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 avfallssug og ulike system for optisk lesing.
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Kart og terreng
Regjeringen har som kjent nedsatt et ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft, ledet av Idar Kreutzer, tidligere konsernsjef i 
Storebrand, nå direktør i Finans Norge. I løpet av høsten skal dette 
utvalget gi sine anbefalinger om hvordan norsk næringsliv skal komme 
seg helskinnet gjennom det mye omtalte grønne skiftet, ja kanskje til 
og med styrke sin posisjon. 

Utvalget har reist mye rundt, fortalt om sitt arbeid og bedt 
om innspill. Og responsen har vært god, hele åtte bransjer – fra 
prosessindustrien til landbrukssamvirket – har eller er i ferd med å 
utarbeide sine såkalte veikart. Disse beskriver hva som skal til for at de 
enkelte sektorene kan klare overgangen 
til en mer ressursvennlig og helst fossilfri 
virkelighet i løpet av de 15 neste årene. 

Blant de åtte kartleverandørene er 
også avfalls- og gjenvinningsbransjen, 
og når dette leses er det rett før 
opptil flere direktører presenterer og 
overleverer sitt veikart for overgangen til 
sirkulær økonomi. Vi kjenner i skrivende 
stund ikke detaljene i det dokumentet, 
men synes det som har sluppet ut virker 
lovende: Bransjen kommer ikke bare opp med en masse krav om bedre 
rammebetingelser, men fokuserer også på hva aktørene selv må ta tak 
i. Vi har kikket på veikartet prosessindustrien har levert og det fortoner 
seg som en temmelig lang og dessverre noe urealistisk ønskeliste til 
myndighetene.

Nå er det muligens noe misvisende å bruke betegnelsen kart, 
siden det er en gjengs oppfatning at dette i størst mulig bør stemme 
overens med terrenget. For dersom det grønne skiftet kommer ut av 
pratestadiet er det selve terrenget som endrer seg, kanskje ganske 
raskt – og da må kartet tegnes på nytt. 

Men uansett ordbruk er utfordringen naturligvis å omforme gode 
intensjoner og runde formuleringer til operative grep som virkelig 
har effekt. Da gjelder det faktisk å gå litt kynisk til verks – hyggelige 
symbolhandlinger må vike for helhetlig tenkning og målrettet satsing 
på tiltakene som gir størst klimaeffekt. I så måte har EU’s mye omtalte 
og såkalt ambisiøse sirkulærpakke store mangler, med sitt ensidige 
fokus på husholdningsavfallet – som utgjør en knapp en fjerdedel av 
den totale avfallsmengden.

Avfallsbransjens veikart er utarbeidet av representanter fra offentlig 
og privat avfallssektor i fellesskap. Det må derfor være lov å håpe at 
det ivaretar den helhetlige tilnærmingen man stadig etterlyser fra 
myndighetene.  
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OPPLAGSKONTROLLERT

Forsiden: 
Disse gruvegangene under Brevik er etter Miljødirektoratets 
oppfatning det beste alternativet for etablering av et nytt 
deponi for uorganisk farlig avfall. Foto Norcem.
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 “
…dersom det 
grønne skiftet 
kommer ut av 
pratestadiet er det 
selve terrenget 
som endrer seg…
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NYHETER

for gjenvinning

MOBIL KASSALØSNING FOR
GJENVINNINGSSTASJONER

Giant Leap Technologies deltar på Avfallskonferansen 2016, 7-9 juni i Tromsø. 
Kom innom stand 131 for en demonstrasjon av våre løsninger.

– Norge går nå gjennom den 
mest utfordrende perioden på 
mange tiår. Arbeidsplasser i 
olje- og gassnæringen har falt 
bort, og inntektene fra våre 
petroleumsressurser har minsket 
betydelig. Samtidig er det bred 
enighet om at vi må vi skape en 
grønnere, mer fornybar fremtid, 
sier administrerende direktør i 
Avfall Norge, Nancy Strand. 

– MÅ TA VÅR 
DEL AV JOBBEN
– For meg er det helt åpenbart at 
avfalls- og gjenvinningsbransjen 
må stå sammen om å bære vår 
del av ansvaret for denne grønne 
omstillingen og i fellesskap finne 
frem til bærekraftige løsninger. 
Jeg er derfor glad og stolt over at 
vi nå kan gi bransjens innspill til 
det regjeringsnedsatte ekspert-
utvalget for grønn konkurranse-
kraft, sier hun.

Veikartet for sirkulær økonomi 
presenterer bransjens visjoner 
og verdier, men også konkrete 
forslag til hva som bør gjøres for 

å få fart på det grønne skiftet. 
Forfatterne gir sine anbefalinger 
til myndighetene, og er samtidig 
klar på hva bransjen selv må ta 
tak i.

VIL HA AKTIV INN-
KJØPSPOLITIKK
– Det ligger for eksempel mye 
makt i det offentliges innkjøps-
rutiner, mener Strand. – Ved å 
foretrekke resirkulerte råvarer 
fremfor jomfruelige, kan stat 
og kommune stimulere til mer 
gjenvinning og kretsløpsbaserte 
løsninger. Samtidig fremmes 
markeder som lokker til seg 
investeringsvillige aktører. Men 
jeg tror også at det ligger et 
uforløst potensial i å strømlinje-
forme avfalls- og gjenvinnings-
markedet gjennom å etablere 
flere felles bransjestandarder 
og økt bruk av sertifiseringer, 
sier hun. – Og dette er grep som 
bransjen selv kan gripe tak i.

Avfall Norge-direktøren er 
fornøyd med at statsminister 
Erna Solberg tar omstillingen 

i norsk økonomi på alvor, og 
arbeider nå for å løfte avfalls- og 
gjenvinningsbransjens rolle i 
dette arbeidet.

FORTSATT STORT 
POTENSIALE
– Utviklingen skjer raskt i 
samfunnet, og vår bransje er 
intet unntak. Så sent som i 2008 
ble mesteparten av alt avfall lagt 
på deponier. I dag ser vi hvordan 

bransjen har gått fra å håndtere 
og deponere avfall, til å bli produ-
senter, selgere og distributører 
av råvarer, energi og drivstoff. 
Dette stiller oss overfor helt 
nye utfordringer og muligheter, 
og jeg tror potensialet for vår 
bransje er langt større enn det vi 
ser konturene av i dag, sier hun.

Veikartet for sirkulær økonomi 
presenteres 8. juni for rundt 900 
deltakere på  Avfallskonferansen 
2016 i Tromsø .

Girer opp mot en 
sirkulær økonomi

Disse er forfatterne av Veikartet for 
sirkulær økonomi:

• Avfall Norge

• Norsk Gjenvinning

• VESAR

Forfatterne har i tillegg fått innspill til Veikartet fra Avfall 
Norges ”Sirkulære utvalg” samt andre aktører fra avfalls- og 
gjenvinningsbransjen og akademia.

VEIKARTET

Nancy Strand er opptatt 
av at veikartet ikke bare 
skal være en ønskeliste til 
myndighetene, men også 
fokusere på hva bransjen 
selv kan bidra med. 

Statsminister Erna Solberg utfordret i fjor 
 finanstopp Idar Kreutzer og klimakjendis Connie 
Hedegaard til å lage en strategi for grønn konkur-
ransekraft. Den skal presenteres i oktober, men 
avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller inn sitt 
bidrag: nå – et veikart for sirkulær økonomi.
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www.namdalressurs.no

Møt framtidas miljøkrav
I  25 år har vi levert utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. 

Med bransjens sterkeste nettverk ligger vi i forkant av utviklingen 
– og kan tilby de mest oppdaterte produktene og løsningene.
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FARLIG AVFALL

Miljødirektoratet har 
levert sin anbefal-
ing om nytt deponi 
for farlig avfall etter 
 Langøya. Dalen gruver 
i Brevik framstår i følge 
utredningen som best 
egnet, men er ikke det 
eneste alternativet.

Av Astri Kløvstad

Norges Geologiske Under-
søkelse (NGU) har vurdert 
12 aktuelle lokaliteter fore-
slått av Direktoratet for 
Mineralforvaltning etter 
oppfordring fra Miljødirektoratet. 
Geologiske forhold, 
hydrogeologiske forhold og 
ressursforhold er vurdert for å 
sortere ut de lokalitetene  som 
av ulike årsaker er uaktuelle, 
enten fordi berggrunnen ikke 
er egnet, vannforholdene kan 
skape problemer, landheving 
og jordskjelv kan bidra til 
sprekkdannelser eller fordi det 
er annen virksomhet i området 
som ikke kan kombineres med 
deponidrift.  

Etter NGUs gjennomgang sto 
fire lokaliteter igjen på lista. Det 
er Dalen kalksteingruve i Brevik 
og Rekefjord i Sokndal kommune 
i Rogaland som allerede er gravd 
ut. De to andre alternativene 
er Lervik i Kvinesdal kommune 
i Vest Agder og Raudsand i 
Nesset kommune i Møre og 
Romsdal, der det planlegges 
utgravning av nye fjellhaller. 
Enkelte av de øvrige lokalitetene 
kan på lang sikt også bli aktuelle 
til videre utredning, heter det i 
NGU-rapporten.

Det er de samme fire stedene 
Miljødirektoratet anbefaler i sin 
rapport. Med Brevik som plan A, 
Rekefjord som plan B og de to 
ennå ikke utgravde fjellhallene 
som plan C og D. 

De kriteriene som har vært 
lagt til grunn for vurderingen 
er i tillegg til berggrunnens 

egenskaper, at kapasiteten 
er stor, at avstanden til der 
avfallet oppstår er rimelig og 
at mennesker og omgivelser 
ellers i minst mulig grad blir 
belastet. Tilgangen på nødvendig 
kompetanse er også tillagt vekt.

BREVIK HAR PLASS 
TIL MEST
Det store fortrinnet til Brevik 
er kapasiteten. Deponivolumet 
der er anslått til 18 millioner 
kubikkmeter under havnivå. 
I tillegg er grunnforholdene 
regnet som gode, bergarten 
har gode bufferegenskaper 
som kan nøytralisere 
eventuelt surt grunnvann. 
Problemer med trafikk, støy 
og forurensning regnes å ikke 
utgjøre noen større belastning 
enn virksomheten som er der 
i dag. – Og NOAH som er det 

aktuelle driftsselskapet i Brevik 
har dokumentert nødvendig 
kompetanse, kommet langt i sitt 
arbeid og vist at de vil foreta 
de nødvendige investeringene. 
Det gir større trygghet for at 
et deponi blir etablert i tide, 
sier Miljødirektoratets direktør 
Ellen Hambro på direktoratets 
nettside.

Men også Rekefjord i 
Sokndal er altså en aktuell 
lokalitet. Der vil riktignok 
tilgjengelig deponivolum bare 
være halvparten av det som 
finnes i Brevik. Men ellers er 
de geologiske forholdene 
gode. Dette er et dagbrudd, 
og i følge rapporten gjør det 
at en moderat gassdannelse 
ikke vil være problematisk. Slik 
gassdannelse, da først og fremst 
av hydrogengass, er ellers nevnt 
som et forhold som kan gjøre 

gruver mindre egnet. Dette 
framgår av konsulentrapportene 
fra Norconsult og COWI. 
Merbelastningen for 
innbyggerne i Sokndal er anslått 
å være lav sammenlignet med 
dagens virksomhet, forutsatt 
at mesteparten av avfallet 
transporteres med skip. Men 
siden de aktuelle aktørene – 
steinbruddet Rekefjord Stone 
as – ikke behandler farlig avfall i 
dag, er de avhengig av å knytte 
til seg kompetanse på mottak og 
behandling av farlig avfall og på 
deponidrift, heter det i rapporten.

MULIGHETER FOR FLERE
For begge de to siste alter-
nativene foreligger det foreløpig 
for lite dokumentasjon. 

