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Det grønne pratet
Ordflommen om det grønne skiftet, bioøkonomien, for ikke å 
snakke om sirkulærøkonomien har nå blitt nærmest øredøvende. 
Med oljeprisfallet og klimatoppmøtet i Paris som bakteppe kappes 
politikere og miljøbyråkrater om å levere de riktige formuleringene 
flest mulig ganger. 

Det er naturligvis bedre enn at ingen brydde seg overhode, men når det 
gjelder avfalls- og gjenvinningsbransjen er det så langt vanskelig å finne 
noe som tyder på at alle de fine ordene har ført til substansielle endringer. 

Som vi tidligere har vært inne på har materialgjenvinningen av 
næringsavfall lenge hatt en fallende tendens. Også materialgjenvinningen 
av husholdningsavfall har ifølge SSB falt jamt og trutt i syv år, fra rundt 
44% i 2008 til 37% i fjor. Dette skjer til tross for at det i denne perioden er 
investert store summer i ulike kildesorteringsopplegg og sorteringsanlegg.

Forklaringen er selvfølgelig at penger har en tendens til å overtrumfe 
pene ord. Prisen på sluttbehandling – som i denne sammenheng betyr 
forbrenning – har falt kraftig i den aktuelle 
perioden. Som kjent har betydelig overkapasitet i 
Sverige gjort det mulig å eksportere avfall til lave 
priser – og de norske anleggene har vært nødt 
til å senke prisen for å få utnyttet sin kapasitet. 
At politikerne også har fjernet den i sin tid 
miljøbegrunnede sluttbehandlingsavgiften både 
til forbrenning og deponering har ikke gjort saken 
bedre.

Vi har ingenting imot verken energiutnyttelse av avfall generelt 
eller eksport til anlegg med bedre energiutnyttelse enn våre egne. 
Men det er en udiskutabel konsekvens av prisfallet at det økonomiske 
spillerommet for utsortering og gjenvinning blir mindre. Vil man stimulere 
materialgjenvinningen må det derfor settes inn virkemidler i en eller annen 
form.

Det sies at EU før jul vil komme med en ny og mer ambisiøs miljøpakke 
enn den som ble lansert i fjor sommer og trukket tilbake av den nye 
EU-kommisjonen for et år siden. Vi føler oss verken sikre på at «pakken»  
kommer før jul eller virkelig er enda mer ambisiøs på avfallsområdet 
enn fjorårets.  Men vi føler oss ganske sikre på at den vil inneholde 
gjenvinningsmål som vi ikke er i stand til å møte med dagens (mangel på) 
virkemidler. Da må det grønne pratet følges opp med handling.

Men kanskje er det ikke gjeninnføring av avgift som er løsningen på 
problemet med fallende materialgjenvinningsandel. For snart et år siden 
sendte Norsk Industri, Avfall Norge, Bellona og Norges Naturvernforbund 
et felles brev til Klima- og miljøministeren med forslag om å forskriftsfeste 
sortering av resirkulerbart avfall før energiutnyttelse. Oss bekjent har 
ikke dette så langt resultert i noe utredningsoppdrag til Miljødirektoratet. 
Det går an å undre seg over at for eksempel forskriftsfesting av 
produsentansvaret for emballasje er langt viktigere enn å få utredet dette 
spørsmålet.

Godt initiativ
Avfalls- og gjenvinningsbransjen – som med sine rundt 8000 ansatte og 
23 milliarder i omsetning må karakteriseres som en mellomstor næring 
– har de siste årene vært lite representert innen høyere utdanning og 
forskning. Det er derfor svært positivt at det nå tas initiativ for å rette på 
dette (se side 4). Og timingen er også god, tiden da mange av de skarpe 
hodene søkte til en spennende og lønnsledende oljebransje synes å være 
på hell. 
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med innsamling med 33 gassdrevne biler.
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– Avfallsbransjen har vært gjennom og er 
fortsatt i en rivende utvikling. Og vi har 
veldig mye god erfaringsbasert kompetanse 
i bransjen, men adskillig mindre formell 
kompetanse. Det ønsker vi å gjøre noe med, 
vi vil rett og slett være med å kjempe om 
de beste hodene, sa direktør Nancy Strand i 
Avfall Norge, som har vært en pådriver for et 
kompetanseløft. 

AVFALLSSTUDENTER
Rent konkret handler det om å sørge for at 
det rekrutteres flere studenter til avfalls- og 
gjenvinningsfag ved norske universiteter. 
Tidligere var avfallsfag et tilbud ved NTNU, 
men professor Helge Brattebø 
måtte konstatere at dette 
hadde dødd gradvis ut. – Vi 
har ambisjoner om at 8-10 
studenter hvert år tar en master 
med fordypning og hovedopp-
gave innen avfall og samtidig 
ha en viss forskningsportefølje på 
temaet. Vi vil være med å definere dagsorden 
på dette fagområdet, det har vi ikke gjort de 
siste 10-15 årene, sa han. 

Fra NMBU – som altså er den tidligere 
Norges Landbrukshøgskole etter omdan-
nelsen til universitet – stilte den rutinerte 
avfallsforskeren Ole Jørgen Hanssen. Han 
er ansatt som Professor II ved institusjonen 
– riktig nok bare på 30% stilling – og har fra 
i høst stått for kurset Ressurser i Kretsløp – 
bærekraftig forvaltning av avfallsressurser.  
Han hadde med seg en håndfull studenter 
som villig bevitnet at dette var bra saker. 
Kurset utgjør riktig nok bare fem studie-

poeng, men også her er det ambisjoner om 
å utvikle tilbudet videre. – En slik satsing 
har bred forankring i NMBU-systemet, sa 
Hanssen.

SPLEISELAG
Men bransjen må bidra med mer enn gode 
ord for å få utviklet disse tilbudene ved 
våre offentlige læresteder. For å få etablert 
professorater i Trondheim og på Ås – samt en 
halv prosjektlederstilling i Avfall Norge – må 
det stilles midler til disposisjon. – Kompe-
tanseløftet 2020 er et spleiselag mellom 
Avfall Norge, Avfallsforsk, NTNU i Trondheim, 
NMBU i Ås, og byene Tromsø, Trondheim, 

Bergen, Drammen, Kristiansand, 
Stavanger, Oslo samt Romerike, 
forteller Nancy Strand. Etter 
det Kretsløpet forstår har disse 
storbyene garantert for drøye 
fem millioner kroner over en 
femårsperiode. – Men det finnes 

også andre initiativer, f.eks 
samarbeider GLØR og HIAS med Høgskolen i 
Hedmark og Vesar med Høgskolen i Vestfold. 
Vi håper disse aktivitetene kan samles og 
samordnes i dette prosjektet, sier Strand.  Det 
er Jens Måge, som også har fagansvar for 
biologisk behandling i Avfall Norge, som skal 
være prosjektleder for Kompetanseløftet 
2020.

POLITISK GLANS
Avfall Norge er lokalisert i behagelig nærhet 
til landets nasjonalforsamling og det var 
åpenbart ikke vanskelig å få folk derfra til å 
kaste glans over denne hyggelige begiven-

heten. Marianne Aasen (Ap) fra Kirke- utdan-
nings- og forskningskomitèen på Stortinget 
fikk æren av å klippe snora, da hadde hun 
først dokumentert innsikt i avfallshistorien. 
– Første gang avfall omtales var i Aten rundt 
500 år før Kristus, sa hun. Men siden har det 
som kjent skjedd en del og Aasen var svært 
fornøyd med dette initiativet for kompetan-
seheving innen en viktig bransje. 

Det var naturligvis også energi- og 
miljøkomitèens leder Ola Elvestuen (V). 
Han konstaterte at avfallsbehandling er et 
politisk utfordrende landskap. – Her ligger 
djevelen virkelig i detaljene. Den minste feil i 
en forskrift er nok til å føre utviklingen i feil 
retning, konstaterte han, uten å utdype hva 
han siktet til. Elvestuen mente også avfalls-
teknologi var et område der man globalt 
står foran enorme investeringer og at norsk 
næringsliv bør kjenne sin besøkelsestid. – Og 
da står kompetanseutvikling selvsagt helt 
sentralt, sa han.

Kompetanseløftet 2020 sjøsatt
Avfall Norge og noen 
til har lenge bekymret 
seg for at tilbudet på 
formell utdanning innen 
avfallsbehandling og 
gjenvinning har vært for 
dårlig. Med finansiering fra 
de største medlemmene 
vil man nå gjøre noe med 
det, dermed ble det såkalte 
Kompetanseløftet 2020 
lansert med brask og bram 
26. november.

Av Johs. Bjørndal

“
….vi vil være med 
å kjempe om de 
beste hodene.

Prosjektleder Jens Måge holder mikrofonen for stortingsrepresentant Marianne Aasen, som klipper snora og 
erklærer Kompetanseløftet 2020 for i gang. Til høure for Aasen tre studenter fra NMBU og bak disse Ole Jørgen 
Hanssen, Ola Elvestuen og Ivar H. Kristensen, generalsekretær i Tekna. 

MÅL FOR 
KOMPETANSELØFTET 
2020
• Utvikle og systematisere 

kunnskap om avfall, ressurser og 
gjenvinning.

• Etablere flere professorater og 
utdanningstilbud på universiteter 
og høgskoler i Norge.

• Øke rekruttering og styrke om
dømmet til bransjen.
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Ikke alt kan gjemmes på loftet.

MILJØCONTAINER
Et av de sikreste alternativene for lagring av farlig avfall 
er å oppbevare avfallet i en miljøcontainer og/eller på 
fatrist. Ved å lagre avfallet i en miljøcontainer unngår 
man lekkasje, oljesøl og forurensning av nærmiljøet 
hvis uhellet først skulle være ute. 

Namdal Ressurs AS har miljøcontainere og fatrister 
som er godkjent for sikker og forsvarlig lagring av 
farlig avfall. Våre miljøcontainere er låsbare, har god 
ventilasjon, spillgulv samt mulighet for å montere 
automatisk brannslukningsanlegg.

Vi har oppbevaringscontainere i ulike størrelser og 
kan levere med � ere typer innredning og belysning. 
Namdal Ressurs AS leverer også andre løsninger for 
håndtering av risiko- og farlig avfall. 

Namdal Ressurs AS // Verftsgata 48, 7800 NAMSOS // Tlf. +47 742 81 765 // � rmapost@namdalressurs.no // www.namdalressurs.no

Ta kontakt, og vi � nner den løsningen 
som passer best for deg og dine behov!

MÅL FOR 
KOMPETANSELØFTET 
2020
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Spaden i bakken for Nordens 
største biogassanlegg

En tiårsavtale med AGA om avsetning av all produsert gass ga 
støtet til at selskapet Biokraft kunne starte grunnarbeidene 
på Skogn, til det som etter planen skal bli Nordens største pro
dusent av LBG – flytende biogass. Det som omtales som første 
byggetrinn dreier seg i realiteten om to separate anlegg. Det ene 
skal produsere biogass med selvdød fisk fra oppdrettsnæringen 
som råstoff, det andre skal fôres med slam og avløpsvann fra 
Norske Skogs papirproduksjon.

Av Johs. Bjørndal

Selskapet Biokraft ble etablert i 2009. 
I dag er kommunalt eide TrønderEnergi 
største eier med 56%, mens daglig leder 
Håvard Wollan eier 21% gjennom sitt 
selskap Joytrack. I 2010 ble datterselskapet 
Biokraft Marin etablert, dette selskapet har 

fra sommeren 2011 produsert bioolje og 
substrat basert på biprodukter og avfall fra 
lakseoppdrett. Denne virksomheten ble solgt 
i 2013, nå er det biogass som gjelder for 
Biokraft. En viktig faktor er at det i fjorårets 
budsjettforhandlinger ble enighet om å 

ilegge naturgassen veibruksavgift fra  
1. juli i år og dermed er biogassen langt mer 
konkurransedyktig. 

Men Biokrafts planer har eksistert lenge 
og allerede for tre år siden ble det gitt 
støttetilsagn fra Enova. Disse har Biokraft 
siden sagt fra seg, men søkte om støtte på 
ny til begge prosjektene. Og i mai ga Enova to 
nye tilsagn, 60 millioner til den fiskebaserte 
produksjonen som vil gi rundt 80 GWh årlig 
og 22 millioner til den slambaserte som vil gi 
rundt 20 GWh.  

GÅR I GANG
Odin Krogstad – tidligere daglig leder 
for biogassanlegget Ecopro i Verdal – er 
prosjektleder på Skogn og han presenterte 
anleggsplanene på Avfall Norges driftsforum 
for biogass nylig. Etter et mangeårig 
svangerskap kunne han vise fram bilder av 

Copyright 2010 BIOKRAFT AS.  Company proprietary and confidential.                              Slide 10. Copyright ©2011 by Biokraft AS. Company proprietary and confidential.                    Slide 10 

Visualisering på Fiborgtangen 

Skisse av det nå igangsatte 
 anlegget. Byggetrinn 1 på Skogn 
ligger helt ytterst på Fiborgtan-
gen,  foran Norske Skogs papirfa-
brikk. Bak til høyre er tegnet inn 
byggetrinn 2, som ifølge Krogstad 
vil doble produksjonen uten at 
prosjektet fordyres mer enn 50%.
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pågående grunnarbeid for anlegget som skal 
ligge helt ytterst på Fiborgtangen, inne på 
Norske Skogs fabrikkområde i Skogn. Dette 
skjer til tross for at de rundt 350 millionene 
anlegget skal koste fortsatt ikke er 100% 
på plass. Siden ingen har tjent noe på 
biogass hittil i Norge er finansieringskildene 
skeptiske. Men med nærmere 25% statlig 
finansiering, langsiktige avtaler på råstoff og 
garantert avsetning på gassen setter man 
likevel i gang. 

RIKELIG MED RÅSTOFF
Og det nye anlegget bør i hvert fall ikke 
mangle råstoff. – I lakseoppdrett er det 

rundt 4% dødelighet i mærene og med en 
årsproduksjon på rundt 1,5 millioner tonn 
blir dette store mengder. Vi regner med å ha 
tilgang til 70-80 000 tonn såkalt kategori 
2 biprodukter fra denne industrien, en god 
del av dette energirike avfallet havner i dag 
i biogassanlegg i Danmark, sa Krogstad. 
I tillegg skal anlegget ta hånd om en del 
slam fra smoltproduksjonsanlegg samt en 
del glykol og såperester. Dette skal gi en 
årsproduksjon på rundt 10 millioner Nm3 
biogass. 

Fra Norske Skog Skogn skal det produseres 
biogass basert på såkalt bioslam fra 
papirproduksjonen og avløpsvann, det dreier 
seg om drøyt 20 000 m3 pr døgn. Selv om 
tørrstoffinnholdet er lavt som inneholder 
rundt 41 tonn KOF (kjemisk oksygenforbruk 
for å nøytralisere forurenset vann) pr døgn. 
Disse «varene» skal behandles i en egen 
anaerob reaktor, her skal det etter planen 
produseres ca 2,5 millioner Nm3 biogass årlig. 

IDEELL PLASSERING
Krogstad trakk fram mange fordeler ved 
plasseringen på Skogn. – Vi bygger på et 
regulert industriområde med svært god 
infrastruktur. Her er dypvannskai – det er 
viktig siden råvarene kommer på båt – og her 
er tilgang til mye kraft og bioenergi. Og med 
8-9 mil til Trondheim er markedet ganske 
nært. Plasseringen midt i et av landets beste 
jordbruksområder vil også sørge for effektiv 
avsetning av bioresten. Den vil distribueres 
til landbruket i form av et kondensat, på 

årsbasis dreier det seg om en mengde som 
tilsvarer 3500 tonn tørrstoff. Prosessen 
vil også generere 730 tonn nitrogen i 
form av ammonium.  – Vi legger opp til en 
svært energieffektiv bioresthåndtering, sa 
Krogstad. 

– Det er også gode muligheter for 
ekspansjon, sa han og viste fram en 
illustrasjon der et byggetrinn to allerede var 
inntegnet. – Det vil doble kapasiteten til 25 
mill Nm³ og en utvidelse kan gjennomføres 
med bare 50% av kostnadene til første trinn, 
sa han. 

MAKSIMAL GASSPRODUKSJON
Krogstad presiserte at det ikke er gate fee, 
men salg av biogass som skal være dette 
anleggets hovedinntektskilde.  
 – Alt som er mulig gjøres for å optimalisere 
biogassproduksjonen. Vi har helt siden 
2012 kjørt tester hos våre gode kolleger i 
Lidköping Biogas, og mener vi vet mye om 
hvilken mikrobiologi som vil få maksimalt 
ut av dette substratet, sa Krogstad. Han 
fortalte at det må være 21 grunnstoffer til 
stede for at prosessen skal fungere optimalt 
og at analysene så langt tydet på at det vil 
være nødvendig med ekstra tilførsel av fem 
stoffer. De to 6000 m3 store råtnetankene vil 
bli utstyrt med luftdyser nede i tanken for å 
sørge for optimal miksing av substratet. 

GASS TIDLIG I 2017
Hele anlegget inkludert for oppgradering 
av gassen skal leveres nøkkelferdig fra 

Purac. LBG-anlegget for såkalt 
flytendegjøring skal leveres 
av Wärtsilä. – Det er samme 
leverandør som Oslo har valgt, 
men vi skal unngå fallgrubene, 
sa Krogstad (se side 8). 
Byggetiden vil ifølge Krogstad 
bli på rundt 15 måneder, det 
betyr at anlegget vil stå ferdig 
innen utgangen av neste år. De 
første tankbilene med flytende 
biogass bør dermed kunne sette 
kursen mot Trondheim første 
kvartal 2017. Og anlegget vil gi 
40-50 nye arbeidsplasser.

“
– Alt som er mulig gjøres 
for å optimalisere biogass
produksjonen.

Copyright 2010 BIOKRAFT AS.  Company proprietary and confidential.                              Slide 11. Copyright ©2011 by Biokraft AS. Company proprietary and confidential.                    Slide 11 

Visualisering på Fiborgtangen 
Prosjektleder Odin Krogstad var tidligere daglig leder 
ved Ecopro og er godt kjent med biogassproduksjon
ens mysterier.

Etter et svært langt svangerskap ble 
grunnarbeidene til Biokrafts anlegg 
igangsatt i august.
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Espen Govasmark fra RBA måtte konstatere at det 
fortsatt er problemer med å få utnyttet gassen som pro
duseres på Energigjenvinningsetatens anlegg på Nes.

Mesteparten fakles ved RBA

Tre år etter at Romerike Biogass (RBA) startet opp fungerer fortsatt 
ikke produksjonen av flytende biogass – LBG. Resultatet er at store 
deler av produksjonen fra anlegget på Nes blir faklet.

Av Johs. Bjørndal

– Selve biogassproduksjonen fungerer godt og 
vi produserer nå rundt 450 Nm³ pr time. Bare 
synd at den ikke blir levert, sa Espen Govas-
mark fra Energigjenvinningsetaten i Oslo 
på Avfall Norges arrangement Driftsforum 
Biogass nylig. 

