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Pålegg og forbud er 
ikke alltid svaret
Det er åpenbart at heller ikke vårt lille eksemplariske land vil nå 
materialgjenvinningsmålene i EU’s sirkulærpakke uten at nye virkemidler 
tas i bruk. Som omtalt en rekke ganger har andelen av avfallsstrømmen 
som går til materialgjenvinning for lengst stagnert og til dels også falt de 
siste årene. 

Dette vekker naturligvis bekymring i Miljødirektoratet og er årsaken til 
at man vil ha utredet hva som kan gjøres. I den nyss publiserte rapporten 
«Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og 
plastemballasje» gir Østfoldforskning en rekke anbefalinger (se side 
4). Blant disse er pålegg om utsortering 
av våtorganisk avfall og forbud mot 
forbrenning av materialgjenvinnbar 
plastemballasje vurdert blant de mest 
effektive.

Og det er jo ingen grunn til å tvile på at 
den typen lovgivning virker i dette tross 
alt relativt lovlydige landet. Erfaringene fra 
gjennomføringen av deponiforbudet er jo gode, 
mengden som deponeres er i dag forsvinnende 
liten. Men så var det da heller ingen stor 
diskusjon om miljøgevinsten av å få avfallet vekk fra deponiene og over til 
materialgjenvinning eller energiutnyttelse. 

Vi er ikke like overbevist om at et påbud om utsortering av matavfall 
og et forbud mot brenning av plastemballasje er god og kostnadseffektiv 
miljøpolitikk. Landet vårt er langt og forholdene ytterst forskjellige, 
et firkantet regelverk kan lett tvinge fram løsninger som koster 
masse penger uten å gi nevneverdig miljøgevinst. Erfaringene med 
materialgjenvinning av disse fraksjonene er så langt også noe blandede, 
det har dessverre vist seg vanskelig å få disse fraksjonene rene nok, i hvert 
fall ved innsamling fra husholdningene.

Økt bruk av sentralsortering kan muligens avhjelpe dette, men det er 
fortsatt betydelig usikkerhet rundt kostnader og effektivitet for disse 
anleggene. En av rapportens øvrige anbefalinger er da også å gjennomføre 
analyser av konsekvensene ved innføring av sentralsortering i utvalgte 
regioner, før dette eventuelt vurderes som en nasjonal løsning.

Men kjenner vi kommuner og avfallsselskaper rett vil positive 
virkemidler bli tatt imot langt bedre enn nye påbud og forbud. Bedre 
innsamlingsordninger, økt bruk av gebyrdifferensiering og en mer målrettet 
innsats mot næringslivet vil etter vårt syn være bedre enn nye forskrifter. 
Dersom dette virkemiddelet virkelig skal tas i bruk bør det eventuelt heller 
vurderes om det skal innføres krav til en form for sortering/forbehandling 
for alt avfall. Det vil ha større effekt enn å tvinge fram landsdekkende 
løsninger for enkeltfraksjoner.

I dette ligger ingen kritikk av Østfoldforsknings rapport, forskerne 
besvarer etter beste evne de ytterst spesifikke spørsmålene de ble stilt. 
Men myndighetene bør trekke opp et større lerret og starte arbeidet med 
det bransjen lenge har etterlyst – nemlig en helhetlig avfallspolitikk. Eller 
kanskje det nå heter ressurspolitikk?
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Forsida:
Avfallsmengden som leveres på gjenvinningsstasjonene 
fortsetter å øke, og kommuner og avfallsselskaper satser 
stort på å utvikle dette tilbudet. Bildet viser Lyngås 
gjenvinningsstasjon i Lier, en nyetablering til 85 millioner 
kroner der 50-60 000 besøkende i året kan sortere sitt avfall 
under tak. Foto: Katrine Lunke, Apeland.
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Forslaget til forskrift som skal regulere produsentansvaret for emballasje er atter 
utsatt. Først skulle dette foreligge i desember 2015, deretter ble det utsatt til februar 
og nå melder Miljødirektoratet at det vil foreligge "til sommeren", ifølge Grønt Punkt 
Norges nyhetsbrev for mars. Her står det også at årsaken til at dette trekker ut er at 
Miljødirektoratet har som mål å gjøre denne reguleringen grundig og riktig slik at man 
unngår tilsvarende tilstander som man har erfart på produsentansvaret for EE.

Vil pålegge utsortering av 
våtorganisk avfall og plast
I en fersk rapport som Øst
foldforskning har utarbeidet 
for Miljødirektoratet konsta
teres at det at potensialet for 
økt gjenvinning av våtorgan
isk avfall og plastemballasje 
er stort. For å utløse dette 
foreslås det forskriftsfestet 
krav til utsortering for hus
holdningene og økt bruk av 
produsentansvar.

Av Johs. Bjørndal

Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning er ansvar
lig for rapporten Vurdering av virkemidler for økt 
utsortering av våtorganisk avfall og plastembal
lasje.

PRODUSENTANSVARSFORSKRIFT 
FOR EMBALLASJE UTSATT

 Det er i rapporten beregnet at 45% av det 
våtorganiske avfallet fra husholdningene 
blir utsortert og utnyttet, mens tilsvarende 
andel fra næringslivet er 65%. Det gir et 
potensiale for økt utsortering på 218 000 
tonn fra husholdningene og hele  
944 000 tonn fra næringslivet, på grunn av 
de enorme mengdene avfall/restråstoff fra 
fiskeri- og oppdrettsnæringen. For å få tak 
i dette anbefaler rapporten at det etableres 
en bransjeavtale, men rapporten «har ikke 
vurdert en full produsentansvarsordning for 
mat», som det står i sammendraget.

Når det gjelder plastemballasje konsta-
teres det i rapporten at 26% av mengden 
i husholdningene og 61% av mengdene i 
næringslivet utsorteres og utnyttes, noe 
som gir et potensiale for økt utnytting på 
hhv. 64 000 og 26 000 tonn. Her foreslår 
rapporten at Grønt Punkt Norge vurderer 

differensiert godtgjørelse til avfallsbesitter, 
for å gjøre det mer lønnsomt å sortere ut i 
områder med høye innsamlingskostnader, 
men med positiv miljønytte, som det står. 

I rapporten er det også beregnet 
tiltakskostnadene for reduserte CO2-utslipp, 
som følge av økt utsortering og gjenvinning. 
Her viser studien at økt plastgjenvinning 
er mest effektivt, med en pris på 400-800 
kroner pr tonn spart CO2, mens tilsvarende 
for våtorganisk avfall er 2000-4000 kr pr 
tonn spart CO2. Vurdert pr tonn avfall er 
kostnadsbildet motsatt, fordi gjenvinning 
av et tonn plast gir langt større gevinst enn 
gjenvinning av et tonn våtorganisk avfall.

Rapporten kan lastes ned fra Miljødirekto-
ratets nettsider, her presiseres det også at 
rapportens innhold er konsulentens vurder-
inger, og ikke nødvendigvis representativt 
for hva Miljødirektoratet vil anbefale.
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KOMPRIMATORER
MED SITT ENKLE og moderne design er komprimatorer 
fra Pöttinger med på å skape et rent og � nt nærområde.

PÖTTINGER ECO er en svært brukervennlig komprimator. 
Den har adgangskontroll, og brukere har tilgang med 
sine kort 24 timer i døgnet. Næringskunden betaler 
kun for aktuell vekt på avfallet, og slipper dermed 
unødvendige kostnader.

KOMPRIMATOREN reduserer transportkostnadene, og har 
en komprimeringsgrad på 5:1. 

NAMDAL RESSURS leverer komprimatorer i ulike størrelser 
og til ulikt bruk – ta kontakt, og vi � nner den løsningen 
som passer best for deg og dine behov!

Den nye generasjonen komprimatorer!

BIG BAG ASBEST
ASBEST FINNES i � ere ulike bygningskomponenter, men 
i uskadet  form så vil normalt sett ikke asbest� brene 
løsne og være farlige. Ved riving og rehabilitering av 
bygninger løsner asbest� brene – og asbest er i denne 
formen helseskadelig. Avfallet må derfor pakkes i 
forskriftsmessig plastemballasje og deretter leveres til 
godkjent deponi.

BIG BAG ASBEST fra Namdal Ressurs er den nye måten 
å pakke, transportere og deponere asbest og andre 
former for farlig avfall på. Sekkene har støvtette 
sømmer, og en innersekk (liner).

STANDARDSEKKEN er 1 m3 og passer godt til byggeavfall 
som inneholder asbest. Den litt større sekken på 1,5 
m3 er tilpasset hele asbestplater, slik at unødvendig 
knusing av plater unngåes – for eksempel ved � erning 
av eternitt-takplater.

Det � nnes en sekk for alt – ta kontakt, og 
vi � nner den sekken som passer best.

former for farlig avfall på. Sekkene har støvtette 
sømmer, og en innersekk (liner).

STANDARDSEKKEN
som inneholder asbest. Den litt større sekken på 1,5 
m
knusing av plater unngåes – for eksempel ved � erning 
av eternitt-takplater.

Det � nnes en sekk for alt – ta kontakt, og 

å pakke, transportere og deponere asbest og andre 
former for farlig avfall på. Sekkene har støvtette former for farlig avfall på. Sekkene har støvtette 
sømmer, og en innersekk (liner).

STANDARDSEKKEN
som inneholder asbest. Den litt større sekken på 1,5 
m
knusing av plater unngåes – for eksempel ved � erning 
av eternitt-takplater.

Det � nnes en sekk for alt – ta kontakt, og 

DIN LEVERANDØR AV GODE 
AVFALLSLØSNINGER I 25 ÅR!
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FARLIG AVFALL

Behandlingsanlegget 
vil bli liggende mindre 
enn 100 meter fra 
nærmeste bolighus 
og mindre enn 300 
meter fra nærmeste 
barneskole.

Planene om å ta 
gruvegangene i 
Brevik i bruk til deponi 
for farlig avfall når 
Langøya om få år er 
full, skaper stor lokal 
motstand. Nå har 
aksjonsgruppa Vern om 
Grenland gått så langt 
som til å politianmelde 
Miljødirektoratets 
direktør Ellen Hambro.

Av Astri Kløvstad

– Bakgrunnen for at vi har 
politianmeldt Hambro er at hun 
ved flere anledninger har omtalt 
gruvegangene i Brevik som svært 
godt egnet til deponi, og at hun 
har forklart at det er basert på 
faglige vurderinger. Gjentatte 
ganger ba vi Miljødirektoratet om 
å få se det faglige grunnlaget 
hun viste til, men vi fikk ikke 
noe svar. Til slutt gikk vi til 
Sivilombudsmannen og krevde 
at han la trykk på dette, noe som 
resulterte i at departementet 
instruerte direktoratet til å 
dokumentere påstandene. Og 
det vi fikk var et langt brev fra en 
saksbehandler i direktoratet som 
gjorde rede for at slike faglige 
utredninger ikke finnes, men at 
uttalelsene er basert på hva de 
antar og mener. Ergo har vi en 
direktør i direktoratet som bare 
synser og mener. Sånn kan vi jo 

ikke drive forvaltning i Norge, sier 
leder for aksjonsgruppa, Jan Erik 
Parr.

Han er spent på hva politiet vil 
gjøre med anmeldelsen.

– Foreløpig har vi bare fått en 
bekreftelse på at anmeldelsen er 
mottatt. Vi har dessverre dårlig 
erfaring med kapasiteten hos 
politiet, så vi vet ikke om det blir 
noen etterforskning og om den 
fører til noe. Det viktigste for oss 
er uansett å gi et tydelig signal 
om at slik forvaltning kan vi ikke 
ha. Hambro har et tungt ansvar, 
det dreier seg om framtidige 
generasjoner her. Hun må gjøre 
dette riktig, fortsetter Parr.

STATEN SKAL AVGJØRE
Og saken ligger nå nettopp 
hos de statlige myndighetene. 
Bystyret i Porsgrunn sa for et 
års tid siden nei til at NOAH, 
som vil bruke gruvene, og 
selskapet HeidelbergCement, 
som eier Norcem og gruvene, 
får konsekvensutrede etterbruk 
av disse gruvegangene til 
avfallsbehandling og deponi. 
Ordføreren uttalte den gangen 
at dette er for stort for en 
kommune å ha ansvaret for, og 
dermed ble ballen spilt over til 
Staten.

NOAHs ønske er å behandle 

og lagre flyveaske, svovelsyre og 
annet farlig avfall i de 25 milene 
med gruveganger som befinner 
seg dels under Brevik by og 
dels under Brevikfjorden. Det er 
Norcem som eier gruvegangene 
under byen og Staten som eier 
gruvegangene under fjorden. 
NOAH og Norcem inngikk 
allerede i 2013 et samarbeid om 
utnyttelse av gruvene. Og planen 
går ut på å hvert år behandle 
500.000 tonn flyveaske som skal 
ankomme i bulk på båt, 200.000 
kubikkmeter svovelsyre som skal 
ankomme på lekter og i tillegg 
100.000 tonn annet farlig avfall 
som skal ankomme enten med 
bil eller båt. Forbehandlingen 
av avfallet skal foregå utenfor 
gruvene.

– FOR NÆR 
BEFOLKNINGEN
– Vi er opptatt av at deponiet 
vil ligge alt for nær folk. Og 
behandlingsanlegget blir enda 
nærmere. Det vil ligge mindre 
enn 100 meter fra nærmeste 
bolighus og mindre enn 300 
meter fra nærmeste barneskole. 
Vi ser det også som helt umulig 
at så mange båter med farlig 
avfall skal inn i en allerede 
belastet region. For ikke å snakke 
om biltrafikken, trailere med 

giftig avfall vil måtte tråkle seg 
igjennom boligområder. Dette er 
helt uforsvarlig, sier Parr.

– Så det er like mye 
transporten og behandlingen 
dere er redde for som lagringen 
av stabiliserte masser under 
jorda?

– Vi tror ikke disse massene 
er stabile. Vi klarer ikke å finne 
faktagrunnlag som bekrefter at 
kalkfjell er godt egnet til å lagre 
syrer og giftig avfall. Data vi 
har funnet fra USA og England 
forteller at kalkfjell er en løs 
bergart som lett går i oppløsning. 
Og gruvene i Brevik er fulle av 
sprekker, det lekker inn både fra 
overflaten og sjøen, slik at det 
stadig må pumpes vann ut av 
gruvene. Hvilke garantier har vi 
for at det som lagres her ikke 
begynner å lekke ut i framtida? 
Tungmetallene i asken forsvinner 
jo ikke, sier Parr.

– BØR EIES OG DRIFTES AV 
STATEN
Han er også skeptisk til 
eierforholdet til selskapet som 
kan få dette ansvaret.

– Et slikt behandlingsanlegg 
og deponi bør eies og drives av 
Staten til evig tid. I dag er det 
et selskap, eid av én mann som 
har ansvaret for dette. Hvem 
har ansvaret for at dette blir 
vedlikeholdt om 50-100 år? 
Hva skjer med grunnvannet 
vårt på sikt? Hva om det blir 
sprekkdannelser eller går hull på 
en eventuell membran? spør han 
og fortsetter:

– Det er heller ingen grunn til 
at vi skal gi NOAH mulighet til 
å importere mer avfall. Jo mer 
de importerer, jo mer tjener de. 
Det er rent bedriftsøkonomiske 
hensyn de er opptatt av, og det 
har jeg forståelse for. Her ligger 
infrastrukturen perfekt til rette, 
så rent bedriftsøkonomisk er 
beliggenheten egnet. Men da 
er det bare egnet til å gjøre  én 
mann rik.

LANGØYA SNART FULL
Og mannen det siktes til er Bjørn 
Rune Gjelsten. Som kjent solgte 
Staten NOAH og Langøya til 

Kjemper beinhardt mot deponi i Brevik

Jan Erik Parr i aksjonsgruppa «Vern om Grenland – Nei til deponi» mener gruvene 
under Brevik kan brukes til mye annet enn deponi for farlig avfall. Og at et slikt 
deponi vil sette innbyggernes helse og byens omdømme og mulighet for annen 
industriutvikling i fare.
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Kjemper beinhardt mot deponi i Brevik
Gjelsten Holding i 2003. Etter 
det har konsesjonen NOAH har  
for mottak av farlig avfall blitt 
utvidet flere ganger, og Langøya 
er i ferd med å fylles opp langt 
raskere enn man opprinnelig 
så for seg. Det skyldes dels at 
store mengder utenlandsk farlig 
avfall er tatt i mot og dels at 
det i tillegg er blitt deponert 
forurenset jord på Langøya. Nå 
haster det med å finne et nytt 
egnet sted for behandling og 
lagring av farlig avfall, og NOAHs 
ledelse har altså kastet sine øyne 
på de nedlagte gruvegangene i 
Brevik. Administrerende direktør 
i NOAH, Carl Hartmann, ønsker 
ikke å uttale seg til Kretsløpet på 
det nåværende tidspunkt. Det 
begrunner han med at saken nå 
ligger hos Miljømyndighetene og 
de vil avvente den avklaringen 
som kommer derfra. – Det er for å 
få ro rundt saken, sier han.

RENERE GRENLAND
Aksjonistene i Grenland har 
derimot ikke behov for ro akkurat 
nå. – Vi har hatt mye forurensning 
i denne regionen over flere årtier, 
både utslipp til luft og til sjø. Nå 
har mange gode krefter gjort en 
jobb, industrien har begynt å rense 
utslippene og både staten og 
bedriftene har ryddet opp etter 
seg. Nå begynner det å bli bra her. 
Og da ønsker vi i hvert fall ikke å 
få ødelagt omdømmet til regionen 
med å gjøre oss til Europas største 
mottak og behandlingsanlegg 
for giftig og farlig avfall. Vi vil 
isteden ha ren, ny bioindustri ned 
hit. Ny grønn industri vil jo ikke 

etablere seg i nærheten av den 
største søppelfyllinga i Europa. 
Og deponering er gårsdagens 
løsning for avfallet. I dag er det 
tankegangen om sirkulær økonomi 
som gjelder internasjonalt og 
som vi også bør innordne oss. 
Dette er for alvorlig til å overlates 
til tilfeldige privatpersoners 
kapitalinteresser. Vi snakker om 
generasjoners framtid og det må 
Staten ta ansvar for, mener Parr.