De to fjellhallene eksisterer 
ikke ennå, og de aktuelle 
aktørene er avhengige av 
å knytte til seg nødvendig 
kompetanse. Men dersom de 
går videre med prosjektene sine 
kan de også vise seg å være 
egnet, skriver Miljødirektoratet. 
– Per dags dato vurderer vi at 
usikkerheten er så stor at det er 
vanskelig å anbefale dem, sier 
Hambro.

Direktoratet understreker 
at dette verken hindrer dem 
eller andre som ikke er vurdert, 
i å etablere seg i markedet 
for farlig avfall. Da må de 
utarbeide planprogram og 
konsekvensutredning etter 
plan- og bygningsloven, og 
søke Miljødirektoratet om 
utslippstillatelse. 

ØNSKER FAKTABASERT 
DEBATT
Administrerende direktør 
ved NOAH, Carl Hartmann, 
er naturligvis tilfreds med at 
Miljødirektoratet har falt ned 
på samme konklusjon som dem. 
Han er imidlertid godt kjent med 
at det er stor lokal motstand 
mot denne løsningen, og han 
har følgende melding til urolige 
innbyggere i Brevik: – La oss 
gå inn i dette med et åpent 
sinn og se på hva som kommer 
i konsekvensutredningen. 

Brevik er fortsatt plan A

Carl Hartmann er opptatt av at håndtering av farlig avfall er en kompetansebasert 
virksomhet og mener det er viktig at deponiet anlegges i et område hvor det finnes 
nødvendige kompetanseressurser til utvikling, prosjektering og drift av anlegget. 
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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

Der vil det være fritt fram 
for befolkningen i Grenland å 
foreslå hva som bør utredes og 
kommentere de vurderingene 
som gjøres. Vi må komme inn 
i en prosess som får fram et 
helhetlig faktagrunnlag og 
kunnskap som folk kan mene 
noe om. Debatten har så langt 
ikke hatt det. Og uten et felles 
sett med fakta og kunnskap om 
hva dette prosjektet innebærer, 
har debatten basert seg på 
den enkeltes oppfatning. Det 
er veldig krevende for alle, sier 
Hartmann.

Han understreker at det 
aldri vil være aktuelt å nedføre 
noe masse i gruvene hvis 
det foreligger en gass- eller 
eksplosjonsfare. – Vi har 25 års 
erfaring med dette fra Langøya. 
Gassdannelse kan skje ved 
fukting under forbehandlingen, 
men vi har utviklet en metode 
slik at gassproblematikken er 
fjernet før avfallet går inn i 
prosessanlegget og videre i 
gruvene. Det er et ufravikelig 
myndighetskrav at det ikke skal 
være gass- eller eksplosjonsfare 
for det avfallet vi fører ned 
i gruvene, og dette tror jeg 
myndighetene vil følge veldig 
tett opp, sier han.

VIL GJENVINNE OGSÅ
– En påstand vi stadig møter 
er at mens vi nå går inn i det 
sirkulære samfunnet, er vår 
måte å behandle avfall på 
en metode som ikke hører 
denne framtida til. Men vi 
kjenner ikke til at noen land har 
utstrakt materialgjenvinning  
av farlig uorganisk avfall. 
Flyveaske som NOAH mottar 
for behandling, er for øvrig 
restene av energigjenvinning av 
husholdnings- og næringsavfall. 
Forbrenning av dette gir 
betydelig energi, sann sett er 
NOAH en del av det moderne 
gjenvinningsløpet.  Den metoden 
vi benytter i dag er anerkjent 
langt ut over Norges grenser 
og vi har besøk fra mange land 
som ønsker å lære av vår måte 
å behandle farlig avfall på, 

forteller Hartmann. – Men vi 
jobber for å få til noe også på 
materialgjenvinning. NOAH har 
satt seg et veldig ambisiøst mål; 
vi skal gjenvinne 25 prosent av 
stoffene vi mottar, fortsetter 
han.

EN ETAPPE PÅ VEIEN
– Vi har jobbet med dette i 
mange år og føler at vi har 
et godt grunnlag for å velge 
Brevik, derfor er det hyggelig 
at direktoratet nå vurderer den 
løsningen som best egnet. Men 
det er mye jobb som skal gjøres 
mot det offentlige før dette blir 
en endelig beslutning. Dette er 
egentlig bare en etappe på en 
relativt lang og komplisert vei, 
og vi får medvirke så godt vi kan, 
sier han. Foreløpig avventer han 
departementets neste trekk i 
prosessen mot en avgjørelse.

Klima- og miljødepartementet 
mottok utredningen og  anbe-
falingene fra Miljødirektoratet 
2. mai, og to dager etter ble det 
annonsert en mulighet for å 
komme med skriftlige innspill til 
utredningen innen 3. juni.

– Det er viktig at vi får på 
plass et nytt deponi for farlig 
avfall i Norge. Det er like viktig 
å sikre at dette skjer på en 
måte som er sikker og har minst 
mulig negative konsekvenser 
for miljøet og beboerne. Jeg vil 
med dette gi alle interesserte 
mulighet til å komme med 
synspunkter på utredningen fra 
Miljødirektoratet, sier Klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen 
på departementets nett side. 
           I tillegg ble det arrangert et 
såkalt innspillsmøte i Oslo                      30. 
mai og 7. juni besøker Helgesen 
Brevik for å ha møter med 
kommunepolitikere i Porsgrunn 
og andre berørte parter.  Utover 
dette er det for tidlig å si noe 
mer om den videre prosessen, 
får Kretsløpet opplyst fra 
departementet.



NYHETER

Grønt Punkt Norge har politi-
anmeldt den svenske plastgjen-
vinningsbedriften Swerec AB 
for å ha manipulert tallene som 
viser materialgjenvinnings-
graden for norsk plastemballasje. 
En rapport fra revisjons selskapet 
Ernst & Young viser at mer enn 
halvparten av den rapporterte 
mengden til  materialgjenvinning 
ble sendt til forbrenning. 

Av Johs. Bjørndal

Plastgjenvinningsbedriften Swerec i Småland 
er et av anleggene som Grønt Punkt Norge 
og det svenske søsterselskapet FTI benytter 
til sortering av plastemballasje, rundt 1/3 
av den norske plasten fra husholdninger 
har havnet her. Men selskapet har altså ikke 
oppfylt kontraktens krav til materialgjenvin-
ning og det framgår av pressemeldingen fra 
Grønt Punkt Norge at selskapet i tillegg til 
anmeldelse vil bli krevd å tilbakebetale alle 
kostnader knyttet til sortering for 2014 og 
2015, til sammen rundt 15 millioner kroner.  

Det var ved kontroll ifjor høst at det ble 
oppdaget alvorlige feil i rapporteringen hos 
Swerec. Grønt Punkt og FTI engasjerte da 
sammen revisjonsselskapet Ernst & Young 
for å gjennomføre en revisjon. Rapporten fra 
denne viser at anlegget lenge har manipu-
lert rapportene som viser materialgjenvin-
ningsgrad. Dette ble i Grønt Punkt Norges 
styremøte 19. april vurdert som et så grovt 
avtalebrudd at det ble besluttet å politi-
anmelde saken. Og avtalen med Swerec er 
naturligvis terminert.

DYRT Å MATERIALGJENVINNE 
«MIXED PLASTIC»
All plastemballasje samlet inn fra norske 
husholdninger må sorteres før den kan 
materialgjenvinnes. Til dette har Grønt Punkt 
Norge avtale med et anlegg i Sverige og tre 
i Tyskland. Her sorteres plastemballasjen i 
seks forskjellige kvaliteter. Fem av kvalite-
tene har en verdi på råvaremarkedet, mens 
sorteringsresten «Mixed plastic» ikke er en 
økonomisk attraktiv kvalitet. – I våre avtaler 
med sorteringsanleggene setter vi krav til at 

80 % av all plastemballasje skal utsorteres til 
materialgjenvinning. Dette inkluderer kvali-
teten «Mixed plastic». Å materialgjenvinne 
denne kvaliteten har dermed medført økte 
gjenvinningskostnader, heter det i presse-
meldingen fra Grønt  Punkt Norge. 

MANGELFULL DOKUMENTASJON
Sorteringsanleggene rapporterer månedlig 
sin utnyttelsesgrad og Swerec rapporterte 
til og med september 2015 at materialgjen-
vinningsmålet på 80 prosent ble nådd og 
vel så det. Men ved kontrollen hos Swerec 
manglet dokumentasjon på hvor «Mixed 
plastic»-fraksjonen ble materialgjenvunnet. 
Slik dokumentasjon lot seg ikke framskaffe 
tross gjentatte krav fra Grønt Punkt. Dermed 
oppsto mistanke om at kvaliteten «Mixed 
plastic» er energiutnyttet i stedet for 
materialgjenvunnet. Og rapporten fra Ernst 
&Young bekreftet mistanken. Bare 32 % av 
plastemballasjen som ble sendt til Swerec i 
2014 ble sortert ut til materialgjenvinning, i 
2015 var tallet 37%. Rapporten fra Ernst & 
Young avdekker videre at det er klar grunn 
til å mistenke at dette har pågått også før 
2014. Det vil derfor bli vurdert om kravet vil 
utvides til også å gjelde sortering helt tilbake 
til 2010, da anlegget slik det står i dag ble 
åpnet. Alt dette ifølge pressemeldingen fra 
Grønt Punkt Norge. 

INGEN AVVIK VED TYSKE ANLEGG
Grønt Punkt Norge har ikke forsøkt å feie 
det inntrufne under teppet: Miljødirektoratet 
samt alle kommuner og interkommunale 
renovasjonsselskaper med plastinnsamling 
ble umiddelbart orientert og er orientert 
forløpende. Avviket har medført feil i 
rapportert returgrad for plastemballasje i 
2014 på 3,5 prosentpoeng. Rapportering for 
2015 som ble levert Miljødirektoratet 8. april 
inkluderer lav materialgjenvinningsgrad fra 
Swerec, men viser likevel en samlet materi-
algjenvinningsgrad for all plastemballasje på 
36,2 prosent, noe som er en overoppfyllelse 
av kravet på 30 prosent i dagens bransjeav-
tale, heter det i pressemeldingen.

Det fremgår også at tilsvarende kontroll 
ble gjennomført på de tre tyske anleggene i 
2015, uten at det ble funnet avvik hos disse.

DIREKTØRSKIFTE
Hos Swerec ble direktør Jørgen Sabel avsatt 
i september i fjor og erstattet med Peter 
Håkansson. Han vil ikke kommentere saken 
overfor Kretsløpet, men sender en såkalt 
pressemelding på mail. Her framgår det at 
interne undersøkelser pågår, men at disse 
vanskeliggjøres av at «föregående VD» ikke 
vil medvirke. For øvrig framholdes det at det 
ikke er mulig med 80% materialgjenvinning 
når ikke mer enn 70-80% av det mottatte 
materialet faktisk er plastemballasje. 

Grønt Punkt Norge anmelder 
Swerec for juks

Rapporteringen fra gjenvinningsanlegget i de svenske skoger viste seg å ikke tåle nærmere granskning. 
Foto: Jesper Sundhall.
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20 år
1996-
 2016

EnviroPac AS  
er en del av San Sac Group som er Skandinavias største 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

BUNNTØMTE CONTAINERE

Se våre nyheter på SULO nedgravde- og Wave overflatecontainere.

Prøv vår spennende meny i SirkulerBar. Flere nyheter på komprimatorer og ILAB containere.

Demonstrasjon av verdens mest avanserte 
emballasjepresse.

FARLIG AVFALL

Helt vedlikeholdsfrie i gjenvunnet plast. 
Står ute hele året - år etter år!