RBA sto ferdig før jul i 2012 og det ble da 
erklært at det ikke var spart på noe for å få et 
driftssikkert anlegg som skulle være i stand til 
å ta imot Oslos matavfall nesten uansett hva 
som skjedde. 

STORE TEKNISKE PROBLEMER
Anlegget som skulle gjøre biogassen flytende 
var riktig nok da ikke ferdig, det skulle stå 
ferdig i april 2013. Siden har betyd elige 
tekniske problemer ført til at anlegget frem-
deles ikke er overtatt fra hovedleverandøren 
Cambi.  Men nå fungerer altså gassproduk-
sjonen, det er den såkalte flytendegjøringen 
– der finske Wärtsilä er underleverandør til 
Cambi – som ikke fungerer stabilt.  – For å 
gjøre biogassen flytende må den kjøles ned 
til minus 162 grader. Dessverre inneholder 
gassen for mye CO2selv etter oppgraderingen 
og denne fryser ved minus 80 grader. Det er 

derfor store problemer med å oppnå stabil 
drift, forklarte Govasmark. – Vi får dessverre 
bare levert en liten andel av gassen vi produ-
serer, ikke mer enn 12% forrige måned, sa han.

Kontrakten med AGA går nemlig på leve-
ranse av LBG, ikke komprimert biogass – CBG. 
– Vår dagsproduksjon tilsvarer 3,4 tran sporter 
av CBG pr dag, men bare en transport annen-
hver dag når vi får gjort biogassen flytende, sa 
Govasmark. Nå er det installert en kompressor 
ved RBA som gjør det mulig å levere CBG. Og 
AGA henter en del, men altså slett ikke alt. 

– GÅR RIKTIG VEI
Direktør Pål Mikkelsen i Energigjenvinnings-
etaten legger ikke skjul på at han er utålmodig, 
men mener likevel å se lys i tunnelen. – Vi har 
levert noe LBG, men prosessen er ustabil. 
Selve hovedanlegget går altså bra, men vi er 
antagelig noen måneder unna stabil drift på 
LBG-anlegget. Dette har tatt altfor lang tid, 
men går i hvert fall riktig vei, sier han.

– En forsinkelse på tre år bør vel få en form 
for etterspill?

– De kontraktsmessige konsekvensene er 
ikke avklart. Mer vil jeg ikke si om det. 

I Cambi as sier Vice President Operations 
Norman Weisz at anlegget for LBG har hatt 
begrenset kapasitet og er forsinket i forhold 
til resten av prosessen. – Her arbeider vi nært 
sammen med leverandøren Wärtsilä for å få 
anlegget opp i tilfredsstillende kapasitet. I 
mellomtiden produseres en del LBG og til 
tider komprimert biogass som brukes som 
drivstoff i busser i Oslo, sier han og ber om 
forståelse for at pågående diskusjoner 
rundt kontraktsforholdet med EGE ikke kan 
kommenteres i media.

Det er nå tre år 
 siden anlegget 

til 570 millioner 
kroner sto ferdig, 

dette bildet er tatt i 
desember 2012.



Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering 
med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Vi takker våre kunder og  

forretningsforbindelser for godt 

samarbeid i året som har gått, 

og ønsker alle en riktig 

God jul & 

et Godt nytt år!

Et selskap i San Sac Group

www.enviropac.no



Biogasskjøperen
Det har hittil ikke vært noen stor butikk å produsere biogass her i landet. Men avsetningen er 
uproblematisk, John Melby fra AGA kommer gjerne og kjøper hele produksjonen for mange år 
framover før spaden er satt i bakken. Om han får sjansen.  

PORTRETTET

John Melby har arbeidet 26 år i 
AGA- konsernet og drar gjerne 
litt av historien. – Aktiebolaget 
Gassaccumulator ble etablert i 
1904 basert på gründeren og 
nobelprisvinneren Gustaf Daléns 
oppfinnelser, man kan gjerne 
kalle AGA en svensk parallell til 
Norsk Hydro. En av de første 
oppfinnelsene var en ventil som 
responderte på temperatur, den 
gjorde det mulig å installere 
blinkende lys i fyrlykter. Acetylen 
til fyrlykter var selskapets første 
store produkt. Senere ble det 
produsert mye forskjellig, for 
eksempel radioer og biler, men 
gass til industrien har vært viktig 
hele veien. Dalén mistet for øvrig 
synet i en gasseksplosjon i 1912, 
men var likevel generaldirektør i 
selskapet i 25 år til, fram til sin 
død i 1937, forteller Melby.

Denne historieforelesningen 
finner sted på Furuset i Oslo, der 
John Melby har kontor. Og AGA 
har en fabrikk som via et godt 
synlig gasstårn syntetiserer ulike 
gasser som argon, oksygen og 
nitrogen ut fra groruddalslufta. 
AGA har rundt 1600 ansatte og 
59  produksjonssteder i 8 land, 
og er siden et oppkjøp i 1998 en 
del av Linde Group, et enda eldre 
konsern,  verdensledende innen 
gass og teknologi med mer enn 
65 000 ansatte i 100 land,

Men dette skal altså handle 
om biogass, som John Melby er 
svært opptatt av. 

– Det startet i Sverige, der 
klimafokuset etter inngåelsen 
av Kyotoavtalen utløste en 

stor aktivitet for å redusere 
utslippene fra veitrafikken. 
Etterspørselen etter biogass 
økte raskt, men produksjonen var 
liten og ustabil, man hadde ikke 
backup-løsninger og det ble noen 
tilbakeslag. Som profesjonell 
gassaktør gikk vi da inn i dette, 
for å skape forutsigbarhet, 
bedre infrastruktur og stabile 
leveranser.

– Er det noe mer enn en 
symbolsk handling å produsere 
biogass i Norge, som nesten 
har ubegrensede ressurser 
av naturgass (som er den 
misvisende betegnelsen på 
fossilgass fra Nordsjøen).

– Ja, absolutt. I Sverige står 
biogassen for 73% av det 
gassdrevne transportarbeidet. 
Og vi kommer etter, dagens 
produksjon på ca 20 millioner 
m3 representerer like mange 
liter diesel. Jeg mener det er 
potensiale for å produsere minst 
500 millioner m3 biogass i dette 
landet, da snakker vi om 5% av 
norsk drivstofforbruk – like mye 
som alt annet fornybart drivstoff 
utgjør i dag, elbilene inkludert. 
Biogass bør være en del av det 
grønne skiftet, for rutegående 
busser og varedistribusjon 
mener jeg at den er det beste 
alternativet. Biogassen er som 
kjent CO2-nøytral og der det 
ikke finnes gassnett er ikke 
naturgassen mye billigere. 
Det er dessuten slik at tilgang 
på naturgass nesten er en 
forutsetning for introduksjon av 
biogass, siden produksjonen ofte 

er begrenset og sårbar når et 
nytt anlegg settes i drift. Jeg har 
levering på all den biogassen jeg 
kan få tak i.

John Melby prater varmt om 
potensialet, bare i det norske 
avløpssystemet finnes råvarer 
til å produsere 30 millioner m³ 
biogass. – Og det finnes enorme 
mengder vekstavfall å ta av 
dersom etterspørselen virkelig 
skyter fart, mener han.

Ved de sist igangsatte og de 
planlagte biogassanleggene her 
i landet oppgrades biogassen 
til drivstoff, enten i form av 
komprimert biogass (CBG) eller 
flytende (LBG). Dette betyr 
større investeringer og en mer 
komplisert prosess, men Melby 
mener likevel det er veien å 
gå. – Med dagens strømpris er 
ikke biogass konkurransedyktig 
til stasjonær oppvarming. 
Men som drivstoff til busser 
og lastebiler som ikke går i 
langtransport finnes det ikke 
noe bedre alternativ, verken når 
det gjelder klimaeffekt eller lokal 
forurensning. Biogass er heller 
ikke dyrere enn diesel når man 
først har kjøretøyene på plass, 
sier han.     

Melby forteller at den første 
avtalen om kjøp av biogass i 
Norge ble inngått med selskapet 
Fredrikstad Biogass i 2007, med 
Bellonarådgiver Olaf Brastad som 
fødselhjelper. 

– Det var en beskjeden avtale 
som forsynte seks busser og en 
bil. Men vi var i gang, sier han.  I 
dag produserer Frevar drøyt to 

millioner m3, det samme gjør 
Oslos vann og avløpsetat på 
Bekkelaget og volumene øker 
fra Energigjenvinningsetaten på 
Nes. Gassen som er produsert på 
osloborgernes etterlatenskaper 
og avfall brukes på busser 
og renovasjonsbiler.  AGA har 
også avtale om gasskjøp med 
avfallsselskapene Lindum, HRA, 
Norske Skog Saugbrugs, GLØR 
og HIAS, til sammen dreier det 
seg om drøye 16 millioner Nm3. 
Dette vil bli omtrent fordoblet om 
Biokrafts anlegg på Skogn (se 
side 6) realiseres etter planen. 
Det var først etter at Melby 
garanterte avsetning for all 
gassen som produseres de første 
ti årene at finansieringen løsnet 
og spaden kunne settes i bakken. 

– Hvem skal kjøpe denne 
gassen?

– I Trondheim er det flere 
muligheter, her går 170 busser 
og flere ferjer allerede på 
naturgass. Og som du vet stiller 
mange renovasjonsselskaper 
krav om biogassdrevne kjøretøy 
i sine innsamlingsanbud. 
Offentlig sektor har så langt 
gått foran, men jeg jobber 
med flere private aktører 
som drifter flåter med mange 
distribusjonsbiler. Gasskjøretøyer 
er mest egnet der man driver 
utkjøring fra et sentrallager 
hvor man kan etablere en 
fyllestasjon. Ferjedriften er også 
svært aktuell, på landets mest 
trafikkerte ferjestrekning Oslo-
Nesodden brukes det allerede 
gassferjer. ››

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

››
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PORTRETTET

For å synliggjøre et 
stjerneeksempel på rasjonell bruk 
av biogass tar John Melby oss 
med til Ruters bussparkering på 
Grorud. Dette er base for 51 røde 
leddbusser som betjener byens 
mest trafikkerte bussruter. Her 
har AGA satt opp et anlegg der 
LBG – flytende biogass – gjøres 
om til komprimert biogass – 
CBG – som fylles på bussene. 
Her finnes også en fyllestasjon 
tilgjengelig for andre brukere.

– Med tanke på det store 
potensialet og alle de velvillige 
ord og målsettinger vi har sett 
opp gjennom årene må en vel 
si at det går uhyre langsomt 
framover. Hva er det som skal til 
for å sette fart på biogassbruken 
i dette landet?

– Tiltakene hittil har vært 
rettet mot produksjon og det 
finnes mange planer om nye 
biogassanlegg. Nå er det på tide 
å motivere sluttbrukeren. En 
investeringsstøtte som utligner 
den prisforskjellen på rundt 
20% som er mellom diesel- og 

gassbiler tror jeg ville satt fart i 
private flåteeiere. Høyere avgift 
på diesel ville også fungert, 
det er jo fortsatt slik at diesel 
har lavere avgift enn bensin og 
naturgass, noe som ikke virker 
særlig velbegrunnet. Og så er det 
jo vesentlig at avgiftsfritaket på 
biogass opprettholdes, men det 
føler jeg meg foreløpig ganske 
trygg på. 

– Men produsentene av 
biogass har vel heller ikke 
oppnådd god lønnsomhet – til 
tross for investeringsstøtte?

– Nei, men så langt er det stort 
sett offentlige virksomheter 
med behov for å bli kvitt 
problemfraksjoner som har 
stått for produksjon av biogass. 
For det første sliter flere av 
dem med en størrelse som gjør 
lønnsom produksjon umulig. 
For det andre er de primært 
opptatt av andre gjøremål. 
Renseanleggenes kjerneoppgave 
er å hindre utslipp til vann og 
renovasjonsselskapene er 
mest opptatt av å samle inn og 

behandle avfallet miljøriktig og 
kostnadseffektivt. Man må blant 
annet tørre å investere i godt nok 
utstyr og tenke mer industrielt. 
Det er først med etableringen 
på Skogn at det kommer 
inn en privat aktør med et 
produksjonsvolum som gjør selve 
gassen til hovedinntektskilde. 
Men det forutsetter naturligvis 
et marked. Dette prosjektet 
sto jo i stampe fordi AtB, som 
administrerer kollektivtrafikken 
i Trondheim, ikke ville forplikte 
seg langsiktig til å sørge for 
avsetning av gassen. Først når 
vi gikk inn og tok denne risikoen 
løsnet det. 

Dialekten avslører at John 
Melby stammer fra innlandet, 
nærmere bestemt fra en gård 
i Øystre Slidre i Valdres. Han 
fikk tidlig sansen for tekniske 
innretninger og var på nippet 
til å ende opp som lokal 
maskinentreprenør. 

– Jeg lurte fælt på det, men 
endte altså opp med at det 
kanskje var lurere å ta utdanning 
enn å måtte skrape gjørme av 
skoa hver kveld, sier 51-åringen. 
Dermed bar det til den tekniske 
høgskolen på Gjøvik. – Vi var 
utplassert på bedrifter som 
Mustad og Raufoss Ammunisjon 
og jeg ble veldig inspirert av hva 
disse fikk til. Mustad produserte 
tre fiskekroker i sekundet 
allerede for 100 år siden, 
forteller Melby.

Vel, den nyutdannede 
maskiningeniøren satte kursen 
mot hovedstaden sist på 
80-tallet og fikk ganske raskt 
jobb i AGA, der den omgjengelige 

mannen hovedsakelig har drevet 
med salg de siste 25 årene. Men 
han påberoper seg et genuint 
miljøengasjement og da Clean 
Energy i 2004 ble definert som 
et eget virksomhetsområde 
i AGA var han ikke sein om å 
melde seg på. 

– Så biogassengasjementet i 
AGA er ikke et enmannsshow?

– Nei, slett ikke. Det er en stor 
aktivitet i konsernet, i Sverige har 
vi over 30 fyllestasjoner. Jeg har 
full støtte i mine anstrengelser 
for å få dette til å vokse i Norge 
også.

– Men egen produksjon har 
ikke vært aktuelt?

– Nei. Oppgradering av 
biogass har vært diskutert, men 
vi konsentrerer oss mest om 
salg, distribusjon og back-up 
løsninger. Det finnes mange 
planer om ny produksjon, 
vi skal hjelpe aktørene med 
avsetningen.

John Melby har siden 
1997 bodd i Hakadal, med 
Romeriksåsen rett utenfor døra. 
Han karakteriserer seg selv og 
kona som ivrige turfolk, både 
til fots, på ski og med sykkel. 
Sønnen har forlatt rede og er 
for tiden befal i Forsvaret. Den 
tekniske interessen holdes ved 
like med blant annet en del 
skruing på veteranbiler.  Han 
karakteriserer seg selv som en 
teknologioptimist. – Jeg er veldig 
interessert i nye, miljøeffektive 
løsninger. Hvis vi skal løse klima- 
og miljøproblemene i verden tror 
jeg ikke det er smart å gjøre det 
verre for folk.

John Melby ved AGAs fyllestasjon for biogass på Grorud. Som det framgår 
av displayet tåler prisen for en m³ biogass sammenligning med literprisen 
på diesel.
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Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjonsbransjen. Løsningene lages i tett 
samarbeid med kommuner og renovasjonsselskap, og erfaringer viser at nye verktøy øker 
kvaliteten på arbeidet og bidrar til effektivisering.

Service til innbyggerne
Innbyggere forventer enkel tilgang til tømmekalender.
Med appen Min Renovasjon får innbygger all informasjon på sin mobil og mulighet til å få 
varsel kvelden før dunken skal settes frem for tømming.

Feltløsning for navigasjon og avviksregistrering
Sjåfører får en bedre hverdag med gode kart som viser stoppepunkt for dagens renovasjons-
rute. Oppstår det avvik underveis kan disse med enkle menyer dokumenteres, også med bilder 
om ønskelig. Avvik registrert ute på bil overføres forløpende til kontoret for videre oppfølging 
og behandling i KOMTEK Renovasjon. Sjåførene får en bedre hverdag, og innbygger vil 
oppleve en bedre service i forhold til renovasjonstjenesten.

Tømmeregistrering med RFID
Med en utvidet feltløsning kan en også få alle tømminger automatisk registrert gjennom lesing 
av RFID-brikker på avfallsdunker. Her er det også mulig å knytte vekt opp mot registrert 
tømming. 

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 

KOMTEK Renovasjon, et totalkonsept 
for renovasjonstjenester



INNSAMLING
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Med 635 000 innbyggere, 340 000 
husstander med tobeholdersystem og 
rundt 7 millioner tømminger årlig er 
innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo 
landets desidert største renovasjonsanbud. 
Så blir da heller ikke denne anskaffelsen 
tatt på sparket. Det ble etablert en egen 
prosjektorganisasjon med representanter 
fra flere av Oslo Rens avdelinger og en 
referansegruppe bestående av eksterne. 
Det ble gjennomført grundige utredninger, 
studiereiser,  markedsundersøkelse med en 
rekke intervjuer og to tilbyderkonferanser 
med stor deltagelse. – Blant fokusområdene 
var avfallskvalitet, materialgjenvinningsgrad, 
klima og miljø, kostnadseffektivitet, 
kundetilfredshet og innovasjon, forklarte 
Stendahl.

MANGE TILBYDERE
– Blant spørsmålene vi ville ha belyst var 
drivstoffalternativer, nye påbyggløsninger, 
renovatørens rolle ved avvikshåndtering, 
språkkrav og prising av evt. nye tjenester, 
sa Stendahl. Som mange vil vite endte 
denne prosessen med at selskapet Veireno 
vant i alle de fire områdene anbudet var 
delt opp i (se side 16). – Men vi fikk ti tilbud 
fra åtte leverandører, mer enn noen gang 
tidligere. Vi tror årsakene er at vi gikk så 
bredt ut, at vi delte opp slik at mindre 
aktører kunne delta og at vi ikke godtok 
underleverandører, fortalte Stendahl. 

Tildelingen var vektet sli at pris talte 
75%, miljø 10% og oppdragsforståelse 
15%. – Dette kan synes lavt for miljø, 
men det var mange absolutte miljøkrav 
i anbudskriteriene, f.eks. krav om 
biogassdrevne kjøretøy, forklarte han. 

