. I disse 
tilfellene kreves heller ikke ferdig utfylt 
deklarasjonsskjema før transporten starter. 
Derimot kreves det at et deklarasjons-
skjema må være utfylt og underskrevet 
før det farlige avfallet leveres til godkjent 
mottaker. Dersom mottaker godkjenner 
lasten og deklarasjonsskjemaet, vil det i 
praksis være en avtale også her.

FORHOLDET TIL ADR
Som tidligere nevnt krever ikke de nye 
bestemmelsene utfylt deklarasjonsskjema 
for egentransport av det farlige avfallet. 
Men i de fleste tilfeller vil farlig avfall som 
transporteres være farlig gods, og det vil 
dermed være krav om transportdokument 
iht. forskrift om landtransport av farlig 
gods (ADR)*1.
Kravet om å legge frem skriftlig doku-

mentasjon om tilstrekkelig kompetanse 
gjelder heller ikke ved egentransport iht. 
avfallsforskriften, men iht. ADR stilles det 
konkrete krav til transportørens opplæring 
og kompetanse.  Dette gjelder uansett hvem 
som transporterer avfallet.

For transport av inntil 500 kg netto farlig 
gods er anvendelsen av ADR begrenset 
til krav som gjelder for emballasje, tanker, 
merking, samemballering, sikkerhetsrådgiver 
og transportdokument. For at disse forenk-
lede reglene skal gjelde stilles strenge krav til 
sjåføren. Sjåføren skal være opplært i: 

• bestemmelser for transport av farlig avfall
• hovedtyper av farer, inkludert merking og 

faresedler
• forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak 

tilpasset de ulike typer farer
• sikker lasting, lossing og transport av 

farlig avfall
• funksjon og prosedyrer for drift av teknisk 

utstyr på kjøretøy
• grunnleggende kunnskap for å minimere 

sannsynligheten for uønskede hendelser
• beredskapsprosedyrer, herunder nødven-

dige tiltak for å ivareta sikkerheten til 
mannskapet samt publikum og miljøet

• bevissthet om sikring (security)
• bestemmelsene for transport av farlig 

gods i vegtunneler og aktuelle forebyg-
gende tiltak og beredskapstiltak for slik 
transport.

1 Forskrift 1. april 2009 nr. 348 om landtransport av farlig 
gods.

Hva er endret i avfalls
forskriftens kap. 11?
Endringer i avfalls
forskriftens kap. 11 – farlig 
avfall ble vedtatt av Klima 
og miljødepartementet 
9. september i år og 
trer i kraft fra nyttår. 
Rådgiver Guro Kristine 
Milli og seniorrådgiver Eirik 
Wormstrand i COWI har 
sett nærmere på hva disse 
endringene består i.

››
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HVEM KAN HÅNDTERE FARLIG 
AVFALL?
Håndtering er definert som mottak, gjenvin-
ning og sluttbehandling, herunder forbered-
elser til og lagring i påvente av gjenvinning 
eller sluttbehandling. Begrepet omfatter 
likevel ikke lagring i påvente av levering, hos 
virksomhet som selv har generert avfallet. 

For mottak og mellomlagring av farlig 
avfall innføres standardiserte minimum-
skrav (nytt vedlegg 4), som en erstatning 
og forenk ling av flere av de kravene som i 
dag er gitt i enkelttillatelser. I tillegg til de 
standardiserte kravene skal mottaks- og 
mellomlagringsanlegg fortsatt ha en separat 
tillatelse etter forurensningslovens § 11. 
Her vil myndighetene kunne stille supple-
rende spesifikke krav til den enkelte aktør. 
Det gjelder for eksempel krav knyttet til 
lokaliteten for anlegget, mottaksmengder og 
typer samt maksimale lagringsmengder. Det 
kan også tenkes tilfeller der det må stilles 
ytterligere krav på områder som normalt er 
regulert gjennom standardkrav. Av standard-
kravene er det verdt å merke seg:

• Lagret farlig avfall skal ha tilstrekkelig 
tilsyn. 

 Det må innebære at lageret må være 
inspiserbart, dvs. at det er mulig å inspi-
sere alle enheter som er lagret og at dette 
gjøres daglig. En inspeksjon ved dagens 
start og slutt bør være en fast rutine. 

• Enhver lagring av farlig avfall skal skje 
under tak og på fast dekke. 

 Dette kravet vil nødvendigvis medføre 
konsekvenser for flere virksomheter.

 Annen lagringsmåte kan imidlertid aksep-
teres dersom virksomheten kan dokumen-
tere at den valgte lagringsmåten gir minst 
like lav risiko og miljøbeskyttelse. Ved 
større mengder må dette dokumenteres 
gjennom en risikovurdering.

• Mottatt avfall skal ikke lagres lenger 
enn 12 måneder.

 Skal virksomheten ha kontroll med 
lagringstiden vil det være påkrevet at de 
har tilfredsstillende journalføring.  For at 
mottakene skal få til dette er det viktig at 
de har implementert gode rutiner for jour-
nalføring hos de ansatte, i tillegg til at de 
bør ha et godt og brukervennlig system.  

• Finansiell sikkerhet
 Det stilles også krav om finansiell 

sikkerhet. Hensikten er å sikre en miljø-
messig god avslutning og opprydding 
i tilfeller der virksomheten nedlegges 
eller går konkurs. En finansiell sikkerhet 
vil sørge for at staten ikke må gå inn og 
rydde opp i et «varelager» med negativ 
verdi. Finansiell sikkerhet kreves allerede i 
dag av behandlingsanlegg for farlig avfall.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for 
anlegg hvor det driftsansvarlige selskapet 
er et kommunalt eller et interkommunalt 
selskap med begrenset ansvar. Men her vil 
det kunne komme endringer.

Regjeringen har foreslått endringer i 
lov om interkommunale selskap. Forslaget 
innebærer blant annet at det ubegrensede 
ansvaret for selskapets forpliktelser som 
eierne av de interkommunale selskapene 
har i dag, oppheves. Endringen medfører 
at ansvarsregelen i IKS-loven vil svare til 
ansvarsreglene i aksjelovene og statsfore-
taksloven, der prinsippet om indirekte og 
begrenset heftelse gjelder.

Det foreslås samtidig at det tas inn en ny 
bestemmelse i aksjeloven som presiserer at 
interkommunale selskaper ikke omfattes av 
aksjeloven. Dette innebærer eventuelt at alle 
interkommunale selskaper som organiserer 
seg etter IKS-loven vil måtte stille økonomisk 
garanti iht. til avfallsforskriften.

KOMMUNENS ANSVAR UTVIDES
Kommunens plikt til å motta farlig avfall 
fra husholdninger og virksomheter som 
genererer mindre mengder økes fra 400 kg 
til 1000 kg pr. avfallsbesitter pr. år. Dette 
begrunnes med at definisjonen av farlig 
avfall nå omfatter flere avfallstyper enn da 
mottaksmengden på 400 kg ble satt. Nytt 
er at det presiseres at det ved levering skal 
være vederlagsfritt for husholdninger å 
levere angitt mengde farlig avfall pr. år til 
kommunale mottak. Med avfallsbesitter må 
det forstås husstand/boenhet. I tillegg har 
kommunene allerede en forpliktelse til å ta 
imot inntil 500 kg PCB-holdige isolerglass-
ruter fra avfallsbesitter (vederlagsfritt fra 
husholdninger) og fra virksomheter med 
mindre mengder (Avfallsforskriftens § 14-3).

Da mengdebegrensningen heves betydelig 
vil kommunen i praksis få utvidet ansvar 
for «nye» avfallstyper som for eksempel 

impregnert trevirke, ikke PCB-holdige isoler-
glassruter og asbest, som fort kan utgjøre 
relativt store mengder fra husholdninger. 
Flere kommuner har til nå tatt betalt for slike 
avfallsfraksjoner.

For næringsavfall er endringen kun en 
økning av den mengden kommunen har plikt 
til å ta imot, fra 400 kg til 1000 kg avfall pr. 
avfallsbesitter pr. år. Kommunen kan som før 
ta betalt for slikt avfall.

Blant flere unntak fra kravet om tillat-
else finner vi en revidert bestemmelse om 
kommunale ordninger for mottak av farlig 
avfall (§11-7e). Dette gjelder for mindre 
kommunale ordninger som drives av den 
enkelte kommune eller ved et interkommu-
nalt samarbeid.  Grensen for tillatt mengde 
mottatt per avfallsbesitter heves fra 1000 
kg til 1500 kg. Samtidig settes grensen for 
total lagringskapasitet til 50 tonn. Tillatt 
lagringstid på 6 måneder opprettholdes.  
For øvrig gjelder standardbestemmelsene i 
det gamle vedlegg 2 som nå blir vedlegg 3.

DOKUMENTERT KOMPETANSE
Det heter (§ 11-3 bokstav d) at den som 
håndterer farlig avfall, på forespørsel skal 
fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at 
vedkommende har tilstrekkelig kompetanse 
til å ta hånd om avfallet. Denne bestem-
melsen supplerer kravet om at farlig avfall 
skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle 
skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare 
for forurensning eller skade på mennesker 
eller dyr.