STATEN PEKER UT NOAH
Miljødirektoratet på sin side gjør 
det klart i et brev til Klima- og 
miljødepartementet at det er 
NOAH som er tiltenkt denne 
rollen:

Den nasjonale strategien 
baserer seg på at det er et 
fungerende avfallsmarked i 
Norge, og at næringslivet selv vil 
etablere nødvendig kapasitet til 
å behandle farlig avfall. Det kan 
være naturlig å vise til at NOAH 
i sin tid ble etablert gjennom et 
samarbeid mellom staten og en 
rekke større industrivirksomheter. 
På et tidspunkt vurderte staten 
at det ikke lenger var nødvendig 
med statlig eierskap i dette 
selskapet, og NOAH ble privatisert. 
Avfallsstrategien er tydelig på at 
regjeringen ser for seg etablering 
av et nytt behandlingsanlegg 
for farlig avfall i privat regi, og 
strategien viser til den rollen 
NOAH har i dag.

NRK opplyser at en anbefaling 
er ventet fra Miljødirektoratet 
i mai. Deretter vil regjeringen 
si ja eller nei til deponi i Brevik. 
Hvis de sier ja, vil NOAH og 

›

Motstanderne av framtidig avfallslagring i disse gruvegangene under Brevik har gjort 
seg sterkt gjeldende i nyhetsbildet de siste ukene.

Avfallscontainerne dine  
er i de beste hender hos oss.

BNS er Norges ledende leverandør av krokcontainere og 
avfalls containere til virksomheter innenfor miljøsektoren. 

Ved vårt nye anlegg på Enebakk utenfor Oslo sørger  
medarbeidere som Jim Schelander for at containerne 
holdes i god stand, noe som selvsagt er viktig for våre 
kunders drift og omdømme.
Les mer på bns.no

Jim Schelander er  

én av våre 20 

servicemedarbeidere 

på Norges ledende 

verksted og lager 

for containere.



FARLIG AVFALL

HeidelbergCement få tilgang til 
alle gruvegangene, også de som 
eies av staten.

– BØR KONKURRANSE
UTSETTES
Ikke alle i avfallsbransjen synes 
dette er helt greit. Administrer-
ende direktør i Lindum, Pål Smits 
mener at tilgangen til Statens 
gruver bør konkurranseutsettes.

– Hvis Staten mener at disse 
gruvene skal stilles tilgjengelig 
for lagring av avfall, må de 
gjennomføre en konkurranse 
om det. Man kan ikke tildele ett 
konkret selskap muligheten til 
å etablere virksomhet og tjene 
penger. Jeg er helt overbevist 
om at hvis staten legger til rette 
for at aktører kan prekvalifisere 
seg for å være med å konkurrere 
om å få tilgang til disse gruvene 
og til det formålet, vil det 
komme flere selskaper som vil 
være interessert, enten alene 
eller i et samarbeid med andre. 
Det kan være både norske og 
utenlandske aktører som kan 
komme inn og drifte dette, sier 
Smits.

Etter at bystyret i Porsgrunn 
ifjor sa nei til konsekvens-
utredning i Brevik har flere 
andre aktører lansert alterna-
tive løsninger. Og fungerende 
avdelingsdirektør Pål Spillum 
i Miljødirektoratet fortelle at 
de vurderer fire andre alterna-
tiver. Til Porsgrunn Dagblad 
bekrefter han at de har vært 
på befaring til Rekefjorden i 
Sokndal kommune i Rogaland, 
et stort steinkrater i Sløvåg i 
Sogn og Fjordane og Norcem 
sine gruver i Brevik i Porsgrunn. 
De øvrige alternativene er ennå 
ikke utsprengte fjellhaller. Det 
ene er Lervika i Kvinesdal, som 
er lansert av en gruppe med 
Hellik Teigen as i spissen, mens 
selskapet Raudsand AS har 
lansert et alternativ i Nesset i 
Møre og Romsdal.

Direktoratet har satt en 
rekke kriterier som må være 
oppfylt for det nye deponiet. 
Det ene er at det må være 

stort nok til å ta mot ti millioner 
kubikkmeter avfall. Deponiet 
må og plasseres i fjell uten 
sprekkdannelser og dessuten 

ligge i nærheten av en kai som 
kan ta imot større båter.

– VURDERER ALTERNATIVER

Pål Spillum, fungerende avdelingsdirektør i Miljøgiftavdelingen, sier til Kretsløpet 
at Miljødirektoratet som varslet vil ha sin utredning klar til 1. mai.

›
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Berghagan 3, 1405 Langhus
Telefon: 23 16 94 60 -  Faks: 22 61 10 30 
post@holgerhartmann.no
www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN ®
•  Miljøkartlegging av bygg
•  Sortering av metaller
• Analyse av forurenset grunn
• Sortering av impregnert trevirke
• Deteksjon av farlig avfall
 

ASBESTPISTOLEN
•  Analyse av asbest i felt
• Svar i løpet av 7 sekunder
•  Skiller ulike typer asbest
•  Enkel i bruk



NEDGRAVDE CONTAINERE

Fremtidens avfallsløsning for næringsbygg, kjøpsenter, borettslag og det offentlige miljø. Ofte blir investeringen raskt nedbetalt ved at renovasjons-
håndteringen legges om til mer rasjonell drift. Kontakt oss for et tilbud.

20 år
1996-
 2016

BEHOLDERHUS

For et  ryddig og        
                     effektivt utemiljø

Beholderhus for plast avfallsbeholdere fra 240 - 1000 liter. Polyplank eller impregnert 
materiale. Flere fargevalg/ lukeløsninger. 

Avfallsbeholder for engangs-
griller i galvanisert stål.

Bunntømte containere er totaløkonomisk en god 
løsning. 

BUNNTØMTE CONTAINERE UTEMØBLER

Helt vedlikeholdsfrie utemøbler i gjenvunnet
plast. Kan stå ute hele året. Flere løsninger.

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og 
utstyr til kildesortering. Salg og service i hele Skandinavia!

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

A part of San Sac Group



En allsidig synser
Peter Sundt ble for 20 år siden den første – og eneste skulle 
det vise seg – direktøren for Plastretur. Og fortsatt er han 
opptatt av plast, men den 59 år gamle Mepexkonsulenten er 
et nysgjerrig jamenneske som har problemer med å begrense 
antallet hatter. Tekst: Johs. Bjørndal

Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

– Og nå har jeg fått en til, jeg er innleid som 
daglig leder i ERP Norge ut året, sier han 
fornøyd. ERP Norge er som en del vil vite et 
returselskap for EE-avfall, etablert i 2011, med 
Elkjøp som desidert største medlem. Dermed får 
Peter Sundt igjen jobbe operativt med praktiser-
ingen av noe han er svært opptatt av, nemlig 
produsentansvaret. – ERP Norge oppfyller 
sine innsamlingsforpliktelser og har orden i 
sysakene. Selskapet har også sørget for en 
effektiv løsning for Oslo REN, som blant annet 
innebærer en bedre løsning for ombruk og økt 
materialgjenvinning av plasten i EE-avfallet, sier 
Sundt, noen få dager etter at han har begynt å 
virke for sin nye arbeidsgiver. 

– Du har sagt og skrevet at produsentansvaret 
er «designet for gentlemen». Men er ikke det en 
utdøende rase?
– Det er mulig. Min uttalelse på Grønt Punkt-
dagen kom som en kommentar på at produsent-
ansvar nå introduseres i Russland, manglende 
produsentansvar i USA og som en bemerkning 
til den siste utviklingen med konkurranse 
innenfor emballasje i Norge. Dette landets 
fremste konkurransefortrinn har vært og er 
at vi har tillit til hverandre. Det gir mulighet 
for samarbeid, og for å finne pragmatiske og 
dynamiske løsninger uten å måtte etablere en 
masse kompliserte regler, slik man har i mange 
andre land, nettopp basert på manglende tillit. 
Jeg har stor sans for Torbjørn Berntsen, han fikk 
etablert de såkalte bransjeavtalene på en enkel 
og effektiv måte. Avfallsbransjen trenger en ny 
slik slugger. 

– Men konkurranse har jo ført til at EE-avfallet 
nå reguleres av en uhyre kompleks forskrift, og 
nå kommer det samme på emballasje.

– Jeg avviser ikke at forskrifter kan være 
nødvendig, men lett er det ikke. Kanskje forut-
setter en slik forskrift enhetlige innsamlingsord-
ninger i samtlige kommuner, slik som i Tyskland 
og Østerrike.  At konkurransen ble utløst fordi 
man ikke ble enige om hvor mye papp og plast 
som går med til å emballere en vaskemaskin 
synes jeg er trist for produsentansvaret. I en slik 
situasjon trengs et samlet næringsliv, alterna-
tivt en handlingsorientert politiker.  

Peter Sundt ble portrettert i Kretsløpet i år 
2000, da som direktør i Plastretur. Noen av 
spørsmålene fra den gang – for eksempel om 
gjenvinningsordninger for næringsavfall og 
returordning for fritidsbåter – synes sørgelig 
aktuelle også i dag. Og Peter Sundt forteller 

hoderystende at de ansatte tar med seg plas-
tavfall fra Mepex-kontoret i Asker hjem for å la 
det inngå i et kommunalt gjenvinningssystem. 
– Plastavfallet hos Mepex og mange andre 
småbedrifter passer best inn i systemet for 
husholdninger, for næringsdrivende finnes det 
fortsatt ikke gode løsninger. Hvorfor skal vi ikke 
kildesortere like bra på jobben, som hjemme? Og 
hvordan i all verden skal vi nå fremtidens materi-
algjenvinningsmål med så dårlige løsninger?  

– Hvorfor går det så sakte framover?
– Det er dessverre slik at overgangen til 

kretsløpssamfunnet utløser mye krangling,  
samfunnet er jo fortsatt innrettet mot en lineær 
økonomi hvor det produseres i den ene enden 
og kastes i den andre. Og ethvert forsøk på 
endring utløser motkrefter, se bare på hvordan 
den mye omtalte flyseteavgiften nå er i ferd 
med å bli skutt effektivt ned. Jeg trodde jeg 
skulle bli en folkehelt da jeg begynte i Plastretur 
og frontet materialgjenvinning. Det viste seg 
å ikke stemme, for å si det mildt. I tillegg til de 
økonomiske motkreftene finnes det også masse 
regelverk som hindrer fornuftige endringer. 
Det var og er fortsatt en tøff kamp å få oss 
inn i et kretsløp, vi må bare ikke gi opp. Mange 
er begeistret for den nye sirkulærpakka til EU, 
men jeg synes den stort sett byr på flikking av 
dagens regelverk, ingen nye dristige grep. Heller 
ikke EU-kommisjonen synes å ha tid eller mot til 
å tenke helhetlig. Kanskje samfunnet har blitt 
for komplisert for oss. Dersom jeg skulle skrive 
mine memoarer ville tittelen blitt: På trynet inn i 
kretsløpssamfunnet.

– I intervjuet fra 2000 snakker Plastretur-di-
rektøren om behovet for bedre løsninger for 
plastavfall fra næringslivet. Problemet er ikke 
akkurat løst?

– Systemet for landbruksplast fungerer bra, 
for folie er det potensiale for forbedringer, mens 
hardplasten fortsatt er en utfordring. Større 
bedrifter, dagligvare og kjøpesentra har sikkert 
ganske gode ordninger for emballasje. Skal vi 
øke innsamlingen, må vi se på alle de andre 
avfallsbesitterne, alt fra kontorer og småbe-
drifter til storhusholdning. For plastens del kan 
ofte kildesorteringsløsningene fra hushold-
ning ene være best egnet.        

Jeg skulle gjerne sett en etterkalkyle på 
beslutningen fra 2004, da vi fikk dagens skille 
mellom nærings- og husholdningsavfall. Men 
enda viktigere er det å utvikle nye og bedre 
løsninger. Også i et europeisk perspektiv ville 

det helt klart være samfunnsøkonomisk riktig 
å gjøre mer på næringsavfallet. Sammen med 
et produsentansvar må vi bare utvikle bedre 
løsninger for å nå fremtidens materialgjen-
vinningsmål, alle må med!  Men da kan ikke 
særinteressene få dominere og de såkalte 
motsetningene mellom Avfall Norge og Norsk 
Industri må tones ned.

Peter Sundt assosieres fortsatt med plast, 
blant annet fordi han bruker 20% av sin tid 
til å være generalsekretær i organisasjonen 
EPRO. – Jeg var i 1997 med på å etablere 
dette nettverket for selskapene som ivaretar 
produsentansvar for plastemballasje i Europa. 
Jeg oppdaget at vi i Norge verken var først eller 
flinkest på dette området. Nå har organisa-
sjonen 19 medlemmer i 16 land, også Kanada 
og Sør-Afrika har blitt med. Noe av det beste vi 
kan gjøre er jo å dele kunnskap utenfor Europa, 
men det bør skje med en viss ydmykhet, vi har 
også mye å lære. Jeg er faktisk litt stolt over å 
ha bidratt til å etablere og opprettholde dette 
faglige nettverket, sier han. 

Peter satt i styret i EPRO fram til 2005, da 
Plastretur ble en del av Grønt Punkt Norge og 
direktøren ble konsulent i Mepex. Men både 
gjennom EPRO og andre oppdrag,  følger han 
særdeles godt med på hva som skjer innen 
plastgjenvinning internasjonalt. 

– Hvor stort miljøproblem er egentlig denne 
mye omtalte plasten?

– Det produseres nå årlig rundt 300 millioner 
tonn plast ut av omtrent dobbelt så mye olje og 
dette øker jevnt og trutt med rundt 3% i året. 
Plast er jo et fantastisk materiale som finnes 
absolutt overalt, med betydelig positiv miljøpå-
virkning i bruksfasen. Velutviklede samfunn 
klarer også å håndtere plasten når den er blitt 
avfall, men globalt havner jo altfor mye på 
avveie og skaper et ganske alvorlig forsøplings-
problem, ikke minst i havet. Det er beregnet at 
rundt 8 millioner tonn årlig havner der, det aller 
meste stammer fra fem folkerike land i fjerne 
østen. Jeg er ikke marinbiolog, men er opptatt 
av dette problemet, jeg var jo også engasjert 
som daglig leder i Hold Norge Rent en periode. 
Og i Mepex har vi nylig utarbeidet rapporter for 
Miljødirektoratet om mikroplastens opprinnelse 
og tiltaksanalyser. Det dreier seg jo ikke her 
bare om små plastkuler i kosmetikk, det er en hel 
plastifisert verden som flasser.

– Og den største kilden dere identifiserte var 
slitasje på bildekk, om jeg ikke husker feil? ›
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– Ja, det var kanskje overraskende, men ingen 
har sett særlig grundig på dette tidligere. 
Dagens bildekk er delvis laget av syntetiske 
polymerer, slitasjen fra dekk kan derfor karak-
teriseres som mikroplastutslipp. Det samme 
gjelder de svarte gummikulene laget av gamle 
bildekk, som det spres en god del av på de mer 
enn tusen kunstgressbanene vi har fått her 
i landet. Dette ser man jo ganske enkelt når 
snøen smelter. Mange tror at det meste av 
mikoplasten fanges opp av renseanleggene, 
men det setter vi i Mepex spørsmålstegn ved. 
Dessuten må tiltak vurderes lenger opp i kjeden, 
f.eks. i hver eneste vaskemaskin.  

– Og hvem skal ta ansvaret for og kostnadene 
med å få ryddet opp i problemet med marin 
forsøpling?

– Det er det ikke noe enkelt svar på, det må 
nok bli en ansvarsfordeling. Vi i Mepex bistår 
gjerne som konsulenter. Først bør vi uansett 
analysere og vurdere problemet og finne ut hva 
som er hensiktsmessig. Produsentene må ta sin 
del, ikke minst utvikle bedre produkter og drifte 
gode returløsninger. Men det er verken rimelig 
eller praktisk mulig at produsentene pålegges 
ansvaret for at det er mangelfulle renovasjons-
løsninger rundt i verden. Forsøpling er dessuten 
ofte et lokalt miljøproblem. Politisk, juridisk, 
organisasjonsmessig og kulturelt opplever jeg 
et stort skille mellom sjø og land. Dette er en 
vesentlig barriere i arbeidet med tema marin 
forsøpling. Selv om fiskeredskap og kasserte 
fritidsbåter utgjør et forsøplingsproblem og 
ressurssløsing, synes det svært vanskelig å få 
til produsentansvarsordninger. Saken har vært 
utredet og diskutert i minst 20 år. Tida er for 
eksempel overmoden for innføring av produsen-
tansvar og returordninger for redskap fra fiskeri- 
og oppdrettsnæringen. Selskapet NOFIR gjør 
en bra jobb, men vi trenger likevel et nasjonalt 
system.. 

– Går det ikke egentlig bare feil vei, det sies 
jo at en stadig mindre andel av plasten som 
samles inn her i landet er egnet for material-
gjenvinning?