KRAFTIG REDUKSJON
Da det hele var avgjort kunne 
Stendahl konstatere at Oslo Rens 
innsamlingskostnader blir redusert med 
30-40% i forhold til i dag, i tillegg til en 
rekke andre forbed ringer. – Veireno var 
best på alle kriterier og var i tillegg eneste 

aktør som tilbød skiftordning. Med det får vi 
jevnere inn   kjøring av avfall på anleggene. Vi 
har også fått utviklet et nytt påbygg spesielt 
for tømming av dypoppsamlere, et godt 
eksempel på at markedet har respondert på 
våre ønsker. Vi får også elektriske påbygg 
på 1/3 av komprimatorbilene. Disse lager 
mindre støy og bilen kan slåes av når den står 
stille, sa Stendahl fornøyd. Han medgikk at 
den store prisreduksjonen var et tankekors. 
– Prisnivået i forrige runde må ha gitt svært 
god avkastning. Alle tilbyderne la seg denne 
gang under dette, sa han.

KLAGENE AVVIST
Nær sagt som vanlig etter at en stor kontrakt 
er tildelt kommer det inn klager og krav 
om midlertidig forføyning. I dette tilfelle 
klagde RenoNorden fordi selskapet mente 
forbudet mot underleverandører var ulovlig. 
Dette førte ikke fram, retten konstaterte 
med at «å unngå ulempene ved bruk av 
underleverandører må anses som et av 
formålene ved konkurransen».

Norsk Gjenvinning klagde også, fordi de 
mente Veireno hadde lagt feil tariffavtale til 
grunn for tilbudet og at det dermed skulle 
vært avvist. Dette ble ikke utdypet, men etter 
det Kretsløpet forstår dreier det seg om at 
Veireno bruker den såkalte godsoverenkomst 
med en minstelønn på 158 kroner pr time, 
mens Norsk Gjenvinning har benyttet den 
såkalte miljøoverenskomst med en noe 
høyere minstelønn. Heller ikke denne klagen 
førte fram, retten fant det godt ivaretatt i 
kontrakten at leverandør skal oppfylle alle 
gjeldende krav om lønns- og arbeidsvilkår. 

En som derimot ikke klager på tildelingen 
er Veirenos transportsjef Svein Werner. 
– Vi synes dette har vært en ryddig prosess 
som munnet ut i et godt anbud som var 
greit å besvare. Vi har ingenting imot 
konsulenter, men det er bra å forholde seg til 
en oppdragsgiver som har kompetanse selv, 

sier han. 

“
– Prisnivået i 
forrige runde må 
ha gitt svært god 
avkastning….

Omhyggelig prosess 
ga kraftig prisreduksjon

Teamleder Pål Stendahl i Oslo REN har 
vært prosjektleder for anbudsprosessen for 
avfallsinnsamling i Oslo og er ytterst fornøyd med 
resultatet. 

Prosjektleder Pål Stendahl i Oslo REN presenterte en meget omstendelig anskaffelses
prosess for renovasjon i Oslo på Avfall Norge og Norsk Industris workshop om anskaf
felser. Men han var særdeles godt fornøyd med sluttresultatet. Fra 3. oktober neste år 
reduseres innsamlingskostnadene i Oslo med nesten 40%.

Av Johs. Bjørndal



 

Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

www.opsystem.no
Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

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 frak-
sjonssortering av alt fra industriavfall og bygningsavfall til husholdningsavfall. 

DW Valsekvern

SM Trommelsikt

AK AK AK Høyhastighetskvern 

DZ Kombikvern

DH Flishugger 

Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no
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Norge er naturligvis underlagt EUs regelverk 
på dette området og en del endringer 
som framgår av EU-direktivet 2014/24 – 
offentlige anskaffelser, ble gjennomført 
allerede 1. juli i år. Det dreier seg hovedsakelig 
om oppmykninger: 
•  Anskaffelser under 100 000 kroner er 

unntatt fra regelverket.
•  Grensen for å kreve skatteattest er økt fra 

100 000 til 500 000.
•  Plikt til å kreve HMS-erklæring er opphevet. 
•  Reglene for merking og lukking av tilbud, 

registrering av innkomne tilbud og 
tilbudsåpning er opphevet.

Men den nye loven vil inneholde 
langt mer og Gjønnæs karakteriserte 
EU-regelverket som balansert, det ivaretar 
hensynet til konkurransen, leverandørenes 
rettssikkerhet og muligheten til å bruke 
anskaffelsesprosesser på en mer strategisk 
måte. – Mulighetsrommet ved anskaffelser 

blir større, blant annet kommer det et 
mer spesifikt regelverk for konkurranse 
med forhandlinger etter forutgående 
kunngjøring. Det åpnes også for såkalt 
innovasjonspartnerskap, der oppdragsgiver 
kan samarbeide med private leverandører 
som velges ut gjennom konkurranse. Det nye 
regelverket vil også inneholde mer detaljerte 
regler om avvisning. Dersom leder eller 
annen person med innflytelse hos leverandør 
er dømt for korrupsjon, hvitvasking e.l. 
skal tilbudet avvises. Det samme gjelder 
ved manglende skatteinnbetaling. Men 
enhver leverandør som rammes av disse 
avvisningsreglene skal ha anledning til å 
dokumentere sin pålitelighet, at tiltak er 
gjort og at man samarbeider med aktuell 
myndighet, sa hun.

– Alt dette er vel og bra, men vi liker 
ikke at regelverket også gir større adgang 
til egenregi – eller utvidet egenregi, som 
det kalles når en offentlig instans tildeler 

oppdrag til en annen. Vi har ikke noe imot 
offentlige næringsaktører, men de bør få 
sine oppdrag ved å vinne i konkurranse med 
private, sa Gjønnæs. 

Mer fornøyd er hun med at KOFA nå får 
anledning til å ilegge overtredelsesgebyr og 
bringe saker inn for domstolene. – Hittil har 
medhold i KOFA mer vært som en diplom man 
kan henge på veggen, sa hun. 

Ifølge Gjønnæs vil den nye 
lovproposisjonen foreligge rett over jul, da 
vil nytt regelverk tidligst kunne tre i kraft fra 
1. juli.

Ny lov om offentlige 
anskaffelser på vei
Det arbeides nå intenst med en ny lov om det offentlige 
anskaffelsesregime. Den skal sørge for implementering av 
tre EUdirektiv, men inneholder også en del særnorske regler. 
– Den nye loven vil innebære en oppmykning på enkelte områder 
og en tilstramming på andre, sa Arnhild Dordi Gjønnæs på 
anskaffelsesseminaret i Drammen.

Av Johs. Bjørndal  

Arnhild Dordi Gjønnæs, fungerende avdelingsdirektør 
i NHO, mener det nye regelverket om offentlige 
anskaffelser inneholder mye positivt. Foto: NHO.



INNSAMLING

Etter en meget omhyggelig 
prosess i Oslo Ren ble selska
pet Veireno anbudsvinner i alle 
de fire områdene på innsamling 
fra husholdningene var delt 
opp i. Og prisen skal ha vært 
hele 40% lavere enn dagens 
kontraktsbeløp. Kretsløpet har 
tatt turen til Enebakk, der den
ne til nå relativt ukjente aktø
ren holder til i et nytt bygg med 
kontorer og verkstedhall.

Av Johs. Bjørndal

Her treffer vi transportsjef Svein Werner 
og etter hvert også eier og gründer Jonny 
Enger, på en dag da underkjølt regn skapte 
store utfordringer for all transport på hjul. 
Veireno er en del av VT Gruppen, som består 
av selskapene Veitransport, Veikran og altså 
Veireno. 

OPPKJØP BAK
Det hele startet da Jonny Enger med en 
enkel skapbil begynte å kjøre for Autotransit 
(nå Schenker) i Oslo. Slik drev han i ti år, før 
han etablerte Jonny Enger Transport as og 
begynte å ekspandere, først og fremst innen 
langtransport, før man i 2012 startet opp 
med kranbiler i selskapet Veikran. Våren 2014 
kjøpte Enger selskapet Mathiesen Renova-
sjon. Dette ga grunnlaget for etableringen 
av Veireno og med det morselskapet VT 
Gruppen. Til sammen har denne gruppen nå 
ca. 160 biler og det vil altså bli en god del 
flere når Veireno overtar innsamlingen i Oslo 
3. oktober neste år. 

Fra før samler Veireno inn husholdnings-
avfall i ROAF-området, og i 25% av Oslo 
som underleverandør for Norsk Gjenvinning 
Renovasjon og vet dermed hva oppdraget 
går ut på. I oktober overtok de innsamlingen 
i 10 kommuner i Vestfold på oppdrag for 
Vesar. (Lardal, Re, Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, 
Horten, Sandefjord, Stokke, Andebu og Hof.) 

SKJERPET KONKURRANSE
– Folk lurer jo på om det ikke stikker noe 
under når det går an å redusere prisen så 
kraftig i forhold til en avtale som ble inngått 
for syv år siden.

– Det har vært ganske få aktører i bransjen 
som har hatt kapasitet til å ta større anbud 

og det har nok påvirket prisnivået. Det var 
færre tilbydere da dagens Oslo-kontrakt ble 
inngått. Nå er konkurransen større og det er 
verdt å merke seg at alle tilbyderne lå klart 
under dagens priser, sier Enger. 

– Dessuten var det bare noen få dypopp-
samlere da forrige kontrakt ble inngått, men 
disse krevde eget utstyr og ble dermed priset 
høyt. Nå er det mer enn tusen dypoppsam-
lere i Oslo og det gir grunnlag for en annen 
pris, supplerer Werner.

– Rutestrukturen er mer eller mindre gitt 
fra oppdragsgiver, alle må betale tarifflønn og 
biler og drivstoff koster det samme for alle. 
Hva er det da som gjør at det kan bli store 
prisforskjeller?

– Mye handler om å tenke ut nye og bære-
kraftige løsninger. Oslo kommune ga rom for 
å tenke nytt, blant annet utvide kjøretidene. 

Det blir nå mulig å levere avfall til anleg-
gene fra kl. 06.30 om morgenen til 19.30 
om kvelden. Dette vil gi bedre utnyttelse av 
materiellet. Renovasjonsbiler koster mye, 
over to millioner pr enhet mens du kan få et 
helt vogntog for 1,6 millioner. Det er derfor 
viktig at materiellet utnyttes så effektivt 
som mulig, sier Werner.

SELVHJULPNE
– Vi har også utviklet et helt nytt påbygg 
for henting fra dypoppsamlere. Kommunen 
er veldig opptatt av at posene skal komme 
uskadd fram til sorteringsanleggene og her 
vil vår nye løsning være langt bedre enn 
dagens. Vi kommer til å sette inn fire slike 
biler. Kommunen har dessuten sagt nei til 
underleverandører og da kutter man jo ut et 
mellomledd som også skal ha fortjeneste. En 

Overtar renovasjonen i hele Oslo

Eier og gründer Jonny Enger (t.v.) og transportsjef Svein Werner i Veireno er naturlig nok svært fornøyd med 
utfallet av anbudsprosessen, men gir seg ikke nødvendigvis med det. – Vi vurderer alle anbud som blir lagt ut, 
sier Enger.

VT Gruppen holder til i en nytt, 
men nøkternt bygg i Enebakk, 
drøye to mil fra Oslo.
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Drifts- og mellomlederskolen for gjenvinningsbransjen

Skolestart er 15. februar 2016, avslutning er i november 2016. Påmeldingsfrist er 22. januar

Mer informasjon om skolen og påmelding finner du på kurssidene til Avfall Norge: www.avfallnorge.no, eller på tlf 24 14 66 00

Skolen er rettet mot deg som er eller ønsker å bli leder i gjenvinningsbransjen. Over seks moduler á tre dager gjennomgås:

Lederskap
Gjenvinningsbransjen i samfunnet

Marked og kunde

Bedriften, økonomien og administrativ styring
Kvalitetssikring og HMS
Kollegaer og samarbeid

avfall norge 10-15_ANNONSEMAL IN  02.11.15  16.29  Side 1

Overtar renovasjonen i hele Oslo
annen fordel er at vi i dette området har et 
eget verksted med seks mekanikere, der vi 
tar så mye som mulig av service og repara-
sjoner på bilene. Det er veldig stor forskjell på 
12-1300 kroner timen på et merkeverksted 
og selvkostprisen i vår egen verkstedhall. sier 
Werner.

FÆRRE OG STØRRE
– Men det er jo ikke slik at vi vinner alle anbud. 
Vi tapte i Solør og i Aurskog-Høland og i 
Grenland lå vi høyest av alle. Der er det vi 
som ikke skjønner hvordan konkurrentene har 
regnet, sier Enger.

Både Jonny Enger og Svein Werner har 
tidligere drevet transportvirksomhet i 
det små, men konstaterer at det går mot 
en konsolidering av bransjen, med større 
enheter.

– Mange i bransjen er godt oppe i årene 
og rekrutteringen av nye aktører er praktisk 
talt null. Eiere med 2-3 biler som skrur selv 
er i ferd med å bli en sjeldenhet. Da må 
kvantaene gå til de store som må bli stadig 
større. I Sverige og Danmark finnes allerede 
selskaper med tusen biler, da er det ikke plass 
til mange i hvert land, sier Enger. 

– Det var lenge en oppfatning i bransjen 
at avfallsinnsamling var rent pengebytte, 
mens det var mulig å tjene litt på 
avfallsbehandlingen. Slik er det visst ikke 
lenger?

– Konkurransen er hard innenfor all 
transport, men det er mulig å ha reell 
avkastning på investeringene. Renovasjon er 
interessant fordi kontraktene er relativt lange 
og gir forutsigbarhet når oppdragene er i 
havn. Det er jo nok å se på RenoNorden, vi må 
ta av oss hatten for hva de har bygd opp fra 
ingenting i løpet av 13 år (omsatte for 585 
mill i 2014). Det viser at mulighetene finnes. 

Vi har 90% av våre inntekter fra rutegående 
transport. Da handler det om at alle sjåfører 
og biler er på veien når de skal – og at man 
har et bra backup-system om noen er syke 
eller en bil havarerer, sier Enger. 

– SPENNENDE BRANSJE
– Renovasjon er spennende også fordi det 
er en bransje i utvikling og en miljøtjeneste. 
Når vi putter matavfall i grønn pose synes jeg 
det er veldig fint å kunne fortelle min syv år 
gamle datter at dette skal bli drivstoff til våre 
biler. Og for sjåførene gir disse oppdragene 
regulert og forutsigbar arbeidstid og 
mulighet for å etablere seg. Vi 
blir stadig oppringt av banker 
fordi våre ansatte søker lån til 
boligkjøp. Da er det hyggelig å 
kunne si at det vil bli stabil inntekt 
i år framover, sier Werner.

For som hos andre aktører 
kommer sjåførene i Veireno fra 
mange ulike land. – Vi har arbeidstakere fra 
mange nasjoner i Europa. Litauere, rumenere, 
tsjekkere, svensker, tyskere og nordmenn 

for å nevne noen. Våre arbeidskontrakter 
blir tett fulgt opp av oppdragsgiverne. Oslo 
kommune krever høy faglig kompetanse av 
renovatørene. Den gis både internt hos oss 
og i samarbeid med oppdragsgiver gjennom 
møter om emner som er relevante for 
oppdraget, som for eksempel kildesortering, 
avfallskvalitet, avvikshåndtering osv. Det er 
også et krav i kontrakt at renovatørene etter 
9 måneder har norskkunnskaper tilsvarende 
europaskalaens B1 (såkalt mellomnivå), 
forteller Werner.

– Er dere bekymret for rekrutteringen av 
sjåfører til dette store oppdraget?

– Nei, det går nok 
greit. Men jeg er 
generelt bekymret 
for rekrutteringen 
til sjåføryrket i dette 
landet. Nordmenn 
med CE-sertifikat 
ser ut til å være en 

utdøende rase. Det synes 
jeg personlig er trist, jeg skulle gjerne sett at 
sjåføryrket hadde høyere status, sier Werner.  “

 – Men det er jo 
ikke slik at vi 
 vinner alle anbud.

Veireno vant også Vesars 
anbud på innsamling i 
ti vestfoldkommuner 
og har her vært i gang 
med eget materiell siden 
begynnelsen av oktober. 
Også her lå anbudet fra 
Veireno betydelig under 
forrige kontraktssum.
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AVFALLSANSVAR

Miljødirektoratet jobber på 
spreng for få ferdig sitt forslag 
til forskrift om produsentansvar 
for emballasje som skal leveres 
departementet i midten av 
desember.

Av Astri Kløvstad

Da seniorrådgiver Christoffer Bach Vestli i 
Miljødirektoratet i begynnelsen av november 
orienterte Avfall Norges høstmøte om 
arbeidet med den nye forskriften, kunne han 
verken si noe om hva den vil inneholde eller 
når den vil tre i kraft. Men han understreket 
at den er viktig og at det haster med å få 
den på plass. Faktisk var det direktoratet 
selv som tok initiativ til å få forskriftsfestet 
produsentansvaret, fortalte han.

– Vi står overfor en milepæl. Vi har i mange 
år hatt velfungerende bransjeavtaler. Nå blir 
det en endring, vi får konkurranse og det 
blir et nytt klima. I tillegg kommer det en del 
krav fra EU som gjør at det blir mer relevant å 
regulere dette, sa han.

EU-PAKKA RETT I FORKANT
Det er forventet at EU legger fram sitt nye 
forslag til en pakke med avfallsdirektiver før 
jul, denne skal erstatte den som ble trukket 
tilbake i desember i fjor. Miljødirektoratet 
har da svært kort tid på seg til å tilpasse sitt 
forslag til forskrift om produsentansvaret 
til de aktuelle EU-direktivene.  – Sånn sett 
kunne vi kanskje lagt opp til å bruke litt 
lenger tid på denne forskriften, men vi ser 
hvor stort behovet for den er, og prioriterer å 
få den ferdig så fort som mulig, sa Vestli.

De bransjeavtalene som har vært gyldige 
fram til nå ble sist revidert i 2003. – De 
har gjort at vi har fått mye materiale om 
emballasjeområdet, det har blitt 
jobbet aktivt med optimering av 
emballasje, og retursystemene 
har fungert ganske bra. Vi har 
vært veldig fornøyd med den 
rapporteringen som har blitt 
gjort, sa Vestli. Han la til at 
selv om det alltid kan være 
diskusjoner om tallgrunnlaget, 
målepunkter og så videre, 
har bransjeavtalene vært en 

god måte for Norge å implementere EUs 
emballasjedirektiv på.

– Og de har gjort at vi har kommet godt i 
gang med å nå målene i miljøpolitikken. Norge 
rapporterer til ESA og emballasjedirektivet og 
legger tallene fra bransjen til grunn for den 
rapporteringen. Så det er veldig viktig for oss 
at de tallene som kommer inn er gode, og er 
mulige for oss å ettergå, sa han.

KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR
Vestli ønsket ikke å kommentere hvordan 
direktoratet ser på konkurranse på dette 
området, men understreket at når konkur-
ransen først foreligger, er det viktig at 
den skjer på like vilkår. Direktoratet bruker 
høringsinnspillene fra bransjen aktivt 

i arbeidet med den nye 
forskriften, og ser også på hvilke 
løsninger som fungerer i andre 
land i Europa, fortalte han.