Det gis ingen konkretisering av hva som 
er tilstrekkelig kompetanse. Det vil være den 
enkelte virksomhet som selv må definere 
hvilken kompetanse som er nødvendig for 
å ha en forsvarlig drift i tråd med ramme-
betingelsene, og sørge for at de ansatte i 
virksomheten har tilstrekkelig kompetanse og 
at den kan dokumenteres.

FARLIG AVFALL

Kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall vederlagsfritt fra husholdninger økes fra 400 kg til 1000 kg pr år pr 
husholdning.
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Med plukkanalyser kan du få en økt 
kunnskap om dagens mengde og sam-
mensetting av avfall.

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

Hvis du vil vite mere:  +46 76 894 80 89

www.envir.se

Envir plukkanalyser nå til Norge!

Besøk www.envir.se og følg oss på 
www.facebook.com/ENVIR.se

HAAHJEM® ELME mobil 
magnet- og virvel-
strømseparator

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

33|                            | nr 5 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



FARLIG AVFALL

Norge har siden 2009 ikke tillatt eksport 
av kvikksølv til gjenvinning. Eksport til 
sluttdisponering har kun vært tillatt av 
Miljødirektoratet dersom eksportsøker kan 
dokumentere og garanterte at kvikksølvet 
tas ut av kretsløpet. Et tysk behandlingsan-
legg for kvikksølv – benyttet også av norske 
farlig avfallsaktører – ble nylig stengt grunnet 
ulovligheter i forbindelse med ulovlig slutt-
deponering i en tysk saltgruve. I denne saken 
har dom falt i tysk domstol, og selskapet som 
sto bak er slått konkurs.

BEHANDLINGSKAPASITET RESER
VERT NORGE
Det Sandefjordbaserte selskapet ScanWaste 
AS – med lang erfaring innen farlig avfall – har 
nå inngått avtale med det anerkjente sveit-
siske farlig avfallsselskapet Batrec Industrie 
AG. Avtalen omhandler behandlingskapasitet 
for kvikksølvavfall fra Norge. Batrec har en 
behandlingsprosess som er godkjent for 
forbehandling av kvikksølvrestene etter at 
de er tatt ut av avfallet. Kvikksølvet transfor-
meres til en form som tilfredsstiller krav for 
sluttdeponering i tyske saltgruver.

ØKONOMISK RISIKOFYLT Å LAGRE 
AVFALLET
– Behandlingsløsningen som nå er tilgjen-
gelig er trygg, anerkjent og dokumentert. 
Utfordringen ved spesielt kompliserte farlig 
avfallsfraksjoner er imidlertid å få reservert 
eksklusiv behandlingskapasitet slik at avfallet 
kan komme raskt til behandling og sluttdepo-
nering. Å ha slikt avfall på lager inntil løsning 
er funnet, er utfordrende og strider som regel 
med tillatelsene. Uforutsigbarheten med 
eventuelle tilgjengelige behandlingsløsninger 
og behandlingskapasitet, kan resultere i 
store økonomiske konsekvenser ved lagring 
og utsatt levering til behandling, sier daglig 
leder Tom Mathisen i ScanWaste AS.

KVIKKSØLV BLIR UTFORDRING I 
MANGE ÅR
Også Miljødirektoratet kommenterer på 

sine hjemmesider at behandling og lagring 
av kvikksølv og kvikksølvholdig avfall er 
en utfordring. Det pågår internasjonalt 
forsknings- og utviklingsarbeid for å finne 
langsiktige og miljømessig forsvarlige 
behandlings- og lagringsløsninger med særlig 
vekt på metallisk kvikksølv, skriver direkto-
ratet. Alt tyder imidlertid på at kvikksølv blir 
en betydelig farlig avfallsfraksjon i oversku-
elig framtid. Forbud mot bruk av kvikksølv i 
nye produkter, vil kun medføre en langsom 
utfasing av dette farlige grunnstoffet.

NFFAveilederen er nettopp utgitt i 
sin 5. reviderte utgave. Et stadig mer 
omfattende og komplekst regelverk 
har medført rekordstor pågang etter 
«NFFAveilederen 20152017». 
 Allerede èn uke etter lansering er det 
distribuert nærmere 2.000 eksem
plarer!  

Generalsekretær Roar Hansen i Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA) mener 
behovet for kunnskapsformidling og 
god veiledning innen farlig avfallsom
rådet er større enn noensinne. 

– Vi arbeider i en krevende næring, og 
myndighetenes krav til bransjen om 
tilstrekkelig og dokumentert kom
petanse gjør at behovet for oppdatert 
og godt tilgjengelig veiledningsma
teriell er betydelig. NFFA opplever 
vekst også i antall henvendelser fra 
medlemmer som ønsker samhandling, 
har behov for avklaring vedrørende 
tolkning av regelverk, forskriftsfor
ståelse, spørsmål knyttet til deklaras
jonsproblematikk samt en rekke andre 
forhold, sier Hansen. 

En ekspertgruppe med erfarne 
bransjefolk i medlemsmassen har 
deltatt i arbeidet med den omfattende 
revisjonen av NFFAveilederen 2015
2017. Prosjektleder Marit Lindstad i 
NFFA har ledet arbeidet i samarbeid 
med bl.a. AnneMette Lillehagen i AS 
Farlig Gods. Representanter fra DSB, 
Miljødirektoratet, Statens strålevern og 
IFE har inngått i en referansegruppe 
og det er innhentet juridisk rådgivning 
til prosjektgruppen fra NFFAs nettverk. 
Det understrekes likevel at forenin
gen selv tar ansvar for det faglige 
innholdet.

STOR INTERESSE FOR 
NY NFFA-VEILEDER 

Ny løsning for 
   «norsk» kvikksølv
Kvikksølv – som er en av de farligste miljøgiftene – har lenge vært en problemfraksjon 
innen farlig avfallsbransjen. I Norge er gjenvinning av kvikksølv forbudt, og Basel
konvensjonen forbyr eksport av kvikksølvholdig avfall til land utenfor OECD. Nå kan 
endelig en løsning være mulig for dette problemavfallet.

Tom Mathisen, daglig leder i Scanwaste, har gjort 
avtale med det sveitsiske selskap Batrec Industrie om 
levering og sluttbehandling av kvikksølv.
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DU KILDESORTERER  
IKKE FOR 
GRØNT PUNKT. 

Du kildesorterer for dem som kommer etter deg. Når du kildesorterer blir emballasjen gjenvunnet til nye 
produkter. Slik tar du miljønsvar og sørger for at bedriften din bryr seg. Finn ditt nærmeste returpunkt på 
www.grøntpunkt.no eller avtal henting med innsamleren din. 

Grønt Punkt er en returordning for bedrifter som tar ansvar for sin emballasje.
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Mange steder i landet er til
gangen på jomfruelig stein 
og grus så god at du nærmest 
får slengt den etter deg. Det 
forhindrer ikke at Velde Pukk
verk har investert mer enn 35 
millioner kroner i et nytt anlegg 
for knusing, vasking og sorter
ing av rive og gravemasser. 

Av Johs. Bjørndal

Det er Ankerløkken Equipment som har 
levert det såkalte C&D recycling-anlegget.  
Det  er produsert av det irske selskapet 
CDE, en verdensomspennende aktør 
innenfor behandling av tyngre masser og 
vann. Anlegget i Sandnes har kapasitet til å 
behandle 300 tonn rive- eller gravemasser 
i timen, som først knuses deretter vaskes 
og til slutt siktes i ulike fraksjoner. Organisk 
materiale, metall og finstoff tas ut gjennom 
denne prosessen, det siste avvannes og 
presses til en slags filterkaker som foreløpig 
går til deponi. 

Anlegget er ikke det første i Norge, en 
mindre utgave er levert til AF-gruppen i 
Trondheim og til NCC i Bergen. Peter Craven, 
markedssjef i CDE Global, forteller at man kan 
putte nesten hva som helst i anlegget.  
– Vi har testet det på gjenvinningsglass 
i Australia og resultatet var utmerket. 
Problemet er at ytterst få har glass i slike 
mengder, forteller han. 

Det er vaskeprosessen som gjør dette 
anlegget unikt. Rundt 60 000 liter vann 
i timen går med til å skylle massene før 
finstoffet felles ut i et sedimenteringsbas-
seng. En separator med en hel stabel sikter 
oppå hverandre sørger for at rent materiale 
kommer ut i fem forskjellige finhetsgrader, 
fra sand til pukk grøvre enn 32 mm. 

Som omtalt i forrige utgave av Kretsløpet 
tar Velde Pukkverk imot betydelig mengder 
betong og lett forurenset jord fra prosjekter 
på sørvestlandet. Men etterspørselen etter 
gjenvunne masser er beskjeden og konsern-
sjef Egil Velde er smertelig klar over at inves-
teringen i dette anlegget ikke lar seg forsvare 
på kort sikt.  – Men dette avfallet oppstår og 
kommer inn, og deponiet vårt fylles opp. Jeg 
ser dette som en investering for framtida, 
sier konsernsjef Egil Velde. 