– Bildet er vel ikke entydig, men slik det er i 
dag finnes det dessverre ingen insitamenter til 
å velge gjenvinnbare plastemballasjeløsninger 
framfor for eksempel laminater og en rekke 
såkalte bionedbrytbare varianter. Emballasje 
velges ofte ut i forhold til hva som selger best 
i butikken og som samtidig beskytter varen 
godt nok til lavest mulig pris. Gjenvinnbarhet 
kommer langt ned på listen, hvis man i det hele 
tatt har kunnskap om denne kompliserte sak. 
På dette området har ikke produsentansvaret 
fungert, her trengs insitamenter, f.eks. en 
kraftig differensiering av vederlagene, slik at 
gjenvinnbar plast blir favorisert; vederlagene 
skal jo gjenspeile gjenvinningskostnadene. 
Sorteringsteknologi kan her hjelpe oss et stykke 
på vei, ROAF er i ferd med å få til noe bra. Vi må 
likevel akseptere at vi blir sittende igjen med en 
restfraksjon av mixed plastics der forbrenning 
er den beste løsningen. Design for recycling 
og mixed plastics er derfor hovedsatsinger 
innenfor EPRO. EU-målet på 55% materialgjen-
vinning innen 2025 er ambisiøst, men realistisk. 
Det skulle kanskje vært fulgt opp med et mål på 
65% for plast fra næringslivet. Målene gjelder 
dessuten bare emballasje, synd at man ikke 
maktet å tenke lenger i denne runden. Men det 
er lov å tenke selv, det gjelder også for Norge og 
næringslivet selv. 

– Men er det noen grunn til å tro at disse 
tallene som EU slår om seg med noen gang vil la 
seg oppfylle i praksis?

– Jeg har arbeidet med avfallsstatistikk og 
gjenvinningstall i 20 år og vet at det er god 
grunn til å være skeptisk. Ikke minst til de 
offisielle Eurostat-tallene som er klippet og 
limt ukritisk fra medlemslandenes rapporter, 
som har svært varierende kvalitet, basert på 
nasjonale definisjoner og ofte svake metoder. 
EU burde først ryddet opp i statistikken og 
funnet ut hvor man står.  Dessverre synes jeg 
EU-kommisjonen tukler det ytterligere til i sitt 
nye forslag, der man slår sammen ambisjonene 
og målene for materialgjenvinning og såkalt 
”prepare for reuse” – altså «forberedelser til 
ombruk». Begge deler er selvsagt positivt, men 

det blir å slå sammen epler og pærer og gir et 
komplisert og ugjennomtrengelig system med 
nesten ubegrensede muligheter til juks og tåke-
legging. Jeg er opptatt av at vi i fremtiden ikke 
bruker alle kreftene på å krangle om måleme-
toder og statistikk. Vi må ikke tape målet av 
syne, en overgang til en sirkulær økonomi som 
ikke forbruker unødvendig med ressurser og 
ødelegger livsgrunnlaget til fremtidige genera-
sjoner. 

Peter Sundt har ikke arbeidet med avfall og 
gjenvinning hele livet, det bare virker sånn. Etter 
en oppvekst på beste vestkant ble mannen 
økonomiutdannet ved St. Gallen i Sveits og 
startet sin yrkeskarriere som bankmann i 
daværende DnC. Deretter var han finanssjef i 
Linjegods i tre år, i denne perioden var han også 
prosjektleder for et nytt sorteringsanlegg i Oslo, 
og på slutten av 80-tallet fikk han selskapet 
til å utvikle en egen miljøvisjon.  – Jeg ble veldig 
opptatt av temaet transport og miljø og er det 
fortsatt, sier Peter. Etter Linjegods arbeidet 
han flere år med alternative samferdselsplaner 
for Naturvernforbundet, uten å kunne påstå 
at disse ble fulgt opp. Mer vellykket var det da 
han gikk i bresjen for å ta vare på kastanjene 
og miljøet i Bygdøy Allé, disse ble spart helt 
til alderen innhentet dem. Og selvsagt bruker 
Peter Sundt sykkel og tog for å komme seg på 
jobb, men vil gjerne ha lov til å fyre opp diesel-
bilen fredag ettermiddag for å dra til hytta ved 
Haglebu i Flå. Her blir det fjellturer sammen med 
kona og familien, også i påsken, selv om han 
egentlig skulle vært på møter og konferanser i 
Brussel den uken. Og på vei hjem fra hytta, tar 
han alltid med seg blå poser med plastembal-
lasje og alt annet som burde vært kildesortert 
lokalt.    

Peter Sundt er nesten den eneste i Mepex 
som ikke er ingeniør og han er kanskje en litt 
annerledes konsulent. – Jeg er nok mer interes-
sert i politikk, rammebetingelser, systemer og 
mennesker enn for eksempel polymerstrukturer. 
Da passer det godt å være i en bransje som i høy 
grad styres av politiske vedtak – eller kanskje vi 
heller skulle si mangelen på slike, sukker han.

PORTRETTET
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AVFALLSPOLITIKK

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsmarkedet
De nordiske konkurransemyndig
hetene har undersøkt i avfalls
sektoren og sett på hva som skal til 
for å skape en mer effektiv sektor. 
– Konkurransetilsynet mener 
 konkurranse i for liten grad brukes 
i avfallssektoren, noe som med
fører høye kostnader og be
grenset innovasjon, sier Øyvind 
 Nilssen, nestleder i Konkurranse
tilsynets avdeling for bygg, 
industri og energi.

Av Johs. Bjørndal

Den 190 siders tykke rapporten er 
utarbeidet av konkurransemyndighetene 
i de nordiske land, inkludert Island, 
Grønland og Færøyene, i fellesskap. Den 
tar for seg organisering og lovgivning 
innenfor avfallssektoren i Norden, 
inkludert produsentansvarsordningene.

MARKEDET VIL ORDNE OPP
Konkurransemyndighetenes ansvar er som 
kjent å identifisere faktorer som begrenser 
en fri konkurranse på like vilkår. Rapporten 
påpeker at det finnes rikelig av slike innenfor 
avfallssektoren. Det slås videre fast at 
enhver vellykket omlegging i retning av 
sirkulær økonomi forutsetter effektiv bruk 
av markedsløsninger. Og rapporten munner 
ut i en rekke konkrete anbefalinger om hvilke 
tiltak som bør iverksettes for å få dette til. 

ANBUD GJØR SUSEN
For eksempel anbefales det at alle 
kommuner bør bruke anbudskonkurranser 
for å undersøke om markedet kan tilby 
bedre og billigere løsninger enn egenregi. 
Det bør videre legges til rette for at 
anbudskonkurransene blir best mulig, 
gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, 
økt samarbeid mellom kommuner og sterke 
sentrale fagmiljøer, heter det. Det anbefales 
også at store offentlige virksomheter deler 

opp anbudene i 
mindre pakker for at flere skal 
kunne gi tilbud.  
– Monopol, enten de er offentlige 
eller private, har mindre insentiv 
enn konkurranseutsatte foretak til 
kostnadsreduksjon og innovasjon. Studier 
viser at man på innsamling kan oppnå 
besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved 
å konkurranseutsette. Gode anbudsprosesser 
er også viktig, i Oslo har de nylig redusert 
sine innsamlingskostnader med 40 prosent 
gjennom en grundig anskaffelsesprosess, 
kommenterer Nilssen.

SKILLE ROLLENE
Rapporten peker også på betydningen av 
et klarere skille mellom kommunenes roller 
som lokal myndighet, offentlig bestiller og 
eiere av avfallsselskap. – Det er særlig viktig 
at de etater eller personer som står for 
avfallsbehandlingen i praksis ikke samtidig 
sitter sentralt i beslutningsprosessen om 
kommunens arbeid med regelverk, kontroll 
og framtidige avfallsplaner, heter det i 

rapportens sammendrag. 
Avfallsplanene bør for 
øvrig inneholde en klar 

beskrivelse av 
ansvarsfordelingen mellom 

offentlige og private 
aktører, samt en vurdering 

av hvilke virkemidler som 
mest effektivt kan løse 

avfallsutfordringene, heter det også. 

LIKE VILKÅR
Rapporten er ikke helt negativ til 
offentlig eide aktører i avfallsmarkedet, 
men naturligvis opptatt av at 
konkurransenøytralitet tilstrebes. 
 – Konkurransemyndighetene bør ha 
tilstrekkelige og effektive virkemidler 
til å slå ned på urettferdig konkurranse.  
Åpenhet, detaljert kostnadsfordeling og 
regnskapsføring, samt et klart skille mellom 
markedsaktiviteter og lovpålagte oppgaver 
er en forutsetning. Fjerning av finansielle 
fordeler er også et viktig skritt mot 
konkurranse på like vilkår, heter det. 

Når det gjelder produsentansvars-
ordning ene peker rapporten på store 
ulikheter mellom de innførte ordningene 
og anbefaler at systemene må designes 
slik at de ikke skaper unødvendige 
etableringshindringer for nye aktører.
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Denne rapporten 
inneholder en grundig 
gjennomgang av avfalls
markedet i Norden og en 
klar anbefalinger om at aktiv 
bruk av markedet er den 
mest effektive veien mot en 
sirkulær økonomi. 
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Terminator knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft!   
Gjennomgående høy kvalitet, allsidighet, 
kapasitet, økonomi, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet er noen av 
kjennetegnene til den nye TERMINATOR 
serien fra Komptech.  

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
Vi Gratulerer Bjorstaddalen Næring i 
Skien med sin nye KOMPTECH 
TERMINATOR 5000S Avfallskvern!  

«Vi tilbyr et bredt modellutvalg innen mobile- og stasjonære 
maskinløsninger for fremtidsrettet  avfallsbehandling!»  

 

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsmarkedet
BIFALLES
Rapporten er naturligvis musikk i 
ørene for Norsk Industri: – Vi deler 
konkurransemyndighetenes anbefaling om 
økt bruk av konkurranse som virkemiddel i 
gjenvinningspolitikken og mener rapporten 
gir et viktig signal om behovet for tiltak 
som gir konkurranse på like vilkår mellom 
kommunale og private gjenvinningsselskap. 
Konkurranse på like vilkår mellom profesjo-
nelle aktører er en forutsetning for at 
innovative, effektive og miljøvennlige 
løsninger for avfallshåndtering skal utvikles 
og tas i bruk. For eksempel mener vi det er 
avgjørende at skjermet tjenesteproduksjon 
og kommersiell næringsvirksomhet  
i kommunene ikke er organisert innen samme 
konsern eller foretak, og at disse heller ikke 
har eiendeler i hverandre, sier Stein Lier-
Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

– BEKREFTER BEHOV 
Heller ikke Nancy Strand i Avfall Norge er 
avvisende til konklusjonene i rapporten. – Det 

interessante er at regelverket i de nordiske 
landene fortsatt har som utgangspunkt at 
avfall er et problem som må løses. Rapporten 
fra de nordiske konkurransemyndighetene 
bekrefter behovet for nye rammebetingelser 
og regelverk på avfallsområdet, behovet 
for en ny stortingsmelding blir stadig mer 
åpenbart.  Like viktig mener jeg det må 
være å se på regelverket i andre sektorer 
og ikke minst hvordan det praktiseres, 
næringspolitikk, finanspolitikk og 
anskaffelsesregelverket, for å peke på noen 
åpenbare områder. Konkurranseutsetting 
gjennom anbud trekkes frem som et viktig 
virkemiddel som kan bidra til økt innovasjon, 
lavere ressursbruk og mer effektive løsninger. 
Der har rapporten helt rett, men vi må ha med 
i bildet at mye innovasjon også drives fram 
av offensive kommunale selskaper som på 
bakgrunn av politiske mål har gått foran for 
å utvikle nye løsninger og teknologi. Det blir 
helt feil å overse denne kapasiteten i iveren 
etter mer konkurranse.  

Konkurransetilsynet utfordrer kommunene 

på deres banehalvdel. De etterlyser 
tydeligere skille mellom myndighet 
og tjenesteleveranser, og påpeker at 
bestillerkompetansen må ligge i kommunene, 
– ikke i de kommunale selskapene. Jeg gleder 
meg til friske debatter om kommunens rolle 
og ansvar fremover! Sier Nancy Strand i sin 
blogg på Avfall Norges nettsider.

“
Fjerning av finansielle 
fordeler er også et viktig 
skritt mot konkurranse 
på like vilkår...
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STAFETTPINNEN

I 2010 vedtok EU Industrial Emissions-direk-
tivet (IED). Direktivet er rettet mot utslipp fra 
industrien og skal begrense forurensende 
utslipp, og implementeres i den norske 
 forurensningsforskriften. 

I forbindelse med det nye direktivet 
oppdateres det såkalte BREF-dokumentet 
for avfalls- og gjenvinningsanlegg i EU. 
BREF står for Best Available Techniques 
 Reference Document. Litt forenklet kan man 
si at dokumentet angir beste tilgjengelige 
teknologier for å begrense og overvåke 
utslipp fra avfalls- og gjenvinningsanlegg. 
EUs BREF-dokumenter vil få større betydning 
enn tidligere, da utslippsgrenser og andre 
krav som følger av dokumentene er juridisk 
bindende for medlemslandene. 

Nasjonale miljømyndigheter kan fortsatt 
stille strengere krav enn minimumskravene, 
men utkastet til nytt BREF-dokument tyder 
på at nye EU-krav vil bli mer enn strenge nok. 
Målet var at BREF-dokumentet for avfalls- og 
gjenvinningsanleggene skulle vedtas allerede 
i løpet av 2016 og tre i kraft i EU-landene fire 
år senere. Men som regel tar det litt ekstra tid 
før alle som er involvert kommer til enighet. 

Kravene i et BREF-dokument omtales 
som BAT (Best Available Techniques) og vil 
berøre alle avfalls- og gjenvinningsanlegg 
som omfattes av IED-direktivet. Veldig grovt 
beskrevet vil følgende omfattes:
• Anlegg for sluttbehandling eller gjen-

vinning av farlig avfall med kapasitet på 
over 10 tonn per dag. 

• Anlegg for sluttbehandling av ordinært 
avfall med kapasitet på mer enn 50 tonn 
per dag

• Anlegg for gjenvinning av ordinært avfall 
med kapasitet på over 75 tonn per dag. 

Dette vil omfatte biologisk behandling 
av avfall, forbehandling før forbrenning, 
behandling av slagg og bunnaske og 
behandling av metallavfall i shredderan-
legg, 

• For rene biogassanlegg (anaerobisk utråt-
ning), er kapasitetsgrensen 100 tonn per 
dag.

• Deponier som mottar mer enn 10 tonn 
avfall per dag eller med total kapasitet på 
over 25.000 tonn, med unntak av deponier 
for inert avfall.

• Anlegg for midlertidig lagring av farlig 
avfall med en lagringskapasitet på mer enn 
50 tonn.
Forbrenningsanlegg med kapasitet på 

over 3 tonn per time (ordinært avfall) eller 
10 tonn per dag (farlig avfall) omfattes også 
av IED-direktivet. Her pågår det for tiden en 
egen prosess for å komme frem til en revidert 
forbrennings-BREF, som vil erstatte dagens 
BREF-dokument for avfallsforbrenning.

Siden de nye BREF-dokumentene styrer 
hvilke utslipps- og overvåkingskrav som skal 
etterleves i fremtiden er industriens deltak-
else ved utarbeidelse av slike dokumenter 
viktig. I Norge etablerte Miljødirektoratet 
tidlig en referansegruppe for avfalls-BREFen, 
der bransjeforeningene fikk anledning til å 
delta. Det ble lagt til rette for at utvalgte 
avfalls- og gjenvinningsanlegg i Norge kunne 
sende inn informasjon til arbeidet i EU, som 
såkalte referanseanlegg. I Norge har NOAH, 
Renor, Franzefoss og SAR vært referanse-
anlegg, og sendt inn detaljert informasjon 
om utslippskrav, teknologi og prosesser hos 
bedriftene. Dette er tidkrevende og kompli-

sert, men avgjørende for å delta i arbeidet 
som skjer i EU.

I desember 2015 ble første utkast til nye 
utslippskrav publisert fra EUs sekretariat. 
Og det er ingen tvil om at kravene som 
foreslås er strenge og omfattende. Blant 
forslag ene med størst betydning for bransjen 
er utslipp av støv fra f.eks. fragmenterings-
verk og sorteringsanlegg og utslipp av TOC 
fra behandlingsanlegg for offshoreavfall. 
På disse områdene er forslagene fra EU så 
strenge at de neppe er realistiske. Miljø-
direktoratet kan imidlertid kommentere på 
utkastet og har mottatt innspill fra indu-
strien. Direktoratet har lagt til rette for godt 
samarbeid med bransjeorganisasjonene i 
denne prosessen og ikke minst bidratt med 
nyttig veiledning til hvordan industriens 
kommentarer må begrunnes. Også den 
europeiske organisasjonen FEAD, der Norsk 
Industri er medlem, gir innspill på utkastet til 
nytt BREF-dokument, på vegne av private 
avfalls- og gjenvinningsbedrifter i EU.

Frist for innspill til BREF-dokumentet var 
18. mars. Dersom EU-sekretariatet mener 
det er behov for det, kan de sende ut et nytt 
utkast for kommentarer, før BREF-doku-
mentet endelig kan ferdigstilles. I så fall må 
bransjen på nytt gå gjennom dokumentet 
og vurdere om forslagene til nye krav ligger 
innenfor hva som er realistisk. Til slutt skal 
BREF-dokumentet godkjennes av medlems-
landene og andre deltagere i den tekniske 
arbeidsgruppen. Dette kan være en langdryg 
affære. Det siste møtet for å ferdigstille 
BREF-dokumentet for papirindustrien 
omfattet ca. 80 personer og varte i 5 dager.

Nytt BREFdokument 
– viktig for bransjen
EU utarbeider nå nye 
 minimumskrav til utslipp 
fra avfalls og gjen
vinningsbedrifter. Disse 
blir juridisk bindende også 
i Norge og dermed viktige 
for bransjen.