– Vi vil at den nye 
forskriften skal bidra til like 
konkurransevilkår, effektive 
retursystemer og høy 
gjenvinningsgrad, sa han. Han 
viste til at mengden gjenvunnet 
emballasje nærmer seg 

mengden generert emballasje. – Men i dette 
er det mye energigjenvinning. Det er ingen 
hemmelighet at materialgjenvinningsgraden 
i Norge har gått ned, og jeg skulle gjerne 
sett at den ble høyere. Men der må vi se 
på virkemiddelbruken utover det å regulere 
produsentansvaret. Det handler om de store 
avfallspolitiske linjene. Uansett vil kravene 
fra EU gjøre at vi må ha god måloppnåelse 
i miljøpolitikken, sa Vestli og understreket 
at myndighetene ønsker et fortsatt 
velfungerende samarbeid med bransjen.

EXIT MONOPOLET FOR GRØNT 
PUNKT
Svein Erik Rødvik i Grønt Punkt var enig i 
at det haster å få forskriften på plass. Han 
uttrykte at det er blitt ganske kaotiske 
tilstander, og skulle ønske de var regulert 
bedre, i hvert fall innen EE-bransjen.

Grønt Punkt har vært alene på banen i 
mange år, som materialselskapenes felles 
organisasjon for emballasjereturordninger. 
Den konkurransefrie tilværelsen har gjort 
at Grønt Punkt har kunnet behandle alle 
medlemmer og alle materialer likt, uavhengig 
av lønnsomhet. Og de har kunnet bruke 
penger på holdningskampanjer, forskning 

Produsentansvarsforskrift  for emballasje snart klar

“
– Vi har 
vært veldig 
fornøyd med 
rapporteringen 
fra material
selskapene…

Christoffer Bach 
Vestli og hans 
kolleger i Miljø
direktoratet har 
både endringer i 
markedssituasjonen 
og nye EUkrav å 
forholde seg til når 
de lager forskrift for 
produsentansvaret 
for emballasje.
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Produsentansvarsforskrift  for emballasje snart klar

og utvikling. Det har også vært Grønt Punkt 
som har stått for innrapporteringen til 
myndighetene. 

– Konkurranse tvinger fram en annen måte 
å tenke på. Jeg sier ikke at vi kommer til å slå 
en strek over alt, men vi må vurdere hva vi 
gjør og hvordan vi gjør det, sa Rødvik. I en 
konkurransesituasjon vil kostnadseffektivitet 
bli avgjørende og Rødvik mente dette lett kan 
gå ut over miljøet. – Konkurranse er helt greit, 
men det må være på like vilkår. Det vi ikke 
ønsker oss, er at konkurrentene begynner 
med «cherry-picking» ved å gå inn og ta de 
største fraksjonene eller de mest sentrale 
områdene. Her må det reguleres, sa han.

SKREKKEKSEMPEL FRA TYSKLAND
Rødvik trakk fram statistikk fra Tyskland 
som viste hvordan det har gått etter at den 
tyske motsatsen til Grønt Punkt Norge, DSD 
(Duales System Deutchland), fikk konkurranse 
for 11 år siden. Der er det nå ti konkurrerende 
returselskaper som jakter på de verdifulle og 
lett tilgjengelige avfallsvolumene. Det har 
resultert i nedgang i gjenvinningen av de 
mindre lønnsomme fraksjonene fra hushold-
ningene, og mindre interesse for å kildes-
ort ere. Fram til 2005 brukte DSD 20-30 milli-

oner euro i året på informasjon og kampanjer 
rettet mot forbrukerne. I dag er det ingen av 

de ti konkurrerende selskapene som bruker 
penger på dette. – Det er ikke sikkert det blir 
slik i Norge, men det viser hvor viktig det er å 
ha en god regulering, sa han.

Rødvik presenterte også et konkret forslag 
til hvordan han mener at reguleringen av 
produsentansvaret bør organiseres. Etter 
hans mening bør den deles i en forskrift 
med de faste kravene som gjelder alle 
og som sikrer at EU-direktiver oppfylles, 
og i individuelle bransjeavtaler for hvert 
emballasjemateriale. Bransjeavtalene kan 
justeres etter hvert som forutsetningene 
tilsier det (se rute). – Ved å gjøre det på den 
måten, sikrer man fleksibilitet og kontinuitet 
og at det er god konkurranse på like vilkår, 
mente Rødvik.

Han avsluttet med å skissere Grønt 
Punkts rolle framover. For som han sa; 
den er det mange som lurer på. – Vi – altså 
materialselskapene – ønsker å være de 
foretrukne returordningene og vi vil fortsatt 
være seriøse og ryddige avtalepartnere. Vi 
vil ha kontinuerlig drift gjennom året. Vi skal 
sette miljø og kvalitet i høysetet og ha full 
åpenhet i alt vi gjør. Materialgjenvinning skal 
være vårt hovedfokus. Og det er utrolig viktig 
for oss at myndighetene nå evner å regulere 
dette på en god og riktig måte, det er vi 
veldig spent på, sa han.

Elretur er allere
de på banen som 
en av kanskje 
etter hvert flere 
konkurrenter 
til Grønt Punkt. 
Svein Erik Rød
vik i Grønt Punkt 
er utålmodig 
etter å få regel
verket på plass. 
Han er opptatt 
av at konkurran
sevilkårene må 
bli like for alle.

Bransjeavtaler handler om å gjøre de riktige tingene, mens en forskrift fokuserer mer på hvordan gjøre tingene 
riktig, mener Svein Erik Rødvik i Grønt Punkt. Han vil derfor ha begge deler.



NYHETER

Avfall Norge avholdt sitt årlige høstmøte i 
begynnelsen av november. Her ble medlem-
mene orientert om arbeidet styret og admi-
nistrasjonen har gjort for å planlegge den nye 
organiseringen. Blant annet ble deltakerne 
forelagt et forslag til ny beregningsmåte for 
kontingenten, tilpasset ny medlemsstruktur. 

Det nye opplegget er at Avfall Norge har 
to medlemskategorier. Hovedmedlemmer 
skal være de som samler inn, håndterer og/
eller arbeider med avfall, mens øvrige aktører 
og organisasjoner skal være assosierte 
medlemmer. Hovedmedlemmene har stem-
merett ved generalforsamlingen, det har ikke 
de assosierte medlemmene.

Den samlede kontingenten har til nå 
bestått av en medlemskontingent, en 
FoU-kontingent og en kampanjekontingent. 
Sekretariatet foreslo å videreføre denne 
oppdelingen. Men det var først og fremst 
medlemsbiten av kontingenten for hoved-
medlemmene som ble debattert på høst-
møtet.

ØKER IKKE KONTINGENTNIVÅET
Medlemskontingenten har vært basert på 
innbyggertall for de kommunale selskapene 
til nå. Da de private selskapene fikk anled-
ning til å bli med i sommer, ble det besluttet 
at kontingenten for dem inntil videre skulle 
være basert på antall ansatte. 

– Konsekvensen av at vi har besluttet å 
likestille offentlig og privat eide medlemmer, 
er at også kontingenten må samkjøres, sa 
administrerende direktør Nancy Strand til 
høstmøtet. Hun understreket at endringen 
av kontingentstrukturen ikke har til hensikt 
å øke kontingentnivået eller de samlede 
inntektene fra eksisterende medlemmer. Hun 
la ikke skjul på at arbeidet med å finne en ny 
kontingentstruktur som passer for alle har 
vært utfordrende. 

– Den nye strukturen skal oppleves som 
rettferdig – eller i det minste riktig. Den skal 

behandle medlemmene likt og bør være enkel 
og mer oversiktlig enn den gamle – som har 
bestått av et mylder av kontingentkategorier, 
sa hun. Det nye opplegget for beregning 
av medlemskontingent skal legges fram for 
generalforsamlingen i juni 2016 og blir gyldig 
fra 2017 om den vedtas. 

KOSTNADER SOM GRUNNLAG
– Vi foreslår at grunnlaget for å beregne 
kontingenten blir lagt på kostnader før finans 
og skatt, sa Strand. Hun understreket at det 
nå i første omgang er prinsippene som er 
viktig. Detaljene må komme senere. 

– Kostnader er sammenlignbare uavhengig 
av hvor du er, hvordan du er organisert og 
hvor du hører hjemme i bransjen. Dette mener 
vi skal være enkelt og ikke minst entydig, sa 
hun. Og la til at det er en transparent løsning. 
– Den er basert på offentlige tall tilgjenge-
lige i Brønnøysund, så det er etterprøvbare 
tall som danner et likt grunnlag. Kostnader 
er sammenlignbare i offentlig og privat 
virksomhet og er uavhengige av om du jobber 
innenfor selvkostbasert virksomhet eller om 
du jobber med næringsliv, utdypet Strand.

Så er det jo mange eierformer i denne 
bransjen. Om det ikke var komplisert nok 
med de kommunale og interkommunale 
selskapene, blir det ikke færre varianter nå. 
Dessuten er det stadig strukturendringer 
både på offentlig og privat side.

– Vi ser at dette gjør det hele utfordrende. 
Styret har derfor diskutert spørsmålet om 
konsernmedlemsskap spesielt. Vi har lagt 
til grunn at både et konsern og dattersel-
skap ene kan velge å være medlemmer. De 
er da begge hovedmedlemmer og er i følge 
vedtektene med på lik linje og har stemme-
rett. Hvis morselskapet er hovedmedlem på 
basis av et konsolidert konsernregnskap, 
og datterselskapene også velger å være 
medlem, skal kostnadene i datterselskapet 
trekkes fra det konsoliderte regnskapet når 
kontingenten for morselskapet regnes ut. 
Vi mener dette vil likebehandle ulike typer 
selskap, fungere likt uavhengig av eier-
skap og uavhengig av husholdnings- eller 
næringsselskaper, sa Strand.

TRAPPETRINN MELLOM MIN OG MAX
Forslaget definerer en minimumssats og 
maksimumssats for kontingent etter hvor 
høye kostnader medlemmet har hatt i året. 
Hvis et selskap har mer enn 300 millioner 
kroner i kostnader, nås taket på hva de skal 
betale. Mellom minimums- og maksimums-
satsene er det trappetrinn som er ment å 
gjøre kontingentberegningen forutsigbar 
og oversiktlig. Forslaget innebærer også at 
tredelingen av kontingenten skal fortsette 
og at kampanjekontingenten som tidligere 
ble krevet inn annethvert år nå blir årlig.

Strand presenterte en oversikt med fore-
løpige tall for å eksemplifisere forslaget. Hun 

Avfall Norge:

Ny medlemskontingent basert 
på kostnader
Organisasjonen Avfall Norge er nå åpen for medlemmer 
fra hele avfallsbransjen, ikke bare de kommunale selskap
ene. Da må også medlemskontingenten være tilpasset 
alle.

Av Astri Kløvstad

Nancy Strand var opptatt av at den nye kontingent
strukturen skal være enkel, entydig, transparent og 
oppleves som rettferdig.

“
– Kostnader er uavhen
gige av om du jobber 
innenfor selvkostbasert 
virksomhet eller om du 
jobber med næringsliv.
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understreket at beløpene er beregnet ut fra 
dagens kontingentnivå, i og med at det ikke 
er et poeng at det samlede kontingentnivået 
fra eksisterende medlemmer skal økes. Hun 
nevnte også at det foreløpig ikke forelå noe 
forslag til medlemskontingent for de assosi-
erte medlemmene.

BEHERSKET MOTTAKELSE
Mange av innspillene fra høstmøtets 
deltakere gikk på trappetrinnssatsene. Noen 
mente trinnene var for store, andre at en 
glidende sats ville være vel så forutsigbart. 
Det ble også stilt spørsmål til hvordan dette 
vil slå ut for de ulike eierkonstellasjonene i 
bransjen. Noen foreslo en klageordning eller 
mulighet for styret til å fastsette kontin-
genten for de som åpenbart kom urimelig 
ut. Men jevnt over var det ingen direkte 
ramaskrik om at ordningen var håpløs. Strand 
tok med seg innspillene om at det er noen 
betydelige problemstillinger knyttet til at 
aktivitetene kan være fordelt på ulike ledd i 
kommunale organisasjoner og i konsern, og 
var opptatt av å ikke konkludere for tidlig. 

– Det viktigste er at vi følger prinsippene 
om at det skal være enkelt, entydig, transpa-

rent og oppleves som rettferdig, sa hun. 
Nå skal endelig forslag til kontingent-

struktur utarbeides etter at en innsamling 
av kostnadsdata for 2014 fra alle er gjort, 
og etter samtaler med så mange som mulig 
av de sentrale medlemmene både innenfor 
kommunal sektor og næringsliv. En endelig 

modell skal presenteres på styremøte i april, 
og så skal altså styret legge fram sitt forslag 
for generalforsamlingen, i Tromsø i juni 2016.

Forslaget til ny kontingentstuktur i Avfall Norge. Tallene er foreløpige og ment som et eksempel. Endelig struk
tur og satser blir vedtatt av generalforsamlingen. I oppsettet er kostnadene oppgitt i millioner kroner, mens 
kontingentbeløpene er oppgitt i tusen kroner.

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



INNSAMLING

Det ryddes stadig flere strender 
over hele landet og i alle fylker 
og spesielt på Sørlandet har 
veksten vært stor. Men fylkesvis 
er det Nordland, som i fjor, 
som både har økt mest og 
har hatt flest ryddeaksjoner. 
Prosentvis sett har Finnmark 
hatt den største veksten i antall 
ryddeaksjoner.

Blant årets 855 aksjoner 
er det registrert detaljerte 
funn på 305 aksjoner. Og 
som tidligere år er det plast 

som er miljøverstingen på 
norske strender, hele 274.000 
plastobjekter ble ryddet i 2015, 
mer enn en fordobling fra året 
før. Dette understreker at plast 
er hovedutfordringen når det 
gjelder marin forsøpling. Vi ser 
ellers en nedgang i årets tall på 
flere avfallsobjekter, noe som 
blant annet kan skyldes nye 
registreringsløsninger heter det i 
rapporten.

I en undersøkelse gjennomført 
blant årets strandryddere 

oppgir 95 % av det er svært 
eller ganske sannsynlig at de 
deltar på Strandryddedagen 
også neste år. De viktigste 
motivasjonsfaktorene som 
oppgis for strandrydd ing er 
holdningsskapende arbeid, 
skape oppmerksomhet om 
marin forsøpling, og innsats for 
nærmiljø og/eller det globale 
miljøet. Strandrydderne er stort 
sett fornøyde med nettsidene 
og registreringsløsningen til 
Hold Norge Rent.  Nærmere 

halvparten av respondentene 
oppgir at de har fått avfallet 
hentet av kommune/
renovasjonsselskap, og 80 % 
av strandrydderne har opplevd 
avfallshåndteringen som svært 
eller ganske enkel.

Nesten 40% av strand -
rydder ne oppgir at de fikk 
kjennskap til aksjonen via sosiale 
medier. Rundt 15% oppgir på 
skole/arbeidsplass, 10% fikk 
informasjon via nettsidene til 
Hold Norge Rent, samme andel 
oppgir organisasjon og aviser/TV 
som informasjonskilde. For andre 
gang deltok Hold Norge Rent 
og Strandryddedagen på den 
europeiske strandryddedagen

«Let´s Clean up Europe». 
Norge gikk i 2015 opp fra 
tredje- til andreplass i antall 
ryddeaksjoner.

Strandryddingen øker stadig

Rapporten fra årets Strandryddedag i mai foreligger nå. Her framgår at 
det for femte år på rad var rekordoppslutning. Det ble registrert hele 855 
rydde aksjoner i 2015, en økning på 64 % fra året før. Hele 19 173 per
soner deltok og ryddet til sammen 609 km kystlinje. Totalt ble det fjernet 
244 740 kg med avfall, en økning på hele 85% sammenlignet med 2014. 

Topp 10 funn under strandryddingen, fra 20112015.

Sparebank-millioner til dykkerne 
Det er ikke bare på statsbudjettet at marin forsøpling nå får 
oppmerksomhet. Norges Dykkeforbund (NDF) har mottatt 6 millioner 
kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Og pengene skal gå til 
dykkerutstyr, -aktiviteter og til ryddeutstyr for å fjerne søppel under 
vann. – Mange av NDFs klubber har årlige ryddeaksjoner under vann. 
Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB vil flere klubber stå rustet 
til å gjøre slike ryddeaksjoner i framtida, sier president Sigurd Paulsen 
som naturlig nok er godt fornøyd med gaven.

– Dette er en unik sjanse for dykkeforbundet, og prosjektet har 
mange positive aspekter ved seg. For det første kan dykkeklubbene 
bidra til et bedre marint miljø. For det andre får vi tilført dykkeklub-
bene utstyr og kompetanse vi håper vil leve utover prosjektperioden. 
Vi skal heller ikke glemme at NDFs klubber har en viss egeninteresse 
i dette. Dette gir oss muligheten til å rydde på populære dykke-
plasser og gjøre våre arenaer enda mer attraktive, sier hun.

14

Nedgangen	i	antall	funn	kan	skyldes	overgang	til	elektronisk	registrering,	noe	som	kan	bidra	til	å	gi	
forskjeller	i	antall	funn	sammenlignet	med	tidligere	år.	I	det	videre	arbeidet	med	registrering	av	funn	vil	
Hold	Norge	Rent	fokusere	på	blant	annet	forbedring	av	verktøy	for	registrering	av	funn,	automatisering	
av	rutiner	for	oppfølging	av	den	enkelte	aksjon	og	kommunikasjon	generelt.	

Tabell 6: Topp 10 funn mellom 2011 og 2015

Foto: Madeleine Pettersson, Strandrydding på Flø i Ulstein kommune

6

på	dyreliv	og	økosystem,	og	medfører	dermed	betydelige	kostnader	for	samfunnet	hvert	år.	På	grunn	
av	den	lange	nedbrytningstiden	er	spesielt	plast	et	problematisk	materiale.	Det	er	behov	for	å	øke	
faktagrunnlaget	for	å	anslå	både	mengder	og	kilder	til	marin	forsøpling.	
 
Strandryddedagen	er	i	dag	et	av	Hold	Norge	Rents	viktigste	tiltak	for	å	møte	utfordringen	med	marin	
forsøpling.	Strandryddedagen	har	hatt	en	jevn	økning	i	antall	deltakere	siden	oppstarten	i	2011.	
Hold	Norge	Rent	har	mål	om	å	på	sikt	øke	antall	frivillige	som	deltar	på	aktiviteter	i	forbindelse	med	
Strandryddedagen	til	100	000	strandryddere.	
 
Hold	Norge	Rent	har	som	intensjon	å	samle	miljøene	som	arbeider	med	forsøpling	og	ressurser	på	
avveie	i	Norge.	Utveksling	av	fagkunnskap,	erfaringer	og	informasjon	skal	styrke	miljøene,	både	hver	for	
seg	og	samlet.	Hold	Norge	Rent	ønsker	også	å	bidra	til	kunnskapsinnhenting	om	marint	avfall	som	kan	
anvendes	til	kartlegging	og	forskning	på	omfanget	av	og	opphavet	til	marin	forsøpling.