Sirkuler
Sirkuler
Sirkuler
Sirkuler

Sirkuler

Vår godtebar kan også brukes til  
innsamling/ sortering av farlig avfall.

Bli med å redusere utslipp av CO2. 
Delta på vår Facebook konkurranse.

Velkommen til vår inne- og        
         utendørsstand på Avfallskonferansen!

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI:

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

    Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

UTEMØBLER

GreenMade

Farlig god
t



VÅTORGANISK

Biogassanlegget ved Rygg i Tønsberg – som 
har fått navnet "Den magiske fabrikken" – 
hadde et langt svangerskap. Prosjektet ble 
unnfanget etter at 12 Vestfold-ordførere i 
2008 var på studietur til Trollhättan i Sverige 
og lot seg begeistre av hva de så der. Men 
appetitten på rent kommunal drift er ikke stor 
i Vestfold, derfor ble det først forsøkt å reali-
sere anlegget gjennom et såkalt OPS-pro-
sjekt i samarbeid med Grenlandskommunene. 

SPESIELL EIERMODELL
Tre aktører ble prekvalifisert til denne 
OPS-konkurransen, men innen utgangen 
av  2012 hadde to trukket seg. Kun Norsk 
Gjenvinning var aktuell for å levere inn tilbud 
på bygging av et slikt anlegg med en tilbudt 
behandlingspris på matavfall og slam. Men 
de valgte tilslutt å ikke levere inn tilbud, på 
grunn av at vurdering og prising av risikoen 
knyttet til marked, avsetning av biogjødsel, 
ga en vesentlig høyere pris på matavfallet 
enn markedsprisen var på det tidspunktet. 
Vesar fikk så i oppgave å utrede alternative 
modeller. Resultatet ble organisering etter 
den såkalte VESAR-modellen: Tønsberg 
kommune påtok seg å eie anlegget og leier 
det ut på en langtidskontrakt til det såkalte 
bestillerselskapet Greve Biogass, som også 
har stått for byggingen. Greve Biogass eies 
av de 12 VESAR-kommunene og de fem 
kommunene i Grenland. Selskapet har satt 
driften av anlegget ut på anbud. Etter et par 
runder var det Lindum AS som fikk denne 
kontrakten, så vidt vi forstår i skarp konkur-
ranse med RagnSells.

– MER ENN NOK AVFALL
Anlegget tar nå imot matavfallet fra 
VESAR-kommunene i Vestfold og Grenland, 
det tilsvarer til sammen snaut 18 000 tonn 

årlig. Lindum kan dermed gå ut i markedet 
med resten av behandlingskapasiteten, 
som er rundt 50 000 tonn.. Her forteller 
daglig leder Pål Smits at de allerede har 
sikret seg kontrakter med Asker kommune 
og RfD (Drammensregionen) slik at 32 000 
tonn nå er dekket. – Jeg er ikke bekymret for 
tilgangen, vi har mange henvendelser om å 
ta imot matavfall fra næringslivet. Så lenge vi 
matcher svensk prisnivå er det mer enn nok å 
ta av, sier Smits til Kretsløpet.

STOR INTERESSE
Anlegget i Tønsberg er ennå ikke overlevert 
fra leverandør og skal ikke åpnes offisielt før 
i september. Men det er altså i drift og har 
allerede tatt imot mange besøkende, blant 
dem landets klima- og miljøminister Vidar 

Den magiske fabrikken i gang
Produksjonen av biogass er 
nå i full gang på Rygg utenfor 
Tønsberg. Både tilgangen på 
avfall og gjødsel samt avset-
ningen av råtnerest er i orden 
– og det påstås at anlegget 
produserer biogass til en langt 
lavere kostnad enn vi har sett 
hittil her i landet.

Av Johs. Bjørndal

Andreas Gillund, daglig leder i VESAR, er svært fornøyd med å vise fram det nye anlegget. Råtnetankene i 
bakgrunnen rommer hver 6000 m³. 

Lindum skal drifte anlegget og direktør Pål Smits 
orienterte om planene på KS Bedrifts avfallsseminar 
i april.

10 |                            | nr 3 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Helgesen. Også deltagerne i det EU- 
finansierte interregprosjektet Biogas 2020 
besøkte anlegget i april, med Kretsløpet 
på slep. Deltagerne fikk blant annet høre 
Ivar Sørby i Greve Biogass fortelle om en 
avansert forbehandling av matavfallet. I en 
såkalt rejectseparator skilles både større og 
tyngre partikler ut fra det såkalte akseptet, 
slik at det visstnok velkjente problemet med 
 sedimentering i råtnetankene kan unngås. 
– I innkjøringsfasen av anlegget går rundt 
80% av avfallet vi tar imot inn i råtnetankene, 
forteller Sørby.

MER ENN NOK GJØDSEL..
Her blir det blandet med flytende husdyr-
gjødsel, som det ifølge Sørby ikke er 
vanskelig å få tak i. – Hittil er det inngått 
avtale med 25 bønder om å levering av rundt 
50 000 m³, men vi har venteliste på husdyr-
produsenter som vil levere. På spørsmål om 
hva denne iveren etter å kvitte seg med 
"bondens gull" skyldes forklarer Sørby: – 
Gjennom Jordbruksavtalen er det innført et 
tilskudd for levering av gjødsel til biogass-

produksjon. Dette er økt i et par runder og er 
nå på 60 kroner pr tonn. Avtalen er at 45 av 
disse kronene følger med gjødsla til anlegget, 
mens bøndene beholder 15 kroner. I full drift 
skal anlegget ta imot 60 000 tonn husdyr-
gjødsel årlig. Denne går gjennom en såkalt 
vannconverter på sin vei til råtnetanken 
og gjør at det ikke er behov for å tilsette 
prosessvann. 

… OG GREI AVSETNING
Men vel så viktig er det at avsetning av den 
såkalte biogjødsla er sikret. Så langt har 
rundt 50 bønder inngått avtale om å ta imot 
og lagre rundt 95 000 m³ våt biogjødsel. 
Anlegget har selv ikke lagerkapasitet for mer 
enn en drøy uke. Men Sørby må innrømme 
at pengestrømmen her går andre veien. 
– Om noen sier de oppnår positiv verdi på 
bioresten blir jeg imponert. Vi sender med 
rundt 50 kroner pr tonn. Men da står altså 
bøndene selv for lagring med overdekking og 
spredning av gjødsla. I en verdikjede må alle 
leddene tjene litt for at det skal fungere, sa 
Sørby til danske og svenske tilhørere, 

som ikke la skjul på at de syntes de norske 
bøndene fikk godt stell.  

Og det legges heller ikke skjul på at det 
er det positive samspillet med landbruket 
som skiller Den magiske fabrikken fra andre 
prosjekter. Anlegget har da også fått status 
som "nasjonalt pilotanlegg for sambehand-
ling av avfall og gjødsel" og dermed fått 
fem millioner i støtte fra Innovasjon Norge. 
Regjeringen har satt et ambisiøst mål om at 
30% av landets husdyrgjødsel skal gå inn i 
biogassproduksjon innen 2020. Dette målet 
kommer ikke til å bli nådd, men Den magiske 
fabrikken sørger for at det for Vestfold nås 
allerede i år. 

MYE GASS
Det oppgis at hovedformålet med Den 
Magiske Fabrikken er å gjenvinne matavfall til 
ny mat. Men biogassen er et viktig biprodukt, 
og jo mer fokus man har på å gjenvinne 
matavfall til ny mat jo mer miljø- og klima-
vennlig blir gassen.  Den magiske fabrikken 
vil levere ca 6,8 mill m³ med oppgradert 
biogass når den kommer i full drift. Dette 
tilsvarer omtrent like mange liter diesel og 
utgjør temmelig nøyaktig en promille av den 
landbaserte transportens forbruk av fossilt 
brennstoff her i landet. Skagerak Energi har 
etablert en fyllestasjon rett ved anlegget, 
her forsynes foreløpig Veirenos biler – 
dette firmaet har overtatt innsamlingen i 
VESAR-området – med bio gass. Inntil videre 
sendes resten av den oppgraderte gassen 
inn på energiselskapet Skageraks bio- og 
naturgassnett. Men 1. juli vil store deler av 
bussflåten i Vestfold og Grenland gå over til 
biogass og minst 60-65 % av produksjonen 
av fabrikkens produksjon vil da være solgt 
som drivstoff. Det tilsvarer 4-4,5 millioner 
Nm3 oppgradert biogass.  Andreas Gillund er 
daglig leder i VESAR og Greve Biogass og 
har vært sentral i prosjektet siden VESAR 
fikk i oppdrag fra Vestfold-kommunene å 
gjennomføre OPS-konkurransen. Han kan 
fortelle at gassproduksjonen på grunn av 
samråtningseffekten mellom  matavfall og 
gjødsel overstiger forventningene. – Vi må 
allerede nå fakle rågass og må snarest mulig 
utvide kapasiteten på oppgraderingsan-
legget, sier han. 

KONKURRANSEDYKTIG
Produksjon av biogass er ikke kjent for å 
være billig. Anlegget i Vestfold har kostet 

“
Så lenge vi 
matcher svensk 
prisnivå er det 
mer enn nok å ta 
av…

Skagerak Energi har etablert en fyllestasjon koss inntil anlegget, der avfallsbilene fra Veireno fyller drivstoff. 
Og tilfeldigvis kom en biogassdrevet buss full av konferansedeltagere innom.

Våtgjødsel fra bøndene tas imot på disse tankene og transporten besørges av en tankbil i kontinuerlig drift.

›
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VÅTORGANISK

190 millioner kroner. Rundt 45 av disse er 
Enova-støtte, i tillegg kommer de nevnte fem 
millionene fra Innovasjon Norge. Med den 
store kapasiteten gir dette et konkurranse-
dyktig anlegg. Alt avfallet som kommer inn til 
anlegget er i prinsippet konkurranseutsatt, 
men verken Andreas Gillund eller Pål Smits 
vil være veldig konkret på hva det koster å 
sende matavfall inn i fabrikken. Men for å 
vinne anbudene i Asker og Drammen har man 
måttet konkurrere med svenske behand-
lingspriser pluss transport, noe som så vidt 
Kretsløpet kjenner til dreier seg om 7-800 
kroner pr tonn. 

– Tidligere gikk mye matavfall og bio -
gassubstrat til Danmark og Sverige. Nå vil 
snart alt avfallet bli behandlet på «rett side 
av fjorden», sa Pål Smits da han presenterte 
opplegget på KS Bedrifts avfallsseminar 
nylig. 

STORE PLANER
Anlegget er som nevnt ikke åpnet ennå, 
likevel snakker Andreas Gillund mer enn 
gjerne om planene for utvidelse. – Vi plan-
legger i første omgang å doble produksjonen 
gjennom etablering av en ny produksjons-
linje for eiernes kloakkslam, der blant annet 
flytende industriavfall og avisingsvæske 
fra Torp flyplass er planlagt benyttet som 

prosessvann. Her vil det ikke produseres 
biogjødsel, men en næringsrik biorest som 
har et smalere anvendelsesområde og derfor  
må holdes strengt adskilt fra biogjødselen 
som det jobbes med å få økologisk godkjent. 

Videre arbeides det i samarbeid med 
Lindum og aktører i gartnerbransjen om 
etablering av det såkalte Magiske Pilot 

Veksthus på 1500 m² der alle innsatsfakto-
rene – både dyrkingsmedium og grønn CO2 
– kommer fra Den magiske fabrikken.  
– Da kan vi kaste en råtten tomat i tippegropa 
og hente to ferske nydelige tomater i vekst-
huset, det er gjenvinning i praksis sier Gillund 
begeistret. – Etter et forhåpentligvis vellykket 
pilotprosjekt, vil veksthusnæringen gå videre 
med planene om å etablere store industrielle 
veksthus på 150-300 mål i tilknytning Den 
Magiske Fabrikken, for å kunne utnytte klima-
vennlig CO2 og vekstmedium fra anlegget. 
Å kunne følge matavfallet så langt ut i 
verdikjeden er viktig og vår kommunikasjons-
sjef har spennende planer om hvordan vi kan 
benytte dette for å få innbyggere i Vestfold 
til å bli enda flinkere å kildesortere, forteller 
Gillund.