Av Gunnar Grini, Norsk Industri.

I årets utgaver av Kretsløpet vil 
sentrale aktører i avfallsbran
sjen bli utfordret til å ytre seg 
om bestemte temaer. Denne 
gang gikk pinnen til Gunnar 
Grini, bransjesjef for gjenvin
ning  i Norsk Industri. Han 
følger med på EUs arbeid med 
nytt direktiv for industriforu
rensning.
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Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015

I fjor ble 145.080 gamle biler brukt til noe nytt.

Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi!
Hele 96,7% av en bil, blir tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre samarbeids-
partnere. Vi klarte også materialgjenvinningskravet på hele 85,2% av bilens totalvekt. 
Det betyr at over 85% av materialene i en bil går til gjenbuk til nye ting som for eksempel 
gryter. Dermed sparer vi miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.



›

INNSAMLING

Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i VESAR, kunne 
berette om stor tilfredshet med henteordningen for 
glass og metallemballasje, men også om kvalitetsut
fordringer. 

Henteordninger for glass og 
metall brer seg
Stadig flere kommuner og 
avfallsselskaper innfører 
 henteordninger for glass og 
metallemballasje på bekostning 
av returpunktene. Erfaringene 
så langt er at dette gir en klar 
økning i innsamlet volum og 
mindre glass og metall i rest
avfallet. Men andelen forurens
ning i fraksjonen øker også, 
spesielt der flere husstander 
har felles avfallsinnsamling.

Av Johs. Bjørndal

Avfallsselskapet VESAR var tidlig ute med 
henteordning for denne fraksjonen, allerede 
i mai 2009 ble dette iverksatt i 10 av de 12 
kommunene selskapet har ansvar for. På 
Avfall Norges gjenvinningsseminar i mars 
fortalte Kaia Ross Lind om erfaringene. – Vi 
startet med 30 liters innekurver som skulle 
settes ut på tømmedagen. Men ekstra utebe-
holder for glass- og metallemballasje kunne 
bestilles og vi erfarte raskt at det ville folk 
ha. Vi var faktisk oppe i 900 telefonhenven-
delser om dette daglig en kort periode etter 
innføringen, og i dag har 75% av abonnen-
tene utebeholder, fortalte hun.

MER GLASS – OG MER AVFALL
Mengdene innsamlet glass- og metallembal-
lasje steg raskt, fra 14 til 20 kg pr innbygger 
og returgraden for fraksjonene økte fra 68 til 
86%. Men også feilsorteringene økte, i 2013 
var 16% av innholdet i glass/metalldunkene 
ting som ikke hørte hjemme der. En stor 
andel av dette var glass og metall som ikke 
er emballasje, men rundt 5% besto av annet 
avfall. Og der det var fellesløsninger for flere 
husholdninger var feilsorteringsandelen opp 
imot 18%. Noe måtte gjøres!

ENKELT TILTAK
Det ble gjennomført et prøveprosjekt i 
utvalgte fellesløsninger, hvor lokkene i 
beholderne ble skiftet ut. Disse ble låst 

Denne løsningen, med innkaståpning og låst lokk, er tatt i bruk for glass og metallemballasje i VESAR der det 
er fellesløsninger. Dette har bedret kvaliteten på det innsamlede materiale betydelig.

Jacob Smith i Syklus hilser henteordninger velkom
men, men er svært opptatt av at kvaliteten på fraksjo
nen ivaretas når innsamlingsordningen endres.
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og forsynt med en såkalt rosett, det vil si en 
åpning på 160 mm. Den er altså stor nok til 
flasker og bokser, men det er ikke mulig å 
stappe inn hele poser, enten de inneholder 
glass- og metallemballasje eller andre ting.  
Resultatet av prosjektet viste at andelen feil-
sortering sank til ca 8 %, og at andelen glass- 
og metallemballasje som leveres emballert (i 
pose) gikk betraktelig ned. 
På spørsmål om hva det koster å drifte en 
slik henteordning ble det opplyst at merkost-
naden er avhengig av flere faktorer. Et 
generelt anslag viser en kostnad på ca 22 
kroner pr innbygger, altså i snitt en 50-lapp 
pr abonnent, men det betaler folk gjerne. – 
Hele 79% svarer at de er svært tilfreds med 
ordningen og like mange oppgir at de sorterer 
mer glass og metall med en henteordning, sa 
Kaia Ross Lind.

STADIG FLERE
Jacob Smith, direktør for innsamling og gjen-
vinning i Syklus, har naturligvis oversikten 
over hvordan innsamlingen av glass- og 
metallemballasje foregår i landet. Han kunne 
berette at rundt 20% av landets befolkning 
har tilbud om henting av denne fraksjonen i 
dag. – Men det er fattet vedtak som medfører 
at minst 27% og kanskje så mange som 

40% vil ha dette tilbudet i løpet av 2018. 
Han presenterte flere tall som bekreftet at 
henting øker innsamlingsgraden og reduserer 
mengden glass i restavfallet. – I Oslo kaster 
hver innbygger ca 7 kg glassemballasje i 
restavfallet årlig, mens det tilsvarende tallet 
hos VESAR er 3,24 kg fortalte han.  

KOSTBAR FEILSORTERING
Men Smith var også svært opptatt av å få 
fram at kvaliteten på fraksjonen må opprett-
holdes om man skifter system. – Våre kunder 
tåler svært lite forurensning i ferdigglasset, 
av f.eks. metall og keramikk tåles bare noen 
få gram pr tonn. Og disse kvalitetskravene 
praktiseres ytterst strengt i perioder med 
mye glass i markedet – slik det er nå. Det 
er derfor helt essensielt for gjenvinningen 
at glasset er rent, sa Smith, som dessverre 
måtte meddele at de i tillegg til 75 000 tonn 
glass- og rundt 6000 tonn metallemballasje 
også får inn rundt 2700 tonn annet avfall 
til sitt anlegg på Onsøy. – Håndteringen av 
dette koster oss mer enn 3 millioner kroner. 
Men over halvparten av avfallsfraksjonen er 
egentlig glass- og metallemballasje i lukkede 
poser, som vi dessverre ikke har opplegg for å 
åpne og tømme, sa han og mente løsningen 
med såkalt gravitasjonslokk og mindre 

innkaståpning var god der henteordninger ble 
innført. 

GLASSETS FRAMTID?
Bryggerienes utfasing av ombruksflasker og 
avgiftssystemet for drikkevareemballasje har 
ført til en rask overgang til aluminiumsboks 
for øl. – Jeg får stadig spørsmål om glassets 
framtid. Men bruken av glassemballasje øker 
med 1,5-2,5% i året og våre innsamlede 
mengder øker mer. Vi har for eksempel sett 
at salget av pappvin har falt med mer enn 
20% de siste to årene, folk går tilbake til 
glassflasker. Det er bare et tidsspørsmål før 
vi får inn 100 000 tonn glass årlig til vårt 
anlegg, sa Smith.

“….merkostnaden 
er beregnet til 
22 kroner pr 
innbygger årlig.

Benis historie gir et dystert bilde av 
kvinnenes kår i Nepal. Selv ble hun som 
tiåring solgt for 250 kroner til en eldre mann 
som døde bare tre år etter. Og en enke på 13 
år sto ikke akkurat først i køen i det på mange 
måter tilbakestående fjellandet. Heldigvis ble 
Beni tatt hånd om av en kvinnelig amerikansk 
lege, fikk jobb på et helsesenter – og ble 
i stand til å klare seg selv. Og i dag er det 
kvinnefrigjøring – først og fremst gjennom 
utdannelse – som opptar den spebygde, men 
åpenbart sterke dama. – Det er et stort sinne 
som driver meg, forklarte hun. 

Og det har altså blant annet drevet henne 
til å etablere selskapet Beni Nepal, der 
kvinner samler ulike typer avfall, vasker og 

tørker fraksjonene for så å lage ulike pynte- 
og bruksgjenstander av dem. Alskens typer 
av emballasje brukes til pyntegjenstandene, 
mens vevde rissekker og kasserte sykkeldekk 
brukes til bruksgjenstander som krever 
slitestyrke. 

Men hvordan fant Beni og produktene 
hennes veien til Norge?

– Det var datteren min som "oppdaget" 
henne på en tur til Kathmandu og mente 
dette måtte være noe for IVAR, forteller Tord 
Tjelflaat, avdelingsleder for gjenvinning i 
det store avfallsselskapet i Rogaland. – Og 
det var jeg umiddelbart enig i, vi har kjøpt 
inn produktene og brukt dem i pedagogisk 
sammenheng i opplegg for de yngre barna. 

Stavanger og Sandnes kommune har også 
kjøpt inne en del, det samme har Avfall 
Norge, forteller Tjelflaat stolt. Og vi fikk vite 
at pengene fra Rogaland allerede er brukt til 
etablering av en ny skole i Nepal.

J.B.

Beni Rhani Gale har fått seg norske støttespillere for 
sitt arbeid i hjemlandet Nepal. Fra venstre Tord Tjel
flaat, IVAR, Beni, Kine Martinussen og Nancy Strand, 
Avfall Norge.

Sterk historie og gilde produkter
Husflidsprodukter fra Nepal basert på avfall kan bli 
vårens slager i avfallsbransjen. Beni Rhani Gale gjorde 
et sterkt inntrykk på Avfall Norges gjenvinnings og 
kommunikasjonsseminar og foredragsholdere på 
Avfallskonferansen 2016 kan neppe regne med påskjønnelser 
basert på jomfruelige råvarer.

Av Johs. Bjørndal



INNSAMLING

Ove Myklebust og Steffan Mettiello har klargjort en avfallsdunk for glass 
og metallemballalsje for en abonnent i Follestaddalen i Ørsta. 
Foto: Petter Sandvik, VØR.

ØRSTA OG VOLDA:

Frivillig ordning har gitt stor 
økning i innsamlingen

Halvparten av abonnent
ene i Ørsta og Volda har så 
langt respondert positivt 
på å få en egen beholder 
og henteordning for glass 
og metallemballasje. Det 
resulterte i at innsamlingen 
i januar og februar var 36% 
høyere enn tilsvarende 
periode i fjor.

Av Johs. Bjørndal

– Vi har nå kjørt ut 3.300 beholdere, 
noe som dekker rundt halvparten av 
abonnentene. Responsen har vært 
overveldende, dette viser at folk 
er interessert i kildesortering om 
ordning ene er gode, sier daglig leder 
Petter Bjørdal etter  i Volda og Ørsta 
Reinhaldsverk (VØR) til Kretsløpet. 

Bjørdal er likevel overrasket over den 
store volumøkningen de har fått, som 
altså bare skriver seg fra halvparten 
av abonnentene. – Vi kan vel ikke se 
bort fra en viss «opprydningseffekt», 
en del kan ha tømt kjellerboden. Men 

det er ingen tvil om at vi også vil 
se en varig økning, mener han. Noe 
eksakt tall på hva henteordningen 
vil koste har Bjørdal foreløpig ikke, 
men han påpeker at det også er 
plussposter i dette regnestykket. 
– Leveringsbetingelsene fra 
Syklus har blitt adskillig bedre, 
mengden restavfall reduseres og 
det blir mindre opprydning ved 
returpunktene, disse skal vi etter 
hvert redusere i antall, sier han. 

Og så langt har ikke Bjørdal 
registrert at overgangen til 
henteordning har gått ut over 
kvaliteten. – Vi har da levert et par 
lass etter nyttår uten å få trekk. Og 
så strengt som kvalitetskriteriene blir 
håndhevet regner vi med at alt da er 
i orden, sier han. 

Bjørdal forteller videre at 
de nå har planer om å gjøre 
ordningen obligatorisk gjennom 
en forskriftsendring fra og med 
2018, da vil de også innføre separat 
innsamling av matavfall. – Skal vi 
få opp materialgjenvinningen og 
dermed bidra til det grønne skiftet 
må vi tilby folk gode ordninger, 
mener han.
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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



NEDSTRØMSMARKEDET 
FOR AVFALLSLØSNINGER

Avfallsmarkedet er globalt, og i stadig utvikling. Økt risiko i forhold til å bli eksponert for korrupsjon, 
brudd på menneskerettigheter eller miljøkriminalitet utløser stadig strengere krav til compliance i 
alle ledd. Samfunnsansvar dreier seg om å ta aktivt del i arbeidet med å forhindre disse og samtidig 
påvirke i retning av bærekraft og sirkeløkonomi.

Vi vet at mange er opptatt av disse temaene og vi har derfor valgt å sette dette på dagsorden i et 
åpent seminar der vi inviterer alle som er interessert til å delta.  Vi ser på dette som et viktig bidrag i 
forhold til å dele kunnskap og sette økt fokus på temaet.
Håper å se deg på seminaret!

Program
Det må lønne seg å ta regelverket på alvor
Jon Bergan, Divisjonsdirektør
Kjenn dine samarbeidspartnere
Hanne Jahr Pedersen, Konsernadvokat
Er du trygg i din verdikjede?
Cecilie Skauge, Compliance Officer
Nye krav
Cecilie Skauge, Compliance Officer
Marked - tilbud og etterspørsel for avfallsbaserte råvarer
Synnøve Daltveit, Markedssjef
Kirsten Dorthea Bjerke, Salgssjef
NG - sirkulærøkonomi, bærekraft og kommersiell drift
Erik Osmundsen, Konsernsjef

– hvordan eliminere risiko og jobbe med compliance i alle ledd

Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen NO-0214 OSLO
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00 www.ngn.no

Info om seminaret

Sted: UBC - Ullevaal Business Class
 Ullevaal Stadion, Oslo
Dato: 19. april
Tidspunkt: 10.00 – 15.00
Deltakeravgift: Kr. 3900,- inkluderer lunsj, 
 kursmateriale og foredrag

Påmeldingsfrist: 12. april 2016

SEMINAR 19. APRIL

“Økt risiko i forhold til å bli eksponert for 
korrupsjon, brudd på menneskerettigheter 
eller miljøkriminalitet utløser stadig strengere 
krav til compliance i alle ledd.”

Jon Bergan, 
Divisjonsdirektør NG Downstream

For påmelding: ngn.no eller Tlf: 996 47 746
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På de fleste gjenvinningsstasjoner i landet 
er det fortsatt slik at hvem som helst kan 
komme anonymt og kvitte seg med ubegren-
sede mengder avfall vederlagsfritt – dersom 
det ikke åpenbart dreier seg om nærings-
avfall. Men stadig flere kommuner og IKS'er 
ønsker å endre på dette. Derfor var adgangs-
kontroll og betalingsordninger viktige temaer 
på Avfall Norges gjenvinningsseminar. 

MYE JUKS
Driften av gjenvinningsstasjonene finansi-
eres stort sett gjennom renovasjonsgebyret 
og næringsdrivende skal dermed betale for 
levering. Men uten adgangskontroll er dette 
vanskelig å få til i praksis. I Oslo kommer 
for eksempel bare 5% av leveransene fra 
næringskunder, mens i nabokommunen 
Bærum – en av ytterst få som krever lik 
 beta l ing både fra husholdning og næring  
– er andelen 27%. Og når hver prosent økning 
av betalingsandelen i Oslo representerer to 
millioner kroner er det ikke vanskelig å forstå 
at man vil ha et bedre system. 

Samtidig er det mange steder en klar 
politisk holdning om at levering av avfall skal 
være billig og enkelt. For selv om problemet 
er mindre enn før øker risikoen for forsøpling 
dersom det er tungvint og dyrt å levere til 
godkjent mottak. Spesielt der avstandene er 
store er dette et moment som fortsatt må 
med i vurderingen.

NÆR FORDOBLING PÅ TI ÅR
Johan Remmen, daglig leder for Renova-
sjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), 

fortalte at mens mengden som hentes hos 
husholdningene har ligget stabilt på rundt 45 
000 tonn de siste ti årene er mengden innle-
vert på selskapets syv gjenvinningsstasjoner 
nær fordoblet, fra 34 000 til 64 000 tonn. 
Remmen har en klar marsjordre fra politikerne 
i sine syv eierkommuner om at det skal være 
en moderne gjenvinningsstasjon i hver enkelt 
av dem og at levering skal være gratis for 
abonnentene. – Vi er midt i gjennomføringen 
av et investeringsprogram på over 400 
millioner kroner, sa han. Flaggskipet så langt 
er en ny stasjon i Lier til 85 millioner kroner. I 
Røyken er det åpnet en noe mindre utgave til 
59 millioner kroner. – Disse er finansiert over 
gebyret, men viser seg å være rene magneter 
på næringsdrivende, sukket Remmen. Som 
tidligere omtalt i Kretsløpet har RfD bestemt 
seg for et opplegg der kundene selv oppgir 
om de er privat- eller næringskunder, ved 
å trykke på grønn eller rød knapp på en 
automat ved inngangen. Men dette er 
foreløpig ikke satt i drift, verken på nye eller 
gamle gjenvinningsstasjoner.

GOD SORTERING GIR BONUS
Remmen kunne også fortelle om et målbe-
visst arbeid for å redusere mengden restav-
fall fra gjenvinningsstasjonene. – Andelen 
var 33% i 2005, nå er nede i 14%, sa han 
fornøyd. Men RfD er et rent bestillerselskap, 
driften av gjenvinningsstasjonene er satt ut 
på anbud. Både RagnSells, Norsk Gjenvinning 

og Lindum drifter gjenvinningsstasjoner for 
RfD, Lindum vant nylig anbudet på drift av 
stasjonen i Lier. – At vi har samme hovedeier 
(Drammen kommune) har ikke påvirket denne 
prosessen, understreket Remmen. 
Men spørsmålet er altså hvordan man kan 
påvirke restavfallsmengden når man ikke 
drifter selv. Svaret er naturligvis penger:

 – Operatørene får bonus, omvendt pro  -
porsjonal med andelen restavfall. Det gjelder 
å ha insitamenter som fremmer gjenvinning, 
sa Remmen. På spørsmål om ikke et system 
kan føre til dårligere kvalitet på de utsorterte 
fraksjonene, svarer Johan Remmen det over-
hode ikke har vært noe problem. 
– Betjeningen ved stasjonene hindrer ikke 
kundene å kaste i restavfallet dersom det 
ikke dreier seg om fraksjoner som er udisku-
tabelt  gjenvinnbare, sier han til Kretsløpet.