Hold	Norge	Rent	er	nå	er	etablert	som	en	egen	forening,	og	det	vil	være	naturlig	at	aktivitetene	er	i	
endring.	Hovedmålsetningen	er	å	motivere	og	engasjere	privatpersoner,	organisasjoner	og	næringsliv	til	
å	rydde	marint	avfall	over	hele	landet.	

Foto: Laila Johanne Reigstad, Misje kajakklubb

Strandrydderne tar i bruk ulike metoder for å bringe innsamlet avfall til godkjent behandling.
Foto: Laila Johanne Reigstad, Misje kajakklubb
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www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

Terminator knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft !   
Høy kvalitet, allsidighet, kapasitet, 
økonomi, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet er noen av 
kjennetegnene til Terminator serien fra 
Komptech.  
 
Vi tilbyr et bredt modellutvalg av mobile- 
og stasjonære maskiner!   

Avfallskverner–flishoggere–siktemaskiner–kompostmaskiner–suge/spyleutstyr m.m. 

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
Vi Gratulerer ØSTBØ AS i Bodø Med 
sin nye  
KOMPTECH TERMINATOR 5000S!   

Ny leder i Hold Norge Rent
Lise Gulbransen (50) ble i høst ny daglig leder for organisasjonen 
Hold Norge Rent. Hun har tidligere arbeidet i Grønt inspirasjons-
senter, Amnesty og Oslo Jazzfestival, det siste hun har gjort er å 
være leder for innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015. 
– Det som er felles for jobbene jeg har hatt er at kommunikasjon 
har stått helt sentralt, og dette er nok kompetanse og erfaring 
jeg vil få bruk for som daglig leder for Hold Norge Rent. Jeg 
har lært å samarbeide med, koordinere og motivere frivillige. 
Jeg hadde også ansvaret for å rekruttere aktive medlemmer til 
Amnestys arbeid, og det er nok en nyttig erfaring når vi nå skal 
gå i gang med å bygge opp Hold Norge Rent som medlemsorga-
nisasjon, sier hun. 

Pr i dag har Hold Norge Rent 28 medlemmer og styreleder er 
Avfall Norge- direktør 
Nancy Strand. Og 
 organisasjonen har 
nettopp fått en ny 
oppgave – den skal 
drifte den nylig innførte 
refusjonsordningen for 
utgifter til opprydning av 
marin forsøpling.

Undervannsdrone skal finne avfallet
Prosjektet TrashTag ble i år tildelt 
260.000 kroner av Miljødirektoratet til 
å videreutvikle sin ide og teknologi. Og 
den er altså at man ved hjelp av rime-
lige, fjernstyrte undervannsdroner 
skal kunne finne og stedfeste marint 
søppel helt ned til hundre meters dyp. 

Prosjektet ble presentert av 
mannen bak ideen, Frikk Herding 
Solberg, på Hold Norge Rent sitt 
frokostseminar 10. november. 
– Brukeren sitter på land og styrer 
dronen ved hjelp av en vanlig data-
maskin. Levende bilder blir sendt til 
datamaskinen helt ned fra 100 meters 
dyp. Dronen fås som byggesett og all 
informasjon du trenger for å bygge den ligger åpent ute på nettet. 
Det gjør dronene så billige at hvem som helst kan dra på oppdagelses-
ferd under vann. Brukerterskelen er også lav, vi ser for oss at dronene 
kan tilbys skoler og interesserte organisasjoner, fortalte han entusi-
astisk. 

– Når søppel blir funnet kan man finne eksakt posisjon med GPS- 
koordinater. Denne informasjonen, sammen med bilder, skal legges 
inn på Hold Norge Rent sine nettsider. Slik kan dykkere og dykkerlag 
lett få informasjon om hvilke områder og posisjoner som trenger 
rydding. På denne måten reduseres bunntiden for dykkerne, og de kan 
vite hvilket utstyr de trenger for å gjennomføre ryddedykk, fortalte 
Solberg.

Lise Gulbransen presenterte 
seg selv og rapporten fra Str

andryddedagen på Hold Norge 
Rents frokostseminar nylig.

Målet er at denne undervannsdro
nen skal bli tilgjengelig for ganske 
få tusenlapper.

J.B.
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en GOD JUL 
og et 

GODT NYTT ÅR!

Vi ønsker våre kunder, 
forbindelser og resten av 

avfalls- og 
gjenvinningsbransjen

Klemetsrudv. 1, Oslo
Postboks 54 Mortensrud, 1215 Oslo

Telefon: 02 180
postmottak@ege.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no/ege

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO2323 Ingeberg

Tlf. 62 50 91 50
Email: info.norge@liebherr.com

www.liebherr.no

Forusbeen 202, 4313 Sandnes. 
Telefon (24 timer): 51678400 

Email: post@forusenergi.no 
www.forusenergi.no

Postadresse: Postboks 317, 
3081 Holmestrand

Beredskapstelefon: (+47) 33 09 95 00
Email: post@noah.no
Web: www.noah.no
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Rich.Steen AS
Postboks 142 Alnabru, 0614 Oslo

Tlf.: 67 900 900
Email: post@richsteen.no

www.richsteen.no
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facebook.com/mefnorge

Tlf 22 40 29 00  

Norba AB
SE391 28 Kalmar
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UTLANDET

Rapporten Global Waste Management 
Outlook (GWMO) som ble lansert på 
ISWA-kongressen i september, gir de best 
mulige anslag over verdens avfallsmengder 
og håndteringen av dem. Den gir også innspill 
til hva som bør gjøres, hvordan og hvorfor. 
For samfunnets kostnader ved å ikke gjøre 
noe med situasjonen er 5-10 ganger så 
store som kostnadene ved å få på plass en 
forsvarlig avfallshåndtering, anslår forfat-
terne av rapporten. 

Den er et resultat av et samarbeid 
mellom FN’s miljøprogram UNEP og ISWA, 
og foreligger som en nettbasert publikasjon 
på drøye 330 sider med 6 hovedkapitler 
ledsaget av 15 temaark og 70 eksempler. 
I tillegg er det gitt ut to kortversjoner for 
henholdsvis beslutningstakere og folk flest.

ULANDSUTFORDRINGER
– Utviklingslandene har gjort store fram-
skritt siden 1990-tallet da bare 50 prosent 
av befolkningen der hadde en ordning med 
avfallsinnsamling. Men fortsatt står to 
milliarder mennesker uten tilgang til noen 
slik tjeneste, sa David C. Wilson. Han har 
vært sjefsredaktør for publikasjonen. Også 
for kontrollert deponering er det framgang 
å spore i utviklingslandene, der ukontrollerte 
søppelfyllinger ofte var eneste alternativ 
på 1990-tallet. Men fortsatt er det det 
som er situasjonen for rundt tre milliarder 
mennesker, kunne Wilson fortelle.

Det er situasjonen i byene som har fått 
mest oppmerksomhet i rapporten. En stadig 
større andel av verdens befolkning bor i 
byer, og det er innlysende at systemene 
for avfallshåndtering er dårligst i byer hvor 
inntektsnivået er lavt. Men etter hvert som 
økonomien utvikler seg og innbyggerne 
får mer å rutte med, øker avfallsmengden. 

Rapporten anslår at mengden husholdnings-
avfall som blir generert i «lavinntekts-byer» 
i Afrika og Asia kommer til å fordoble seg i 
løpet av 15-20 år. I 2030 kommer det til å 
være 41 såkalte megabyer i verden, altså 
byer med over 10 millioner innbyggere. Det 
er  13 flere enn i dag. Og 32 av dem vil være 
i utviklingsland. Men rapporten slår fast at 

det fortsatt er en vei å gå også i de såkalte 
utviklede landene.

INNSAMLING OG KONTROLL
Kostnadene ved å la utviklingen fortsette 
uten å foreta seg noe, er store. Mangel på 
innsamlingsrutiner fører til folkehelseut-
fordringer som mage- og luftveisinfeksjoner, 

Hvordan få kontroll på avfallet i verden?
Totalt 2 milliarder tonn hus
holdningsavfall oppstår årlig 
på denne planeten. Det er i 
hvert fall det beste anslaget 
per i dag. I byene våre dannes 
det mellom 7 og 10 milliarder 
tonn avfall hvert år, inkludert 
forretnings og industriavfall og 
byggavfall.

Av Astri Kløvstad

Avfallshåndteringen i en del afrikanske land har definitivt et forbedringspotensiale. 
Foto: UNHabitat, Natalya Reyna.

David C Wilson er en uavhengig avfalls og resursforvaltningskonsulent og dessuten gjesteprofessor i avfalls
håndtering ved Imperial College London. Han har ledet gruppa på 8 forfattere som har skrevet rapporten GWMO.
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Hvordan få kontroll på avfallet i verden?
spesielt hos barn. Dessuten til tilstopping av 
rørsystemer som igjen kan føre til oversvøm-
melser eller forverre flomsituasjoner med 
spredning av smittestoffer som følge. Åpne 
og ukontrollerte fyllinger og søppelbrenning 
er kilder til forurensning av luft, jord og vann 
og dessuten til klimaendringer.

– Førsteprioritet må være å bedre folke-
helsen ved å øke innsamlingen av hushold-
ningsavfall til 100 prosent i byene, og 
dessuten sørge for at all deponering foregår i 
kontrollerte former, sa Wilson. 

Rapporten beskriver også nødvendig-
heten av å ha kontroll på farlig avfall, blant 
annet ved å skille dette – og spesielt farlig 
avfall fra helsevesenet – fra annet avfall 
der det oppstår. Og å håndtere det farlige 
avfallet separat i miljøsikre anlegg. Å unngå 
at avfall oppstår, og å gjenbruke, resirkulere 
og gjenvinne er naturligvis også nevnt som 
nødvendig for å få avfallsmengdene under 
kontroll. 

STATISTIKK, LOVER OG PENGER
Selv om avfallshåndtering er en essensiell 
tjeneste i samfunnet som dekker et grunn-
leggende behov på linje med tilgang til 
drikkevann, husly, mat og energi, og også 
transport og kommunikasjon, har det ofte en 
lavere offentlig og politisk prioritet. Forfat-
terne av GWMO vil ha temaet opp og fram 
på myndighetenes agenda, og presenterer 
verktøyer som skal bidra til at det blir lettere 
å velge de rette grepene mot å utvikle egne 
helhetlige avfallshåndteringssystemer på 
lokalt og nasjonalt nivå.

Pålitelige tall er 
avgjørende for å kunne 
ta de rette valgene, og 
allerede her stopper 
det ofte opp. Å bedre 
tilgjengeligheten 
og påliteligheten til 
avfalls- og ressurs-
data er derfor nevnt 
som et av verk-
tøyene. Lovgivning 
et annet. Og 
selvfølgelig; finan-
siering. For selv 
om det koster mer 
å ikke gjøre noe 
med utviklingen, 
er det heller ikke 
helt gratis å få 
rasjonelle og 
miljøvennlige 
systemer opp å gå.

Rapporten konstaterer at man må ha 
oversikt over sine kostnader og tilgjengelige 
inntekter. Noen må betale det det koster, 
og i rapporten oppfordres det til å finne 
en passende finansieringsmodell og kilder 
for finansiering av investeringer. Her må 
løsningene tilpasses den lokale situasjonen. 
Prinsippet om at forurenser betaler er også 
understreket. De store avfallsgeneratorene 
bør betale for en god håndtering av sitt eget 
avfall. Så er det viktig å sikre at deponering 
blir priset. Det vil gi insentiver til gjenbruk, 
resirkulering og gjenvinning.

Myndighetene oppfordres til å støtte de 

som ikke har 
råd til å betale 

for sine lokale 
løsninger i en 

oppstartfase, og 
så heller ta sikte på 

å øke kostnadsdek-
ningen gradvis. 

STOR 
KLIMAEFFEKT
I rapporten framholdes det at myndighet-
enes motivasjon for å trå til vil styrkes 
når man ser på avfallsbehandling som en 
inngangsport for å løse – ofte vanskelige - 
oppgaver knyttet til bærekraftig utvikling. 
Alle de tre bærekraftspilarene miljø, økonomi 
og samfunn har mye å vinne på at man får 
kontroll på avfallsmengdene. 

Drivhusgassutslippene kan potensielt bli 
redusert med 15-20 prosent. Bare det å 

The Global 
Waste 
Management 
Outlook er 

et resultat av 
to års arbeid 

og er et sam
arbeid mellom 
UNEP og ISWA.

Målene, the 
Global Waste 
Management 
Goals, som 
er formulert 
i rapporten, 
er helt eller 
delvis sam
menfallende 
med FNs 
bærekraftmål, 
Sustainable 
Development 
Goals (SDG).

››
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UTLANDET

forebygge de 1,3 milliarder tonn med matavfall 
som blir skapt i løpet av et år vil være nok til 
å mette verdens underernærte befolkning to 
ganger, og kunne spart 9 prosent av hele verdens 
drivhusgassutslipp. Kontroll på deponering av 
biologisk nedbrytbart avfall og utslippene av den 
kraftige drivhusgassen metan vil bidra i samme 
retning. Reduksjon, gjenbruk og resirkulering vil 
spare jomfruelige materialer og produkter, og 
således drivhusgassutslippene ved produksjonen 
av dem.

NYE ARBEIDSPLASSER
Avfalls- og ressursforvaltning er også en næring 
som gir vekst og arbeidsplasser. Fra 2000 til 
2010 ble antall sysselsatte i denne næringen i 
Europa fordoblet – til over 2 millioner – samtidig 
med at gjenvinningen økte fra 20 til 35 prosent.

Prosjekter med mål om å få verdier ut av 
avfallet i Afrika har vist at nye avfallstjenester 
kan bli brukt som en katalysator for nye bære-
kraftige yrker og økonomisk utvikling i slumstrøk i 
noen av verdens fattigste storbyer.

Rapporten anslår at 15-20 millioner 
mennesker arbeider i småskalaforetak i den ufor-
melle avfallssektoren verden over. Estimatet på 
potensialet for nye arbeidsplasser i den sirkulære 
økonomien verden over er på 9 til 25 millioner.

For samfunnet og befolkningens velferd gir 
dette direkte effekter. En ren by hvor håndter-
ingen av fast avfall fungerer bra, og hvor man har 
en helhetstenkning for å håndtere rester, blir en 
suksessfull by. Det blir et sunt, hyggelig og trygt 
sted å bo, et godt sted å drive forretninger og å 
besøke som turist, og det fører til en følelse av 
fellesskap og tilhørighet. Hvor ren en by er, er en 
indikator på godt styresett, sies det i rapporten.

GLOBALT  PERSPEKTIV
Rapporten har blitt laget som en oppfølging til 
Rio+20 toppmøtet og som en respons på UNEP 
Governing Councils vedtak om å «utvikle en 
global oversikt over utfordringer, trender og poli-
tikk knyttet til avfallsforebygging, minimalisering 
og forvaltning (…) å framskaffe retningslinjer for 
nasjonal politikkplanlegging». 

Et viktig budskap fra rapporten er at avfall 
er en global, like mye som en nasjonal og en 
lokal sak. Rapporten kommer opp med et sett 
av globale avfallshåndteringsmål, og et globalt 
opprop til handling for å nå disse målene.

Kort tid etter ISWA-kongressen møttes 
verdens ledere til FN-toppmøtet i New York for å 
vedta nye globale mål for bærekraftig utvikling - 
Sustainable Development Goals (SDG) – fram mot 
2030.

– Å sette lys på avfallshåndtering som en 
global prioritering vil gjøre det enklere å gjen-
nomføre den såkalte post-2015 agendaen, sa 
Wilson og viste i en tabell at The Global Waste 
Management Goals er direkte eller indirekte 
sammenfallende med FNs bærekraftmål.

››

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu 
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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Tilsynsaksjon 2014: 

Bedring for aktive deponier
Siden 2005 har myndighetene gjennomført 
fire koordinerte tilsynsaksjoner på deponi
delen av avfallsmottakene våre. Den fore
løpig siste ble gjennomført i 2014, og den 
tyder på at kontrollene har sin effekt.

Av Astri Kløvstad

I 2014 ble 52 aktive avfalls-
deponi og 38 nedlagte med 
etterdriftskrav kontrollert. Det 
er første gang at nedlagte 
deponier er med i tilsynsak-
sjonen, og for dem fantes det 
derfor ingen tidlig ere observa-
sjoner å sammenligne med. Men 
rapporten fra 2014-kontrollene 
slår fast at det ble funnet 
flere brudd per virksomhet i de 
nedlagte deponiene enn i de 
aktive.

For de aktive viste det seg 
å være forbedringer å spore 
på de fleste områder. Ved 
tilsynet i 2010 ble det påvist 

feil i mottakskontrollen hos 40 
prosent av deponiene, mens det 
i 2014 var feil hos 31 prosent. 
Større forbedring var det knyttet 
til håndtering av deponigass.  
I 2010 hadde 40 prosent feil her, 
mens det i 2014 var feil hos 18 
prosent av deponiene med gass-
anlegg og bare 2 prosent feil 
hos deponier uten gassanlegg. 
Også for håndtering av sigevann 
var det stor forbedring. Mens 
60 prosent av deponiene hadde 
feil knyttet til sigevann i 2010, 
hadde mindre enn 10 prosent 
feil i 2014. Hos deponier med 
renseanlegg for sigevann, var 

det bare feil hos 
3 prosent,  
i følge opp-
summeringen 
som Miljø-
direktoratet 
har publisert.

På deponi-
seminaret som 
Avfall Norge arrangerte i oktober, 
presenterte Gøsta Hagenlund 
fra Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane resultater fra tilsyns-
aksjonen i 2014. Han kunne 
fortelle at det var få «Alvor-
lige funn», det vil si brudd på 
regelverket som må følges opp 

særskilt, med anmeldelse, eller 
endog stenging, som ytterste 
konsekvens. Han understreket 
at de noe mildere forvaltnings-
virkemidlene som ny kontroll og 
eventuell tvangsmulkt i de aller 
feste tilfeller førte fram. 

I tilsynsaksjonen i 2014 ble 
det avdekket fem slike alvorlige 
avvik. Manglende registrering av 
forurensa masse var ett av dem. 
To gjaldt manglende dokumen-
tasjon på mottatt avfall. Et 
tilfelle gjaldt feildeponering av 
asbestholdig avfall og et gjaldt 
utilfredsstillende bunntetting, 
fortalte Hagenlund.

Men en del feil var det likevel 
å finne, om enn av noe mindre 
alvorlig grad. Rapporten slår fast 
at det til sammen ble funnet 
143 feil hos deponier som ikke 
lenger er i drift, og 149 feil  hos 
de aktive deponiene.

“
….det var få 
«Alvorlige 
funn».

Miljødirektoratet har 
publisert resultatene 
fra deponiaksjonen 
2014. Tilsynet la denne 
gangen spesiell vekt på 
sigevannshåndtering og 
deponigasshåndtering, 
og på begge områder var 
det forbedring fra forrige 
tilsyn.