I disse planene inngår etablering av  kunn-
skaps- og opplevelsessenter i tilknytning til 
Den Magiske Fabrikken, Det Magiske Pilot 
Veksthus, gjenvinningsstasjon, omlast-
ingsstasjon og tankestasjon for biogass 
på området. Hvis alt går etter planen vil 
et slikt kunnskaps- og opplevelsessenter 
være etablert og integrert i læreplanen for 
skoleåret høst 2017/vår 2018.   – Her skal vi 
vise fram sirkulær økonomi og gjenvinning i 
praksis for å øke kildesortering og material-
gjenvinningsgraden i Vestfold, sier Gillund. 

Prosjektleder Ivar Sørby i Greve Biogass er tidligere 
grisebonde og har hatt en sentral rolle i kontakten 
med landbruket.

›

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

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

DW Valsekvern

SM SM TrommelsiktTrommelsikt

AK Høyhastighetskvern 

DZ Kombikvern

Gjenvinningens Dream-Team!  

Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

www.opsystem.no

DH Flishugger Flishugger 

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

Ny rekord i 2015! 
Kun 3,3 % ble igjen av bilen etter at den ble levert til oss.

Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi 
med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre 
samarbeids-partnere. I 2015 ble det levert inn 145.080 gamle biler som fikk nytt liv. 
Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer mer enn det årlig energi-forbruket til en by på 
størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.

I fjor ble nesten hele bilen din 
gjenvunnet.



GJENVINNING

ASKO er NorgesGruppens grossistledd og 
står for innkjøp, lagring og distribusjon til 
butikkjedene Meny, Kiwi, Joker og Spar, i 
tillegg til hoteller og restauranter. Dette en 

stor oppgave, rundt 3500 ansatte på 13 
lagre og rundt 600 biler sørger for at varene 
når fram til kundene i hele landet. Og det skal 
helst skje så miljøvennlig som mulig. 

HENTER SELV
Bjarte Grostøl er ansvarlig for Returlogistikk 
hos ASKO. Han har vært sentral i utviklingen 
av avfallshåndteringssystemet KING 2, 
(Kildesortering i Norgesgruppen). Dette går 
kort fortalt ut på at det stilles klare krav til 
sortering i butikkene og at de gjenvinnbare 
fraksjonene tas med i retur av bilene som 
distribuerer varer. Løsningen med at ASKO 
tar fraksjonene i retur ble sjøsatt i 2010 og 
betyr for eksempel at transportemballasje 
fra hele Østlandet kommer inn via de lokale 
ASKO-selskapene til Vestby, og det dreier 
seg om betydelige mengder. – Vi henter 
dette billigere enn renovasjonsaktørene og 
kjøpmennene blir kvitt fraksjonene akkurat 
når de selv ønsker. Og vi får bedre utnyttelse 
av våre egne biler, noe som reduserer miljøbe-
lastningen, sier Grostøl.

VIL BLI KLIMANØYTRALE
Det ligger altså en økonomisk gevinst i dette, 
men Grostøl mener miljøfokuset i Asko også 
skyldes et genuint miljøengasjement hos 
eierne (Familien Johansson). Han viser fram 
en forside fra bladet Dagligvarehandelen, 
der konserndirektør Torbjørn Johansson 
forkynner at de ikke vil bruke biodrivstoff 

Storskala 
kildesortering og gjenvinning
Norges største distribusjonslager er Asko på Vestby, som forsyner NorgesGruppens butikker i fem 
fylker. Men det er samtidig en av landets største mottak av kildesortert avfall.

Av Johs. Bjørndal

En betydelig 
del av maten 

som fortæres på 
Østlandet distri-
bueres fra Asko 
Øst på Vestby.

Knut Lund (t.v.) og Bjarte Grostøl foran den store pressa som er krumtappen i ASKOs håndtering av gjenvinnbare 
fraksjoner. Rundt 30 000 tonn papp tas imot, presses, balles og videresendes fra ASKO hvert år. For tiden havner 
pappen hos emballasjegiganten Smurfit Kappa i Nederland. 
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www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

«Enda en kunde er overbevist om at Terminator avfallskvern fra Komptech er den beste i klassen!» 

Rå og brutal kraft, gjennomgående høy kvalitet, operatørvennlighet, allsidighet, kapasitet og  
god driftsøkonomi kjennetegner Terminatorkvernene  og de andre maskinene fra  Komptech. 
Vi tilbyr et bredt utvalg av mobile- og stasjonære maskinløsninger for fremtidsrettet avfallsbehandling!   

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
Vi Gratulerer ØSTBØ AS avd RANA med ny 
beltegående KOMPTECH TERMINATOR 3400S!   

Vi treffes på stand 139,140  

basert på palmeolje (se egen rute om fossilfri 
transport). Asko er også i ferd med å bygge 
landets største solcelleanlegg, 8000 m² 
installeres nå på selskapets lager i Våler. På 
Vestby er det foreløpig 2500 m², men her 
er det planer om en firedobling. Konsernets 
langsiktige mål er klimanøytralitet. Med 
dagens utslipp på 300 000 tonn CO2 er det 
en vei å gå, men fram til så skjer skal det 
betales ”klimabøter” i form av miljøinvester-
inger.

GOD SORTERING SKAL LØNNE SEG
Men tilbake til kildesorteringen, Grostøl 
forteller at kjøpmennene får betalt for rene 
fraksjoner av papp og plast, men dersom 
sorteringen er for dårlig til videresending må 
det betales restavfallspris.

 – Gjøres differansen kunstig høy for å 
stimulere til god sortering?

 – Nja, vi tar nok risikoen ved de svingende 
prisene på sekundære råvarer, men tar ikke 
mer betalt for restavfallet enn det koster oss 
å bli kvitt det. Kanskje vi burde øke litt her? 
Dette er en balansegang, vi ønsker definitivt 
å stimulere kjøpmennene ved at det skal 
være ulønnsomt å være miljøsynder. Men vi 
vil jo samtidig ha et godt forhold til de som 
selger varene våre, sier Grostøl. 

KRAVSTOR KUNDE
KING 2 betyr ikke at alt butikkavfall finner 
veien til Vestby, restavfall hentes fortsatt av 
renovasjonsaktørene.  De fleste butikkene 
er for tiden omfattet av landsdekkende 
avtaler Norgesgruppen har inngått med flere 
renovatører på butikkleddet. – Vi vurderer 
materialgjenvinningsgrad, etikk og pris og 
landet på Norsk Gjenvinning denne gangen 

for grossistleddet ASKO. Men andre har 
vært inne før og vi er ikke redd for å bruke 
vår markedsmakt for å sikre en avfallshånd-
tering vi kan stå inne for. Her har vi en klar 
marsjordre fra eierne, sier Grostøl.

MER TIL DYREFÔR
Asko har sitt eget avfallshierarki for matav-
fall (se figur) og er opptatt av å flytte så mye 
som mulig oppover i denne pyramiden. Usolgt 
brød hentes av Norgesgruppens leverandør 
Bakehuset (tidligere Bakers) og går til dyrefôr. 
Og Grostøl forteller at det nå gjennomføres 
et pilotprosjekt der også usalgbar frukt og 
grønnsaker hentes av egne biler for å kunne 
utnyttes til dyrefôr. Det dreier seg om betyd-
elige mengder, rundt 13 000 tonn årlig. Men 
det er naturligvis viktig at avfallsfraksjoner 
som transporteres med Norgesgruppens biler 
ikke griser til bilene. – Vi tester her et opplegg 
med forseglede poser som settes ned i 
kasser, forklarer Grostøl. 

Men dyr skal ikke spise dyr, så mye matav-
fall må tas hånd om på annen måte.  – Vi 
prøver så langt som råd å utnytte dette til 
biogass.  Men det er dessverre ikke mulig 
overalt, norsk biogasspolitikk står litt i 
stampe, sier Grostøl.

Norgesgruppen har laget sin egen variant av avfalls-
hierarkiet spesielt for matavfall.

›

8

Mat til dyrefor

NorgesGruppen og ASKO modell
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NORSK ENERGIGJENVINNING AS
Norsk Energigjenvinning AS har utført kverning av 
treavfall og restavfall på det skandinaviske marked 
siden 1988. Vi har omfattende erfaring og en godt 
utviklet maskinpark. 

For kverning og hugging av tømmer, retur tre, hage 
& park eller husholdnings- / industriavfall er vi den 
naturlige samarbeidspartner.

Kverning av søppel Kverning av rundvirke Kverning av hage- og 
parkavfall

Kverning av retur tre Båtlasting Flis av rundvirke Flis av returtre 

Telefon: 380 81 180 | Web: www.neg.no

GJENVINNING

VIL REDUSERE MATSVINNET
Men det beste er naturligvis at maten som 
distribueres blir spist av mennesker. Et tema 
som lenge har opptatt Norgesgruppen er 
reduksjon av det såkalte matsvinnet, altså 
kastingen av mat. Tidligere konsernsjef 
Sverre Leiro var initiativtaker til Matsen-
tralen, som samler inn mat fra produsenter, 
grossister og butikker og sørger for å fordele 
den til veldedige organisasjoner som driver 
matutdeling. Norgesgruppen deltar også 
aktivt i ForMat-prosjektet. – Butikkene gjør 
også mye, Kiwi-kjeden har fjernet alle tilbud 
av typen «Ta tre, betal for to», nå tar man 
en og betaler for en. Vi får også produsert 
brød i ulike størrelser. Og varer som nærmer 
seg siste forbruksdag blir nedpriset eller 
dypfryst i langt større grad enn før.  Dette 
er et område som har politikernes oppmerk-
somhet, både i EU og nasjonalt. Frankrike 
innførte nettopp et forbud mot matkasting 
fra grossist- og butikkleddet.  Jeg håper vi kan 
fortsette arbeidet med dette viktige temaet 
uten en slik regulering, sier Grostøl.

STÅLKONTROLL
ASKO har foreløpig ikke etablert seg som 

trader av avfallsfraksjoner, det er Norsk Gjen-
vinning som sørger for nedstrømsløsningene. 
– I  forrige anbudsrunde trakk vi ut plasten 
fordi Norsk Gjenvinning ikke kunne garantere 
avsetning innenfor Europa, men nå er det på 
plass, forteller Grostøl. 

Grostøl suppleres her av Knut Lund, som 
har stått for mye av det praktiske arbeidet 
rundt gjennomføringen av King2. Han 
forteller at ASKO gjennom sin strekkode-
merk ing av hver enkelt ball har like god 

sporing på avfallet som kommer inn som på 
matvarene som går ut. – Vi vet akkurat hva 
vi får fra hvem og butikkene mottar måned-
lige rapporter, forklarer han. – Vårt system 
har faktisk også vært brukt til å avsløre 
uhumskheter hos nedstrømsaktørene. Når 
du vet helt nøyaktig hva du har levert er det 
lett å avsløre om noen senere i verdikjeden 
spiser av lasset, sier Grostøl, uten å ville gå 
ytterlig ere i detaljer.

Ingenting å si på kvaliteten av denne 
plastfolien fra Norgesgruppens butikker. 