Storsatsing på 
gjenvinningsstasjoner
Avfallsmengden som hentes 
hos husholdningene har stabili
sert seg, i storbyene har den til 
og med falt de siste årene. Det 
er på gjenvinningsstasjonene 
økningen skjer og rundt om i 
landet brukes store ressurser 
på å oppgradere dette tilbudet. 
Og på å få etablert adgangs
kontroll og en rettferdig finan
siering.

Av Johs. Bjørndal

I Lier har den tradisjonsrike Lyngåsbanen, der Martin Skanche feiret sine mange triumfer, nå blitt omdisponert til 
en gjenvinningsstasjon. Her kan 5060 000 besøkende i året kan sortere sitt avfall under tak. 
Foto: Katrine Lunke, Apeland.

Johan Remmen fortal
te at RfD har opplevd 
nær en fordobling av 
avfallsmengden til 
gjenvinningsstasjone
ne i løpet av de siste 
ti årene. 



RFIDbrikker med strekkode, boenhet som 
regi streringsenhet, opprettelse av en 
sentral database og en trinnvis innføring 
av et system med lav brukerterskel. Det 
er kort oppsummert anbefalingene i en ny 
 rapport om etablering av adgangskontroll 
på  gjenvinningsstasjonene.

Ta kontakt for et meget konkurransedyktig tilbud!

MolokDomino®er en ny, arealeffektiv avfallsbrønn – semi undergrunn – 
som baserer seg på den kjente og velfungerende Molok®-teknologien. 
MolokDomino® er modulbasert, kan deles i 2 kammere og rommer inntil 
5000 liter avfall. MolokDomino® tilbys også som overfl atecontainer (2000 l).

Metro full undergrunnMolokClassic®

Ny avfallsbrønn fra

– alt annet er kopier

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

NYHET

Mange er interessert i et slikt system. Men få har en 
klar strategi og ingen har så langt dokumentert sine 
erfaringer. COWI har gjennomført et prosjekt på oppdrag 
fra Avfall Norge – som har munnet ut  
i en rapport med en del konkrete anbefalinger. 

Foreløpig har bare syv kommuner og avfallsselskap 
innført adgangskontroll utover den manuelle og COWI 
har snakket med dem alle. Det framgår av rapporten at 
både papirbasert kontroll med klippekort og adgangskort 
med strekkode fungerer der det er innført. Men ved å 
ta i bruk RFID (radiofrekvensidentifikasjon) kan man for 
eksempel benytte samme kort for tilgang til nedgravde 
avfallsløsninger og gjenvinningsstasjonen, slik BiR nå er i 
ferd med å innføre. Og ved å etablere en sentral database 
kan systemet brukes både til mengderegistrering og 
fakturering, i tillegg til identifisering og adgangskontroll.

Mange gjenvinningsstasjoner har stor pågang og det 
er viktig at adgangskontrollen skjer raskt.  
– Det må være enkelt både for betjening og kunder. 
Det går gjerne lang tid mellom hver gang abonnentene 
besøker gjenvinningsstasjonen, så det nytter ikke å 
komme med et system som krever for mye, sa Guro 
Kristine Milli da rapporten ble presentert på Avfall Norges 
gjenvinnings seminar.

– Mange vil gjerne ha et system for å skille privat og nærings
kunder på gjenvinningsstasjonene, men et adgangskontroll
system bør kunne brukes til mer enn det, konkluderer Guro 
Kristine Milli og Eirik Wormstrand i sin rapport. 

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

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

Ny innendørs 
gjenvinningsstasjon i Oslo
Med en innendørshall på 
4500 m² til en kostnad på 
180 millioner kroner har Oslo 
REN gjenerobret tronen for 
landets dyreste og fineste 
gjenvinningsstasjon. Men 
så ligger da også Smestad 
Gjenbruksstasjon, som 
er betegnelsen i Oslo, på 
absolutt beste vestkant.

Av Johs. Bjørndal

Anlegget startet mottak av avfall i desember 
og ble offisielt åpnet av miljøbyråd Lan Marie 
Nguyen Berg 11. januar. Deltagerne på Avfall 
Norges gjenvinningsseminar kunne besøke 
anlegget i begynnelsen av mars og fikk vite 
at dette er den første gjenvinningsstasjonen 
i Oslo som ligger midt i et boligfelt, selv om 
nærmeste nabo er et hotell. Så er det da også 
lagt stor vekt på at det store avfallsmottaket 
ikke skal genere omgivelsene, verken med 
lukt, støy eller uestetiske synsinntrykk. 

LANGT SVANGERSKAP
Men enkelt har det ikke vært å få etablert 
noen gjenvinningsstasjonen på Oslo vest, 
som til slutt havnet nær Ring 3 der Smestad 
brannstasjon tidligere lå. De besøkende fikk 
vite at dagens prosjekt så dagens lys i 2005, 

men fra en av befaringsdeltagerne ble det 
replisert at hun som ansatt i daværende Oslo 
Renholdsverk hadde vært med å utrede det 
minst ti år tidligere. Vel, i dag er anlegget 
uansett et faktum og besøket de første to 
månedene har ligget på 11-1200 i uka. Men 
dette ventes å øke, fordi det pågår store 
uavsluttede prosjekter på adkomstveiene er 
den nye stasjonen foreløpig ikke markedsført 
aktivt. Kapasiteten er 500 biler pr dag, men vi 
får også høre at det er klart flere besøkende 
uten bil her enn på de øvrige stasjonene i 
Oslo. – Det kommer en litt annen type folk 
hit enn vi er vant med, sier driftsleder Knut 
Børing.

BARE PRIVATKUNDER
På Smestad Gjenbruksstasjon tas bare imot 

avfall fra private, næringskunder blir henvist 
til Haraldrud, en 11 km kjøretur østover. 
Børing forteller at denne begrensningen er 
satt i reguleringsbestemmelsene, det er ikke 
noe Oslo REN har ønsket. Det kan heller ikke 
leveres mer enn 3 m3 i slengen, betjeningen 
er utstyrt med lasermålere dersom det 
oppstår uenighet om volumet. Hageavfalls-
leveringen begrenses av at man ikke kan 
kjøre bort til presskontaineren som tar imot 
dette, men må labbe noen meter med avfallet 
i sekker. 

INGEN ADGANGSKONTROLL
Noen form for adgangskontroll er ikke 
etablert, noe som gjør det sannsynlig med 
en del besøk fra nabokommunen i vest. 
For en god del av Bærums innbyggere 

Smestad Gjenbruksstasjon ligger midt i et boligområde og det er lagt vekt på den estetiske utformingen.
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Møt oss på IFAT i München, verdens ledende 
messe for vann, avløp, avfall og råmaterialer. 
30. mai til 3. juni.

Hjertelig velkommen!

Markedet er internasjonalt 
– vi er til stede

REKOM AS   |   O. J. Brochs gate 12, 5006 Bergen   |   rekom.no

Rekom har  
stand nummer  
114 i Hall B1.

ligger Smestad Gjenbruksstasjon 
nærmere enn landets fram til nå dyreste 
gjenvinningsstasjon på Isi. Dessuten må det 
jo der betales minst en femtilapp, uansett 
hva man har med seg. Så langt har ikke 
dette vært noe stort problem, får vi vite. 
Som tidligere omtalt i Kretsløpet pågår det 
et bredt prosjekt for innføring av såkalt 
bevisbasert adgangskontroll for Oslos 
gjenvinningsstasjoner. 

OPPVARMING FRA DYPET
Smestad Gjenbruksstasjon er som de øvrige 
gjenvinningsstasjonene i Oslo åpen fra 
0730 til 1930 på hverdager og fra 0900 
til 1430 på lørdager. Den sysselsetter 

17 personer på fulltid, i tillegg kommer 4 
lørdagshjelper. Hele stasjonen er som nevnt 
innebygd, men den ene langveggen er full 
av spalter, slik at det under vårt besøk i 
begynnelsen av mars er kaldere inne enn 
ute. Varme til administrasjonsbygningen og 
snøsmelteanlegget i innkjøringen skaffes 
ved hjelp av ti dype energibrønner som 
leverer 57 kW «gratis». I tillegg finnes det 
naturligvis et betjent mottak for farlig 
avfall, et mindre verksted, et kontorbygg på 
800 m² og et avansert teknisk rom. Det er 
også installert et kjempemessig automatisk 
ventilasjonsanlegg, men dette har foreløpig 
ikke slått seg på.

GJENBRUK?
De såkalte gjenbruksbuene har stort sett 
blitt fjernet fra gjenvinningsstasjonene i Oslo 
fordi de tiltrakk seg mange som slo seg til 
og ventet på brukbare ting. På Smestad er 
dette organisert slik at alle besøkende må 
passere et område der det er anledning til 
å sette av brukbare ting, så kommer Fretex 
siden og henter det de mener er salgbart. 
Det finnes også et eget nedkast for tekstiler, 
disse hentes av UFF. Så noe av avfallet som 
vestkantens innbyggere bringer til Smestad 
Gjenbruksstasjon går faktisk til gjenbruk. 

Det første de besøkende på Smestad møter er et 
tydelig merket område der det kan settes av ting 
aktuelle for ombruk.

Under tak, med god plass og bemanning skulle alt 
ligge til rette for god sortering på Smestad Gjenbruks
stasjon.

Slett ikke alle som bruker den nye gjenvinningsstasjo
nen ankommer med bil.
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Veiefiasko i Romsdal
– Styret i RiR fattet vedtak om 
vektbasert avfallsinnsamling 
og fakturering allerede i 
2006 og det ble satt i gang. 
Men det må være lov å si at 
gjennomføringen mildt sagt 
ikke var helt vellykket, sa 
JanEgil Korseberg, daglig 
leder i Romsdalshalvøya 
interkommunale 
Renovasjonsselskap (RiR).

Av Johs. Bjørndal

Dataregistrert avfallstømming har vært 
et tema lenge. Allerede i forrige årtusen 
rapporterte Kretsløpet om vektbasert 
fakturering i Eda kommun, rett på andre siden 
av svenskegrensen. Her ble avfallet samlet 
inn ved hjelp av bil med sidelaster, veiingen 

skjedde under tømming og abonnenten ble 
fakturert med kr 1,80 pr kg, i tillegg til en 
fastavgift.

EGENMONTERING MISLYKTES
Flere avfallsselskap i Norge fattet interesse 
for et slikt opplegg og i RiR prøvde altså å 
sette det ut i live for snart ti år siden. – Alle 
abonnentene i vårt register fikk tilsendt 
en databrikke og etikett for montering 
på restavfallsdunken.  Brikkene skulle 
ifølge veiledningen monteres «oppunder 
sargen» på avfallsdunken, noe ikke alle fant 
like klargjørende. Men det fantes faktisk 
noen som monterte riktig, sa Korseberg 
galgenhumoristisk, noe han kan koste på seg 
ettersom dette skjedde flere år før han kom 
til RiR. 

Daglig leder JanEgil Korseberg fra RiR gjorde ingen 
forsøk på å skjønnmale selskapets forsøk på å innføre 
vektbasert fakturering av abonnentene da han orien
terte om dette på Avfall Norges gjenvinningsseminar 
i mars. 
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Salgs- og prosjektansvarlig 
Arbeidsoppgaver
• Salgs- og prosjektarbeid for brennbart avfall på nye og løpende prosjekter inn mot private selskaper
• Salgs- og prosjektarbeid knyttet til offentlige anbud for husholdningsavfall
• Utviklingsarbeid knyttet til avsetning av brennbart avfall i samarbeid med ulike aktører i bransjen

Ønskede kvalifikasjoner
• Erfaring fra miljøfag, logistikk, økonomi og prosjektgjennomføring
• Har gode salgs- og sammarbeidsegenskaper 
• Jobber målrettet, selvstendig og er ansvars- og kvalitetsbevist

Geminor AS er en av Europas ledende virksomheter innen handel med ulike 
typer brennbart avfall, returflis og farlig avfall. Vi er lokalisert med hovedkontor i 
 Haugesund med 26 ansatte og håndterte i 2015 over 1 100 000 tonn avfall fra ulike 
land i Nord Europa. Vår innsats er et viktig bidrag til miljøregnskapet med tanke på 
reduserte utslipp av klimagasser. I 2015 omsatte selskapet for ca. 750 millioner kroner. 
For mer informasjon se geminor.no

Vi tilbyr utfordrende og varierte oppgaver i et spennende og fremtidsrettet selskap. Du vil bli en 
del av et miljø med høy kompetanse som legger vekt på miljø, kvalitet og effektivitet. 
Den som blir ansatt må belage seg på stor reisevirksomhet. For mer informasjon kontakt 
 Personalhuset ved Arnt Ole Bang tlf. 982 95 143.

For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Rogaland. 
Søknadsfrist: snarest

Vil du arbeide i et av de største handelsselskap for avfall 
til energigjenvinning i Norden?



Både på Sørlandet og i Bergen 
har man iverksatt fakturering av 
husholdningene basert på antall 
tømminger av restavfallsdunken – 
noe som altså krever et opplegg der 
dunken må settes ut for tømming. 
Erfaringene er grovt sett at antall 
tømminger reduseres med 20% 
når antall tømminger påvirker 
renovasjonsgebyret. – Bergenserne 
tror de er helt unike, men det 
stemmer nok ikke helt. Vi har sett at 
antall tømminger i snitt reduseres fra 
29 til 23 pr år, akkurat den samme 
erfaringen man har gjort andre 
steder, sa Siw Lysen fra BiR.

MANGE PROBLEMER
Men feil brikkemontering var bare starten 
på problemene. – Vi fakturerer ikke abon-
nent ene og det ble avdekket betydelige 
avvik mellom de ulike registrene. Signalene 
fra brikkene hadde også problemer med å nå 
fra baklasteren og fram til antenna på bilen, 
noe som resulterte i at sjåførene ble lei og 
skrudde av hele systemet. Det lå da heller 
ikke noe insitament i innsamlingsanbudet til 
ekstrainnsats for å få systemet til å fungere. 
Og som om ikke dette var nok fikk vi en større 
leveranse av feilproduserte brikker, slik at vi 
fikk identiske brikker på avfallsdunker i ulike 
områder, fortalte Korseberg.

GA OPP
Det ble gjennomført flere opprettingspro-
sjekter og hele abonnementssystemet ble 
skiftet ut. Men til slutt ble hele ambisjonen 
om vektbasert fakturering gitt opp. – 
Kompleksiteten i prosjektet ble undervur-
dert, det var for liten kompetanse hos RiR, 
leverandøren holdt ikke mål og det var for 

liten motivasjon hos entreprenøren som 
samlet inn. Profesjonelle må dessuten sørge 
for monteringen av brikkene, oppsummerte 
Korseberg, som ikke har gjort noe forsøk på 
å beregne hva det mislykkede prosjektet til 
sammen har kostet selskapet. 

FAKTURERER ANTALL TØMMINGER
Men dataregistrert tømming er fortsatt 
aktuelt for RiR, selv om ambisjonen om veiing 
er forlatt her som andre steder. – Vi har nå 
ny entreprenør som får oppgjør etter hvor 
mange registrerte dunker som tømmes, vi 
har 50 000 dunker med brikke riktig montert 
og vi har nytt abonnementssystem. Fra 
2018 begynner vi å fakturere abonnentene 
etter antall restavfallstømminger, avsluttet 
Jan-Egil Korseberg.

GIR 20% FÆRRE 
TØMMINGER
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● Høy effektivitet - Tidsbesparende
● Vasker med kaldt- og/eller varmtvann
● Jevn og god vaskekvalitet
● Miljøbeskyttende - Redusert vannforbruk
● Enkel betjening - Forbedrer arbeidsmiljøet
● Kundetilpassede løsninger 

Vaskeanlegg for avfallsbeholdere
Alle størrelser fra 80 - 1100 (i hh til EN 840, 1-6)Alle størrelser fra 80 - 1100 (i hh til EN 840, 1-6)



GJENVINNING

Det er kompetansebedriften Salt 
Lofoten – etablert og bestående 
av kvinnelige havforskere – som 
fikk oppdraget med å gjennom-
føre dette prøveprosjektet. Og 
Kjersti Busch, en av SALT-grunn-
leggerne, presenterte opplegget 
på Hold Norge Rent-konferansen 
om marin forsøpling. Hun sa 
prosjektet hadde fire mål:
1.  Fjerne marint søppel fra 

havet.
2.  Øke fiskernes bevissthet om 

problemet.
3.  Overvåke og registrere 

trender innenfor forsøp-
lingen av havet.

4.  Etablere gjenvinning av 
marint søppel.

– Vi er spent på hvor mye 
som lar seg gjenvinne, en del av 
det som kommer opp vil være 
begrodd og må i tilfelle rengjøres, 

sa Busch. Som tidligere 
omtalt har selskapet NoFir 
etablert gjenvinningsord-
ninger for kassert fiskeredskap 
og oppdrettsutstyr i Litauen og 
det er innledet et samarbeid med 
dem. 