GJENVINNING

Stort gjenvinningsanlegg for tyngre 
masser på plass i Sandnes

Nesten samme hva du putter inn i anlegget får du ut inert materiale sortert i seks ulike størrelsesfraksjoner.

Før avvanning 
og pressing har 
finstoffet en konsis
tens omtrent som 
yoghurt.

Fornøyde leverandører er Peter Craven, markedssjef hos CDE Global, 
Ole Andreas Aaserud, daglig leder i Ankerløkken Equipment og Morten 
Paulsen, teknisk leder samme sted. 

Kunden, konsern
sjef Egil Velde i 

Velde pukkverk, er 
også fornøyd. Men 

fullt klar over at 
dette er en investe
ring der lønnsomhe
ten ligger noe fram 

i tid.
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www.mtgruppen.no

Med over 20 års erfaring er vi stolte av å være 
ledende leverandør av løsninger for lukt -og 
gassrensing. Vår målsetting er at du skal få det 
mest optimale anlegget tilpasset dine behov. 

Vi tar ansvar! Våre erfarne medarbeidere sørger for at du 

til enhver tid har en løsning som er til glede for deg og dine 

naboer.

Miljø-Teknologi - din ekspert på lukt og gassrensing

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 

Tlf: +47 35 58 37 00 • post@mtgruppen.no 

VI LØSER DINE 
LUKTPROBLEMER!
VI TILBYR LUKTREDUKSJON FOR ALLE FORMÅL



GJENVINNING

Vi møter ham utenfor den store fabrikken i 
fjellbygda Folldal i Hedmark. Ute på anleggs-
området ligger det store hauger med plast, 
tilkjørt med trailere fra avfallsmottak over 
hele Norge. Dette er bæreposer, strekkfolie 
og rundballeplast som skal gjenvinnes.  – Vi 
kutter, vasker, tørker, kverner og lager regra-
nulat av plastfolien i vår fabrikk, sier han.

Ingen journalister – eller andre uvedkom-
mende – får lov til å komme inn i fabrikken og 
ta bilder. Her er det industri i skarp konkur-
ranse. Men når vi ser innenfor den ene porten 
som står åpen, får vi øye på store sekker. Og i 
sekkene er det små plastkuler – regranulatet 
– det ferdige produktet til Norfolier GreenTec, 
avdeling Folldal. – Vårt regranulat selges 

som råstoff til andre fabrikker som lager nye 
plastposer, plastsekker, folie og plastplater av 
det, forklarer fabrikksjefen.

Mye kjøres til søsterfabrikken Norfolier 
GreenTec på Notodden, en stor produsent 
av avfallssekker. Og mye selges til fabrikker i 
forskjellige land i Nord-Europa.

BRUKT PLAST
Fabrikksjefen understreker at all plast som 
tas i mot i Folldal er «post consumer», det vil 
si at det er brukt plast.  – Vi driver med 100 

prosent gjenvinning, i motsetning til enkelte 
andre fabrikker, der de snakker om gjenvin-
ning når de for eksempel bruker om igjen det 
de stanser ut for å få håndtak på sine nye, 
jomfruelige plastposer.

– Hvordan er renheten på plasten som 
kommer inn?

– Det er blitt mye bedre de siste årene. 
Plasten fra handel og industri er blitt bra. Men 
landbruksfolie vil alltid inneholde noe sand, 
jord og gras, sier han.

Fabrikken i Folldal har en ansatt som reiser 
til avfallsmottakene rundt omkring i Norge 
for å holde kurs og drive opplæring av de som 
arbeider der. Disse kursene har gitt svært 
gode resultater i form av bedre kvalitet på 
plasten.

– Hvorfor blir ikke gjenvunnet plast helt 
ren?

–  I regranulatet fra vår fabrikk er det bitte 
små partikler som for eksempel sandkorn 
eller partikler fra cellulose – papiretiketter på 
plasten som kommer inn. 

– Hvorfor er det en spesiell lukt fra plast-
poser som lages av gjenvunnet plastfolie, 
sammenlignet med poser fra jomfruelige 
materialer?

–  Det kan være litt lukt fra brent cellulose i 
gjenvunnet plast.

NYE MASKINER
Plastbransjen er i rivende utvikling. Norfolier 
GreenTec, avdeling Folldal investerer stadig i 
nye maskiner for å lage et best mulig produkt.

– I den senere tid er plasten som produ-
seres blitt stadig tynnere og i flere lag. Når 

Folien gjenvinnes i Folldal
Enorme mengder plastfolie blir 
kjørt til Norfolier GreenTec sin 
fabrikk i Folldal i Hedmark. Der 
gjenvinner de plastfolien, slik 
at det kan lages nye produkter 
av plasten. – Vi tar imot om 
lag 20.000 tonn plastfolie fra 
handel, industri og landbruk 
i året, sier fabrikksjef Frode 
Brendryen.

Av Harald Vingelsgaard

Fabrikksjef Frode Brendryen er stort sett tilfreds med kvaliteten på råstoffet som kommer inn til Norfolier Green 
Tec i Folldal.
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denne plasten kommer til oss, betyr det at 
vi får mange flere kvadratmeter å vaske og 
tørke enn vi hadde tidligere. Derfor må vi 
investere i nye maskiner, og gjøre kontinuerlig 
vedlikehold og oppgradering av maskinene 
som vi bruker, forteller Brendryen.

GRUVESAMFUNN
Folldal er ei fjellbygd hvor det var gruvedrift i 
flere hundre år. Gruva ble lagt ned i 1993 og 
130 ansatte mistet jobben.  Etter gruve-
driften ble gjenvinningsbedriften startet. 
Bygningene fra gruva på Hjerkinn ble flyttet 
og brukes fortsatt som lokaler til fabrikken. 
Fabrikken het Folldal Gjenvinning i mange år, 
noe den fortsatt gjør på folkemunne. 

Flere ansatte ble med på flyttelasset fra 
gruva på 1990-tallet. Nå har fabrikken 30 
ansatte, 20 av dem arbeider i fem-skift-
turnus, døgnet rundt.  – Vi har svært stabil 
arbeidskraft i fabrikken. De er vant til å gå 
skift, det er tradisjon for skiftjobbing i Folldal 
fra tiden med gruvedrift, sier fabrikksjefen. 

Han mener beliggenheten i den avsides 
fjelldalen ikke er noe problem. – Folldal ligger 
nesten midt mellom Oslo og Trondheim, 
dermed er vi faktisk ideelt plassert i forhold 
til mange av våre kunder, sier Brendryen.

Folldal er et av de tørreste stedene i Norge, 
et sted med svært lav luftfuktighet, spesielt 
om vinteren når det pleier å være veldig 
kaldt. Lav luftfuktighet gir mindre behov for 
energi til å tørke plasten i fabrikken. 

MILJØVENNLIG
Plast var på full fart inn i samfunnet på 

1990-tallet, da Folldal Gjenvinning ble 
startet. Fabrikken er med andre ord en 
miljøsatsing. – Vi ønsker å yte vårt bidrag til 
et grønnere Norge i fremtiden, sier fabrikk-
sjefen. – Vi reduserer energiforbruket med 
80 prosent sammenlignet med produksjon 
av jomfruelig plast. Og vår produksjon utgjør 
like stor reduksjon i CO2-utslipp som hele 
elbilparken i Norge. Brendryen viser her til 
beregninger som et konsulentselskap har 
gjort for Norfolier GreenTec. I dette klima-
regnskapet er også CO2-forbruket til alle 
trailerne som kjører til fabrikken med plast 
og regranulatet som bringes til andre steder 
langt unna Folldal med. 

POSITIVE
Brendryen viser også til en undersøkelse der 
98 prosent av de spurte er positive til bære-
poser laget av gjenvunnet plast. Nesten like 
mange er positive til at det brukes ressurser 
på å samle inn og gjenvinne plast. 

Fabrikksjefen har en oppfordring til norske 
kommuner og selskapene som samler inn 
avfall.  Han tenker da spesielt på søppelsek-
kene som husholdningene bruker til restavfall 
og plastavfall. – I anbudene som legges ut for 

kjøp av disse sekkene, bør det spesifiseres at 
sekkene skal være laget av gjenvunnet brukt 
plast, mener han.

Fabrikken i Folldal har siden starten på 
1990-tallet opplevd både oppturer og 
nedturer med permitteringer og en konkurs i 
2012.  Nå kan det bli en ny opptur.  
– I overskuelig framtid blir det stadig mer 
plast i samfunnet. Fra å være et problemav-
fall er plast blitt en ressurs. Etterspørselen 
etter varene våre blir stadig større og vi ser 
lysere på fremtiden enn vi noen gang har 
gjort, avslutter fabrikksjef Frode Brendryen.“

Det bør spesi
fiseres i renova
sjonsanbudene at 
poser og sekker 
skal være av 
 gjenvunnet plast.

Fabrikken i Folldal produserer regranulat som senere 
blir til nye plastprodukter.

 Neuenhauser SuperScreener Stjernesikt—
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 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Neuenhauser Flipflowsikt NH752 

 For sortering av subbus, sand, aske, 
gips, glas, kompost, klebrige / fuktige 
masser m.m 

 Gode resultater og kapasitet selv med 

Fordi vi bryr oss!! 