Rundt 2000 tonn plast videresendes 
årlig, Norsk Gjenvinning sørger for 

kortreist avsetning.›
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Kjell Løvbakken
kjell@videreutvikling.no
+47 909 57 272
videreutvikling.no forstå morgendagen

HVOR ER VIRKSOMHETEN DIN PÅ VEI - OG VIL DU DIT? 
Bevisstgjøring, strategi og endringsledelse

Annonse_180x85.indd   3 11.05.16   15.49

RENSING AV SIGEVANN
MED NY TEKNOLOGI 

Besøk oss på stand 16 
på Avfallskonferansen

Stolt vinner av 
Avfall Norges 
Innovasjonspris 2015!

www.mivanor.no
Telefon: 95 21 19 19

– Vi tror elektrifisering og 
hydrogen er den langsiktige 
løsningen, men det ligger litt 
fram. I mellomtiden satser vi blant 
annet på bærekraftig produsert 
biodrivstoff, sier Bjarte Grostøl. 

ASKO var tidlig ute med å ta 
i bruk bioetanol og i dag kjører 
rundt 40 av selskapets distribu-
sjonsbiler på drivstoff produsert 
hos Borregaard, mens rundt 200 
av selskapets 600 biler nå kjører 
på biodiesel. Asko har også tre 
biogassbiler i drift. Og flere skal 
det bli i årene framover.

Det har hittil vært en 
«sannhet» at tyngre kjøretøyer 
ikke egner seg for batteridrift. 

Men ASKO har i vår anskaffet tre 
elektriske lastebiler, produsert 
av den nederlandske fabrikken 
Emoss. De skal ha en rekkevidde 
på mellom 15 og 23 mil og er tatt 
i bruk i Oslo, Bergen og Trond-
heim. 

Og neste år skal den første 
hydrogendrevne lastebilen tas i 
bruk i Trondheim, til overmål på 
«egenprodusert» hydrogen fra 
solcelleanlegget på taket hos 
Asko Midt-Norge. Det dreier seg 
om et pilotprosjekt sammen med 
Sintef, i 2017 til 2019 skal det 
testes ut produksjon til fire biler 
og ti trucker. 

Fossilfri varetransport
Blant Norgesgruppens ambisiøse miljømål er fossilfri distribusjon av mat innen 2020. 
Skal man klare det må alle tilgjengelige løsninger tas i bruk. 

Asko har anskaffet tre slike 16 tonns elektriske lastebiler. Neste år vil selskapet 
etter planen også ta i bruk hydrogendrevne biler. 
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www.backers.de

Backers stjernesikt
n 2 eller 3 fraksjoner
n Hjul, belter, krokløft, skid
n Spesielt egnet for vanskelige 

masser
n Kompost, torv, flis, matjord

 

17|                            | nr 6 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

GJENVINNING

Anlegget skal offisielt åpnes 21. juni, men 
fikk midlertidig brukstillatelse sist i april. 
Daglig leder Knut Eirik Ballestad legger ikke 
skjul på sin tilfredshet over at en ny stasjon 
med stor kapasitet, som også inkluderer et 
nytt stort mottak for farlig avfall, nå er på 
plass. – Nå blir all aktivitet i konsernet samlet 
på Heggstadmoen, sier han fornøyd. 

Men den nye gjenvinningsstasjonen i 
Trondheim når ikke helt opp i kampen om å 
være landets dyreste. Ballestad forteller at 
totalrammen for prosjektet er 112 millioner, 
da er kjøp av 13,5 daa tomt inkludert. – Som 
med alt annet vi holder på med er det satset 
på nøkterne løsninger, sier han lurt. 

RESTAVFALLET VEIES
I Trondheim er opplegget nå slik at hushold-
ningene kan levere kildesorterte fraksjoner 
gratis, mens restavfallet faktureres etter 
vekt. Og stasjonen er organisert slik at alle 
må passere den såkalte gratissiden – med 
kontainere for alle kildesorteringsfraksjonene 
først – deretter kommer man til de betalte 
restavfallsfraksjonene. – Opplegget er at 
bilene veies etter de har passert gratissiden 
og på vei ut. Dermed registreres restavfalls-
mengden som differansen og faktureres med 
kr 1,38 pr kg, dersom det dreier seg om mer 

enn 10 kg, forklarer Dragana Beric Skjøstad, 
driftsleder på gjenvinningsstasjonen.  
– Vi har også forbedret skiltingen, ved alle 
kontainerne står det nå symboler og tekst, 
faktisk også noen ord om hva fraksjonen 
utnyttes til, sier Skjøstad, som er sikker på at 
dette opplegget vil øke gjenvinningsandelen 
på stasjonen. Den nye gjenvinningsstasjonen 
har 25 ansatte hvorav 11 er knyttet til 
mottaket av farlig avfall. 

NÆRINGSKUNDER TIL NABOEN
Hun forteller videre at den nye stasjonen 
ikke er helt fullført, den skal stenges noen 
dager, blant annet for å fullføre asfalteringen 
og installere telleverk. – Jeg kan derfor ikke 
gi deg helt eksakte tall. Men vi har tatt imot 
250 biler i timen på lørdager og ventetiden 
var ikke over fire minutter, sier hun. 

Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er 
forbeholdt husholdninger i Trondheim og 
Klæbu, men noen form for adgangskontroll 
har man ikke innført. – Vi har skaffet oss 
oversikt over løsningene som finnes og 
vurderer det, sier Dragana Skjøstad. Men hun 
mener det  evinnelige skillet mellom nærings- 
og husholdningskunder er et overkommelig 
problem. – Det er jo litt forskjell på avfallet 
og har vi mistanke tar vi kontakt og sender 
folk over til Retura, som har mottak rett ved 
siden av. De fleste godtar dette, sier hun. 
Det hjelper også på at det ikke er adgang 
for kjøretøyer større enn 3,5 tonn på gjen-
vinningsstasjonen

BRUKOM – BRA FOR ALLE
Dragana Skjøstad forteller at større 
 kontainere og komprimeringsutstyr gjør 

Nytt og flott også i Trondheim
Trondheim melder seg på i 
 rekken av nye, flotte gjen-
vinningsstasjoner. I disse dager 
ferdigstilles gjenvinningssta-
sjonen på Heggstadmoen. 
Den er Trondheims eneste 
og  dimensjonert for 200 000 
besøk i året. 

Av Johs. Bjørndal

Driftsleder Dragana Beric Skjøstad på gjenvinningsstasjonen og daglig leder Knut Erik Ballestad i Trondheim 
Renholdverk er svært fornøyde med å kunne ønske trønderhovedstadens innbyggere velkommen til en moderne 
gjenvinningsstasjon med stor kapasitet. Foto: Ronny Danielsen.
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Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Transport Systems AS.

           Transportplanlegging, ruteplanlegging, container/dunk 
logistikk og abonnement i et og samme system som reduserer tids- 
forbruket i administrasjonen og gir bedre kvalitetskontroll.

hogia.no/transport

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

Ta kontakt med oss på Hogia Transport Systems AS for en uforpliktende prat 
om hvordan vi kan effektivisere din hverdag! Telefon 98 29 00 00 eller 
salg.transport@hogia.no  

videre håndtering og transport av gjenvinnings-
fraksjonene mer effektiv. Hun er også svært 
fornøyd med at den nye gjenvinningsstasjonen 
gir bedre muligheter for ombruk. – Gjennom 
prosjektet BrukOm har vi i samarbeid med 
kommunens kvalifiseringssenter for innvandrere 
og attføringsbedriften Prima fått etablert et 
opplegg der vi også kan reparere brukbare ting, 
for eksempel sykler. Disse sakene deles ut igjen 
helt gratis til besøkende og vi opplever at de 
som får arbeidspraksis gjennom dette tiltaket er 
svært fornøyd med det. Vi er faktisk veldig stolte 
over å ha fått på plass dette opplegget, det vil 
mangedoble ombruksandelen her, sier hun. 

Alt ligger til rette for riktig sortering på den nye gjenvin-
ningsstasjonen, der sorteringslommene også er forsynt 
med noen ord om hva de ulike fraksjonene gjenvinnes til. 
Knut Eirik Ballestad gir en av den nye stasjonens første 
kunder en hjelpende hånd. Foto: Ronny Danielsen.
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Scaleit er Norges ledende leverandør av programvare for 
bilvektsystemer.   Vårt vektsystem Scaleit Pro utvides nå med en ny 
modul for elektronisk deklarasjon og innrapportering av Farlig Avfall   
 
Modulen inneholder alle relevante rapporter og statistikker og 
oppfyller alle de nye krav som stilles til deklarering av Farlig Avfall  
 
Scaleit er Norges største leverandør av vekter og veiesystemer til  
miljøsektoren. Vi leverer komplette løsninger med mobilt vektkontor,  
brovekter, containervekter, programvare, betalingsterminaler, kamera,  
bommer etc, og har vektbransjens beste support- og serviceapparat. 
 
   
 
   
 
 

Tlf: 64 83 67 50      
admin@scaleit.no 

www.scaleit.no 
 

Scaleit vektsystem med ny modul 
for deklarering av Farlig Avfall 

Trondheim Renholdverks mottak 
for farlig avfall var tidligere relativt 
kummerlig lokalisert på Sluppen nede 
i byen. Med etableringen av den nye 
gjenvinningsstasjonen ser verden helt 
annerledes ut. – Nå har vi full kontroll på 
det farlige avfallet. Vi har fått et stort 
kundemottak på bakkeplan på selve 
gjenvinningsstasjonen, der alt avfall fra 
husholdningene tas imot over disk. Dette går 
i en vareheis ned til underetasjen der vi har 
sortering og et stort lager. Der tar vi også 
imot farlig avfall fra små og mellomstore 
bedrifter, forteller Johnsrud. Underetasjen 
er faktisk på 2000 m² og innredet slik at 
modulvogntog kan kjøres både inn og ut. 

På spørsmål om dette virkelig er 
nødvendig svarer Johnsrud at det nok er 
et anlegg som tar høyde for framtida, men 
at avfallsmengdene er betydelige. – Vi har 
tidligere tatt imot rundt 750 tonn i året, vi 
regner med at dette vil øke framover. Når det 
gjelder forholdet mellom husholdnings- og 
næringskunder mener Johnsrud at dette 
fungerer greit.  
– Vi er forholdsvis strenge, men det er klart 

at om man virkelig vil lure systemet så er 
det fortsatt mulig. Vi ser jo av og til at 
malere bruker de ubetjente miljøstasjonene 
nede i byen, men noe stort problem er det 
ikke. Det vi sliter med for tiden er den nye 
E-deklareringen av farlig avfall, men det vil 

nok gå seg til etter hvert, sier han. 
Det nye FA-mottaket i Trondheim ble nylig 

vist fram til deltagerne på Avfall Norges 
seminar for farlig avfall. – Det var ingen 
av deltakerne som sa at de hadde bedre 
løsninger, sier Stein Johnsrud. 

Stein Johnsrud, driftsleder for farlig avfall i TRV, tar imot kunder på det nye FA-mottaket på 
Heggstadmoen. Foto: Ronny Danielsen.

GJENVINNING

– Som å komme til himmelen
Den nye gjenvinningsstasjonen 
i Trondheim inneholder et nytt 
mottak for farlig avfall som få 
kan oppvise maken til. Stein 
Johnsrud, driftsleder for farlig 
avfall, er da også mildt sagt 
fornøyd. 
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Ting skjer raskt i avfall- og gjenvinnings-
bransjen. Det kan virke sånn, men det er 
faktisk ikke lenge siden vi tenkte lineært, 
og avfall utgjorde den siste stasjonen i 
verdikjeden. En tid hvor avfall ble definert 
som verdiløse rester, rester som vi gravde ned 
i deponier. 

NØKKELROLLE
I dag vet vi at avfall er ressurser. Vi vet 
at for å ta steget fra å tenke lineært til 
sirkulært, så utgjør avfall- og gjenvinnings-
bransjen et nød vendig ledd. Dersom vi 
skal kunne nå målsetningene som ligger i 
lavutslippssamfunnet, må kretsløpsbasert 
avfallshåndtering bli en realitet på helt nye 
måter. Avfall- og gjenvinningsbransjen kan 
spille en nøkkelrolle i sirkulærøkonomien, men 
det krever at bransjen står sammen om våre 
felles utfordringer.