Foreløpig har prosjektet 
beskjedent omfang, det er snakk 
om å få med minst fem båter ved 
hver av de tre havnene. Disse 
utstyres med store sekker og skal 
altså ta med seg avfallet til land. 
Budsjettert oppfisket mengde 
i 2016 er beskjedne tolv tonn, 
men meningen er naturligvis at 
dette pilotprosjektet skal være 
starten på noe større. 
– Vi håper fiskerinæringen vil 
bidra slik at dette kan bli en 
permanent ordning, sa Busch. 

VEDERLAGSFRI INNSATS
Det appelleres til dugnadsånden, 

de deltagende fiskerne får ingen 
godtgjørelse for sin deltagelse. 
Men også Miljødirektoratet tror 
fiskerne vil se verdien av denne 
innsatsen. –  Fiskerne rammes 
direkte av den økende mengden 
marint avfall i havene våre, de må 
bruke stadig mer tid på å rense 
redskapene sine for søppel. Deres 

frivillige innsats gjennom Fishing 
for Litter vil derfor komme både 
næringen og samfunnet til nytte 
og er et bidrag til at vi kan få et 
renere hav, sier direktør i Miljø-
direktoratet, Ellen Hambro.

FAKTA
Fishing for Litter
Fishing For Litter startet som et nasjonalt prosjekt i Nederland i år 
2000, men har siden blitt adoptert av flere land.

I 2010 ble Norge og de 14 andre medlemslandene i OSPAR
konvensjonen (om vern av det marine miljøet i NordøstAtlanteren) 
bedt om å vurdere å innføre Fishing For Litter som tiltak mot marin 
forsøpling. Miljødirektoratet leder prosjektet i Norge.    
Salt Lofoten AS har fått kontrakt om å lede det operative arbeidet.

Prøveprosjektet «Fishing for Litter» er nå 
i gang i Norge. Dette handler ikke om at 
man skal fiske avfall i stedet for fisk, men at 
 fiskerne tar hånd om avfallet som kommer opp 
med trålen, i stedet for å kyle det på sjøen 
igjen. I første omgang kan norske fiskebåter 
levere oppfisket avfall vederlagsfritt i Tromsø, 
 Ålesund og Egersund. 

Av Johs. Bjørndal

INVITERTE SEG: – Jeg vil gjerne komme tilbake 
om et år og fortelle om resultatene av Fishing 
for Litter i 2016, sa Kjersti Busch.
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Fishing for Litter i gang

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

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

www.ksr-maskin.no 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

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

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

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær anlegg 

 Diesel eller hybrid drift, meget bruker –og servicevennlig 

Møt oss på MEFA 2016 Stavanger 
27-29 mai, stand  B28-B31 
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Hold Norge rent-konferansen om 
marin forsøpling ble avsluttet 
med en paneldebatt. Den 
avslørte en klar uenighet mellom 
by og land i spørsmålet om hvem 
som skal ha ansvar for å rydde 
opp alt som driver i land på 
strendene. Som tidligere omtalt 
har Miljødirektoratet foreslått 
at kommunene gis adgang til å 
ta utgifter til felles opprydning 
inn i avfallsgebyret, med et slikt 
«opprydningsgebyr» vil det bli 
innbyggerne der søppelet havner 
som belastes med utgiftene. 

– URIMELIG BELASTNING
Dette forslaget ligger fortsatt i 
Klima- og miljødepartementet, og 
Høyres avfallspolitiske talsmann 
syntes åpenbart at det kan bli 
der. – I Nordland er det 900 km 
kystlinje og 44 kommuner. Skal 

Træna kommune ilegge sine 900 
innbyggere et ryddegebyr for å 
ta hånd om alt som driver i land? 
Det er mulig dette kan fungere i 
indre Oslofjord, men ikke hos oss, 
sa Odd Henriksen. Og bystyre-
representant Sunniva Holmås 
Eidsvoll (SV) fra Oslo var da også 
langt mer positivt innstilt. – Oslo 
kommune er rede til å ta et 
betydelig ansvar for opprydning i 
indre Oslofjord, sa hun.

– MÅ BLI ET SPLEISELAG
Nancy Strand holdt fast på at 
det mest effektive vil være å gi 
kommunene ansvaret, men var 
åpen for å diskutere finansier-
ingen. – Det beste vil være et 
spleiselag, en kombinasjon av 
kommunalt ryddegebyr, statlige 
tilskudd og et utvidet produsent-
ansvar. Da vil også næringslivet 

måtte bidra til å løse denne store 
oppgaven, sa hun.

Spørsmålet om gjenvinning av 
det marine avfallet var oppe flere 
ganger, men Eirik Oland fra Grønt 
Punkt Norge gjorde det klart at 
det ikke vil være til noe bidrag 
til finansieringen, snarere tvert 
imot. – Beklager å si det, men det 
vi henter opp fra sjøen idag har 
ingen verdi, sa han.  

– FISKERNE MÅ MED
Karl Kristensen fra Bellona 
konstaterte at alle gode krefter 
må bidra for å få bukt på dette 
problemet. – Vi står overfor en 
megautfordring som krever 
megaløsninger. Vi har greid å få 
kontroll over avfallet på land, vi 
må klare det på sjøen også. Men 
avfallshåndteringen på land er 
ikke dugnadsbasert, den kan ikke 

være det i sjøen heller. Vi trenger 
en marin renovasjonstjeneste og 
i mitt hode er det fiskerne som er 
morgendagens havrenovatører, 
sa Kristensen.

Uenighet om 
ansvaret for 
marin forsøpling
– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa 
 stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et 
kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes 
 innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.         Av Johs. Bjørndal

Odd Henriksen (H) og Nancy Strand hadde ulike meninger om kommunenes 
ansvar for opprydning av marin forsøpling. 

Karl Kristensen fra Bellona mente 
fiskerne måtte få en sentral rolle i 
et framtidig system for opprydning 
i havet.

Changing packaging by innovation

( (N)+47 69 81 55 10
(S)+46 765 051 929

* ordre.tgf@tommen.no

8 tommen.no

Strekkfilm
• Gode klebe-egenskaper. 
• Hvit farge (alternativer finnes).
• 50/75 cm bredde x 1800/1500 m 
• UV-beskyttet. 
• Produsert av ledende 

landbruksstrekkfilmprodusenter.

Rundballenett
• Solide nett for god "balle-form"
• Stor styrke og stabilitet
• 123cm bredde x 3000m 

(alternativer finnes)



BA-AVFALL

Per Wilhelmsen fra Betonmast 
og Kristin Kaasa fra Implenia 
Miljø presenterte prosjektet på 
årets byggavfallskonferanse. 
Det var BAMAs såkalte banan-
modneri som måtte vike plass 
for det som skal bli 400 boliger. 
Oppdragsgiver stilte strenge 
miljøkrav, det ble blant annet 
bestemt at det ikke skulle være 
noen fraksjon for blandet avfall, 

rett og slett alt skulle kildesor-
teres. 

Og tilhørerne fikk høre at 
dette faktisk ble oppnådd, 
gjennom tett kontakt med 
avfallsselskapet, streng 
oppfølg ing av underleverandører 
og rikelig med kontainere. Og 
ikke minst en dedikert formann 
på plassen som gikk til oppgaven 
med en solid porsjon sportsånd 

– Ingen vits i å kildesortere 
100 prosent på byggeplass
– Det er kostnadseffektivt å kildesortere 90
95% av avfallet på byggeplass. Men de siste 
fem prosentene er kostbare og gir lite igjen i 
form av gjenvinnbart materiale. Det var konklu
sjonene etter et stort riveprosjekt på Økern i 
Oslo, der alt avfallet ble kildesortert.

Av Johs. Bjørndal

 Tett dialog med avfallsselskap
 Dedikert formann på plass – definerte 

fraksjoner i samråd med avfallsselskap
 Svært god plass
 Mye konteinere tilgjengelig
 Fokuset og kravet økte prioritet både 

for oss og våre UE
 Bruk av tid og ressurser

Økern Torgvei 30 - Anleggsområdet
Hva gjorde det mulig

11

Kristin Kaasa og Per Wilhelmsen vil gjerne ha strenge krav til kildesortering, men 
mente de siste fem prosentene er kostbare og gir liten miljøgevinst. 

Nitid kildesortering under riveprosjekter krever god plass, en forutsetning som var til 
stede på BAMAtomta på Økern.

som han klarte å formidle videre. 
Men spørsmålet er altså 

om dette har noe for seg, og 
Wilhelmsen og Kaasas svar var 
et ganske klart nei. – Inntil 95% 
kildesortering er greit, det har 
vi oppnådd også på ordinære 
riveprosjekter. Men å få til de 
siste prosentene er tidkrevende, 
krever stor plass og gir mer 
transport og dermed økt diesel-
forbruk. I tillegg er det usikre 
nedstrømsløsninger for enkelte 
fraksjoner, sa Kaasa. På spørsmål 

om hvilke fraksjoner dette gjaldt 
ble isolasjon av steinull og de 
såkalte Steni-platene (grunn-
mursplater av glassfiber med 
overflate av knust stein) nevnt. 

– Jeg tror det er bedre å bruke 
energi på å øke kvaliteten på de 
gjenvinnbare fraksjonene og å 
tilrettelegge for mer gjenbruk, 
for eksempel av trevirke. Vi 
kaster store mengder fullt bruk-
bare materialer i løpet av et år, sa 
Wilhelmsen. 

SINTEF MOLAB 
- Din samarbeidspartner 
 i miljøspørsmål

·Utslipp til luft

·Utslipp til vann   

·Luktmålinger  

·Spredningsberegninger  

·Risikovurdering   

·Arbeidsmiljøundersøkelser

··Bestemmelse av miljøgifter 

·Avfallskarakterisering  

·Luftovervåkning 

Sentralbord: 404 84 100
Epost: bestilling@molab.no
www.molab.no



LENGRE LEVETID
Beholderen ruster eller 
forringes aldri. Alle 
komponentene er laget av 
sprøytestøpt polyetylen, 
dette øker levetiden drastisk. 

Norsk innovasjon i bransjen

Bedre beholdere

Ny beholder fra norske Mezonic AS gjør avfallshåndtering mer lønnsomt og miljøvennlig. Beholderen vil 
aldri ruste, er enkel å stable og bruke og kan forbrennes helt uten å etterlate rester. Den er egnet 
til lagring av alle typer materialer, flytende og faste, både risikoavfall og biprodukter. 

SPESIFIKASJONER 
• Materiale: HDPE
• Volum: 190 liter 
• Vil oppfylle krav til UN-sertifisering 

Packing group II – Medium danger  

BRUKSOMRÅDER
• Industrielle kjemikalier 
• Lavradioaktivt materiale/avfall
• Etsende væsker
• Flytende baser og syrer
• Oljevann og radioaktivt slam
• Industrielle rensemidler
• Smøremidler
• Matoljer og -avfall  

www.mezonic.com

Vil du vite mer, ring Lars-Otto Hansen på telefon: 901 79 292

PLASSBESPARENDE
Innovativ konstruksjon gjør at du 
kan sette to fylte beholdere oppå 
hverandre ved transport og 
lagring. Beholderne passer også i 
hverandre, slik at det går seks 
beholdere innenfor høyden av en 
ordinær container. 

BRUKERVENNLIG
Den smarte løsningen med 
et stort, avtagbart lokk og et 
indre skrulokk, gjør 
beholderen svært enkel i 
bruk. 

KOSTNADSEFFEKTIV 
Beholderen gir mer effektiv 
transport og lagring, og 
forringes ikke over tid. Det 
gjør den kostnadseffektiv.

OVERLEGEN STYRKE
Beholderen har overlegen 
støtabsorbering, styrke og 
stabilitet. Dette er bl.a. fordi 
den er konstruert med støt-
absorberende ribber både 
rundt lokket og i bunnen. 

NORSKUTVIKLET 
Beholderen er utviklet av det 
norske selskapet Mezonic, og 
søknad er under behandling 
hos Patentstyret.



GJENNVINNING

Er gjenvinning den beste måten 
å behandle også dette avfallet 
på, eller risikerer vi å resirku-
lere risiko fra miljøgifter i nye 
produkter?  Et forskningsprosjekt 
ledet av NGI, Norges Geotekniske 
Institutt, har nylig undersøkt 
hva avfallsbehandlingsmetoder 
som resirkulering, forbrenning og 
deponering gjør med miljøgifter 
i avfall.  

FORBRENNING FJERNER 
MILJØGIFTER
En hovedkonklusjon er at 
forbrenning med rensing er en 
effektiv måte å fjerne miljøgifter 
som bisfenol-A, tungmetaller, 
antimon, PCB og bromerte 
flammehemmere fra avfalls-
strømmen. Dette skyldes i 
hovedsak god infrastruktur med 
moderne forbrenningsanlegg, 
i tillegg til streng regulering av 
utslipp fra forbrenning og depo-
nering av aske i Norge. Gjenvin-
ning gir noe høyere utslipp enn 
forbrenning, mens deponering 
av avfall gir høyest utslipp av 
miljøgifter. 

NYTTIG, MENER BELLONA
– Dette er svært interessante 

og nyttige analyser, men jeg ser 
dem gjerne koblet opp mot det 
som skjer med matavfall, sa seni-
orrådgiver Olaf Brastad i Bellona 
da funnene fra forskningspro-
sjektet ble lagt frem i Oslo i 
slutten av januar. 
I EU-sammenheng er det fokus 
på omlegging til en sirkulær 
økonomi, med kretsløpstenkning 
og gjenbruk av ressurser. Nye 
regelverk i EU og Norge vil derfor 
legge vekt på bedre utnyttelse 
av avfall, noe som innebærer mer 
gjenvinning og mindre forbren-
ning. Dette gjelder også avfall 
som kan ha et høyt innhold av 
farlige stoffer, slik som kasserte 
kjøretøyer og EE-avfall. 

BEDRE KARTLEGGING OG 
SORTERING 
Utslipp av miljøgifter fra denne 
verdikjeden har til nå ikke vært 
en sentral del av diskusjonen. 

Utfordring ved gjenvinning: 

Gamle miljøgifter 
i nye produkter
Avfall er en ressurs 
som kan utnyttes som 
rå materiale til nye 
produkter, noe som gir 
lavere råvareforbruk 
og reduserte utslipp av 
drivhusgasser. Problem
et er bare at betyde lige 
mengder av dagens 
avfall inneholder kjemi
kalier som er giftige for 
mennesker og miljø. 

Av Dag Inge Danielsen, NGI

BILDETEKSTer  (Sarah Hale): 

 
(Arp og Norin) 

(Bilvrak og metall) 
  .

Sarah Hale, NGI, har installert en passiv 
prøvetaker for å måle miljøgift i luft over 
et gjenvinningsanlegg for metall og 
bilvrak.  

Hans Peter Arp og Nicolas Morin, NGI, forbereder utstyr for prøvetaking av 
 miljøgift er i et forbrenningsanlegg.   
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FAKTA
WASTEFFECT
WASTEFFECT er et treårig forskningsprosjekt finansiert av 
Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges Geotekniske 
Institutt (NGI) i samarbeid med Norges miljø og biovitenskape
lige universitet (NMBU), Norsk institutt for luftforskning (NILU), 
Umeå universitet i Sverige og University of Toronto i Canada. 
Flere avfallshåndteringsanlegg i Norge har blitt inngående 
kartlagt i studien; tre deponier, to anlegg for energigjenvinning 
og syv anlegg for behandling av kjøretøyer og elektrisk/elekt
ronisk avfall. 

Mer om prosjektet på: 
www.ngi.no/WASTEFFECT

For å unngå uønskede utslipp 
ved gjenvinning, anbefaler 
WASTEFFECT en mer detaljert 
kartlegging og sortering av 
avfallsstrømmen enn i dag.  
– Vi er opptatt av at hensynet til 
miljøgifter kommer inn i disku-
sjonene om hva samfunnet bør 
gjør med ulike typer avfall. Og 
vi  anbefaler at problematisk 
avfall som inneholder miljøgifter, 
i større grad bør sorteres ut og gå 
til forbrenning, mens vanlig avfall 
kan gå til materialgjenvinning. 
Dette vil også være økonomisk 
gunstig, fordi ”ren” plast uten 
miljøgifter kan selges til en bedre 
pris, sier  Hans Peter Arp, senior-
ingeniør ved NGI og prosjektleder 
for WASTEEFFECT. 

HVORDAN UNNTA FARLIG 
AVFALL?
Det er mange utfordringer 
knyttet til hvordan man i praksis 
kan sortere ut avfall med miljø-
gifter. Derfor inviterte NGI til en 
workshop tirsdag 26. januar i 

forbindelse med avslutningen 
av WASTEEFFECT. Deltakere 
var forskere, representanter for 
myndighetene og en rekke ulike 
aktører i avfallsbransjen.   
Det ble livlige diskusjoner om 
hva man i praksis kan gjøre for å 
unnta avfall med høye konsentra-
sjoner av miljøgifter fra generelle 
krav om gjenvinning. Dette 
gjelder i første rekke visse typer 
plastavfall, enkelte fraksjoner fra 
kasserte kjøretøy samt EE-avfall. 
Formålet vil være å unngå å 
resirkulere avfall som stammer 
fra epoker da det ble benyttet 
farlige stoffer i produkter. 
Dermed kan miljøgifter bli fjernet 
fra kretsløpet. 

Hans Peter Arp ønsker seg et 
tettere faglig samarbeid mellom 
avfallsbransjen, plastgjenvin-
ningsindustrien, myndigheter og 
forskningsinstitusjoner:  
– Slik kan vi utvikle en bedre stra-
tegi for å minimere risikoen for 
at gamle miljøgifter dukker opp i 
resirkulerte produkter, sa han.