39|                            | nr 5 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



GJENVINNING

Norfolier GreenTec ble etablert i 2012, 
og viderefører fabrikkene i Folldal og på 
Notodden. Selskapet har til sammen 60 
ansatte, 30 i Folldal, 26 på Notodden, de 
øvrige arbeider med salg i Oslo, i tillegg til at 
de har en selger i både Sverige og Danmark. 
Norfolier GreenTec  tenker langsiktig med 
investeringene, sier Trond Lia. Men det 
hjelper ikke å ha topp maskiner, hvis en ikke 
har flinke folk til å bruke dem. – Vi har stabil 
og god arbeidskraft både i Folldal og på 
Notodden.

OVERSKUDD I FJOR
Omsetningen i fjor var 90 millioner kroner for 
hele selskapet, en kraftig økning fra året før.  
I fjor ble det også overskudd, etter at 2013 
ga røde tall. Selskapets omsetning fortsetter 
å stige i år.

Norfolier GreenTec eies av selskapene 
Katalysator og Fleming industrier som har 
50 prosent hver. Katalysator er et inves-
teringsselskap eid av Møllergruppen, mens 
Fleming Industrier er eid av ekteparet Rune 
og Barbara Thoralfsson. – Vi har et veldig 
godt og solid eierskap. De har veldig sterk tro 
på konseptet med gjenvinning av plast som 
det skapes nye produkter av, enten vi gjør det 

selv på Notodden eller det blir gjort av andre 
produsenter, sier administrerende direktør 
Trond Lia.

– Vi ser at kvaliteten på råvarene inn til 
fabrikken i Folldal alltid vil variere, både i pris 
og kvalitet. For oss som gjenvinner er det 
svært viktig å ha moderne produksjonsutstyr, 
tilpasset nye typer plast som kommer på 
markedet.  Derfor har vi gjort investeringer 
i nye maskiner, noe som gir gode resultater, 
sier Lia.

Norfolier GreenTec lager avfallsposer i alle 
format og farger på Notodden, av regranulat 
som de får tilkjørt fra sin egen fabrikk i 
Folldal. Kundene til fabrikken på Notodden er 
blant andre alle de store dagligvarekjedene i 
Norge. Selskapet har også rundt 60 prosent 
av kommunemarkedet, det vil si de store 
svarte avfallssekkene til restavfall og de 
gjennomsiktige til plastavfall. 

EUSERTIFISERT
Norfolier GreenTec´s gjenvinningsanlegg i 
Folldal er EuCertPlast sertifisert, som den 
første i Norden, ifølge administrerende 
direktør Trond Lia. Sertifiseringsordningens 
mål er å forbedre sporbarhet på innsamlet 
brukt plast og forbedre kvaliteten på gjen-

vinnings- og handelspraksisen for plastavfall.  
En bedrift blir først EuCertPlast godkjent 
etter en grundig revisjon av arbeidsrutiner og 
sporbarhet som følger hele avfallstrømmen. 

– Hvordan ser fremtiden ut for Norfolier 
GreenTec?

– Det er et tøft marked med små marginer. 
Men vi ser positivt på det, med veksten vi 
har, og gleder oss til fortsettelsen. Vi har 
produkter med fremtiden foran seg, sier 
administrerende direktør Trond Lia.

Norfolier GreenTec investerer 
over 15 millioner
– Norfolier GreenTec har inves
tert over 15 millioner kroner i 
forskjellige maskiner, for å øke 
kapasiteten og forbedre kvali
teten på gjenvunnet plast, sier 
administrerende direktør Trond 
Lia.

Av Harald Vingelsgaard

Norfolier Norge var forløperen til Norfolier 
GreenTec. Norfolier Norge gikk konkurs 
i 2012. Før konkursen var det fabrikker 
både i Estland og Danmark, i tillegg til de 
i Folldal og på Notodden. Kort tid etter 
konkursen ble det nye selskapet Norfolier 
GreenTec etablert, og dette selskapet 
driver kun fabrikkene i Norge videre.  
Ekteparet Rune og Barbara Thoralfsson 
eide selskapet Norfolier Norge da det gikk 
konkurs. 

Administrerende direktør Trond Lia 
viser fram noe av det Norfolier Green

Tec lager på fabrikken på Notodden. 

KONKURSEN I 2012 
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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

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
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DEBATT

Ingen i næringslivet vil normalt si at de er 
imot konkurranse. Mange kommuner synes 
også det høres fint ut med konkurranse. For 
regjeringen kan det virke som om konkur-
ranse er løsningen på det meste. Myndig-
hetene har satt i gang en prosess for å 
vurdere rammebetingelsene for emballasje. 
Miljødirektoratet skal komme opp med 
et forslag før snøen faller, dvs. innen 17 
desember. 

HVA VIL VI OPPNÅ? 
Men hva vil vi egentlig med produsentan-
svaret for emballasje? Snøballen har begynt 
å rulle, men vet vi hvor denne prosessen 
ender? Kan snøballer rulle tilbake? Lar det 
seg gjøre å konkurranseutsette en dugnad? 
Og hva skal vi gjøre frem til det perfekte 
regelverk, med en fungerende clearing og 
kontroll, er på plass? Det blir kanskje nærmere 
2020. Taperen her kan fort bli miljøet, 
dernest kanskje kommunene og forbrukerne.    

Alle er enige om at konkurranse ofte er 
positivt. Og det finnes konkurranse mellom 
returselskaper for emballasje i andre land. 
Men hva er best for Norge? Og hva vet vi om 
utviklingen og konsekvensene i andre land? 
Kan vi lære noe av andre og vil vi lære noe av 
andre?

TYSKE ERFARINGER
I Tyskland finnes det 9 konkurrerende 
systemer for (salgs-)emballasje. For mer enn 
10 år siden åpnet man for konkurranse, og 
produsentene måtte selge seg ut av sitt eget 
selskap, Duales System Deutschland (DSD), 
for på den måten å skape en fair konkur-
ranse mellom systemene. Den amerikanske 
kjøperen av DSD tappet selskapet og tjente 
store penger før selskapet igjen ble solgt i 
markedet. DSD har siden mistet markeds-
andeler og strever for å overleve økonomisk. 
I dette markedet gjelder det å samle inn, 
snabb-sortere og «gjenvinne» billigst mulig 
og ikke materialgjenvinne et eneste gram mer 

enn målet (36% mål for plast siden 1994).  
Materialgjenvinningen av plastemballasje 
har som en følge av dette gått betydelig ned 
siden år 2000. Mye dynamikk og spetakkel 
har man fått, men samtidig også stadig 
mindre transparens. Transparens er jo noe 
samfunnet er svært opptatt av, ikke minst 
EU-Kommisjonen. De tyske myndighetene 
ligger hele tiden på etterskudd med nødven-
dige tillegg til forskriftene. Clearingen mellom 
retursystemene har vært problematisk. 
Vinneren, på kort sikt, er store tyske bedrifter 
som har forhandlet seg til rabatt, samt alle 
gratispassasjerene som ingen lenger kan 
ha kontroll på. Ny lovgivning står i stampe 
politisk. Dette er en gullalder for advokater, 
konsulenter, media og røvere. Men kanskje 
kommer det hele på skinner igjen, hvem vet?

BELGIA HAR ORDEN I SYSAKENE 
Belgias myndigheter lar seg ikke imponere 
av det tyske regime; Belgia er rett og slett 
et for lite marked (10 mill. innbyggere) 
for å ha konkurrerende systemer, sier 
myndighetene der. I stedet for å innføre en 
løpende konkurranse mellom retursystemer, 
gjennomføres det en konkurranse om å få 
oppdraget, hvert femte år, henholdsvis for 
husholdningsemballasje og transportembal-
lasje. De to systemene må i sin tur konkur-
ranseutsette all sortering og gjenvinning. 
Belgia, som vi ofte oppfatter som et splittet 
land, har faktisk et enhetlig kildesorterings-
system i hele landet, i et godt samarbeid 
med kom  munene. Og belgierne kildesorterer 
det meste, i ett enhetlig system, inklusive på 
flyplasser og jernbanestasjoner. 

ØSTERRIKE HAR FÅTT 
KONKURRANSE 
ARA systemet i Østerrike har også fått 
konkurranse. Konkurransen ble riktignok først 
tillatt etter at et regelverk kom på plass. 
Som i Tyskland baseres konkurransen på et 
enhetlig innsamlingssystem for kommunalt 

emballasjeavfall, en gul dunk eller sekk med 
bestemte fraksjoner etc. Så kan de konkur-
rerende systemene slåss om innholdet i 
de gule dunkene fra husholdningen. Billig, 
billig. Åpenheten om statistikk kan det nå 
bli en slutt på. Ambisjonene om å utvikle en 
gjenvinningsindustri i Østerrike står også for 
fall. Som i Tyskland kan man sikkert spare mer 
på kommunikasjonskostnader og FoU også, 
det er klart det kan bli billigere. De samme 
aktør ene som har startet opp i Østerrike, 
prøver seg nå også i Frankrike og Kanada. 