Gøsta Hagenlund fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane understreket at tilsynet, i tillegg til å kontrollere om alt er på stell, også 
har en viktig funksjon i å øke bevisstheten og kompetansenivået hos alle som er involvert i deponering.
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UTLANDET

Trefiber i kretsløp i Belgia

Når returpapiret kommer inn, er det ca 30 prosent papp innblandet. Direktøren ved Stora Enso Langerbrugge bruk, Chris De Hollander, gjorde et halv
hjertet forsøk på å få tilhørerne på ISWAkongressen til å forstå at den beste måten 
å lese nyheter på, er på papir. – Hvis du mister denne «skjermen» i gulvet, knuses 
den ikke. Og den trenger ingen batterier, sa han.

Europas største returpapirfabrikk Langerbrugge bruk eies av det finsksvenske skogkonsernet Stora Enso og 
ligger utenfor Gent i Belgia. 

– Alle våre råvarer kommer inn 
på anlegget med avfallsbiler. 
Det gjelder både råstoffet til 
papiret og energien vi trenger i 
produksjonen. 

Av Astri Kløvstad

Det fortalte direktøren ved Stora Enso 
Langerbrugge bruk, Chris De Hollander, til 
gjestene på ISWA-konferansen som deltok på 
bedriftsbesøk på Europas største returpapir-
fabrikk.

Det finsk-svenske skogindustrikonsernet 
Stora Enso har plassert sin største returpa-
pirfabrikk, Langerbrugge bruk, utenfor Gent 
i Belgia. Midt i matfatet, så å si. Innenfor en 
radius på 300 km bor det om lag 80 millioner 
mennesker. Her finner vi byer som Brüssel, 
Antwerpen, Amsterdam, Düsseldorf, London 
og Paris, og her skal hele 70 prosent av 
kjøpekraften i Europa befinne seg. Det blir 
noen aviser som leveres inn til resirkulering.

GAMMELT PAPIR BLIR SOM NYTT
En papirmaskin er en svær innretning, ofte 
rundt ti meter bred og flere hundre meter 
lang. Ved Langerbrugge bruk finnes det to 
slike. Begge bruker utelukkende returpapir 
som råstoff. For å få den nødvendige kvali-
teten på produktet, må det brukes en del nytt 
papir sammen med de gamle avisene. Det 
skyldes at fibrene slites og blir litt kortere 
for hver gang de resirkuleres. Det behovet 
dekkes inn ved å ta imot papir som er laget 
av jomfruelige trefiber, som overskuddslager 
av usolgte bøker og hefter fra bokhandlere, 
forleggere og trykkerier, forteller Marc Dockx 
som er innkjøpsansvarlig ved anlegget.

Den eldste papirmaskina, PM3, ble 

bygd i 1932 og produserer 150 000 tonn 
ubestrøket magasinpapir i året. Den nyeste 
og største, PM4, ble bygget i 2003. Den 
produserer 400 000 tonn avispapir i året, og 
er i følge Hollander for tiden av de største i 
verden. 

– Produksjonen fra den tilsvarer forbruket 
av alt avispapir i hele Frankrike, så hele den 
franske økonomien trenger i prinsippet bare 
én slik papirmaskin, sier han. 

UBRUKBAR PAPP 
– Det er ikke så spesielt at det brukes 
returpapir til å produsere aviser, men det er 
mer uvanlig at også magasinpapir blir lagd 
av det. Det finnes ikke mange fabrikker som 
er i stand til å produsere magasinpapir med 
god kvalitet av returpapir. Ikke i vårt konsern 

heller, så produksjonen på Langerbrugge er 
spesiell, sier Dockx.

For å produsere sine 550 000 tonn 
resirkulert papir, trenger Langerbrugge bruk 
700 000 tonn rent returpapir som råstoff.  
Og fordi returpapiret av økonomiske grunner 
ofte samles inn sammen med returpapp, 
trengs det over en million tonn råstoff. For 
papp kan ikke brukes i produksjonen. Papp 
inneholder farge, lim og andre forurensninger 
som både vil gjøre at vaskeprosessen må 
bruke kjemikalier som ikke er bra for miljøet 
og også gir papir med dårligere kvalitet.

TRYKKSVERTEVASK
Sortering er derfor første trinn i produk-
sjonen ved Langerbrugge bruk. Det foregår 
automatisk over flere mekaniske og elektro-
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Trefiber i kretsløp i Belgia

niske trinn med blant annet bruk av infrarødt 
lys. Når så råstoffet er så fritt for papp 
som mulig, blir papiret vasket for å fjerne 
trykksverte, kaffe, ketchup og annet som 
måtte befinne seg på de brukte avisene. Det 

foregår i en roterende prosess med såpe og 
mye vann. Som i en vaskemaskin. Trykk-
sverten og de andre forurensningene fester 
seg til skummet og blir fjernet med det. Noen 
slike runder med nytt såpevann må til før 

papirmassen går igjennom en blekeprosess 
og er klar til å bli nytt hvitt papir.   

KRAFTKREVENDE PROSESS
Papirproduksjonen på PM3 foregår i en 
hastighet på 72 km i timen over 6 meters 
bredde. På PM4 snurres det 10,4 meter brede 
papiret inn på ruller med en fart på 120 km i 
timen. Hele denne prosessen krever naturlig 
nok mye energi i form av strøm og damp. Men 
Hollander ler litt av at papirindustrien skal 
være så utsatt for høye kraftpriser. For her har 
de bygget sine egne kraftverk og er uberørt av 
denslags. Alt som brennes i de to energigjen-
vinningsanleggene er avfall fra papirproduk-
sjonen eller annet biologisk avfall. 

– Da vi bygde PM4, bygde vi samtidig et 
forbrenningsanlegg som kan brenne trykk-
sverten og fiberrestene som vaskes ut. Det 
dreier seg om 100 000 tonn trykksverte i året, 
og vi ville gjerne slippe å legge det på deponi. 
Men denne energiproduksjonen, som er på 55 
MWth, var ikke nok til å dekke hele behovet 
vårt, og i 2010 bygde vi et stort nytt kraftverk 
i tillegg. Så nå er vi så å si uavhengig av strøm-
leverandørene, forteller Dockx.  

Innkjøpsansvar
lig Marc Dockx 
viser at det ferdig 
sorterte råstoffet 
er så å si helt 
uten papp og 
klart for ny runde 
som avis eller 
magasinpapir.

››

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no



UTLANDET

LAGRINGSDYKTIGE 
ENERGIRESERVER
Det nyeste kraftverket er på 125 MWth og 
brenner avfall, først og fremst treavfall fra 
gjenvinningsselskapene som Stora Enso 
Langerbrugge samarbeider med. I tillegg 
brennes en del kvernet husholdningsavfall. 
Anlegget har teknologi for å filtrere utslippene 
slik at også behandlet trevirke kan brennes. 
Og Dockx kan fortelle at de ikke trenger å 
være redde for at tilgangen på energiråvare 
skal stoppe opp. Her har man nemlig sikret 
seg med lagringsdyktige reserver i form av 
store mengder jernbanesviller. Disse er som 
kjent impregnert, som oftest med kreosot. Når 
jernbanesvillene skal ut av bruk, må kreosoten 
destrueres ved temperaturer over 850 grader. 
En logisk måte å gjøre det på er samtidig å 
utnytte energien i veden.

– Jernbaneselskapene i Belgia, Frankrike og 
Luxembourg bytter nå systematisk ut sine 
gamle jernbanesviller av impregnert tre med 
nye i betong, og vi har kontrakt med dem om å 
motta det som skiftes ut, sier han. På fabrikk-
området til Langerbrugge ligger det derfor 
store lunner med brukte jernbanesviller. De 
tåler naturlig nok lagring under åpen himmel.

EN FIBER VARER IKKE EVIG
Dockx forteller at prosessen med å resirkulere 

papir ikke er endeløs. Noe går tapt for hver 
runde. Fibrene kan sirkuleres 7-8 ganger, så 
selv om det ved dette anlegget bare bruker 
returfiber, vil det alltid være behov for ferske 
fibre fra trevirke i produksjonen av papir. Han 
forklarer at trærne aldri hogges for papir-
produksjon alene. Det er konstruksjonsvirke 
og andre byggematerialer som er hovedpro-
duktet fra skogen. Men ikke alle delene av 
tømmerstokken kan brukes til det. Resten 
kalles massevirke og det brukes blant annet til 
produksjon av jomfruelig papirmasse.

Når så fibrene smuldrer opp og vaskes ut 
sammen med trykksverten, etter flere runder 
i papirmaskina og avishyllene eller postkas-
sene, er papirsirkelen brutt. Forbrenningen 
av trykksverten og fiberrestene, og noe 
rivningsvirke, gir en aske som er rik på kalsium. 
Den er REACH-sertifisert og kan brukes i 
byggenæringen som tilsetningsstoff i sement. 
Asken fra det andre forbrenningsanlegget 
må derimot deponeres som farlig avfall. Men 
volumet skal være lite, mindre enn 1 prosent 
av volumet av jernbanesvillene.

Med et så lagringsdyktig energiråstoff som brukte jernbanesviller, er det mulig å ha store reserver liggende i 
tilfelle det skulle oppstå problemer med forsyningene.

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

››
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Vindsikt og transportører

Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139
Adr.: Strømmveien 266, 3060 Svelvik
E-mail: post@svelvikmaskin.no
Web: www.svelvikmaskin.no

Optisk/sensor/magnetisk 
sortering

Vi takker for tilliten i 2015 og ønsker våre gamle og 
nye kunder GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

MASKINER FOR 
AVFALLSBEHANDLING
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Pauli ord om bærekraftig produksjon
Deltagerne på årets 
Zerokonferanse fikk 
definitivt nye impulser. 
Gründeren Gunther Pauli  
dyrker sopp i kaffeavfall, 
lager svart jord av fulle 
bleier, og får plast ut av 
tistler. Og i Kina lager 
han «steinpapir» av 
gruveavfall – helt uten 
cellulose og vann. 

Av: Line Venn

“
– Vi har drept 
entreprenørskap 
og innovasjon i 
Europa.

Og alt dette skriver han bøker om. «The blue 
economy» skildrer hvordan han gjennomfører 
lønnsomme prosjekter basert på naturens 
egne prosesser på miljøvennlig vis, med 
blant annet redusert energibruk. Dette er 
innovasjon og investeringer som skaper 
både verdier og jobber, og Pauli har en 
veldig praktisk tilnærming i sine løsninger. 
Mannen har 20 års erfaring og mer enn 200 
vellykkete prosjekter over hele verden bak 
seg, som erfaringsgrunnlag for sine ytringer 
i boka. 
Og det er voksenversjonen. I tillegg har Pauli 
en hel serie om prosjektene sine for barn. 
 – Å inspirere barna med mål og strategier for 
morsomme prosjekter er viktig stimulans for 
fremtidens entreprenørskap, mener han. Pauli 
er dessuten grunnlegger og direktør av Zero 
Emissions Research and Initiatives

EUROPA ER FOR BYRÅKRATISK
Nesten alle Paulis prosjekter er gjennomført 
utenfor Europa. – Her ser dere datteren 
min som forteller disse landsbykvinnene 
i Zimbabwe hvordan sopp kan dyrkes i 
kaffeavfall og høstes i løpet av to uker. Når 
de har forstått det, synger de og danser de 
– også går det ut og gjør det. Vet dere hva 
europeerne gjør? De vil skrive en business 

plan, sukket Pauli til gjenkjennende latter 
i salen. Teknologimulighetene må utredes, 
pilotanlegg må planlegges…. Vet dere hva 
europeerne stort sett gjør? Ingenting! 
Ristet Pauli oppgitt på hodet og viste frem 
EUs regelverk for salg av kål, det er på 26 
900 ord.  – Vi har drept entreprenørskap og 
innovasjon i Europa. Alt må skje innenfor 
veldig stramme regler og normer. Resultatet 
er at vi spiller med reglene, 
ikke med verden. Mine folk har 
sørget for å etablere 3000 
slike sopp-anlegg i verden, det 
er veldig enkelt. Man trenger 
ikke en komite for å gjøre 
dette. Europa er for treigt, for 
vanskelig og ikke ambisiøse 
nok, mener Pauli som kun har 
12 prosjekter i vår verdensdel.

TISTELPLAST OG 
STEINPAPIR
Andre eksempler fra Paulis 
gründervirksomhet viste hvordan 
kostnadskrevende avfallsprodukter og 
uproduktive åkre fulle av tistler kan bli 
lønnsom virksomhet med litt kreativ 
tilnærming, og samfunnssystemer som 
tillater det. 

Italias tistler er blitt verdens største 
bioraffineri på 360.000 tonn, fordi 
EU-systemet betalte folk for ikke å dyrke 
jorda. Nedbrytbare bleier i Tyskland pantes 
inn og gjøres om til matjord. – Alle babyer 
produserer nok matjord til å produsere 1000 
frukttrær, fortalte Pauli. 

Pauli tror også det han kaller steinpapir vil 
ta over 50% av papirmarkedet. 

– Rett og slett fordi 
vi må rydde gruveavfall. 
Vi blander blant annet 
marmorstøv med polymer, 
gjerne biopolymer. Fire 
fabrikker i Kina gjør dette 
allerede og produktet kan 
resirkuleres igjen og igjen. 
Kina er opptatt av å spare 
både vann og cellulose, 
for det er mangelvare i 
landet. I 2024 er målet 

å produsere 25 millioner tonn steinpapir. 
Dette vil dekke en fjerdedel av det kinesiske 
markedet. Også vil man spare nærmere en 
milliard tonn vann ved å ikke bruke cellulose, 
smilte Pauli overbevisende. 

– Det er på tide at Europa tenker på reindustrialisering. Men i dag er det for mange regler til å få fart på sakene, 
mener gründer Gunther Pauli som vet hvordan man skal få prosjekter i gang, – kunnskap han delte villig vekk på 
Zerokonferansen. 
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Pauli ord om bærekraftig produksjon «THE BLUE ECONOMY»

Gunther Paulis  blå økonomi begynte som et 
prosjekt med mål om å finne 100 av de beste 
naturinspirerte teknologiene som kunne innvirke på 
verdensøkonomien, og på bærekraftig vis supplere 
menneskets grunnleggende behov, – som vann, mat, 
bolig og jobb. Ganske raskt fant Gunther Pauli og hans 
medarbeidere 340 innovasjoner som fungerte på lag 
med økosystemet. I samarbeid med finanseksperter, 
bedriftsstrateger, politikere, entreprenører, analytikere 
og akademikere ble listen kuttet ned til 100. Listen 
er presentert i boka som har undertittel:  10 år,   100 
innovasjoner og 100 millioner jobber. Boka presenterer 
innovasjonsprosjekter sett i verdensøkonomiens  og i 
bærekraftig økonomisk lys.

Forfatter:  Gunther Pauli

Tittel:  The Blue Economy 2.0 – 200 prosjekter  
 implementert, 4 mrd dollar investert og 3 millioner   
 jobber generert

Utgiver:  Paradigm Publications

Utgitt:  2015

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

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

Vibrasjonsdempere 

   ► Stort lager     ► Rask levering 
   ► Komplett sortiment           ►Gummi og metall 



NYHETER

Avfallsbransjen er mang
slungen og i stadig utvikling. 
Så også bransjens ledere. En 
del av dem er kvinner, og i 
midten av november møttes de 
for å utveksle erfaringer.

Av Astri Kløvstad

Den første samlingen for kvinner i 
avfallsbransjen som ble arrangert i januar, 
hadde ledelse som hovedtema. Det viste 
seg å være et tema som fenget, og nå 
har arrangementet funnet sin form som 
«Lederforum for kvinner i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen». 

Fortsatt er forumet litt i støpeskjeen, og 
temaer, hyppighet og form på framtidige treff 
hadde fått plass på agendaen sammen med 
flere foredrag knyttet til ledelse generelt og i 
avfallsbransjen spesielt. To foredragsholdere 
var leid inn for å snakke om «sosial ledelse» 
og om «ledelse og arbeidsliv». Cesilie Staude 
er ekspert på sosiale medier og snakket om 
de nye kommunikasjonskanalene og at de 
bidrar til å endre lederrollen. Og Lisa Wade 
snakket om forventninger til ledere og til 
medarbeiderne, og hva som skal til for å 
oppnå det man vil.

Tre av bransjens egne kvinner hadde også 
blitt invitert til å foredra. Deres tema var «Min 

arbeidshverdag – et ledelsesperspektiv». 
Nancy Strand som er administrerende 
direktør i Avfall Norge og sentral i gruppa som 
sto bak samlingen, opplyste at de tre hadde 
fått frie tøyler til å velge den tilnærmingen 
de ønsket.

 
BRANN PÅ ANLEGGET
Nina Thorsen valgte å fortelle om en spesiell 
dag i september i fjor i sin presentasjon. Da 
var hun relativt nyansatt i stillingen som 

regionsjef i Norsk Gjenvinning i Rogaland. 
Etter arbeidstidens slutt en ettermiddag 
fikk hun telefon om at det brant i treavfallet 
på anlegget deres i Stavanger. Thorsen tok 
tilhørerne med seg gjennom hendelsen fra 
hun fikk denne beskjeden og fram til det hele 
var over. En hendelse som man, tross interne 
rutiner og forberedelser, aldri vil være helt 
klar for å takle på stående fot. Det var politi 
som foretok avhør, brannvesen som skulle 
følges opp, naboer som ville se og media 

Kvinnene samlet igjen

TØFF DAG: Nina Thorsen, regionsjef i Norsk Gjenvinning Rogaland, opplevde brann på anlegget etter bare fire 
måneder i jobben. 

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

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

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005
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som ville ha en kommentar. Og midt oppe i 
dette jobbet de ansatte med å rydde unna 
ikke antent avfall og utstyr for å begrense 
brannen. 

Det gikk heldigvis etter forholdene bra, 
og det ble kun materielle skader. Politi og 
brannvesen har konkludert med at brannen 
var påsatt, men saken er henlagt etter 
bevisets stilling, som det heter. Thorsen 
var glad for at hennes bedrift ikke kan 
klandres for brannen, og i ettertid er også 
området blitt inngjerdet for å forhindre at 
uvedkommende kommer inn. Hun roste Norsk 
Gjenvinning for oppfølgingen og hjelpen 
hun fikk fra sentralt hold dagen etter, da de 
troppet opp med folk som kunne håndtere 
pressen og bistå henne i gjennomgangen 
med politi og brannvesen. Og hun la vekt på 
oppfølgingen av de ansatte. Noen av dem 
hadde opplevd brann før, og de reagerte 
veldig ulikt. En viktig del av hennes jobb etter 
brannen var å snakke igjennom opplevelsene 
med den enkelte.  Thorsen hadde vært 
i jobben i Norsk Gjenvinning i bare fire 
måneder da dette hendte. Hun ga uttrykk 
for at hun hadde hatt en bratt læringskurve 
etter at hun begynte, og ekstra bratt var den 
nok denne torsdagen, og dagene etter.