Bilvrak og metallavfall klar for gjenvinning, men hva finnes av miljøgifter her?

www.mtgruppen.no

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

Vi tar ansvar! 
Våre erfarne medarbei-
dere sørger for at du til 
enhver tid har en løsning 
som er til glede for deg 
og dine naboer.

Din ekspert på lukt og gassrensing

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 
Tlf: +47 35 58 37 00 • post@mtgruppen.no 

VI LØSER DINE 
LUKTPROBLEMER!
VI TILBYR LUKTREDUKSJON FOR ALLE FORMÅL
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Romanias første 
gjenvinningsstasjon åpnet

GJENNVINNING

Den første gjenvinningsstasjonen i Romania er 
åpnet i byen Iasi. Anlegget er  konstruert basert 
på erfaringer fra besøk på gjenvinningsstasjoner 
i Oslo, Lier og Tønsberg. Gjenvinningsstasjonen 
er bygget av returselskapet Ecotic med finansiell 
støtte fra Innovasjon Norge og praktisk bistand fra 
Iasi kommune og det kommunale avfallsselskapet 
Salubris.

Av Fredrik Gaustad

– Vi fikk ideen om å forbedre innsam-
lingssystemet for avfall i Romania etter 
et studiebesøk i Norge og inspirasjon 
fra Elretur, som vi møter i det interna-
sjonale WEEE-forumet, sier Valentin 
Negoita, direktør i returselskapet 
Ecotic. – Romania har en gjenvinnings-
industri, men innsamlingen er ikke god 
nok.  Vi tilfredsstiller ikke EU’s krav på 
innsamling av verken glass, emballasje 
eller EE-avfall. Og vi syns ikke alle 
kommuner er tilstrekkelig engasjert 
og interessert i innsamlingen. Det var 
derfor Ecotic ville forbedre både invol-
veringen med kommunene og metoden 
for innsamling da de søkte Innovasjon 
Norge om støtte til å bygge en liten 
gjenvinningsstasjon, fortsetter han.

BANEBRYTENDE
Ecotic drøftet prosjektet med flere 
byer, før man kom til Iasi. – På grunn av 
et omfattende byråkrati klarte verken 
Bucuresti eller Cluj å legge til rette for 
en gjenvinningsstasjon, sier Negoita. 
Men her i Iasi var holdningene anner-
ledes og kommunen la forholdene godt 
til rette for etableringen. Ecotic har 
også en mobil innsamling av EE-av-
fall – the Ecotic Caravan – og har nylig 
etablert oppsamlingscontainere for 
EE-avfall på gateplan i Bucuresti. 

KILDEORTERING ER VIKTIG
Iasi, som er en universitetsby nær 
grensen til Republikken Moldavia, er 
Romanias tredje største by og har litt 
flere innbyggere enn Bergen. Salubris 
er det kommunale selskapet som driver 
innsamling av avfall, renhold av gater 
og parker samt annet vedlikehold. De 
samler inn papp/papir, plast, glass og 
restavfall gjennom sorter ingsløsninger 
nær husholdningene.  – Å få etablert 
en slik gjenvinnings stasjon er det 
beste som har hendt Iasi på avfalls-
området lang tid, sier Dorin Mocanu i 
Salubris, selskapet som skal drifte det 
nye mottaket.

HOLDNINGSENDRINGER
Ordfører Mihai Chirica var stolt og 
forøyd da han erklærte gjenvinnings-
stasjonen for åpnet. – Dette er et godt 
miljøtiltak og vi er glade for å være i 
gang, sa han og roste samarbeidet med 
Ecotic og Innovasjon Norge, som førte 
til at gjenvinningsstasjonen ble bygget. 
– Vi skal endre holdningene til avfalls-
håndtering gjennom å lære opp barna, 
sier han til alle fremmøtte og viser til 
alle elevene som er med på åpningen. 
Gjenvinningsstasjonen er utstyrt med 
et lite undervisningssenter, der både 
grupper av elever og andre interes-
serte kan lære om hvordan avfall blir 
resurser i industrien og hvorfor farlig 
avfall må tas forsvarlig vare på.

 Iasi Gjenvinnings
stasjon er åpnet 
og skal være åpen 
12 timer pr. dag, 6 
dager i uka. 

Markedssjef Emanuela Stan er ansvarlig for Informasjonssenteret på 
gjenvinningsstasjonen. Hun håper mange vil forstå at gjenvinning 
er viktig.

MILJØTILTAK
– Vi skal gjennom Norway Grants blant annet 
bidra til en miljøvennlig utvikling i de  
13 EU-landene som er med i denne støtteord-
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ningen, sier Anne-Lise Rognlidalen i Innova-
sjon Norge. Over 800 millioner Euro brukes 
på en hel rekke ulike tiltak hos de østligste 
EU-landene. – Og vi er veldig opptatt av å 
se om vi kan få økt handel mellom Norge og 
disse mottagerlandene, fortsetter hun. 

Hva var det som gjorde at Innovasjon 
Norge valgte å støtte dette prosjektet?
– Det er store mengder uregulert og ulovlig 
avfall som flyter rundt i Romania og det er 
viktig å etablere nye effektive avfallshåndte-

ringssystemer. Prosjektet er både innovativt 
og grønt, og passet derfor godt inn i målset-
tingen med det EØS-finansierte programmet 
«Green Industry Innovation Romania», sier 
Rognlidalen.
– ECOTIC har gjort en veldig bra jobb med 
viktig støtte fra sin norske prosjektpartner. 
Ved å tilby et innsamlingsanlegg, som er 
enkelt å ta i bruk for lokalbefolkningen, vil 
det bidra til å øke bevisstheten på miljø og 
utnyttelse av ressurser.

I inneværende periode forvalter Innovasjon 
Norge tre EØS-programmer, som retter seg 
mot næringsutvikling i h.h.v. Bulgaria, Polen 
og Romania. Til sammen utgjør tilskuddene til 
prosjekter i disse tre landene nærmere 500 
mill. norske kroner. – Mer enn 100 prosjekter 
har fått tilskudd til grønn næringsutvikling 
og mer miljøvennlig produksjonsutstyr. 
Gjennomsnittlig prosjektstøtte er ca. 50% 
av godkjente kostnader og mer enn 60% av 
prosjektene har norsk prosjektpartner.
Lignende tilskudd gis også til grønn nærings-
utvikling i de tre baltiske landene, Slovakia og 
Ungarn, samt til miljø og klimatiltak i Spania, 
men her er Innovasjon Norge kun rådgiver til 
programoperatør i mottagerlandene, forklarer 
Rognlidalen.

DRIFT I TRE ÅR
Ecotic skal i tillegg til etableringen – som har 
blitt dyrere enn opprinnelig planlagt - dekke 
driftskostnadene i 3 år.  Anlegget er på ca 
3000m2 og kan motta både ordinært og 
farlig avfall. – Vi kan selvsagt ikke finansiere 
dette for andre kommuner i Romania – men 
håper vi kan vise hvordan innsamlingen av 
avfall kan forbedres, sier direktør Negoita.

Så gjenstår det å se hvordan innbyggerne i 
Iasi responderer på det nye tilbudet.

Åpningen av gjenvinnings stasjonen samlet mange 
fagfolk, og de framtidige brukerne var selvsagt med. 

Returselskapet Ecotic har vært ansvarlig for 
etableringen av  gjenvinningsstasjonen med eget 
informasjonssenter i Iasi: Fra  venstre direktør 
Dragos Calugaru, CEO Valentin Negoita, Markedssjef 
Emanuela Stan, Fredrik Gaustad og prosjektleder 
Nicoleta Lazar.

35|                            | nr 2 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjons-
bransjen. Løsningene lages i tett samarbeid med kommuner 
og renovasjonsselskap.

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 tømme- og avviksregistrering
Norkart tilbyr flere typer feltløsninger. Vi har verktøy skredder-
sydd for avviksregistrering og RFID-basert tømmeregistrering. 
Vi har også utviklet programvare for nettbrett rettet mot 
arbeidet med forbedring av datagrunnlag.
 

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

KOMTEK RENOVASJON - ET TOTALKONSEPT



FARLIG AVFALL

I tillegg til det som beskrives her har 
transportøren også et ansvar i henhold til 
ADR. Det kreves blant annet opplæring og 
kompetansebevis for transport av farlig gods. 
ADR er et svært omfattende regelverk og blir 
ikke beskrevet i denne artikkelen.

«MARKEDSKOMMUNISME»
For et kvart århundre siden var innsamling av 
farlig avfall en strengt regulert virksomhet. 
Myndighetene ønsket å ha nøye kontroll 
med hvor farlig avfall tok veien, og ett 
av virkemidlene var tett kontroll med 
innsamlerne. Det ble blant annet besluttet 
at det kun skulle være to innsamlere i 
hvert fylke, og at disse to bare fikk lov til 
å samle inn fra avfallsprodusenter i eget 
fylke. Bak lukkede dører ble dette kalt for 
«markedskommunisme». I troen på at dette 
skulle vare evig, og at man skulle være 
skjermet for nasjonal konkurranse, var det 
enkelte aktører som overinvesterte i utstyr, 
og som ble ganske fortvilte da de lokale 
duopolene ble myket opp. Det vakte f.eks. 
stor oppmerksomhet da en bil fra Bodø-
baserte Østbø første gang ble observert i 
Stavanger.

Etter hvert ble markedet liberalisert 
slik at den som kunne dokumentere 
tilstrekkelige kunnskaper som regel fikk 
innsamlingstillatelse. På det meste var det ca. 
80 innsamlere av farlig avfall i landet.

STØRRE ANSVAR FOR 
PRODUSENTEN
Men fra årsskiftet ble altså avfallsforskriften 
endret. Én viktig endring er at innsamling 
ikke lenger er et eget begrep i regelverket. 
Innsamling innebar henting av avfall hos 
en eller flere avfallsbesittere (produsenter). 
Innsamleren leverte avfallet videre til ulike 
nedstrømsløsninger han hadde avtale med. 
Avfallsprodusenten hadde normalt ingen 
oppfatning av eller påvirkning på hvilke 
nedstrømsløsninger som ble valgt. 

De nye reglene legger et større ansvar på 
avfallsprodusenten og kontakten mellom 
avfallsprodusent og mottaksanlegg. 
Produsenten skal selv bestemme hvilket 
anlegg avfallet skal leveres til. Ved bruk av 
ekstern transportør må det også foreligge 
en avtale om levering mellom den som har 
leveringsplikt og anlegget der avfallet skal 
leveres.

Avfallsforskriften § 11-5 krever nå at 
den som ervervsmessig transporterer farlig 
avfall skal dokumentere kompetanse om 
håndtering. Dette kommer istedenfor den 
tillatelsen som tidligere var påkrevet for 
innsamlere, som da transporterte avfallet.

Det er ikke tillatt å transportere farlig 
avfall uten at utfylt deklarasjonsskjema  
følger med. Dette gjelder ikke dersom 
avfallsprodusenten selv foretar transporten. 
Utfylt deklarasjonsskjema skal leveres videre 
til den som er godkjent mottaker av det 

farlige avfallet. Det finnes noen unntak fra 
plikten, men vi anbefaler at papirkopi alltid 
følger med. Når farlig avfall transporteres 
skal det leveres til godkjent mottak uten 
opphold på mer enn 24 timer.

OPPLÆRINGSKRAV TIL SJÅFØRENE
I tillegg til kravene i avfallsforskriften, stiller 
Forskrift om landtransport av farlig gods 
(ADR) i de fleste tilfeller krav til transportører. 
Årsaken til det er det aller meste av farlig 
avfall også er farlig gods. Transporten vil 
derfor omfattes av ADR. I utgangspunktet 
skal sjåførene ha full opplæring i henhold 
til ADR kapittel 1-3, men det er noen 
spesialbestemmelser for farlig avfall, som 
finnes i kapittel 12. Der heter det  at ADR i 
utgangspunktet gjelder fullt ut, men at det 
gjelder noen forenklede regler for nasjonal 
transport dersom du har mindre enn 500 kg 
på bilen. 

Avfallsforskriften § 11-5 krever altså at 
den som transporterer farlig avfall skal kunne 
fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at 
vedkommende har tilstrekkelig kompetanse 
til å ta hånd om avfallet. Det gjelder likevel 
et unntak dersom transporten utføres 
av virksomheten som selv har generert 
avfallet. Nøyaktig hvilken kompetanse som 
kreves, er ikke definert i forskriften, og 
Miljødirektoratet gir kun generelle føringer på 
hvilke kompetanse som er påkrevet. Basert 
på dette, og 20 års erfaring fra kurs om farlig 

Nye regler for transport 
av farlig avfall trådt i 
kraft
Fra 1.1.2016 gjelder nye regler for 
dem som samler inn farlig avfall. 
Den viktigste endringen er at det 
ikke kreves tillatelse til å samle inn 
farlig avfall, men i stedet stilles 
krav om dokumenterbar kompetan
se. Denne artikkelen ser nærmere 
på de nye kravene i avfallsfor
skriften og beskriver hvilket  ansvar 
som påhviler transportøren.

Av Eirik Wormstrand og Tom Bäcker, COWI AS

Etter de nye 
 reglene som trådte 
i kraft ved årsskif
tet er produsenter 
av farlig avfall an
svarlige for dette 
helt til er levert til 
godkjent behand
lingsanlegg. 
Foto: Ekokem.
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avfall, mener vi at kjennskap til følgende bør 
være minimumskrav:
• systemet for håndtering av farlig avfall
• om elektronisk deklarering farlig avfall
• koder for klassifisering av avfall, EAL og 

avfallsstoffnummer
• dokumenter som er påkrevet ved transport

Dette kommer i tillegg til det 
som eventuelt kreves av ADR. 
Disse punktene omfattes av 
COWIs kurs om farlig avfall, som 
man kan lese mer om på 
www.norsas.no.

ELEKTRONISK 
DEKLARERING
I og med at innsamling ikke 
lenger er et begrep i avfallsforskriften, vil ikke 
firmaer som kun transporterer farlig avfall 
(dvs. ikke har tillatelse til lagring), opptre i den 
elektron iske deklarasjonsløsningen. Det kan 
derfor i noen tilfeller hende at avfallsprodu-
senten ikke finner den vante transportøren i 
listen sin over godkjente mottak når avfallet 
skal deklareres. 

Som mottaker skal det derfor angis hvilket 
firma transportøren leverer til. Transportøren 
angis under «andre» i rubrikken for 
transportør. Bildet nedenfor viser et tenkt 
eksempel på dette.

Hvis du er i tvil om hvilket mottak som skal 
angis, ta kontakt med transportøren før du 
deklarer.

ANSVARSFORDELING
Et ofte stilt spørsmål, er hvem som har 
det endelige ansvaret for at det farlige 
avfallet blir tatt forsvarlig hånd om. Her er 

hovedprinsippet at avfallsbesitter kan levere 
avfall med befriende virkning til godkjente 
mottaks- eller behandlingsanlegg. Tidligere 
innebar dette at avfallsprodusenten kunne 
levere til godkjent innsamler og dermed ikke 
lenger ha ansvar for avfallet.

De vedtatt endringene, hvor innsamlere/
transportører ikke lenger har 
en godkjennelse, innebærer at 
avfallsprodusenten nå vil være 
ansvarlig for avfallet helt til det er 
levert til godkjent mottaks- eller 
behandlingsanlegg. Dette gjelder 
uansett, enten avfallsprodusenten 
transporterer avfallet selv eller 
bruker en ekstern transportør. 
Det er først når avfallet er levert 
til godkjent mottaksanlegg at 

ansvaret for avfallsprodusenten avsluttes. 
Dette innebærer at avfallsprodusenten bør 
sikre seg at den transportør som velges 
innehar de nødvendige kvalifikasjoner 
slik at avfallet kan transporteres på en 
tilfredsstillende måte.
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Volvo Maskin har maskinene du trenger til avfallshandtering og sortering: Volvo kompakt-
lastere, minigravere, hjullastere og materialhandterere på belter og hjul, i tillegg Sennebogen 
materialhandterere i alle størrelser og varianter. Maskinene er tilpasset og beskyttet for bruk i 
det tøffe miljøet gjenvinning representerer. Med landets best utbygde serviceapparat i ryggen 
har du trygghet for at maskinen gjør jobben til envher tid.

maskiner og utstyr for
gjenvinningsbransjen

Sennebogen_Volvo_180 128_2.indd   1 09.03.2016   15:55:32



Kurs og seminarer

13.-14. april Grunnkurs Avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. april Kommunalt ansvar og anskaffelser Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

20. april Miniseminar om byggavfall Bergen NHP-nettverket og FM 
Hordaland fmhoaho@fylkesmannen.no

20.-21. april Planlegging av renovasjonsløsninger 
- kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

26. april Grunnkurs i farlig og radioaktivt avfall Asker NFFA www.nffa.no

27.april Kurs elektronisk deklarering av FA Helsfyr, Oslo Norsas Tom Bäcker, tlf. 93082436,                 
trj@cowi.no

28. april Grunnkurs i farlig og radioaktivt avfall Asker NFFA www.nffa.no

31. mai Seminar for beh.anlegg farlig avfall Oslo Norsk Industri og NFFA www.nffa.no

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

15.-17.juni ISWA-seminar Oslo Oslo REN hakon.jentoft@ren.oslo.kommune.no.

25.august Lederforum for kvinner Ikke bestemt Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. september Resultatseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

27-28. september Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

29-30. september Biologisk behandling - seminar Tønsberg Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18-19. oktober Driftsoperatørkurs, mottak for farlig 
avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

Innovative. Global. Future-oriented. Experience environmental technologies.Innovative. Global. Future-oriented. Experience environmental technologies.

May 30–June 3, 2016
World‘s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management

Discover the potential of future-oriented strategies, products and services. Come along to the world’s leading trade fair for 
environmental technologies and experience exciting live demonstrations for yourself—of complex processes and applications, 

machinery, systems and vehicles. Future-proof technology, up-close and practical.