KONKURRANSE OGSÅ I NORDEN
Finland, som så langt ikke har samlet inn 
plast fra husholdningene, har nylig fått 
en ny lovgivning. Den åpner i teorien for 
konkurranse. Hvert system må imidlertid 
forplikte seg til å sette ut ca. 400 kontainere 
for plast, ved kjøpesentra etc. (ved siden av 
hverandre?). 

I Sverige har retursystemene for 
emballasje også vært basert på returpunkter; 
ett returpunkt per 1000 innbyggere, styrt 
og betalt fra Stockholm. En stadig mer 
plagsom konkurrent i Sverige, TMR, har 
etter iherdig innsats mot Konkurranseverket 
fått fri adgang til å hente kontainere på 
returpunktene i henhold til sin tonnasje/ 
markedsandel. TMR henter sine kontainere 
og sender en rapport til Naturvårdsverket 
om at alt blir «återvunnet» som det skal. Og 
det høres fint ut, det er bare det at stakkars 
Naturvårdsverket ikke har tid og ressurser 
til å kontrollere tallene. I stedet jobber man 
der med en ny forskrift, som skal regulere 
konkurransen i fremtiden. Forskriften er blitt 
utsatt minst én gang, nå snakker man om en 
implementering i 2019. I mellomtiden kan 
TMR friste næringslivet med stadig billigere 
vederlag, og sine eiere med en fantastisk 

Produsentansvar for emballasje, hva nå?
Sammenlignet med andre land har Norge basert på sine 
 bransjeavtaler, oppnådd svært gode resultater på innsamling 
og gjen vinning av emballasje. Dette gjelder ikke minst for plast, 
som jeg er spesielt opptatt av. Norge kan vise til en høy andel 
materialgjenvinning og har dessuten hatt lite støy rundt material
selskapene. Idyllen varte helt til Elretur varslet at de vil  utfordre 
 materialselskapene med et nytt retursystem for emballasje i 
Norge.

Av Peter Sundt, Mepex Consult AS

Peter Sundt, tidligere direktør i Plastretur, er bekymret 
for den framtidige utviklingen av produsentansvar for 
emballasje. Foto Astri Kløvstad.
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Produsentansvar for emballasje, hva nå?
profitt. Hva som egentlig skjer med plasten er 
det ingen som helt vet.

KONKURRANSE KREVER 
DETALJERTE SPILLEREGLER
Skal det bli konkurranse i Norge, tror jeg det 
blir nødvendig med en detaljert regulering 
og ditto steinhard myndighetskontroll og  
-sanksjoner. Alt annet er «urettferdig» og slik 
vil vi ikke ha det i Norge heller. Det må f.eks. 
reguleres ned på hver minste fraksjon, ett 
tonn plast er ikke ett tonn plast. Og tonn-
asjen må dessuten beregnes per kommune 
eller kanskje per fylke. I hvert fall hvis man 
ønsker innsamling i hele landet i fremtiden. 
Det må videre opprettes et clearingssystem 
som også må beregne den totale tilførsel 
for å kunne fordele byrdene i forhold til 
fastsatte mål, inkludert gratispassasjerene. 
Konkurranse kan vel ikke være slik at f.eks. 
Grønt Punkt henter yoghurtbeger i Finnmark 
mens konkurrenten henter klar folie fra IKEA? 
Interessant nok har Elretur og Norsk Industri 
signalisert at man ikke ønsker å betale 
kommunene noen form for godtgjørelse.  
Som i Tyskland blir det kanskje også naturlig 
at produsentene må selge seg ut og åpne for 
kommersielle interesser, dvs. nye eiere som 
kan styre etter profitt og samle inn det som 
kommer. Alternativt kan hver især lage sitt 
eget retursystem («Selbstentsorgung» som 
de kaller dette feilsteget i Tyskland). Man kan 
vel uansett neppe ha en løsning med «litt 
dugnad». Norge må ta et valg.

Muligens er jeg gammeldags, kanskje har 
Torbjørn Berntsen og hans unike pragmatiske 
og enkle bransjeavtaler, samt næringslivets 
dugnad gått ut på dato også. Mon tro om 
ikke tiden for «gentlemen’s agreements» 
er avleggs også. Det finnes kanskje ikke 
noen gentlemen igjen heller. Det er neppe 
usannsynlig at prosessen med nye rammebe-
tingelser kan pågå i mange år, som i Sverige 
og Tyskland og som tilfelle har vært mht 
regelverket for EE-avfall i Norge. Vi er på vei 
inn i en hengemyr. 

MISFORSTÅELSE
Og her kan vi stoppe opp og reflektere over 
at denne nye prosessen kom i gang fordi 
noen var uenige om hvor mye emballasje det 
er rundt en vaskemaskin! Snakk om et skudd 
i Sarajevo. Myndighetenes argument for å 
sette i gang ble dessuten forklart med en 
påstått uenighet om støtten til kommunene 
for glass- og metallemballasje, en fillesak 
som i mellomtiden er både løst og løsbar for 
fremtiden. – Myndighetene skal heller ikke 
blande seg opp i slike saker, sa Berntsen. 

Argumentet om at alt må forskriftsreguleres 
pga EUs sirkulære økonomi-pakke er trolig 
basert på en misforståelse. Pakken fra EU 
kommer først 2. desember, og nye EU-direk-
tiver er kanskje klare først i 2017 eller 2018. 
Den nye EU-kommisjonen ønsker for øvrig 
mer frivillige avtaler og har så vidt vites intet 
krav om at Norge skal forskriftsregulere.

NOEN BØR SNAKKE SAMMEN
På sviktende grunnlag kan vi derfor frykte 
en lang norsk prosess mht nye ramme-
betingelser. Etter hvert vil man oppdage at 
regelverket må bli meget detaljert og at det 
er behov for et stort apparat for clearing, 
oppfølging, kontroll og sanksjonering. 
 Alternativet til dette er «vill vest». Og mens 
vi venter til 2018 eller så, er det fritt frem for 
hvem som helst å kalle seg retursystem og 
sende et brev hvert år om hvor mye man har 
«gjenvunnet».

Finnes det en vei ut av dette? Kan man 
likevel finne en vei videre med bransje-
avtalene? Kanskje, ring en konsulent eller 
en ambulanse! Mye tyder på at næringslivet 

nå må samle seg og snakke sammen, slik de 
greide i 1995.

PS: Og hva bør så Danmark gjøre? Hvis 
danskene ikke har satset på produsentansvar 
for emballasje fra husholdningene så langt, 
kan de like godt droppe tanken for fremtiden 
også. Hvis alternativet er «vill vest», bør 
kanskje kommunene få fortsette sitt arbeid 
med ansvar for det kommunale avfallet og 
sende regningen direkte til husholdningene 
og ikke via omveier. Danmark har relativt 
få og meget profesjonelle kommuner som 
raskt bør kunne investere i 5-10 sorterings-
anlegg basert på et mulig nasjonalt krav om 
at alt skal sorteres før forbrenning. Dette 
kan være en mer fremtidsrettet løsning 
enn de som utvikles i Norge og Sverige. For 
fokus må være miljø, samfunnsøkonomi og 
høy materialgjenvinning, ikke flere aktører 
som maksimerer profitt uten å ta ansvar 
for helheten.  Kanskje Danmark blir nordisk 
mester i materialgjenvinning, mens resten av 
Norden fomler? Litt synd, vi som var så gode. 
Uten høye mål roter man det ofte til. 

“ — Vi er på vei inn i en hengemyr

Konkurrerende retursystemer for emballasje kan lett føre til mindre materialgjenvinning, mener Peter Sundt. 
Her norsk plast på vei til materialgjenvinning i Tyskland. 

43|                            | nr 5 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



INNSAMLING

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

Studentene Terje Bryne og Jens Skavdal har fått med professor Karen O’Brien på å teste ut UiOs nye 
kildesortering. Tross sin bakgrunn i FNs klimapanel har professor O’Brien noen spørsmål: Hvor skal 
engangskoppen?

Forskning, utdanning – og kildesortering
Universitetet i Oslo er 
ambisiøse på forskning, 
men også på miljø: Nå vil 
universitetet øke kilde
sorteringen fra dagens 32 
prosent til hele 80 prosent 
på fire år.

 Av Marianne Heggenhougen, LOOP

Studenter som bor i Oslo har lenge 
kastet yoghurtbegeret i blå pose og 
bananskallet i grønn når de er hjemme. 
Men på UiOs lesesaler har de til nå kastet 
alt i samme dunk. Årsaken er at avfallet fra 
universitetet regnes som næringsavfall 
og derfor ikke er en del av Oslo kommunes 
kildesorteringsordning. 

– Men denne høsten innfører UiO 
kildesortering, og ambisjonene våre er 
skyhøye: Innen 4 år skal universitetet 
kildesortere hele 80 prosent av avfallet sitt, 
sier UiOs eiendomsdirektør John Skogen. 

GRØNT SKIFTE PÅ UIO 
I løpet av ett år produseres det imponerende 
mengder forskning innenfor Universitetet 
i Oslos vegger, men også 1500 tonn avfall.  
– Vi er inne i et grønt skifte for UiO. Det 
innebærer at universitetet både skal møte de 

globale miljø- og klimautfordringene gjennom 
forskningen vi gjør og utdanningene vi tilbyr, 
men også at vi skal drifte universitetet på en 
bærekraftig måte, forteller rektor Ole Petter 
Ottersen. 