STØRRE GJENNOMSLAG
For Avfall Norge er det helt åpenbart at en 
samlet bransje er en styrket bransje. Ved at 
våre private og offentlige medlemmer løfter i 
lag, får vi i tillegg sterkere gjennomslagskraft 
hos beslutningstakere i regjeringen og 
på Stortinget når vi arbeider for bedre 
rammebetingelser for bransjen. Våre 
med lemmer er både i offentlig og privat eie, 
noen er store og noen er små, de holder til 
i bygd og i by. Men alle er de opptatt av å 
kunne utnytte våre ressurser på best mulig 
måte og tilby sikre arbeidsplasser . 

FELLES BRANSJESTANDARD
Mange aktører i samfunnet er opptatt av 
det vi driver med, og Avfall Norge søker hele 
tiden å kunne tilby mer og bedre informasjon 
til de mange som tar kontakt med oss. Vi har 
derfor igangsatt et kartleggingsarbeid, hvor 

vi prøver å sammenstille et større bilde av 
avfall- og gjenvinningsmarkedet. 

Avfall- og gjenvinningsbransjen står midt 
i et paradigmeskifte. Det er behov for å 
utvikle felles bransjestandarder, som gjør 
flyten i bransjen lettere. Vi tror at økt bruk 
av sertifisering også kan bidra til å heve 
oss, og håper at flere tar i bruk standarder 
for eksempel for samfunnsansvar (CRS 
Performance Ladder). 

MER SOM SAMLER ENN 
SOM SPLITTER
Bransjen vår berører flere samfunnssektorer: 
næringsliv og forskning, samferdsel og 
selvsagt energi og miljø. Ved å stå samlet 
kan vi få stor påvirkningskraft og være en 
kraftfull pådriver for det grønne skiftet. Til 
tross for enkelte skillelinjer, er det mer som 

samler bransjen enn det er som splitter den. 
Vi vil derfor også undersøke hvilke politiske 
saker som betyr mest for våre medlemmer, 
og drive aktivt politisk påvirkningsarbeid for å 
få gjennomslag for disse.

Vi håper at kartleggingen av både 
bransjefakta og politisk engasjement vil 
gjøre det lettere å belyse vårt bidrag til å 
løse samfunnsutfordringer. Avfall Norge er 
avfall- og gjenvinningsbransjens naturlige 
midtpunkt, og vi skal gjøre alt vi kan for å 
samle og styrke bransjen på veien frem mot 
det sirkulære samfunn.

En samlet og styrket bransje
Snart ett år har gått siden 
Avfall Norge utvidet mulig-
heten til å bli hovedmedlem 
til å gjelde for både private 
og offentlige virksomheter. 
Det er duket for å høste av et 
potensial som vi til nå bare 
har sett konturene av.

 Av Nancy Strand, 
administrerende direktør i Avfall Norge

I årets utgaver av Kretsløpet vil sentrale aktører i avfallsbransjen bli 
utfordret til å ytre seg om bestemte temaer. Denne gang gikk pinnen 
til Nancy Strand, administrerende direktør  i Avfall Norge. Hun er opp-
tatt av at en bransje der private og offentlige aktører slår kreftene 
sammen vil kunne gjøre en bedre jobb for miljøet

.
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Entusiasten i nord
Det er en helhjertet forsvarer av avfallsbehandling i offentlig 
regi som nå kan ønske velkommen til Avfallskonferanse i 
Tromsø. – Vi er ikke bare en operatør, men en samfunnsaktør, 
sier Remiks-direktør Bård Jørgensen.

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

›

Men en egenartet blandingsdialekt røper at 
Tromsø-entusiasten trådte sine barnesko 
adskillig lengre sør. Mannen er født og 
oppvokst i Fredrikstad, men forlot plankebyen 
allerede i 1972, i første omgang for å studere 
samfunnsvitenskap i Bergen. Etter utdan-
nelsen ble det jobb for ILO, FN's organisasjon 
for arbeidslivet. Dette brakte blant annet 
unge Jørgensen til Costa Rica, der han i tre år 
drev et lederopplæringsprosjekt for samvir-
kebevegelsen i Latin-Amerika. Til Tromsø kom 
mannen i 1982, fordi kona fikk jobb der, som 
han sier. Han startet sin kommunale karriere 
i 1989, som noe han kaller "organisasjons-
sykepleier" hos teknisk kommunaldirektør. 
– I den jobben hadde jeg mye kontakt med 
driftspersonell innen vann- avløp og reno-
vasjon, og gjennom det fikk jeg lyst på mer 
action og mindre byråkrati, forklarer han. 

Og action har det sannelig blitt, i hvert fall 
fra han overtok som  renovasjonssjef i Tromsø 
i 1997. 

– Jeg har fått være med på veldig mye interes-
sant. Innføring av kildesortering, omorganisering 
og en rask teknologisk utvikling med innføring 
av optisk sortering, avfallsug, enmannsbe-
tjente renovasjonsbiler og etableringen av 
vår egen miljøpark. Og nå kommer det altså et 
forbrenningsanlegg i tilknytning til den, sier han 
fornøyd. 

Etter omorganiseringen for snart ti år siden 
er Bård Jørgensen direktør i det kommunalt 
heleide aksjeselskapet Remiks Miljøpark AS. 
Med sine tre datterselskaper, Remiks Hushold-
ning AS, Remiks Produksjon AS og Remiks 
Næring AS, står Remiks for all innsamling av 
husholdningsavfall i egenregi, driver et moderne 
optibag-anlegg og bearbeider avfallsressursene 
for gjenvinning. Datterselskapet Remiks Næring 
er dessuten en dominerende aktør på nærings-
avfall i regionen. 

Men Jørgensen har slett ikke dårlig samvit-
tighet av den grunn: – Vi driver konkurranse på 
like vilkår. Vi har organisert virksomheten slik 
ESA og Norsk Industri ønsker, med knivskarpe 
skiller mellom de tre selskapene. Hvem som 
helst kan komme å se oss i kortene når som 

helst. I tillegg er vi et ressurs- og kompetanse-
senter for våre eiere. Det grønne skiftet krever 
kunnskap og mot til å utvikle og ta i bruk ny 
teknologi. Der har offentlig eide selskaper en 
rolle. Men samtidig må vi være like opptatt av 
produktivitet og effektiv drift som de private 
kommersielle aktørene. 

Fra sitt kontor på Skattøra, lengst nord på 
Tromsøya, kan Bård Jørgensen nå se et avfalls-
forbrenningsanlegg reise seg på nabotomta 
(se egen sak side 28). Dette har vært tema 
hele hans tid i Tromsø – og mye lenger. – Når 
anlegget står ferdig neste år, er det 50 år siden 
formannskapet i Tromsø fattet et enstemmig 
vedtak om bygging av avfallsforbrennings-
anlegg. Det er jo litt morsomt at faren til 
nestlederen i vårt styre var med å fatte dette 
vedtaket. Siden den gang har atskillige tonn 
brennbart restavfall blitt fraktet ut av byen 
med trailer, aldri kortere enn 400 km fra Tromsø. 
Etter at deponiet vårt ble nedlagt i 1997, har 
alt brennbart restavfall gått ut av landet. Vi 
har aldri fått tilbud fra noen norske anlegg når 
sluttbehandling av dette har vært ute på anbud. 
At etablering av et eget forbrenningsanlegg 
nå realiseres er derfor kjempeflott, og en stor 
miljømessig gevinst. Tenk bare på det faktum 
at vi erstatter 2 millioner «trailerkilometer» pr. 
år med 25 meter transportbånd, og i tillegg blir 
hovedleverandør av fjernvarme i Tromsø.

– Og det plager deg ikke at det er en helt 
privat aktør som gjør det?

– At det er en privat aktør som bygger anlegg 
og distribuerer varme basert på vårt avfall er 
utmerket. De kom til dekket bord, konsekvens-
utredning og reguleringsplan var ferdig og 
prosjektet leier nå kontorer hos oss. Og gjennom 
en langsiktig kontrakt på 10 år pluss opsjon, har 
vi lagt til rette for at dette kunne realiseres. Det 
blir et slags partnerskap uten eierskap. Igjen 
har vi gjort det Norsk Industri sier at offentlige 
aktører ikke gjør, nemlig utvikle et fruktbart 
samarbeid med private og minimalisere risiko 
for tap av offentlige midler. Nå vil 35 000 
tonn restavfall kunne fraktes 25 meter på et 
transportbånd, fra Remiks produksjonsanlegg 
og direkte inn i forbrenningsanleggets mottak, 

ferdig kvernet. En bedre og mer miljøvennlig 
logistikk er ikke mulig å få. Anlegget er dessuten 
nedskalert i forhold til de opprinnelige planene. 
Det er ikke nødvendig å reise langt for å finne 
de 55 000 tonnene dette anlegget har kapa-
sitet til. 

Det har aldri vært Bård Jørgensens stil å vente 
på marsjordre fra sine eiere, altså lokalpolitik-
erne. Han lanserer store planer på eget initiativ, 
blant annet landets første rørbaserte innsam-
lingssystem fra et boligområde – som går direkte 
inn i optibag-anlegget ved Remiks Miljøpark. 
Dette ble finansiert ved at alle i Tromsø fikk økt 
avfallsgebyr.

– Får du aldri høre at du er for geskjeftig?
– Ikke mye. Jeg opplever at politikerne er 

fornøyde med at vi har tatt en aktiv rolle og 
viser gjennomføringskraft. Jeg husker at en 
politiker en gang sa at han «likte resultatene, 
men ikke gikk god for metodene». Det tar jeg 
egentlig som et kompliment. Det er vi som har 
fagkompetansen og jeg synes det er riktig at 
vi bruker den til å arbeide for en miljøvennlig og 
god avfallsbehandling. 

– Hva blir det neste, nå når forbrenningsan-
legget er i boks?

– Vi har jo lenge sortert ut matavfall til 
kompostering. Vi ser på muligheten til å pro-
duse re biogass med oppgradering til drivstoff. 
Dessuten arbeider vi ufortrødent med å bygge 
ut avfallssug, 15% av husholdningsabon-
nentene har nå nedgravde avfallsløsninger. 
Vi har store planer for etablering av dette 
også i sentrum av byen, men vet at dette må 
planlegges ordentlig og koster en del. Men 
politikerne er positive, trafikksituasjonen i byen 
er et hett tema og det er ikke vanskelig å koble 
prosjektet opp mot de ambisiøse klimamålene 
Tromsø har. 

Bård Jørgensen var styreleder i Avfall Norge 
fra 2007 til 2010. Siden den gang har orga-
nisasjonen åpnet for at private aktører kan bli 
fullverdige medlemmer, med stemmerett og full 
pakke. 
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Gneisveien 1, 1816 Skiptvet - Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no, www.ksr-maskin.no 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Innovative og banebrytende maskiner for behandling av biomasse, matjord, kompost, avfall, klebrige / fuktige 
masse m.m— SALG og UTLEIE 

 Stjernesikt 2F / 3F, Flipflowsikt 2F / 3F, Trommelsikt, Saktegående Grovkvern, Vindsikt, Steinutskiller m.m 

 Leveres på hjul, belter, semi-mobil eller som stasjonær anlegg, mange muligheter og alternativer 

 Mer info på vår hjemmeside eller ta kontakt! 

PORTRETTET

– Er du redd for at organisasjonen skal 
bli endret til det ugjenkjennelige?