Welcome to IFAT 2016!

Register now online!
www.ifat.de/tickets/en

Information: ExpoService ApS | Birkerød
Tel. +45 6166 0098 | info@exposervice.dkFollow us on:   

IFAT worldwide—Visit the IFAT fairs around the globe:

May 5–7, 2016
www.ie-expo.com  

September 28–30, 2016
www.ifat-india.com  

Spring 2017
www.ifat-eurasia.com 

September 2017
www.ifat-africa.com

IFAT16_Besanz_182x128_Kretsløpet_E-NO.indd   1 11.02.16   11:47
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Konferansen samler 100 deltakere, først og 
fremst fra Europa. Konferansen gir mulighet 
for å få oppdatert informasjon om spørsmål 
knyttet til avfall og ressurshåndtering. 
Konferansen har i år satt fokus på metoder 
for måling av materialgjenvinning, utvikling 
av markeder for sekundære råvarer, utvikling 
av ny sorteringsteknologi, hvordan europeisk 
avfallshåndtering påvirker global avfalls-
håndtering, hvordan ecodesign kan påvirke 

avfallsbransjens fremtid og beste praksis på 
forebygging og ombruk. 

Av årets forelesere kan vi nevne Julie Hill, 
styremedlem i WRAP (Waste and Resource 
Action Programme) i England,  Atilio Savino 
fra den Sør-Amerikanske avfallsorgani-
sasjonen ARS, Françoise Bonnet fra den 
Europeisk organisasjonen ACR+ og Björn 
Appelqvist fra ISWA som vil presentere ISWA 
Task Force on Resource Management. Hele 

programmet vil du finne på ISWAs hjemme-
side www.iswa.org 

Konferansen gir en mulighet for å treffe 
kollegaer fra hele Europa, knytte nye 
kontakter og få inspirasjon til videre arbeid. 
Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt 
med Håkon Jentoft, internasjonal rådgiver i 
Renovasjonsetaten, Oslo kommune, 
hakon.jentoft@ren.oslo.kommune.no.

ISWAkonferanse om avfallsforebygging 
og materialgjenvinning i Oslo

Europeiske avfallseksperter møtes 
i Oslo midt i juni. Dette bildet er 

fra en tidligere tilsvarende seanse 
i Hamburg. 

Den 15.17. juni vil Oslo 
kommune være vertskap for 
International Solid Waste 
Associations (ISWA) sin årlige 
konferanse om avfallsforebyg
ging og materialgjenvinning. 
Tittel for årets konferanse er 
«Resourcing the Future». 
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ISY PROAKTIV FELTVERKTØY

Mobile applikasjoner for renovasjon

MED VÅRE FELTVERKTØY KAN DU:

• Håndtere tømminger og serviceordre i felt
• Registrere avvik på stedet og dokumentere med foto
• Få oversikt over ruter og stoppesteder
• Kommunisere med kontorapplikasjonen

Få en ny hverdag med feltverktøyene  
ISY ProAktiv Mobil Service og  
ISY ProAktiv Mobil Tømming!

www.nois.no

Ta kontakt for mer informasjon:

Frode Hølleland - 982 55 444 - frode.holleland@norconsult.com I Kjell Sandal - 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com



SMÅNYTT

40 |                            | nr 2 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Ny daglig leder i 
Batteriretur
Frode Hagen slutter som daglig leder i AS 
Batteriretur 30. juni, etter å ha ledet selskapet 
siden det ble etablert for 23 år siden. Men 
selv om han går av for oppnådd aldersgrense, 
skal Hagen fortsatt bistå selskapet som råd-
giver i strategiske prosesser og den interna-
sjonale kontakten, heter det.

Som ny daglig leder overtar Fredrik An-
dresen som ble ansatt i Batteriretur som key 
account manager i fjor høst. Han kom da fra 
stillingen som produkt- og kategorisjef i AS 
Sørensen og Balchen, han har også bakgrunn 
fra Veng Norge AS og Auto-Rekvisita AS.

– Jeg går til jobben med en ydmyk holdning 
og vet at jeg har mye å lære. Batteribransjen 
er i endring og konkurransen er skjerpet. Det 
trigger meg, sier 36-åringen.

Batterireturs styreleder, advokat Bjørn Borg, legger vekt på at 
selskapet nå får en god lederovergang:

–  Når Batteriretur i dag er et internasjonalt anerkjent selskap har vi 
Frode Hagen å takke for dette. Vi er derfor veldig fornøyd med at han 
og hans betydelige kompetanse fortsatt vil stå til rådighet for oss. 
Samtidig er vi glade for at Fredrik Andresen er den som overtar skuta. 
Han har på kort tid vist at han har lært mye om bransjen og vi har full 
tillit til hans lederskap, sier Borg. Alt dette ifølge en pressemelding fra 
Batteriretur datert 18. februar.

Papirdeklarering av farlig avfall 
avvikles 1. mai
Til tross for at bare 820 av drøyt 23 000 produsenter av farlig avfall 
har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske 
systemet for innrapportering av farlig avfall varsler Miljødirektoratet at 
papiralternativet vil bli avviklet 1. mai. 

– Vi er ikke fornøyd med oppslutningen. Nå har vi forenklet, forbed-
ret og digitalisert og så følger ikke næringslivet opp. Det nye elektron-
iske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og 
oss, og vil redusere papirhaugene betraktelig. Dette er en vinn-vinn-
løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer 
eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, 
sier direktør Ellen Hambro på Miljødirek-
toratet nettsider.

Miljødirektoratet har årlig fått inn 
rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer 
for farlig avfall, som hittil har blitt 
lagt inn i systemet manuelt. Det blir 
det slutt på når alle går over på den 
elektroniske løsningen. – Vi skjønner 
at noen synes det er vanskelig 
å sette i gang med et helt nytt 
system. Derfor har vi utarbeidet 
en kortere veileder, vi håper det 
kan få flere over på løsningen, 
sier Hambro.

Miljødirektoratet varsler at det fra 
1. mai ikke lenger blir anledning 
til å benytte dette skjemaet for 

deklarering av farlig avfall.

Fredrik Andresen overtar som 
daglig leder 30. juni. Foto: Jens 
Olav Simensen.

VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL 
I NORGE, 
KONTAKT OSS FOR 
ET GODT TILBUD



41|                            | nr 2 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Store variasjoner i 
plastkvaliteten
Grønt Punkt Norge gjennomførte kvali-
tetsrevisjon av plastemballasjen hos 24 
kommuner og interkommunale selskap 
i 2015. De påviste forurensningene 
varierte fra 2,8 % til 21,9 %. Bare 4 av 
selskapene innfridde kvalitetsmålet på 
max 5 % forurensning, 10 lå mellom 5 % og 10 %, og de resterende 10 hadde 
mer enn 10% forurensning.

Det er fortsatt noen selskap som i lengre tid har hatt høyere enn 10 % 
forurensning og som derved kvartalsvis får redusert sitt oppgjør i henhold til 
avtalen. Disse må i tillegg til de som har høyere enn 5 % forurensning vurdere 
sine systemløsninger og legge frem en plan for forbedringer. Ikke alle selskap 
har fulgt opp sine plikter her og Grønt Punkt vil purre disse om forbedringstil-
tak før revisjonsrundene i 2016.

Målet med kvalitetsrevisjonene er en oppfølging av gjeldende kontrakt, og 
skal samtidig være en hjelp for selskapene til å oppnå kvalitetsmålene. Derfor 
er det viktig at nøkkelpersonell er med på revisjonene og bruker resultatene 
internt til forbedring av sine systemløsninger på kort og lang sikt, enten de er 
i egen regi eller utføres av entreprenører. Grønt Punkt kan være behjelpelig 
med råd og økonomisk støtte til målrettede forbedringstiltak.

Gledelig er det tross resultatene ovenfor at gjennomsnittlig kvalitet bedrer 
seg. Vektet kvalitet på gjennomførte kvalitetsrevisjoner bedret seg fra 
11,1 % forurensninger i 2014 til 10,2 % i 2015. Legger vi til grunn sist opp-
nådde resultater for alle selskap (66 stk) innebærer nå vektet kvalitet 9,6 % 
 forurensninger.           Grønt Punkt Norge 17.03

Verdensrekord i gjenvinning av EEavfall 

Det ble satt ny gjenvinningsrekord i 2015. Ferske tall viser at hele 97,5 
prosent av det elektriske avfallet i Norge blir gjenvunnet. Aldri tidligere har 
bransjen levert et så høyt gjenvinningstall. Med 28 kg elektrisk avfall innsam-
let per innbygger er Norge også på verdenstoppen i innsamling av gammel 
elektronikk. – Dette må være verdensrekord i gjenvinning av elektriske og 
elektroniske produkter. Gjenvinningsbransjen og Norges befolkning kan være 
stolte av å oppnå en så høy gjenvinningsgrad av EE-avfall, sier Guro K. Husby 
i Elretur.

I 2015 ble det samlet inn hele 146 571 tonn med elektrisk og elektronisk 
avfall i Norge. Hele 97,5 prosent ble gjenvunnet. Av denne mengden har 84,7 
prosent gått til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Beregninger fra 
Østfoldforskning viser at gjenvinning av råvarer fra elektrisk og elektronisk 
avfall er svært positivt for klimaet. I 2015 sparte returordningene i Norge 
atmosfæren for over 437 000 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var 
den samlede reduksjonen i norske CO2-utslipp på 400 000 tonn fra 2013 til 
2014.       Elretur 17.03

Dyrere å eksportere og 
importere avfall 
Saksbehandlingsgebyret for eksport og import av avfall har økt for 
å dekke de reelle kostnadene ved saksbehandlingen. Fra 22. februar 
økte gebyrsatsen til 11 600 kroner per samtykke, både for import-  
og eksportsaker.

Tidligere har gebyret vært differensiert mellom eksport- og 
importsaker, men ettersom Miljødirektoratet i praksis bruker like mye 
tid på behandling av disse sakene, så vi ingen grunn til å ha to ulike 
saksbehandlingsgebyr. Lik gebyrsats for eksport og import samsvarer 
også med praksis i de andre nordiske landene.

Saksbehandlingsgebyret skal nå dekke de reelle kostnadene ved 
søknadsbehandlingen, som er på ca. 12,5 timer per søknad. Gebyr-
satsen har ikke økt på mange år, men skal heretter justeres årlig med 
konsumprisindeksen. Den nye gebyrsatsen er på linje med satsene 
i de andre nordiske landene. Endringene er forskriftsfestet i Avfalls-
forskriften § 13-3.                Miljødirektoratet 07.03

Gullklypa 2016 til Nordic Ocean Watch
Det var surfernes miljøorganisasjon Nordic Ocean Watch (NOW) som 
ble tildelt utmerkelsen Gullklypa 2016 på Hold Norge Rent-kon-
feransen. Statssekretær Jens Frølich Holte i KLD delte ut prisen. 
– NOW rydder strender over hele landet, og har hatt et langvarig og 
systematisk oppryddingsarbeid, sa han.

Det var ildsjelen Simen Knudsen som tok imot prisen. – Han 
har vært primus motor for NOW, og gjort en formidabel jobb for 
å engasjere flere unge til å ta vare på havet. Han har en egen 
evne til å engasjere og å få med seg folk – alt fra barn og eldre, til 
Kronprinsparet. Simen har holdt utallige foredrag og workshop for 
skoleklasser, studenter, miljøorganisasjoner, bedrifter og politikere, 
sa Holte. NOW har også bygget opp en egen silo for oppsamling av 
søppel ved Hoddevika på Stadlandet, et populært utgangspunkt for 
surferne. 

Knudsen selv var opptatt av å dele æren med de andre som bidrar 
i det han kalte NOW-kollektivet, mennesker langs hele norskekysten 
som ønsker å gi noe tilbake til havet. 

De øvrige nominerte til Gullklypa var Sandefjord søppelplukkerlag, 
Marinreparatørene og Jæren Friluftsråd. 

Fornøyde representanter for Nordic 
Ocean Watch har nettopp fått overrakt 
Gullklypa 2016 av statssekretær Jens 
Frølich Holte, KLD (t.h.) Fra venstre 
Fredrik Hertzberg, Vilma Havas og 
Simen Knudsen. 

Kvalitetsrevisjonen i fjor avslørte at slett 
ikke all den innsamlede plastemballasjen 
fra husholdningene ser slik ut.



Papirprisen krabber oppover
Små endringer i markedet for avfallsfraksjoner, men returpapir og –papp krabber oppover. 
Også skrapjern har en svak positiv utvikling, men fra et rekordlavt nivå. 

Prisene på returpapir har hatt en viss økning i løpet av vinteren. 

GLASS
Det samles inn rundt 70 000 
tonn glassemballasje hvert 
år i Norge. Det er inngått 
en ny avtale mellom Syklus 
og kommunene, der prisen 
for innsamlet glass- og 
metallemballasje i 2016 på er 
på 475 kroner pr tonn, hundre 
kroner mer enn tidligere. Det er 
også innført 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
I Finland innføres det i 2016 
innsamling og resirkulering 
av emballasjeplast. 
Målet er å etablere 500 
returpunkter i forbindelse med 
dagligvarebutikker rundt om i 
landet. Det anslås at hver finne 
produserer 15 kg plastavfall årlig, 
Norge har et tilsvarende forbruk. 
Av dette materialgjenvinnes i dag 
rundt 25 %.

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/ )

PAPIR OG PAPP
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks hatt en liten økning de 
siste månedene. For bølgepapp 
er prisen i mars 81 euro pr 
tonn, opp 3 euro fra januar. Hvit 
rotasjon ligger på rundt 171 euro, 
også det en økning på tre euro pr 
tonn, mens blandet papir har en 
gjennomsnittspris på rundt 120 
Euro i mars 2016. 

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 falt kraftig i høst, 
men er nå på vei oppover igjen. 
Per 18.mars 2016 (omregnet 
til NOK) er prisen per tonn 
aluminium er NOK 12 593 mot 
13 085 i januar , og kobberprisen 
har steget til 42 127 . For sink 
er prisen i NOK 15 031 per tonn.  
Blyprisen er nå NOK 15 165. 
Skrapjernprisen beveget seg 
nedover til rekordlave NOK 525 
per tonn i fjor sommer, men er nå 
steget noe til 670 kr per tonn.

TREVIRKE 
En relativt kort vinter er på hell 
og det er fortsatt et rikelig tilbud 
av flis. 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.

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 gjennomførte 
ifjor 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.

 

TEKSTILER
England har et aktivt markedet 
for brukte tekstiler. Prisene på 
brukte tekstiler falt med 20 % 
fra januar til desember i 2015. 
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. 

Stadig flere kleskjeder 
lanserer økt miljøsatsing. 
Mud Jeans er et klesmerke 
som selger moteklær av 
økologisk, resirkulert og GOTS-
sertifisert bomull. (GOTS er en 
internasjonal merkeordning for 
økologiske tekstiler.)
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

Norsk Glassgjenvinning AS tar miljø-
utfordringen på alvor og vil i løpet av våren 
konvertere Glasoporproduksjonen ved 
fabrikken i Skjåk til elektrisitet. – Med denne 
endringen vil fabrikken produsere Glasopor 
på 100% fornybar energi, noe som fører til 
en utslippsreduksjon på 4000 tonn CO2 årlig. 
Dette tilsvarer utslipp fra ca. 2600 biler. Og 
når produksjonen av Glasopor skumglass 
samtidig er basert på 100 % resirkulert 
emballasjeglass gir dette et meget godt 
miljøregnskap sammenliknet med konkurre-
rende materialer. Det er for øvrig første gang 
slike skumglass-ovner blir ombygd fra gass til 
el-drift, sier Kjell Håkon Helgesen, administre-
rende direktør i Norsk Glassgjenvinning AS.

Hovedleveransen går gjennom det svenske 
selskapet Sandvik Heating Technology. 
Lokale entreprenører vil stå for de bygnings-
messige endringene samt fremføringen av 
nok elektrisk kraft. 

– Enova er en viktig samarbeidspartner og 
bidrar med finansiell støtte. Skjåk kommune 
har også vist stor interesse for prosjektet og 
vi har søkt kommunen om støtte, fortsetter 
Helgesen.

Fra oppstartstidspunktet medio mai 2016 
vil prosjektet bety:
•  Produksjon på ren fornybar energi.
•  30% redusert energiforbruk i forhold til 

dagens gassenergimengde.
•  Styrking av konkurranseevnen for Glasopor 

som materiale.
•  Sikring av viktige industriarbeidsplasser i 

Nord- Gudbrandsdalen.

Norsk Glassgjenvinning startet i 2002 
opp produksjon av granulært skumglass 
under produktnavnet Glasopor. Råstoffet er 
innsamlet emballasjeglass fra husholdnin-
gene i Norge. I dag produseres Glasopor på to 
fabrikker, i Fredrikstad og Skjåk. Fabrikkene 

har en samlet produksjonskapasitet på  
250 000 m³ og produksjon av Glasopor sikrer 
100% materialgjenvinning av all glassembal-
lasje som blir samlet inn i Norge.

Glasopor skumglass har opplevd stor vekst 
de senere årene og har befestet sin rolle som 
en betydelig leverandør av konstruksjons-
materiale til blant annet vei -og tunnel-
prosjekter, bygg, idrettsanlegg og grønne 
uteområder i hele landet. I takt med økende 
popularitet og etterspørsel planlegges videre 
kapasitetsutbygging ved fabrikkene.

– Og med denne ombyggingen er vi med 
på å gi «det grønne skiftet» innhold, det er vi 
stolte av, avslutter Kjell Håkon Helgesen.

Glasopor på 100% fornybar energi

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