KUNSTEN Å HENGE MED I SVINGENE
Grete Olsby er renovasjonssjef i Hias. Hennes 
presentasjon dreide seg om at bransjen og 
omgivelsene er i endring, noe som krever 
omstilling og kompetanse. Hun fortalte om 
et selskap som var veldig innovativt for en 
del år siden, men hvor man slo seg til ro 
med at man var gode, og dermed glemte å 
følge med i tida. For rundt selskapet endret 

organisasjonene, politikken, rammeverket og 
innbyggertallet seg, og nye krav, lovpålegg 
og forventninger dukket opp.

Og når omgivelsene er i en rivende 
utvikling, er ikke hviling på laurbær den 
beste strategien. Hun opplever nå at hennes 
hovedutfordringer i arbeidshverdagen 
er å jobbe med organisasjonsutvikling, 
rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, 
for å ta igjen et etterslep. Det må skje 
samtidig som den løpende driften blir 
ivaretatt. Og samtidig må man også 
forberede bedriften på framtida.

Å LEDE FOR UTVIKLING
Maria Hedenstad Nergaards innlegg handlet 
om ledelse fra en ansatts perspektiv. Hun 
er overingeniør i Renovasjonsetaten i Oslo, 
og selv om hun der har lederansvar i enkelte 
oppgaver, er rollen som ansatt det som 
preger hennes hverdag. 

– I utviklingsavdelingen, hvor jeg jobber, 
må vi være fremsynte, vi må tørre mye, vi må 
tenke høyt, vi må diskutere og vi må by på 
oss selv for å skape tjenester som ikke bare 

er i tida, men som også er framtidsrettet, sa 
hun. Og hun delte sine tanker om hvordan 
ledelsen kan bidra til dette.

Medarbeiderne må oppleve at de har en 
meningsfull jobb som de mestrer og de må 
oppleve at ledelsen er trygg nok til å være 
pådriver både overfor den ansatte og for 
saken den ansatte kommer med, slik at de 
ansatte tør å foreslå nye løsninger, mente 
hun.

– Så hvordan skal en leder være pådriver så 
den ansatte tør å hoppe utfor stupet gang 
på gang? For det er sånn det mange ganger 
føles. Jeg tror man kommer langt ved å sørge 
for faglig utvikling, for at den ansatte har 
den kompetansen hun trenger for å gjøre 
sine oppgaver. Jeg tror på frihet under ansvar, 
men støtte der det trengs. En god leder sitter 
ikke på alle svarene selv, men stiller de riktige 
spørsmålene, sa Nergaard. Hun understreket 
at dersom arbeidsplassen preges av en 
trygghetskultur, der lederen er en «trygg 
havn» man kan komme tilbake til når man 
støter på utfordringer, kan man komme langt.

ENDRINGSVILJE: Grete Olsby, renovasjonssjef i HIAS, 
fokuserte på utfordringen det er å henge med når 
omgivelsene endrer seg.

TRYGGHET: Maria Hedenstad Nergaard er over  
ingeniør i Renovasjonsetaten i Oslo. Hun mente det er 
en vesentlig lederoppgave å skape den trygghet som 
skal til for at de ansatte tør foreslå nye og uprøvde 
løsninger.

 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 

Fordi vi bryr oss!! 

 Neuenhauser sorteringsverk og kverner for behandling av biomasse, matjord,         
avfall, klebrige / fuktige masse m.m— SALG og UTLEIE 

 Stjernesikt 2F / 3F, Flipflowsikt, Trommelsikt , Saktegående kvern 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær anlegg 

 Høy kapasitet og meget bruker –og servicevennlig 

37|                            | nr 6 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



NYHETER

– Se her! Daglig leder Svein Idar Kjelsberg 
og avdelingsleder Ingebrigt Kolås i firmaet 
Kjelsberg Transport AS peker ned på asfalten 
for å vise effekten av den nye rengjørings-
bilen. Midt på asfalten er det et tydelig skille. 
På den ene siden har bilen kjørt med vanlig 
rengjøringsutstyr. Små steiner og lignende 
er borte, men det er fortsatt litt brunt vann 
på overflaten av asfalten, vann med noe 
urenheter. På den andre siden av skillet ser 
vi tydelig at det er helt rent, spesielt nede i 
porene i asfalten: Der har firmaet kjørt med 

rotorclean som er montert i en firkantet 
kasse under, bakerst på bilen. Denne kassen 
senkes ned mot veien under rengjøringen. Og 
veien spyles under høyt trykk, mellom 300 og 
400 bar, med rent vann.  

– Rotorclean består av fire rotorer, og hver 
av dem har påmontert fire dyser som er 
vinklet ulikt ned mot veien, slik at all urenhet 
i asfaltporene spyles, forklarer Kjelsberg og 
Kolås. Bakerst på rotorclean-kassa, kun noen 
centimeter fra dysene, er det montert et 
avsug. Urenhetene som spyles opp, suges 

Fjerner finstøvet fra 
veiene med ny bil

Denne bilen har rotorclean 
montert på ei kasse under på 
baksiden av bilen. Med rotorclean 
spyles porene i asfalten rene, før 
urenhetene straks suges opp i 
bilen. Her under en 
demonstrasjon på en sidevei i 
Melhus utenfor Trondheim.

Daglig leder Svein Idar Kjelsberg (t.h.) og avdelings
leder Ingebrigt Kolås i firmaet Kjelsberg Transport 
synes det er moro å utvikle tekniske løsninger for 
bedre renhold på veiene i Trondheim.

En ny rengjøringsbil, som fjerner støv og urenheter i 
asfalt porene, gir svært gode resultater på veiene i Trond
heim. Det fører til  bedre luft, spesielt i de mange tunnel
ene i byen.

Av Harald Vingelsgaard
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SAMARBEID 
OM RENHOLD
– Renhold er en oppgave som gjennom
føres i driftskontrakter på regionsnivå. 
Mye av utstyrsutviklingen og kompetan
seoppbyggingen har foregått der, sier 
sjefingeniør Brynhild Snilsberg i Statens 
vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim. 

– Kunnskap om renhold krever samarbeid 
mellom mange fagmiljø i Statens veg
vesen; vann, luft, betong, tunnel, elektro 
og vegdekker. Vi er ennå ikke kommet i 
mål når det gjelder koordinert innsats og 
samarbeid mellom disse, sier hun.

Snilsberg fastslår at det er stor faglig 
interesse for temaet renhold av veier. 
Og entreprenørene som arbeider med 
renhold er svært samarbeidsvillige. 
Vegdirektoratet ønsker å finne hvilke 
konkrete krav som skal stilles til re
sultatet av renhold av veier, gater og 
tunneler. – Det er kanskje behov for et 
større FoUprosjekt på temaet i Statens 
vegvesen, sier hun.

Foreløpige resultater fra tester som ble 
utført i april i år viser at det er svært 
godt resultat med roterende spyledyser, 
kombinert med kraftig oppsug. Under 
testen ble det brukt tre forskjellige 
«maskiner», de beste som finnes på 
markedet i MidtNorge. Den ene maski
nen fjernet 92 prosent av veistøvet, den 
andre fjernet 65 prosent mens den siste 
ikke hadde noen effekt på fjerning av 
veistøv. Den ene av de tre maskinene 
hadde rotorclean og det var den som fikk 
best resultat.

Snilsberg mener det er viktig å tenke 
helhetlig for å hindre støv på veiene og 
dårlig luftkvalitet i byer i Norge og kom
mer med følgende generelle råd:

•  Byer med dårlig luft bør 
reduserebruken av piggdekk så mye 
som mulig.

•  Lav hastighet vil redusere både 
slitasjen og støvoppvirvlingen. Vi ser 
stor forskjell fra 50 km/t til 30 km/t.

•   Det bør brukes minst mulig sand i 
byen, både på fortau og i veibanen. 
Hvis det strøs på glatt vei bør dette 
samles opp så raskt som mulig 
etterpå. 

•  Rengjøring er veldig viktig, og bør 
gjøres rett før støvdemping. Og 
støvbinding må gjøres i sammenheng 
med rengjøring. 

–  Det er først og fremst asfalten som 
slites og skaper støvproblem. Derfor 
bør det brukes mest mulig slitesterkt 
asfaltdekke på veiene, oppsummerer 
Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen 
Vegdirektoratet.

straks opp i en tank i bilen, i stedet for å bli 
liggende igjen som støv på veien, blir de med 
andre ord fjernet med rengjøringsbilen.

PILOTPROSJEKT
Kjelsberg Transport har to slike biler med 
rotorclean som er kjørt i et pilotprosjekt i to 
år. Bilene er kjørt i tunnelene på E6 mellom 
Trondheim og Stjørdal, på riksvei 706 på 
strekningen Sluppen-Brattøra-Rotvoll i byen, 
og på E6 rundt byen. 

– Rotorcleanbilene brukes ikke til å feie 
veiene rene for sand og grus og andre 
synlige urenheter. Rotorclean kjøres etter 
vanlig feiing, for å ta bort det fine støvet, den 
såkalte nullstoffmassen, partikler som er helt 
ned mot en hundredels millimeter, forklarer 
de to. Kjelsberg Transport investerte i to 
renholdsbiler med rotorclean for snart tre år 
siden, hver bil kostet 4,5 millioner kroner.   
Da de hadde prøvd bilene var de så imponert 
at de tok kontakt med Statens vegvesen. Da 
startet samarbeidet med byggeleder Helge 
Hoven. – Rotorcleanbilene tar opp utrolig mye 
støv og skitt fra veiene, både i og utenfor 
tunnelene i Trondheim, sier byggeleder 
Hoven.  – Vi har gjort målinger. I løpet av en 
uke har bilen med rotorclean tatt opp to tonn 
med støv og skitt i en fire kilometer lang 

tunnel. Dermed er store problemer med støv 
unngått, sier han. 

– Årsdøgnstrafikken i disse tunnelene 
– som for eksempel Helltunnelen – ligger 
mellom 15.000 og 20.000 kjøretøyer og 
om vinteren er piggdekkandelen om lag 60 
prosent. Disse bilene gir så gode resultater, 
at det burde vært brukt mange flere slike i 
renhold av veiene, sier Hoven.

GJENVINNING
Avfallet som samles opp i bilene, blir kjørt 
til Rimol Miljøpark på Tiller på sørsiden av 
Trondheim. – Avfallet blir vasket mekanisk og 
kjemisk, sier daglig leder Sturla Sørhøy i Rimol 
Miljøpark. Det vil si at avfallet føres over i 
vann og renses mekanisk først. Deretter 
tilsettes vannet kjemikalier før det renses 
igjen. – Vi fjerner tungmetaller. Det er litt 
bly og spor etter mange typer metaller som 
finnes på biler og i naturen. Det er også 
rester etter olje. Men den klart største frak-
sjonen er  fin sand, forklarer Sørhøy.

Rimol Miljøpark gjenvinner 85 prosent av 
avfallet som kommer inn fra rengjørings-
bilene. Den siste delen består av bittesmå 
partikler, mindre enn 63 mikrometer. Denne 
fraksjonen kjøres til deponi på miljøparkens 
eget område i Trondheim.

Her ser vi tydelig skillet på asfalten. På den ene siden er det 
kjørt vanlig renhold av gata. På den andre siden er det kjørt 
med rotorclean, som har fjernet urenheter, både på asfalten og 
i porene i asfalten.
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DEBATT

Vet norske kommunepolitikere 
nok om hva som foregår i sine 
egne kommunale avfallssel
skap? 

Av Gunnar Grini, 
bransjesjef gjenvinning i Norsk Industri.

Kommunale selskap ble opprinnelig etablert 
for å løse oppgaver på vegne av kommunen 
innen ulike områder. Interkommunale avfalls-
selskap ble opprettet for å kunne samarbeide 
om å sørge for den lovpålagte plikten til å 
håndtere innbyggernes husholdningsavfall. 
I dag har mange av selskapene også fått 
betydelig kommersiell aktivitet, og konkur-
rerer med private bedrifter om næringsavfall. 

Hva er egentlig grunnen til at en rekke 
kommunale avfallsselskap har valgt å være 
aktive i kommersielle markeder, der de 
konkurrerer med de private bedriftene som 
også er etablert i kommunen? Hvilke signaler 
gir det når kommunen, bevisst eller ubevisst, 
favoriserer sine egne kommunale selskap? 
Og, ikke minst, har kommunepolitikerne i styre 
og representantskap et aktivt forhold til de 
investeringene og disponeringene som gjøres 
av de kommunale avfallsselskapene?

EKSTRA SKATT
Det er på sin plass med noen eksempler:

En aktuell problemstilling er at en 
kommune tildeler monopol på innsamling av 
husholdningsavfall til sitt eget avfallsselskap. 
Monopolselskapet inngår så en direkte avtale 
(uten konkurranse) om videre behandling av 
avfallet med sitt kommersielle søsterselskap. 
Dette er snakk om store kontrakter, som 
kan utgjøre halvparten av søsterselskapets 
omsetning. En slik praksis er naturligvis 
sterkt konkurransevridende. Det mest 
spissfindige er imidlertid at denne modellen 

innebærer at gebyrinntekter fordeles rett 
videre fra kommunens monopolselskap til 
søsterselskapet som driver kommersielt. 
Uten reell konkurranse kan forretningsdriften 
levere gode overskudd og betale utbytte 
til kommunen. I praksis blir dette som en 
ekstra skatt, som tas inn over innbyggernes 
avfallsgebyr. 

ULOVLIGE VEDTAK
Et annet eksempel er at en kommune vedtar 
å tildele enerett (monopol) på næringsavfall 
fra kommunens bygg og institusjoner til sitt 
eget avfallsselskap. Forurensningsloven 
legger til grunn at det skal være konkurranse 
om næringsavfallet, og Norsk Industri mener 
slike vedtak er ulovlige. Men, vi har også 
vanskelig for å se det rasjonelle bak slike 
direkte kontraktstildelinger. For det første 
betyr det dyrere tjenester for kommunens 
sykehjem, skoler og administrasjonsbygg. 
For lokale privateide gjenvinningsselskap er 
det åpenbart negativt at en stor del av det 
lokale markedet plutselig forsvinner. Slike 
konsekvenser blir dessverre sjelden vurdert i 
saksfremleggene til kommunestyret. 

ADMINISTRASJONEN RÅR
I begge tilfellene tøyer kommunene regel-
verket for å gi egne selskap økonomiske 
fordeler. Dette er mildt sagt uheldig, og slår 

beina under private bedrifter som er etablert, 
eller ønsker å etablere seg, i kommunen.

Norsk Industri ser stadig eksempler på 
forskjellsbehandling mellom kommunens 
egne avfallsselskap og private konkurrenter. 
I tilfeller der vi spør kommunepolitikere 
hvorfor forskjellsbehandlingen har oppstått 
kan svaret være at "det har bare blitt sånn". 
Vår påstand er at for mange kommunale 
avfallsselskap er sterkt administrasjonsstyrte 
og at kommunen selv har et lite bevisst 
forhold til hva selskapene skal drive med. 
Resultatet er ulike konkurransevilkår mellom 
offentlige og private selskap. 

Det er viktig at kommunepolitikere stiller seg 
to spørsmål: 
• Skal kommunens avfallsselskap være 

aktive i kommersielle markeder?
• Dersom svaret er ja – behandles egne 

selskaper og deres konkurrenter likt av 
kommunen?

Vår oppfordring til de nye kommunestyr ene 
i landet er: Still spørsmål ved driften av 
kommunens avfallsselskap og be om 
synspunkter fra andre miljøer enn kun 
administrasjonen i selskapene. 

Det vil gjøre kommunen bedre rustet 
til å utøve et aktivt eierskap, til glede for 
innbyggerne.

Still spørsmål om selskapene!

“
…kommunene 
 tøyer regelver
ket for å gi egne 
 selskap øko
nomiske fordeler.

Gunnar Grini, bransjesjef gjenvinning i Norsk Industri, er fortsatt opptatt av at kommunale selskapers 
næringsaaktivitet fører til ulike konkurransevilkår. 
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Still spørsmål om selskapene!

Kretsløpet skriver i forrige nummer om 
Elreturs reaksjon på at myndighetene har 
sagt opp avtalene med returselskapene som 
har fått sine miljøgebyr innkrevd av Toll- og 
avgiftsdirektoratet (TAD). Administrerende 
direktør Stig Ervik i Elretur er godt fornøyd 
med dette og betegner ordningen som nå 
avvikles som en urimelighet.

At Elretur i dag har en klar egeninteresse  
i avviklingen er selvfølgelig helt legitimt, men 
det Ervik ikke nevner er at Elretur hadde en 
lignende avtale og at de selv valgte å gå ut 
av ordningen for å etablere sitt eget system 
for beregning av miljøgebyr. At Ervik nå kaller 
ordningen for konkurransevridende virker i 
det lyset litt merkelig. At noen bevisst velger 
bort like konkurransevilkår – og senere angrer 
på det – er selvfølgelig ikke noe RENAS, eller 
andre returselskap med tilsvarende avtaler, 
kan lastes for. 

Stig Ervik sier også at ordningen har vært 
konkurransehemmende, at det har vært 
vanskelig å få importører og produsenter 
til å velge andre aktører enn de Toll- og 
avgiftsmyndighetene samarbeider med. 
Dette er ikke riktig. I følge EE-registerets 
årsberetning for 2014 har om lag 73 prosent 
av alle nye medlemmer i et returselskap 
fått henvendelse fra EE-registeret. Det 
innebærer at de har fått informasjon om 
alle de godkjente returselskapene de kan 

velge blant. Bedriftene har dermed også fått 
muligheten til å undersøke betingelser og 
innkrevingssystem før de gjør sitt valg.

Ervik betegner det også som en urime-
lighet at noen aktører har fått miljøgebyret 
innkrevd av en statlig myndighet. Denne 
muligheten har vært der også for andre, og 
de returselskapene som har samarbeidet med 
TAD om innkreving av miljøgebyr har betalt 
for tjenesten. At kostnadene knyttet til 
produsentansvaret for batterier og EE-pro-
dukter ikke har vært synlig for importørene 
faller på sin egen urimelighet. Kostnadene er 
vel i høyeste grad synlige når de er spesifisert 
på egen linje på momsfakturaen.

RENAS er opptatt av sunn og god 
konkurranse, til det beste for både miljøet 
og medlemsbedriftene. Derfor er vi åpne om 
det vi gjør. På nettsidene våre finnes alt fra 
medlemslister til grundig informasjon om 
beregning av miljøgebyr. I tillegg informerer 
vi medlemmene godt og direkte om hvilket 
ansvar de har og hvilke beløp de belastes.  
Å hevde at kostnadene rundt produsentan-
svaret for batterier og EE-produkter ikke har 
vært synlige for importørene, slik Ervik gjør, 
faller med andre ord på sin egen urimelighet.