Ambisjonen om å øke andelen kildesortert 
avfall er en viktig del av UiOs strategi for å 
etablere seg som et grønt universitet innen 
2020. 
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Forskning, utdanning – og kildesortering
• I slutten av september begynte 

 Universitetet i Oslo med ny kilde
sortering av avfall.

• UiO investerer i nytt utstyr og 
infrastruktur, men gjenbruker også 
gammel utstyr der det er mulig.

• UiO produserer årlig 1500 tonn 
avfall, av dette kildesorteres   
32 %          i dag.

• Målet for UiOs satsning er å gå 
til   80 % kildesortert avfall innen 
utgangen av 2018.

• Det tilsvarer at dagens sorterte 
avfallsmengde på 480 tonn skal 
øke til 1200 tonn årlig – en økning 
på 250 %.

• LOOP utvikler nå Sortere Bedrift, 
en guide for avfallshåndtering for 
næringslivet. Her samles nasjonal 
informasjon som kan hentes ut av 
 bedriftene til egne bedriftssider og 
i apper. 

KILDESORTERING PÅ UIO 

GUIDE MOT USIKKERHET 
Universitetet i Oslo er med sine 28.000 
studenter og 7000 ansatte spredt over 100 
bygninger, på størrelse med en norsk by.  
 – Vi vet at når folk er usikre for å sortere feil 
havner ting fort i restavfallet. Å få så mange 
ulike mennesker til å endre atferd krever god 
og lett tilgjengelig informasjon, sier Marianne 
Holen. Hun er daglig leder i LOOP, som nå har 
laget UiOs sorteringsguide. Den svarer på alt 
fra hvor porsjonssnusen skal kastes, til hva 
du gjør med brukte spiralhefter. Holen synes 
det er flott at UiO tar et miljøansvar. 

– Kunnskapen du tilegner deg når du 
studerer tar du med deg både hjem og inn 
i arbeidslivet, det samme gjelder for gode 
kildesorteringsvaner, sier hun. 

SIGNALEFFEKT 
Karen O’Brien er professor ved Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi, med fartstid 
i FNs klimapanel. Hun mener det har en sterk 
signaleffekt når Universitetet i Oslo selv tar 
ansvar for å innføre bærekraftige systemer. 
– Noen tenker på kildesortering som et 
individuelt tiltak og lurer på om det gjør noen 
forskjell at akkurat de bidrar.     
Da er det viktig at en stor institusjon som UiO 
velger å etablere et system som oppmuntrer 
til  bærekraftig atferd, og viser studenter, 
ansatte og omverden at de er villig til å 
 gjennomføre endringer, sier hun.  
O’Brien mener dette kan få en positiv smitte-
effekt. – Når en institusjon på størrelse med 
UiO går i gang med kildesortering kan også 
andre institusjoner og bedrifter gjøre det, jeg 
håper initiativet sprer seg, avslutter O’Brien.

Nedgrävda system

Salg   
Gunnar +47 901 74 210

Kontakt oss:

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

NORBA! påbygg for Norsk vær og vind.
Konstruert i og utstyrt for alle Skandinaviske årstider

MF 300 også med tømming av 660l.
Beholder i det lille kammeret.

HYBRIDLÖSNINGAR

Reservedeler:
Stefan +46 480 42 7426 • Magnus +46 480 42 7427
parts.sweden@geesinknorba.com

Support 
Johan +46 480 42 7457
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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

26-28 oktober Mellomlederskolen samling 2 Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

3. november Grunnkurs farlig avfall Scandic Hotel Asker NFFA www.nffa.no

3.-4. november Høstmøtet Park Inn Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5. november Kurs - planlegging av 
renovasjonsløsninger 

Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11-12. november Nettverk for anskaffelser Drammen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11-12. november Driftsforum for biogass Leangkollen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

12. november Lederforum for kvinner i 
avfalls- og gjenv bransjen

Lysaker Torg 35 Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18. november Kurs – strategisk 
kommunikasjon

Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18-19. november Bioenergi 2015 Gardermoen NoBio www.bioenergidagene.no

23-25. november Mellomlederskolen samling 3 Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26. november Grunnkurs avfall og 
gjenvinning

Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

2-3. desember Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

ISY PROAKTIV TØMMEPLAN

Mobil applikasjon for bedre kundeservice

MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON

- Kundene dine får tilgang til tømmekalender for sin 
   eiendom og kan be om varsel før tømmingen skal skje.
- Det er enkelt å være i dialog med kundene siden  
   avvik og meldinger sendes fra den mobile enheten 
   til kundesenteret for oppfølging.
- App’en kan vise kontaktinformasjon, gjenvin- 
   ningsstasjoner og er integrert med sortere.no.

ISY ProAktiv Tømmeplan er en app som 
lastes ned til brukernes mobile enhet og 
gir tilgang til informasjon om renovasjon.

www.nois.no
Ta kontakt med Frode Hølleland for mer informasjon: 982 55 444 - 
frode.holleland@norconsult.com eller møt oss på Avfallskonferansen
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Strandrydding på 
Andøya
Lørdag 29. august var det stor aktivitet i Høyvika på Andøya. 
Høyvika er ei veiløs vik på vestsida av øya med Måtinden som 
rager 400 m rett over.

Utfordringa i Høyvika har vært store mengder med avfall som 
er kommet inn sjøveien. Avfallet er i hovedsak plast, kanner, 
emballasje, flasker mm, samt tauverk, blåser, fiskekasser, metall, 
spraybokser og masse annet.

En dugnadsgjeng fra Andøy har tidligere i år rydda Høyvika 
for avfall og resultatet er gledelig for mennesker, dyr og fugler. 
Depotene med fulle plastsekker ble lørdag hentet og fraktet ut 
med båt. Personell fra 133 Luftving på Andøya flystasjon deltok 
sammen med entusiaster fra tettstedet Bleik.

Reno-Vest hadde besøk av direktøren i Avfall Norge, Nancy 
Strand i forbindelse med 40 års jubileum i selskapet. Og hva 
kunne være mer naturlig enn å ta henne med på strandrydding 
i Høyvika.  

Reno-Vest er stolte av den jobben som er utført i Høyvika og 
ellers i Vesterålen, det er i år samlet inn ca 33 tonn avfall i Vest-
erålen på vår- og strandrydding. Mengden i Høyvika kommer i 
tillegg og utgjør rundt et ekstra tonn.

Reno-Vest har søkt Miljødirektoratet om midler til et krafttak 
mot marin forsøpling. Vi har fått tildelt 360 000 som skal 
brukes i høst. Vi oppmuntrer derfor alle lag og foreninger i hele 
Vesterålen til å være med på en storstilt dugnad. 

Berit Pettersen, Reno-Vest

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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SMÅNYTT

Spar penger og miljø - sørg 
for at flasker og kanner er så 
tomme at de kan gjenvinnes!
•  Med ”Dripper” lar du flasker og kanner dryppe seg  
    helt tomme – uten bruk av energi eller 
    arbeidskraft.

•  Både spilloje, rengjøringsmidler og andre typer        
    farlig avfall kan tømmes i ”Dripper”.

www.inergeo.com
fg@inergeo.com
tlf: +47 905 79 409
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Ny daglig leder i Tafjord Kraftvarme
Irene Vik (46) er ansatt som 
direktør Energigjenvinning 
i konsernet TAFJORD. Hun 
tar over stillingen etter Odd 
Helland, som har vært daglig 
leder i Tafjord Kraftvarme AS 
siden 1999.

Vik er bosatt i Ålesund 
og kommer fra jobb som 
Engineering manager i 
Ulstein Power & Control AS 
i Ålesund. Hun er utdannet 
sivilingeniør innen teknisk 
fysikk fra NTNU og har en 
mastergrad innen ledelse fra 
Handelshøyskolen BI.

Vik har lang og allsidig 
erfaring som leder for 
selskap og større avdelinger gjennom de siste tjue årene. Hun 
tiltrådte stillingen som direktør Energigjenvinning i TAFJORD den 1. 
september. Alt dette ifølge en pressemelding fra Tafjord-konsernet.

Henrik Lystad styreleder i ECN
European Compost Network (ECN) er 
et europeisk nettverk for kompost-
erings- og biogassanlegg og den 
ledende europeiske organisasjonen 
for biologisk behandling av organisk 
avfall. Avfall Norge har siden oppret-
telsen av organisasjonen vært såkalt 
nasjonalt medlem og på generalfor-
samlingen i Italia i sommer ble fagsjef 
Henrik Lystad valgt til ny styreleder 
for en treårsperiode. Han forteller at 
ECN har rundt 80 medlemmer og at 
det i tillegg til faglig nettverksbygging 
drives lobbyarbeid. ECN har en ansatt 
sekretær som er lokalisert i Tyskland. 
Lystad mener det kan være mye 
kompetanse å hente i dette nett-
verket. – Vi besøkte i år blant annet 
Milano der man klarer å samle inn 95 kg matavfall pr innbygger. Det 
er høyest i Europa og rundt det dobbelte av hva vi klarer gjennom 
kildesorteringsordninger her, sier han. 