– Nei, jeg synes det er fornuftig å samle 
kreftene. Nå gjenstår det jo å se hvor interes-
serte de private aktørene egentlig er, Samtidig 
er det litt usikkert hvilket faglig politisk arbeid 
man kan drive når man skal favne alle. Men i 
mitt hode er det gjennom samarbeid mellom 
offentlige selskaper og private aktører at bran-
sjen vil utvikle seg videre. Her synes jeg Norsk 
Industri har stivnet litt i gamle problemstillinger, 
med synspunkter som ikke svarer på dagens 
utfordringer. 

De offentlige avfallsselskapene får en 
nøkkelrolle i Det grønne skiftet og overgangen 
til sirkulær økonomi. Denne statusen bør vi 
utnytte, ikke bare til å ta hånd om avfallet, 
men også gi feedback som kan påvirke selve 
konsummønsteret og produksjonssystemet i en 
mer ressurs- og miljøriktig retning.

– Blir ikke det som å gi kraftbransjen ansvaret 
for ENØK-arbeidet?

– Det kan du kanskje si. Men jeg mener som 
sagt at vi har en rolle som samfunnsaktør, og 
bør kunne arbeide ufortrødent for en bedre 
ressursutnyttelse uten å skjele til om dette vil gi 
oss færre tonn inn på anlegget. Men vi skal også 
arbeide for renere fraksjoner, mer gjenvinnbare 
produkter ut av anlegget. Kort sagt bidra til det 
grønne skiftet.

Og her er det fortsatt litt å ta tak i. For om 
Bård Jørgensen har et godt grep på byens 
politikere er han likevel ikke helt fornøyd med 
befolkningens sorteringsdisiplin: 
– Vi har lenge informert under mottoet "Kast 
ikke søppel i avfallet mitt", og vært opptatt av 
at de utsorterte fraksjonene skal være så rene 
som mulig. Vi har sagt at det folk er i tvil om, 
skal de legge i restavfallet. Dette har gitt rene 
gjenvinningsfraksjoner, men dessverre alt for 
mye gjenvinnbart i restavfallsposene, rundt 
40%, i følge siste plukkanalyse,  kunne vært 
sortert og materialgjenvunnet. 

– Har det aldri vært aktuelt å konkurran-
seutsette for eksempel innsamlingen i denne 
kommunen, som har hatt høyreordfører i lange 
perioder?

– Det har vært diskutert flere ganger, senest 
i forrige periode. Jeg er imidlertid overbevist om 
at Remiks positive utvikling som servicebedrift 
ikke hadde vært mulig uten å ha «kontroll» 
på egne sjåfører,- spille på lag med våre 
renovatører. Jeg anser renovatørene som vår 
førstelinje i kampen for god avfallsbehandling.  
Abonnentene kan blant annet ringe direkte 
til sjåføren på sin rute om de har noe å klage 
på. Men vi har rasjonalisert mye. Ved å innføre 
sidelastere har vi kommet opp i mellom 600 og 
1000 tømminger pr dag pr. sjåfør. Sammen med 
økt utbygging av avfallssug har dette halvert 
antallet renovatører, sammenlignet med 1997. 
Skal vi opprettholde egenregi må vi drive like 
effektivt som en privat aktør, det vet alle som 
jobber her. Men de vet også at jeg går i krigen 
for dem hvis de står på. Her kreves full innsats, 
til gjengjeld tjener renovatørene anstendig, 
ingen under 400 000 kroner i året. Vi satser 
også på velferdstiltak og et godt miljø. Annet-
hvert år drar vi utenlands og deltar i et eller 
annet mosjonsløp, sist var vi i Budapest. Og vi 
har treningsrom som står åpent for de ansatte 
hele døgnet og har nettopp skaffet tre el-sykler 
som lånes ut. 

– Høres hyggelig ut, men hva med av   falls-
gebyret?

– Standardabonnementet koster 4700 kroner 
inkl. mva. Det koster å ha en så høy standard på 
tjenesten som vi har i Tromsø. Renovasjonsge-
byret vårt har derfor lenge ligget relativt høyt, 
men har nå kommet under gjennomsnittet i 
Nord-Norge. Økningen har imidlertid vært under 
konsumprisindeksen siden 2010, samtidig som 
vi har inkludert Karlsøy kommune i tjenesten.

Bård Jørgensen har vært portrettert i 
 Kretsløpet tidligere, som nyvalgt styreleder 
i Avfall Norge i 2007. Han var da 56 år og 

forkynte at hans idrettslige ambisjon var å ta 
seg fram ti kilometer på færre minutter enn han 
var år. Nå er mannen 64 år, uten at vi kan merke 
noen endring, verken av det visuelle inntrykket 
eller entusiasmen. Men hvordan går det med 
den sportslige ambisjonen?

– Den er fortsatt intakt, men jeg trenger å 
trene litt mer nå.

Det blir neppe noe av denne uka, Avfallskon-
feransen 2016 står for døra, og som i 2002 
går den av stabelen i Tromsø. Bård Jørgensen 
er naturligvis en entusiastisk vert og legger ut. 
 – Avfallskonferansen blir en del av «Den grønne 
uka» i Tromsø. (Se  https://www.facebook.com/
gronnespor/ ). Til forskjell fra tidligere konfe-
ranser, vil vi at arrangementet i større grad skal 
prege byen. Befolkningen skal merke at det 
er avfallsreduksjon og gjenvinning som står i 
fokus uka fra 4-11. juni. Vi vil ha flere arrange-
menter for publikum med fokus på redesign og 
matsvinn.  På avslutningsdagen arrangerer vi 
en stor uteservering på Stortorget, basert på 
utgått mat, for byens befolkning . Mesterkokker 
vil tilberede og «matsvinngeneralen» Tristam 
Stuart kommer fra England for å delta, det hele 
med den hensikt å øke befolkningens bevissthet 
til en bedre utnyttelse av matressursene. Dette 
skjer etter at konferansen er avsluttet, så folk 
må ikke bestille fly for tidlig hjem torsdagen, 
formaner Bård. 

Konferansen har undertittelen «klima og 
kapital». Bård Jørgensen er for så vidt opptatt av 
begge deler: – Vi står over for en situasjon som 
krever stor innsats fra hver enkelt av oss. Men 
klimakampen er foreløpig for uhåndgripelig, det 
må tas mer konkrete grep. Markedet må abso-
lutt brukes der det fungerer, men vi kommer ikke 
utenom strengere reguleringer, avslutter han. 

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

Vi tar ansvar! Våre erfarne medarbeidere sørger for at du 

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

naboer.

Miljø-Teknologi - din ekspert på lukt og gassrensing

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 

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

VI LØSER DINE 
LUKTPROBLEMER!
VI TILBYR LUKTREDUKSJON FOR ALLE FORMÅL



GJENVINNING

Det er selskapet Kvitebjørn 
Varme som nå står ansvarlig for 
byggingen av forbrenningsan-
legget og samtidig en utvidelse 
av fjernvarmenettet i Tromsø. 
Dette selskapet ble etablert i 
2014, da Troms Kraft solgte 
sitt datterselskap Troms Kraft 
Varme til Daimyo. Etter svindel 
og milliardtap i datterselskapet 
Kraft & Kultur hadde det regi-
onale kraftselskapet behov for 
«å konstruere seg om kjerne-
virksomheten». De solgte altså 
sin varmevirksomhet inkludert 
fjernvarmenett, varmesentraler 
og et delvis utredet avfallsfor-
brenningsprosjekt. 

DEKKET BORD
– Det var gjort et godt forarbeid 
og vi kom på mange måter til 
dekket bord. Prosjektet var godt 
forankret lokalt og framdriften 
har vært god, sier Anders 
Ombustvedt. Han er såkalt 
Investment Director i Daimyo og 
styreleder i Kvitebjørn Varme. 
Han forteller at anlegget som 

bygges er av typen Weiss, med 
to 10 MW linjer og en kapa-
sitet på rundt 55 000 tonn 
avfall årlig. Anlegget har en 
skråstilt bevegelig rist, med 
kontinuerlig mating og relativt 
lang oppholdstid. Teknologien 
er velprøvd, i Norge finnes 
tilsvarende anlegg for avfall i 
Rakkestad, og for biobrensel i 
Bodø og på Gjøvik. – Banken har 
vel gitt uttrykk for at den ikke var 
interessert i å finansiere teknolo-
giutvikling, sier Ombustvedt tørt. 

Rundt 2/3 av avfallsbehovet 
er allerede sikret gjennom en 
langsiktig avtale med Remiks 
på 10+10 år. Det dreier seg 
om ytterst kortreist kvernet 
restavfall, som kommer på trans-
portbånd fra nærmeste nabo 
på Skattøra, Remiks Miljøpark. 
Ombustvedt nærer heller ingen 
frykt for at resten av kapasiteten 
vil bli stående ubrukt. – Det går 
2000 trailere med avfall ut av 
Tromsø hvert år, og de aller 
fleste skal langt, sier han.

Avfallsforbrenningsanlegget i Tromsø reiser 
seg nå og skal stå ferdig neste vår. Da er det 
 temmelig nøyaktig 50 år siden et enstemmig 
kommunestyre fattet vedtak om å etablere et 
slikt anlegg.    Av Johs. Bjørndal

Forbrenningsanlegg 
– til slutt

Slik vil varmesentralen se ut når den står ferdig om få måneder. 
Remiks Miljøpark ligger rett bak dette bygget.
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arbeidsmiljø og utslipp til luft. 
Våre dyktige og erfarne medarbeidere 
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  - Akkreditert prøvetaking
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bestilling@sintefmolab.no
sentralbord: 404 84 100



FJERNVARMEUTBYGGING
Investeringen i anlegget er 
rundt 250 millioner, i tillegg skal 
det brukes like mye på å utvide 
fjernvarmenettet i Tromsø og 
knytte sammen de tre separate 
nettene som Troms Kraft Varme 
hadde etablert. Disse er basert 
på henholdsvis biobrensel, 
kloakkvarmepumpe og bioolje. 
Nå blir det altså avfall som skal 
varme opp byen, men de tre 
eksisterende varmesentralene 
vil bli opprettholdt for å oppfylle 
kravet til backup og behovet for 
spisslast. Fjernvarmeledning fram 
til Breivika, der store brukere som 
universitetet og sykehuset ligger, 
er ferdig bygget. Enova støtter 
fjernvarmeutbyggingen med 
inntil 100 millioner kroner. 

– Det leveres i dag rundt 
75 GWh fjernvarme i Tromsø. 
Forbrenningsanlegget kan 
levere rundt 150 GWh, vi har 
nå tegnet kontrakter på rundt 
100, sier Espen Aubert, daglig 
leder i Daimyo. Han forteller at 
hans far og styreleder i Daimy, 
Karsten Aubert er trygt plassert 

i Tromsø, som prosjektleder for 
utbyggingen.

MANGSLUNGEN 
 VIRKSOMHET
Som en del husker solgte Daimyo 
sine avfallsaktiviteter til Norsk 
Gjenvinning i 2012. Siden har 
gründerne, i tillegg til prosjektet 
i Tromsø, engasjert seg både 
utenfor landet og avfallsbran-
sjen. – Vi har aksjemajoriteten 
i et biobasert kraftvarmeverk 
i Nederland og i Eiken Meka-
niske Verksted i Hegebostad 
på Sørlandet, som nå blir slått 
sammen med RSM Group. Blant 
produktene herfra er såkalte 
grindrensere, som renser ristene 
ved vanninntakene i kraftverk 
automatisk, forklarer Aubert. – Vi 
er opptatt av vannkraft, avfall 
og bio, sier Aubert. Så mange 
flere forbrenningsprosjekter i 
Norge ser han ikke for seg, men 
Daimyo lukter på prosjekter i 
Polen, Nederland og England, 
forteller han. I tillegg har Daimyo 
as involvert i eiendomsutvikling i 
Oslo og Bergen. 