Grunnen til at RENAS har holdt fast på 
samarbeidet med TAD, er at det gjør hver-
dagen enklere for bedriftene. Etter forsvarlig 

behandling av miljøgifter og størst mulig 
grad av gjenvinning, er det at ordningen skal 
være enklest og billigst mulig for medlemsbe-
drift ene det vi prioriterer høyest. 

RENAS’ system for innkreving av miljø-
gebyr er verdibasert, og samarbeidet med 
TAD har lagt til rette for at miljøgebyret 
kunne kreves ved innfortolling av varene. Ved 
innfortolling er verdien nesten alltid riktig, slik 
at også gebyret blir det. Vi mener at et vekt-
basert system har flere feilkilder og krever 
ekstra administrasjon. 

Selv om TAD-samarbeidet avsluttes, 
vil RENAS’ medlemsbedrifter fortsatt få 
miljøgebyret beregnet og innkrevd raskt og 
effektivt – og på en måte som gir bedriften 
full oversikt over kostnadene. Paradokset 
er at bedriftene får færre valgmuligheter, 
altså blir konkurransen svakere, til tross for at 
hensikten sannsynligvis var den motsatte. 

Mange av Norges største virksomheter 
er tilsluttet RENAS, og for bedriftene er det 
selvfølgelig viktig med et system som krever 
minst mulig administrasjon og oppfølging. 
Renas har en god dialog med TAD, Statistisk 
sentralbyrå og Miljødirektoratet som alle er 
positivt innstilt og vil bidra til at Renas’ nye 
modell for innkreving av miljøgebyr fortsatt 
vil gjøre hverdagen enkel for Renas’ 3000 
medlemsbedrifter.

Importørene  mister 
en ordning som har 
gjort hverdagen 
 enklere
Elretur har hatt en tilsvarende avtale med myndighetene som 
den de nå er fornøyd med at avsluttes for Autoretur, Batteri
retur og RENAS. At miljøgebyrer har blitt innkrevd av Toll og 
avgiftsmyndighetene har synliggjort kostnadene og gjort hver
dagen enklere for importørene. Derfor er det synd at bedriftene 
nå får færre valgmuligheter. 

Av Bjørn Arild Thon, adm. dir. RENAS AS

Administrerende direktør Bjørn Arild Thon i RENAS mener Elreturs infor
masjon om at Toll og avgiftsdirektoratets nå avslutter sin innkreving av 

miljøgebyr for EEprodukter, er høyst misvisende. Foto: Simon Skreddernes.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

19.-21. januar Arctic Entrepreneur Clarion, Gardermoen MEF www.arcticentrepreneur.no

Uke 4 Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA www.nffa.no

Uke 4 Farlig og radioaktivt avfall fra offshore Asker NFFA www.nffa.no

27.-28. januar Byggavfallskonferansen Oslo Kongressenter Miljødir. NBL, COWI m.fl. www.norsas.no

2. februar Hold Norge Rent-konferansen Litteraturhuset, Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

Uke 5 Grunnkurs farlig avfall for inns., transp. 
og meglere Asker NFFA www.nffa.no

9. februar Utstillerseminar Park Inn Olso Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15. februar Kurs om byggavfall Helsfyr, Oslo COWI gkm@cowi.no

16. februar Miljøkartlegging av bygg Helsfyr, Oslo COWI gkm@cowi.no

15.-17. februar Mellomlederskolen 1. samling Scandic, Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8. mars Kurs. Farlig avfall og elektronisk 
deklarering Helsfyr, Oslo COWI trj@cowi.no

8.-9.mars Gjenvinningsseminar Park Inn, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14.-16.mars Mellomlederskolen 2. samling Scandic, Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

17. mars Brannforebygging og -bekjempelse på 
avfallsanlegg Hobøl NFFA www.nffa.no

6.-7. april Farlig avfall, seminar Britannia, Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11.-13. april
Mellomlederskolen 
3. samling

Scandic, Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

7.-9. juni Avfallskonferansen 2016 Tromsø Avfall Norge, Remiks m.fl. karin.halvorsen@avfallnorge.no

15-16.september Farlig avfall 2016 Trondheim NFFA og COWI www.nffa.no

Foto: Brynjar Stabell Erdahl

Treff 
gjenvinningsbransjen 

på Gardermoen 
19.-21. januar

Fagseminarer, utstilling, artister og underholdning
The Qube, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

www.arcticentrepreneur.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

Byggavfallskonferansen 
2016 går av stabelen 
2627. januar, som vanlig 
i Oslo Kongressenter. Og 
hovedtema er hvordan 
avfalls og byggebransjen 
kan bidra til den sirkulære 
økonomien.

– Hvordan skal vi håndtere de «nye» 
miljøgiftene i byggavfallet? Hvilke 
rammebetingelser og nedstrømsløsninger 
får vi i framtida? Og er 100% sortering av 
byggavfallet mulig og ønskelig? Dette er 
bare noen av spørsmålene som blir belyst 
under konferansen, sier Sverre Valde i COWI. 
Han er sekretariatsleder for konferansen og 
skal også være møteleder. 

Konferansen åpnes med et foredrag av 
Idar Kreutzer, den tidligere konsernsjefen 
i Storebrand er nå direktør i Finans Norge 
og leder for det regjeringsoppnevnte 
ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. 

Det stadig aktuelle spørsmålet om 
gjenbruk av lett forurenset betong står 
også på dagsorden, i år vil Thomas Hartnik 
fra Miljødirektoratet presentere innholdet i 

nye forskriftskrav om slik bruk.
Som vanlig er Byggavfallskonferansen 

et samarbeidsprosjekt mellom mange: 
Miljødirektoratet, BNL, RENAS, Norsk 
Gjenvinning, NELFO, RIF, NKF og altså COWI 
står bak konferansen som nå arrangeres 
for åttende gang. – Vi forventer rundt 300 
deltagere til arrangementet, sier Valde. 

Sirkulær økonomi på 
Byggavfallskonferansen 2016

Idar Kreutzer, direktør i Finans Norge, vil fortelle 
deltagerne hvilken rolle avfalls og byggebransjen 
kan spille når det gjelder grønn konkurransekraft og 
overgang til sirkulær økonomi. 

Sverre Valde kommer til å dra i gang 
Byggavfallskonferansen 27. januar kl 09. Da håper 
han rundt 300 deltagere har funnet sin plass i salen. 



SMÅNYTT

Geelmuyden Kiese får 30 millioner for å 
lære deg å sortere søppelet
Geelmuyden Kiese (GK) opplyser i en pressemelding at Renovasjons-
etaten i Oslo kommune har valgt GK som ny leverandør av 
kommunikasjons- og reklametjenester. Kontrakten er på 30 millioner 
kroner over fire år, og er ifølge GK selskapets største kontrakt noen gang. 
– Vi har en tydelig miljøsatsing i GK, både faglig og kommersielt. Mange 
av våre medarbeidere har et sterkt miljøengasjement, og vi jobber pro 
bono-arbeid for blant annet interesseorganisasjonen Zero. GK har også 
en stor intern faggruppe for energi og miljø, sier seniorrådgiver i GK, Axel 
Hammer. Oslo kommune har store forventinger til samarbeidet, kan vi 
lese i meldingen: – Vi er meget glade for å ha inngått en avtale med GK 
som vil hjelpe oss med nå frem i et krevende kommunikasjonslandskap. 
De har gode og innovative ideer for hvordan vi skal nå våre ambisiøse 
mål. Sammen med GK skal vi løfte kildesorteringskommunikasjon til det 
neste nivået, sier Elisabeth Marie Vollan, fagansvarlig kommunikasjon i 
Renovasjonsetaten.

Aftenposten 21. 10

Anmeldte Norscrap Karmøy for 
ulovlig avfallslagring 
Miljødirektoratet anmeldte 
Norscrap Karmøy AS i Rogaland 
for å ha lagret farlig avfall ulovlig. 
De oppbevarte avfallet slik at det 
forurenset grunn og overflate-
vann, og det utgjorde en fare 
for ytterligere forurensning av 
miljøet.

Avfallet hos Norscrap Karmøy 
besto av kryolitt og kassert 
anodekull. Åpne storsekker med 
kryolitt lå slik at noe av stoffet 
rant ned i grunnen. Avfallet hadde ligget slik over lengre tid.

Kryolitt inneholder en høy andel fluor, som er giftig om det svelges 
eller innåndes og er skadelig for fisk og annet liv i sjøen, med potensielle 
langtidsvirkninger på vannmiljøet.

Bedriften Norscrap på Karmøy sorterer og bearbeider avfall for mate-
rialgjenvinning. Et anonymt tips førte til at Miljødirektoratet i fjor rykket 
ut på kontroll til virksomheten. Vi fant der rundt 4500 tonn ulovlig lagret 
farlig avfall, som stammet fra rivingen av en produksjonslinje ved Hydro 
Karmøys aluminimumsproduksjon. Den uforsvarlige lagringen forurenset 
miljøet. 

– Norscrap Karmøy hadde ikke gyldig tillatelse til håndtering av farlig 
avfall. De kunne heller ikke vise til noen form for interne kontrollrutiner 
som er påkrevd for mottak og lagring av slikt avfall, sier fungerende 
avdelingsdirektør Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet 15.10 

Søppelplass-naboer vil ha dekket 
feriebolig i Frankrike
VORMSUND: Som kompensasjon for naboplager fra søppelfyllinga krever 
et ektepar at kommunen betaler feriebolig i Frankrike. Nes kommune har 
mottatt krav om kompensasjon fra naboer til Esval Miljøpark på totalt seks 
millioner kroner. Kravene er fordelt på sju husstander.

Kravet fra Irene Hoel og Hallkjell Jensen på Hol gård skiller seg ut i både 
størrelse og innhold. Kravet deres er på totalt 2,7 millioner kroner.

Den største posten gjelder kjøp og oppussing av fritidsbolig i Frankrike til 
1,6 millioner kroner. Fordi Esval har påført dem helseplager så de seg nødt 
til å skaffe seg et miljøvennlig fristed i 2011.

– Er det ikke litt voldsomt å kreve at kommunen dekker dette?
– Da vil jeg snu på det og spørre om det ikke er voldsomt at vi har fått 

store helseplager som følge av fyllinga, svarer 76-åringen på telefon fra 
huset i Oyé i Bourgogne.

Glåmdalen 05.11
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www.geesinknorba.com/se 
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB

Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Fax 0480-427401

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

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

GPMIII med kran på tak.

RL300 påbygget for de alt fra lette 
oppgaver til de tunge og krevende. 

Mulighet for montering av 
mye utstyr.

Fjernvarmeoversikt på nett
Norsk Fjernvarme lanserte nylig sitt nye nettverktøy Fjernkontrollen.no. 
Dette er en nettside hvor man kan gå inn og få oversikt over hvilke 
energikilder fjernvarmen på de ulike steder i landet består av.

– Vi legger oss litt åpne her, for vi ønsker å få fram den stadig 
krympe nde fossilandelen i fjernvarmen, fortalte Trygve Mellvang-Berg på 
Bioenergidagene. Han opplyste at bakgrunnen for dataene er de tallene 
som alle fjernvarmeselskapene rapporterer til Statistisk sentralbyrå hvert 
år, supplert med flere detaljer om energikildene. For eksempel opererer 
SSB kun med «Faste biobrensler», mens du i denne nettløsningen kan se 
hvilke faste biobrensler det er snakk om. 

– Alle selskapene vet jo hva de fyrer med, så dataene finnes, det er 
bare en liten ekstrajobb å legge dem inn, sa Mellvang-Berg.

Nettjenesten viser både landstall og tall brutt ned på sted og selskap. 
Så her kan alle som har fjernvarme, eller vurderer å få det installert, sjekke 
hva kilden for varmegradene i akkurat sine rør er.

A.K.

Dette er den 
nasjonale kaka, 
men www.
fjernkontrollen.
no byr også 
på lokale tall 
og tall per 
selskap. Og bak 
kakestykkene 
ligger det mer 
detaljer om 
energikildene. 

Energikilder 2014

Fossil olje: 1,3 %
Fossil gass: 3,8 %

Fleksibel elektrisitet: 13,2 %

Bioenergi: 18,0 %

Omgivelsesvarme: 9,2 %

Gjenvunnet varme: 54,5 %

Gjenvunnet varme
Energi produsert: 2 766 GWh (54,5%)

Norscrap Karmøy oppbevarte kryolitt slik at det 
kunne forurense omgivelsene. 
Foto: Miljødirektoratet.



Utreder biogassanlegg i Ørsta

Styret i Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har gitt grønt lys for at det 
kan gjennomførast eit forprosjekt for å avklare om det er grunnlag for å 
etablere eit biogassanlegg på Melsgjerdet i Ørsta.

I det kommunale industriområdet har VØR sikra seg eit areal på 20 mål,
planen var i utgangspunktet å byggje ein omlastingsstasjon.
I sin handlingsplan har VØR med eit punkt om at det interkommunale 
renovasjonsselskapet i 2017 skal etablere ei prøveordning med innsamling 
av matavfall. Dette kan verte obligatorisk frå 2018.

Styreleiar Ann Britt Våge Fannemel ynskjer svar på om etablering av eit 
biogassanlegg har noko for seg. Ho er overtydd om at det finst nok råstoff. 
Styreleiaren i VØR fortel at det sidan 2007 har vore drøftingar i styret om 
kva som skal skje med matavfallet. Også eit biogassanlegg har vore nemnt. 
Men medlemmene i VØR-styret har ikkje tidlegare hatt i tankane at det 
kunne byggjast i eigen regi på heimebane.

I saksutgreiinga til styret i VØR skriv Petter Bjørdal at det er vanskeleg i 
ei så tidleg fase å vere skråsikker på kva som er dei framtidige fordelane for 
VØR sine abonnentar med eit lokalt biogassanlegg. Nokre hovudargument 
trur han likevel vil vere sentrale:
• Ein vil unngå framtidige kostnader med omlasting og drifting av omlast-

ingsstasjon for matavfall.
• Ein vil få lågare fraktkostnader på restavfallet ut frå VØR fordi ein oppnår 

fulle bilar til og frå energigjenvinning i Ålesund.
• Biogass er eit satsingsområde for nasjonale styresmakter og EU, som ein 

del av arbeidet med å byggje fornybarsamfunnet.
• Etableringa kan gje lokale arbeidsplassar.
• VØR ligg midt i eit av fylket sine største landbruksområde, og overskot av 

landbruksgjødsel kan nyttast.

Etablering av eit biogassanlegg er eit stort løft. Petter Bjørdal har derfor 
vore i kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar for å avklare om dei kan 
tenkje seg å vere med. Dei ynskjer meir fakta på bordet før dei kan svare ja 
eller nei.

Pressemelding fra VØR 24.11
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Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Ruteretur gratulerer! 
 
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i 
vår konkurranse på Farlig avfallskonferansen på Hamar.   
 
Vinnerne av tursekker ble Marit S. Asklien fra MOVAR 
IKS og Morten Aasegg fra BNS AS.  
 
 

Smarte elever hos Avfall Norge
Lunde Smart Learners 
fra Lunde barneskole i 
Skien skal konkurrere i 
den  skandinaviske finalen 
FIRST LEGO League (FLL) i 
Mo i Rana. FLL er en kunn-
skapskonkurranse for barn 
mellom ti og 16 år som 
avholdes for femtende 
gang. Årets tema er 
dagsaktuelt; fremtidens 
avfallshåndtering.

Og Lunde Smart 
Learners er Telemarks 
representant i den Skandinaviske finalen. 
25. november var de på besøk hos Avfall Norge, som er med og 
støtter laget som sponsor.

FLL, i samarbeid med Statoil, skal vekke interessen for realfag 
gjennom samarbeid og praktisk læring om problemstillinger som 
ligner de man har i arbeidslivet. Dette er morgendagens ingeniører 
og forskere.

Laget fra Telemark har vunnet første runde i konkurranse med 
12 lag fra fire skoler i Grenland. Vinneren av den skandinaviske 
finalen går videre til en europeisk finale i København. Verdensfinalen 
går i USA. I laget har de forskjellige roller, fra forskere og teknologer 
(de som bygger), til koordinatorer og markedsførere. Markedsførerne 
hadde fått med seg NRKs Supernytt til Avfall Norge. De kom for å 
fortelle om sitt prosjekt og stilte gode spørsmål til fagrådgiverne i 
Avfall Norge.

Lunde Smart Learners har ambisjonen klar, det er å komme til 
verdensfinalen i USA – men de var enige om at det er gøy å delta. 
Uansett hvordan det går.

Volda og Ørsta 
Reinhaldsverk 
(VØR) har sikra seg 
eit areal på 20 mål 
i industriområdet 
på Melsgjerdet.

Lunde Smart Learners fra Skien hos 
Avfall Norge, direktør Nancy Strand til 
venstre. 



Prisfall på papir og metaller
I løpet av høsten har prisen på alle typer returpapir falt en del. Det samme gjelder de 
børsnoterte metallene, spesielt kobber. For de øvrige fraksjonene er det ikke skjedd 
stort, prisen på brenselfraksjoner holder seg lav selv om vinteren står for døra.

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. Runway 
Safe AB er i ferd med å slå gjennom 
internasjonalt med sitt alternativ 
greenEMAS, basert på returglass. 
EMAS brukes der det ikke er plass 
til sikkerhetssoner i rullebane og 
er et sikkerhetsbed i enden som er 
designet for å kollapse og deretter 
bremse ned eller stoppe fly. 

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/ )

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. 
Prisene i LME har falt kraftig i 
høst. Per 23.november 2015 
(omregnet til NOK) prisen per 
tonn aluminium er redusert til 
NOK til 12 286, og kobberprisen 
i NOK til 38 969. For sink er 
prisen i NOK 13 412 per tonn.  
Blyprisen er nå NOK 12 981. 
Skrapjernprisen har også beveget 
seg nedover hele sommeren til 
rekordlave NOK 525 per tonn, 
men er nå steget noe til 575 kr 
per tonn 26.november 2015.

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 økt 
miljøsatsing. 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.

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

PAPIR OG PAPP 
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks falt relativt mye siste 
måneder. For bølgepapp var 
prisen i oktober falt til rundt 77 
Euro mot rundt 83 Euro per tonn 
i september. Hvit rotasjon var i 
oktober på 169 Euro mot rundt 
178 Euro per tonn i september. 
Blandet papir har litt lavere prisfall 
fra en gjennomsnittspris rundt 126 
Euro per tonn i september til 119 
Euro i oktober.
Novembertallene foreligger ikke 
når Kretsløpet går i trykken.

TREVIRKE 
Prisen på brenselsfraksjoner holder 
seg lav, til tross for at vinteren 
står for døra. Høy fyllingsgrad i 
magasinene gjør at spotprisen 
på strøm holder seg lav 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.
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en god julehøytid.
Vi ser frem til videre samarbeid i 2016!

Hilsen oss i 

www.syklus.no