Gjøvik Energisentral åpnet
Gjøvik Energisentral (GES) ble offisielt åpnet ved at Gjøviks rådmann 
Magnus Mathisen tente på flis med god hjelp av konsernsjef Øistein 
Andresen i Eidsiva Energi.

GES er et moderne fjernvarmeanlegg som produserer fornybar 
energi av flis fra returtrevirke, i en 12 MW fliskjel.  – Det var derfor 
naturlig at anlegget skulle åpnes med opptenning av flisstikker i 
ei bålpanne, og ikke snorklipping, sier direktør John Marius Lynne i 
Eidsiva Bioenergi. – Anlegget er det desidert fremste miljø-/klimatil-
taket på Gjøvik i nyere tid, mener rådmann Magnus Mathisen.

GES har vært i drift i en prøveperiode siden 11. november 2014, og 
energisentralen er formelt overlatt til Eidsiva Bioenergi fra leveran-
dør ene, selve anlegget er levert av danske Weiss. Totalinvesteringen 
er rundt 400 millioner kroner.

Energisentralen bruker returtreflis fra lokale og regionale leve-
randører som brensel. Parallelt med byggingen av varmesentralen 
er fjernvarmenettet blitt utbygd. I dag er det 16 200 meter med 
fjernvarmenett  i Gjøvik. Ferdig utbygd blir det totalt 24 kilometer 
med fjernevarmenett

Eidsiva Bioenergi har 65 fjernvarmekunder på Gjøvik og leverer 
varme til 80 bygninger. Det er i all hovedsak større offentlige og 
private bygg som for eksempel kommunen, sykehuset, skoler, kontor, 
blokker etc. Eidsiva Bioenergi har blant annet leveringsavtaler med 

Mustad Næringspark, Hoff, 
Gjøvik kommune og Syke-
huset Innlandet.

Eidsiva 30.09

Henrik Lystad kan de neste årene 
risikere å bli tiltalt som president 
når han beveger seg i internasjo
nale kompostkretser.

Gjøvik Energisentral ble offisielt åp
net ved at Gjøviks rådmann Magnus 
Mathisen (i midten) tente på flis 
med hjelp av konsernsjef Øistein 
Andresen (til høyre) i Eidsiva Energi. 
Til venstre på bildet direktør John 
Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi. 
Foto: Eidsiva.

   Side 12

– Det var derfor naturlig at anlegget 
skulle åpnes med opptenning av 
flisstikker i ei bålpanne, og ikke 
snorklipping, sier direktør John Marius 
Lynne i Eidsiva Bioenergi i en melding 
fra Eidsiva. 

– Anlegget er det desidert fremste 
miljø- og klimatiltaket på Gjøvik i 
nyere tid, mener rådmann Magnus 
Mathisen. – Vi er veldig glade for at 
Eidsiva investerer i Gjøvik kommune.

 Gjøvik Energisentral (GES) har 
vært i drift i en prøveperiode siden 11. 
november 2014, og energisentralen er 
formelt overlatt til Eidsiva Bioenergi 
fra leverandørene. 

– Danske Weiss har levert selve 
anlegget, men byggingen for øvrig har 
i stor grad skjedd med lokale leveran-
dører som Miljøbygg og Syljuåsen, 
som igjen har brukt en rekke lokale 
leverandører, forteller Lynne. Han 
legger til at det er foretatt utbedringer i 
løpet av sommeren og at anlegget nå er 
å anse som ferdigstilt.

Miljøvennlig 

Energisentralen bruker fornybare 
energiressurser i form av returtreflis fra 
lokale og regionale leverandører som 
brensel. Anlegget utnytter med andre 
ord energi som ellers ville gått tapt, 
og forurensende fossile brennstoffer 
erstattes med fornybar, miljø- og pris-
gunstig energi. 

I 2013 begynte arbeidet med 
byggingen av GESl og i fjor høst ble 
anlegget satt i drift. Parallelt med 
byggingen av varmesentralen, er 
fjernvarmenettet blitt utbygd. I dag det 
16 200 meter med fjernvarmenett (og 
32 400 meter med rør) i Gjøvik. Ferdig 
utbygd blir det totalt 24 kilometer med 
fjernevarmenett. 
       Eidsiva Bioenergi har 65 fjernvar-
mekunder på Gjøvik og leverer varme 
til 80 bygninger. Det er i all hovedsak 
større offentlige og private bygg som 
for eksempel kommunen, sykehuset, 
skoler, kontor, blokker etc. Eidsiva 
Bioenergi har blant annet leverings-

avtaler med Mustad Næringspark, 
Hoff, Gjøvik kommune og Sykehuset 
Innlandet.

60 GWh pluss damp

Produksjonskapasiteten i Gjøvik 
Energisentral vil være på 60 GWh, og 
målet er å nå dette i løpet av 2018. I 
tillegg er det satt av plass for 
utvidelse med en linje for 
dampproduksjon til indus-
trien. Industrileveransene 
av damp er imidlertid utsatt, 
siden Hunton de nærmeste 
årene har svært konkurranse-
dyktige betingelser for bruk 
av strøm til dampproduksjon 
med egne elkjeler.

Ved oppstart i 2014 hadde 
Eidsiva Bioenergi avtaler 
om en leveranse av over 

30 GWh per år med fjernvarme til 
de rundt 60 kundene, som inkluderer 
over 75 bygninger. De største kundene 
er Sykehuset Innlandet og Mustad 
Næringspark med hver sin bestilling på 
syv GWh fjernvarme i året.

Gjøvik Energisentral ble offisielt åpnet ved at Gjøviks rådmann Magnus Mathisen 
(i midten på bildet) tente på flis med god hjelp av konsernsjef Øistein Andresen 
(til høyre) i Eidsiva Energi. Til venstre på bildet direktør John Marius Lynne i 
Eidsiva Bioenergi. Foto: Eidsiva 

EnergiRapporten Årgang 12 Nummer 30 - 2015
 Tilbake til første side

Fakta

Fliskjel:    12 MW 
Bioljekjeler:   2 x 10 MW 
Brensel:        Returtreflis  
Back up/reserve:   Bioolje 
Produksjonskapasitet:  60 GWh 
Produksjonsstart:  November 2014 
Investering:     Cirka 400 MNOK

Kilde: Eidsiva

Åpnet med flistenning
Gjøvik Energisentral ble offisielt åpnet 30. september ved at Gjøviks rådmann Magnus Mathisen tente på flis med god 
hjelp av konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi.
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Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Miljødirektoratet mener nordmenn 
har bruk for plastposer 
I Europa er plastposer et forsøp-
lingsproblem, mens nordmenn bruker 
dem til å kaste avfallet. Miljødirek-
toratet anbefaler derfor at Norge 
ber om unntak fra EU-kravet om å 
innføre tiltak for å redusere pose-
forbruket. Bransjeavtale, forskrift 
eller en poseavgift kan være mulige 
virkemidler hvis vi må innføre regel-
verket, mener direktoratet.

EU har nylig vedtatt å endre 
emballasjedirektivet for å redusere 
forsøpling forårsaket av plastbæreposer. 

Medlemslandene kan:
•  Enten redusere det årlige forbruket av plastbæreposer til 90 poser 

per person innen 2019 og 45 poser per person innen 2025, 
• Eller sørge for at poser ikke lenger gis ut gratis innen utgangen av 

2017.
For å redusere forsøplingen bestemte EU nylig at forbruket av lette 

plastbæreposer må ned. 
Den jevne europeer bruker 198 poser årlig, noe mer enn vi gjør her 

i landet. EU krever at medlemslandene enten får forbruket ned til 45 
poser per person per år innen 2025, eller sørger for at poser ikke lenger 
gis ut gratis innen utgangen av 2017.

EØS-avtalen forplikter Norge til å innføre det nye EU-regelverket, 
men plastbæreposer er ikke et forsøplingsproblem hos oss. Nordmenn 
bruker 82 prosent av posene til å kaste avfallet sitt i, mens 15 prosent 
gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare tre prosent går med restavfallet 
til energiutnyttelse. Miljødirektoratet mener derfor at regelverket har 
liten relevans for oss.

– Plastposer er ikke et forsøplingsproblem i Norge. Miljødirektoratet 
anbefaler Klima- og miljødepartementet å be om et unntak fra kravet 
fordi vi ikke har de samme miljøproblemene som andre europeiske land, 
sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet 05.10

Ny leder i Norsk Gjenvinning 
Renovasjon AS
Bjørn Kopstad ønsker å trappe ned og har derfor sluttet som adminis-
trerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS med virkning fra 
22. september 2015. Kopstad har vært en sentral leder i konsernet 
gjennom mer enn 17 år, og har bidratt med verdifull bransjeerfaring i 
konsernet. De siste fire årene har han bygget opp NG Renovasjon til å 
bli en suksessrik og lønnsom aktivitet, heter det i en pressemelding fra 
Norsk Gjenvinning. 
Det er besluttet at Jørgen N. Pettersen tiltrer som konstituert adminis-
trerende direktør med umiddelbar virkning. Han ble ansatt som leder for 
den norske aktiviteten til NG Renovasjon AS for knappe to år siden. Før 
dette jobbet han nærmere tre år med analyse og forretningsutvikling 
av selskapet. 

Slutt på innkreving av 
miljøgebyrer fra TAD
Toll- og avgiftsdirektoratet har sagt opp sine avtaler med retursel-
skapene som har fått sine miljøgebyrer innkrevd over tollnotaen. 
Dette innebærer at kundene av Autoretur, Renas og Batteriretur ikke 
lenger kan la en statlig myndighet ta inn miljøgebyrer på vegne av 
dem – og at kostnadene rundt produsentansvaret for batterier og 
EE-produkter blir synlige for importørene av disse produktene.  
Stig Ervik, direktør i Elretur, er godt fornøyd med valget TAD har tatt:

– Urimeligheten i at noen får innkrevd et privat miljøgebyr gjennom 
en offentlig instans – og andre ikke, er noe vi har opplevd som både 
konkurransevridende og konkurransehemmende. I et marked preget 
av sterk konkurranse, har det vært svært vanskelig å få importører/
produsenter til å velge andre aktører enn dem TAD har hatt samar-
beid med. Vi har opplevd at store importører av EE-produkter faktisk 
ikke har vært klar over at de betaler miljøgebyrer til et returselskap 
– eller så har de sågar hevdet at de er med i et returselskap –men 
ikke har noen kostnader på dette! Dermed kommer den viktigste 
årsak til at opphøret av denne offentlige innkreving av private 
tjenester er så viktig. Ervik er av den oppfatning at dersom man vet 
at retur selskap ene har en kostnad ved å samle inn EE-avfall - vil også 
EE-avfallet bli behandlet på en bedre måte når det kasseres. 

Et av produsentansvarsselskapene som har fått sine miljøgebyrer 
innkrevd av TAD har stilt spørsmål til Finansminister Siv Jensen - og 
hennes svar oppsummerer på en god måte hvilke andre utfordringer 
som har oppstått som følge av TADs innkreving – og ikke minst er 
ministeren klar og tydelig på at det ikke er aktuelt å overføre innkre-
vingen til Skatteetaten. Det mener Elretur er en seier for både fri 
konkurranse og miljøet. 

Elretur 08.10

Miljødirektoratet mener svært få 
plastposer ender opp på denne måten 
her i landet.

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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Rekordlave priser på skrapjern og brensel
Skrapjernprisen har falt kontinuerlig de siste to månedene til rekordlave 525 kroner 
pr tonn. Og rikelig nedbør fører til ytterligere fall i strømprisen, noe som igjen presser 
prisen på brenselfraksjonene nedover.

 
GLASS

Det samles inn rundt 65 000 tonn 
glassemballasje hvert år i Norge. 
Det er nettopp inngått en ny avtale 
mellom Syklus og kommunene, 
der prisen for innsamlet glass- og 
metallemballasje øker fra 370 
kroner til 420 kroner pr tonn i 
år, med en videre økning til 475 
kroner pr tonn neste år. Samtidig 
innføres det en godtgjørelse for 
transportkostnader. I følge Syklus 
eksporteres 35 % av innsamlet 
glassemballasje og 65 % brukes 
til materialet Glasopor skumglass. 
Glasopor brukes i økende grad som 
underlag i byggeprosjekter. Det blir 
nå et godt underlag for «salmer 
og kultur» når nytt rådhuskvartal 
skal bygges i Nittedal med kirke 
og kulturhus. Resirkulert glass går 
også til Glava hvor det produseres 
isolasjonsmatter.  

PLASTEMBALLASJE
Ifølge Grønt Punkt Norge, som 
har ansvar for innsamling av 
plastemballasje fra husholdningene, 
forbruker vi over 92 000 tonn årlig. 
I Nordisk ministerråd har man 
undersøkt om plastemballasjen 
inneholder helseskadelige stoffer. 
I rapporten”Nordic project food 
contact materials” bekrefter funn 
i undersøkelsen at det finnes 
ulovlige stoffer i plast som kommer 
i kontakt med mat. (http://www.
norden.org/no/aktuelt/nyheter/
saeker-mat-kraever-baettre-koll-
paa-plasten/ )

TREVIRKE
Prisen på brenselsfraksjoner har 
vært lav lenge og har nå falt 
ytterligere. Rikelig nedbør har 
gjort at den rekordlave spotprisen 
på strøm holder seg og dette 
påvirker brenselsmarkedet. Ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten falt prisen for 
pellets levert i bulk fra 29,8 øre 
pr kWh til 28,7 øre i uke 40. Det 
samme gjelder trebriketter, der 
prisen falt fra 20,2 øre pr kWh til 
19,4 øre pr KWh fulle lass fritt 
opplastet ved fabrikk. Prisen på 
ren flis oppgis å være uendret, 
20 øre pr kWh for flis med mindre 
enn 35% fuktighet og 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 av ubehandlet 
trevirke har fortsatt en verdi på 
rundt null på sentrale Østlandet, 
mens denne varen har negativ 
verdi på Vestlandet og i Nord-
Norge. Malt og lakkert trevirke 
har negativ verdi over hele landet. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. kr. 
1,50 opp til kr. 3,50 per kg.

PAPIR OG PAPP
EUWIDs indeks i september viser 
små endinger siden august. 
For bølgepapp er prisen rundt 
83 Euro per tonn. Hvit rotasjon 
selges for rundt 178 Euro per 
tonn og for blandet papir er 
gjennomsnittsprisen på rundt 
126 Euro per tonn. På grunn 
av den svake kronen er prisen 
omregnet til norske kroner litt 
høyere enn i august. 

TEKSTILER
England har et aktivt markedet for 
brukte tekstiler. I England betales 
det i størrelses orden 3000-4000 
kr per tonn for innsamlete tekstiler. 
I bulk selges det for over 500 £ 
per tonn. Avfallsgruppa i Nordisk 
Ministerråd har utarbeidet forslag 
til en felles nordisk strategi for 
økt gjenbruk og gjenvinning av 
tekstiler og tekstilavfall i Norden. 
Dagens forbruk av nye tekstiler er i 
de nordiske land på rundt 350 000 
tonn per år. Det forventes å stige 
til 450 000 tonn frem til 2020 
ifølge avfallsgruppen. Det samles i 
dag inn 120 000 tonn tekstiler per 
år. Stadig flere kleskjeder lanserer 
miljøsatsning. Siste ut er Filippa 
K med Lease-konseptet; utleie 
av klær, Collect som tilbyr kunder 
rabatt på nye klær ved retur av 
gamle og en kolleksjon i jersey 
som er laget av 100 % resirkulert 
material. 

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. 
Prisutvikling har stort sett vært litt 
positiv siden august. Prisene i LME 
per 7.oktober 2015 (omregnet til 
NOK) per tonn aluminium er økt til 
NOK 12 873, og kobberprisen til 
NOK 43 060. For sink er prisen i 
NOK 13 7263 per tonn.  Blyprisen 
er NOK 13 555. Skrapjernprisen 
har beveget seg nedover hele 
sommeren til rekordlave NOK 
525 per tonn, fra 925 kr per tonn 
26.august 2015.

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

www.batteriretur.no
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Ny rekord for innsamling av 
glass og metall
2015 blir et nytt rekordår for 
innsamling og gjenvinning av 
glass og metallemballasje i 
Norge. Hele 12% flere glass
flasker, syltetøyglass og her
metikkbokser enn i fjor blir til 
nye, nyttige produkter. 

– Vi kommer til å få inn over 80 000 
tonn glass- og metallemballasje i år, og 
det er nær 10 000 tonn mer enn i fjor, 
bekrefter Jacob N. Smith, som er direktør 
for innsamling og gjenvinning i Syklus. 
Syklus og kommunene organiserer 
innsamlingen og sikrer at emballasjen 
vår får nytt liv. 

ENKLERE SYSTEM
– Vi tror det er to årsaker til økningen. 
For det første er det nesten slutt 
på panteflasker i glass, slik at folk 
nå vet at nesten alle glassflasker 
skal i innsamlingsbeholderne, og 
også får flere grunner til å gå dit. 
For det andre gjør de kommunale 
renovasjonsselskapene en fantastisk 
innsats med å tilrettelegge for 
innsamling. Snart har hver fjerde 
husstand en innsamlingsbeholder 
for glass og metall hjemme, forteller 
gjenvinningssjefen. 

VISER AT DET NYTTER
– Veksten viser at folk gjerne vil 
gjenvinne  når det legges til rette 
for det, og at kommunene gjør en 
formidabel innsats for å tilrettelegge. 
Innsamlingen av glass og metall gir 
dobbel gevinst, ved at ressursene blir 
utnyttet samtidig som kommunene 
slipper å få disse materialene i 
restavfallet. Denne ordningen viser at 
det nytter å kildesortere, sier direktør 
Nancy Strand i Avfall Norge. 

ALT FORVANDLES
Alt glass og metall som samles inn, blir 
gjenvunnet. Glasset brukes primært til 
produksjon av nytt glass, og skumglass, 
som er et etterspurt byggemateriale. 
Metallet brukes på nytt i ulike 
metallprodukter. 