Ikke mange privatpersoner er involvert på eiersiden i et avfallsforbrenningsanlegg 
med tilhørende fjernvarmenett. Men Anders Ombustvedt (t.v.) og Espen Aubert i 
Daimyo er blant dem.

HAAHJEM® utvikler
og leverer løsninger
til prosessindustri,
pukkverks- og 
gjenvinningsbransjen.

www.haahjem.no

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

FREMTIDSRETTET I MER ENN 100 ÅR

HAAHJEM® CTC 1208 SD
Profesjonell stein- og gjenvinnings-
knuser for bunnaske, anoder, slagg og 
kraftig lang-armert betong.

Komplett anlegg levert til BINGSAi Ålesund i 2016
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Tristram Stuart fortsetter sin ufortrødne kamp mot 
matsvinnet i verden.

Klima og kapital under 
midnattssola
Forrige gang Avfalls-
konferansen gikk av stabelen 
i Tromsø var i 2002, med 550 
deltakere, noe som da var 
rekord. I år er det påmeldt 
nærmere 900 deltagere fra 
alle deler av vår mangslungne 
bransje.

Av Johs. Bjørndal

Mye er endret på 14 år, i 2002 het 
arrangøren Norsk renholdsverk-forening og 
ingen hadde hørt ordet sirkulærøkonomi.  
Nå skal Avfall Norge, som har vært navnet 
siden 2006, legge fram et veikart for at 
vi skal finne fram til denne økonomien. Og 
organisasjonens styre har nettopp vedtatt 
å spørre medlemmene om de vil bytte navn 
igjen. 

Men over til innhold, det blir et betydelig 
internasjonalt tilsnitt under plenumssesjonen 
på Avfallskonferansens første dag. Fra 
England kommer mannen som ga matsvinnet 
et ansikt, Tristram Stuart. ISWA-president 
David Newman er til tross for navnet fra 
Italia, og den norske økonomen Erik Reinert 
er faktisk professor ved universitetet i Tallinn.

– HVA MÅ VI GODTA?
Sistnevnte skal innlede til debatt under 
tittelen klima og kapital.  Reinert (67) er 
kjent for sin kritikk av enkelte økonomiske 
teorier. Han hevder blant annet at tradisjonell 
økonomisk teori legger for stor vekt på 
handel, og for liten vekt på industriell 
innovasjon og produksjon. Reinert har 
stort sett beskjeftiget seg med vekst- og 
utviklingsemner innen økonomien, men 
har de siste årene også blitt synlig i den 
norske politiske debatten. Han ble i 2009 
utnevnt som medlem av Regjeringens 
finanskriseutvalg, men valgte etter hvert å 
trekke seg fra utvalget. 

Fra arrangørens side legges det opp til en 
diskusjon om hvilke inngripende tiltak vi som 
forbrukere er villige til å akseptere for bidra 
til bedre klima og miljø. De som skal diskutere 
dette er Nina Jensen, generalsekretær i 
WWF, Odd Henriksen, stortingsrepresentant 
for Høyre og Per Sandberg, som altså ikke 
er nestlederen i Fremskrittspartiet, men 
en mann av svensk opprinnelse som er 
sekretariatsleder for ekspertutvalget for 
grønn konkurransekraft. Og han vil etter 
diskusjonen få overrakt avfallsbransjens 
Veikart, som han kan ta med seg videre inn i 
ekspertutvalget. 

SIRKULÆRPAKKE OG MATSKANDALE
Etter en vandrelunsj i utstillingsområde 
blir det mer internasjonalt. Men først vil 
statssekretær Lars Andreas Lunde muligens 
fortelle at det vil komme en stortingsmelding 
om avfall, han vil i hvert fall snakke om hvor 
viktig regjeringen synes det grønne skiftet 
er. Og selvsagt vil det bli orientert grundig 
om EU’s sirkulærpakke, det skal ISWA-
president David Newman gjøre. Mannen har 
en mangslungen bakgrunn, han har vært 
næringslivsleder i papirindustrien og leder for 
Greenpeace i Italia.

Han blir etterfulgt av Tristram Stuart, 
som vil snakke om «The Global Food Waste 
Scandal».  Noen kanskje vil huske mannen 
fra fem år tilbake. Da kom den engelske 
journalisten og forfatteren til Oslo for å ta 
imot Sofieprisen, og i den anledning ble det 
arrangert en lunsj for 2000 personer foran 
Stortinget, basert på mat som ellers ville blitt 
kastet. Og et tilsvarende arrangement vil bli 
arrangert i Tromsø torsdag 9. juni, etter at 
avfallskonferansen er avsluttet. 

Men før det blir det festmiddag, sikkert 
basert på førsteklasses råvarer som ingen 
ville drømme om å kaste. Og dans på 
Ishavshotellet. Og musikalsk underholdning 
på Rorbua. Og midnattssol. Og sikkert en del 
som ikke står i programmet. 
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Accon AS 105, 106, 110, 
111

Agenturhuset Salg AS 158
Alles Miljø AS 63, 64, 68, 69
Avfall Norge 121,122
BioBag Norge AS 66,67
BNS Miljø AS 20
Cambi AS 55
Cellwood Machinery AB 58
Cleanergy AB 18
Containerproff AS 136
Dagenborg Maskin AS 76 76
Din utvikling 162
Døvigen AS 157
Eden Aquatech AS 17
Elretur AS 52,53
Enevo Oy 161
Envac Norge AS 90, 91, 92
Envir AB 123

EnviroPac AS
93, 94, 95, 96, 
101, 102, 103, 
104 + utendørs 

utstilling
Eurofins Environment 
Testing Norway AS

100

Faggruppe 
Energiutnyttelse

125,126

Fram Web AS 34
Fretex Nord-Norge AS 163,164
Geminor AS 165,166
Giant Leap 
Technologies AS

131

Gips Recycling Norge AS 29
Hjellnes Consult 10
Hogia Unitch System AS 160

UTSTILLERLISTEUTSTILLERLISTE

       

Hold Norge Rent 112
Intertek Certification AS 29

Kanstad Mekaniske AS
Utendørs 
 utstilling

Kiesel Scandinavia AS 25
KGK Norge AS 19

Kommunalbanken AS 124
Kredinor SA 56
Kreditorforeningen 159
Liebherr-Norge 26
Logiwaste AB 71,72
LOOP 59,6
Magne Gitmark & Co AS 139,140
Mezonic AS 89
Mivanor AS 16
Modulo Beton A/S 132
Mona Mek A/S 88

Namdal Ressurs AS
150, 151, 152, 
154, 155, 156

Norconsult Informasjons-
systemer AS

83,84

Nordcon AS 80
Nordic Fire & Rescue 
Service AS

40

Norkart AS 108,109
Norsk Gjenvinning A/S 141, 142, 143, 

145, 146, 147, 
148, 149

Norsk Glassgjenvinning AS 
(Syklus)

73, 74, 81, 82

Norsk Navigasjon Renova-
sjon AS

12, 13 12,13

OP system AS 116
Optisys AS Kildeboksen 54
Papyrus Norge AS 107

Volvo Maskin AS 128
Aanderaa Data 
Instruments

115

Uniteam AS
Telefon: 63 87 90 70

www.uniteam.no 
Stand 36

Hjellnes Consult as
Telefon: 22 57 48 00

www.hjellnesconsult.no 
Stand 10

UTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULER

Dagenborg Maskin AS
Telefon: 77 60 73 30 
www.dagenborg.no 

Stand 76

OP system Norge as
Telefon: 99 26 81 86

www.opsystem.no 
Stand 116

Magne Gitmark & Co. AS        
Telefon: 37 26 89 00

www.gitmark.no 
Stand 139, 140

Optisys AS      Telefon: 92 82 7447
www.kildeboksen.no

 – facebook.com/kildeboksen
Stand 54

 

Poul Tarp A/S 6
Purac AB 65
Reknes AS 21,22
Renor AS 7,8
Remiks 129
Retura Norge 153
Rosendal Maskin AS 4,5
Ruteretur AS 127
Røros Produkter 9
Sarstedt Norge 11
Scaleit 134,135
Scan Lux Flexible A/S 33
Scanvaegt AS 113,114
Skan-kontroll 57

Strømbergs Plast AS
77, 78, 79, 85, 

86, 87
Total Holding AS/Total 
Packaging AS

30, 31, 32

Tritec Container AS 70
UFF 61,62

UMS AS 75

Uniteam AS 36
Varig Teknikk & Miljø AS 39
VESAR 117, 118, 119, 

120, 133
Vest Systempartner AS 35
Vestteknikk AS 27
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FARLIG AVFALL

Renor, som i sin tillatelse fra myndighet ene 
over lang tid har vært forpliktet til å ta imot 
kvikksølvholdig avfall, har erfart at det byr på 
store utfordringer å få det behandlet på en 
god og redelig måte. Løsningen ble lenge å 
lagre det selv.

– SFT kom på inspeksjoner og skrev lange 
remser med avvik, men vi hadde fortsatt ikke 
noe sted å gjøre av kvikksølvet, fortalte Tom 
Berntsen fra Renor på Miljødirektoratets 
seminar for importører og eksportører av 
avfall i april. I en periode ble det mulighet til 
å levere noe til deponering i en bunker hos 
Norsk Hydro på Herøya, og noe senere i en 
tilsvarende bunker hos Borregaard, men slike 
begrensede deponier blir etter hvert fulle. 
Renor gikk da over til å eksportere avfallet, 
først til tyske UTM og senere til nederlandske 
BTM.

BARE DEPONERING ER TILLATT
I 2009 kom en ny lov som forbyr gjenvinning 
av kvikksølvavfall. Myndighetene ønsker å 
få kvikksølvet ut av kretsløpet. Men i Norge 
finnes det ingen behandlingsløsninger for 
slikt avfall. 

– Vi fikk da tips om det tyske selskapet 
DELA av Ekokem som vi har samarbeidet 
med i mange år. De hadde begynt å levere 
til DELA og hadde vært der på kontroll, 
og de konkluderte med at de drev seriøst, 
fortalte Berntsen. Renor gjorde dermed også 

avtale med DELA via selskapets svenske 
kontaktperson og søkte myndighetene om 
tillatelse til å sende de 8 tonnene de hadde 
med kvikksølvholdig avfall på lager dit. Der 
skulle kvikksølvet stabiliseres og deponeres i 
saltgruver.

– Vi fikk ja fra norske myndigheter, vi fikk 
godkjenning av tyske myndigheter, og sendte 
det av gårde. Etter kort tid fikk vi også en 
bekreftelse fra DELA på at avfallet var 
mottatt, alt så helt greit ut, sa Berntsen. 
Men etter en stund etterlyste Renor en 
bekreftelse på at avfallet også var behandlet. 
Den kom, men bare for halvparten av avfallet. 

– Og så begynte ting å skje ganske fort. 
Vi fikk beskjed fra tyske myndigheter om at 
eksporttillatelsen vår var inndratt. Og så fikk 
vi vite at en del folk i DELA var arrestert. Og 
selskapet vi hadde sendt avfall til var kjøpt 
opp av et annet selskap som het NQR.

GROV SVINDEL
– DELA var et dårlig bekjentskap. Det var 
kriminalitet satt i system. De hadde en 
eneste motivasjon – å tjene penger fort, og 
så å stikke av i reneste Olsenbanden-stil til 
varmere strøk, sa Berntsen. Kvikksølv er en 
handelsvare som det er knyttet stor betal-
ingsvilje til på det illegale markedet. Det viste 
seg at DELA slett ikke hadde drevet i tråd 
med sine tillatelser, men solgt store mengder 
kvikksølv via Sveits og ut på verdensmark-

edet. De hadde bare ikke rukket å gjøre det 
med Renors avfall ennå da de ble avslørt. 
Da Ekokem var på inspeksjon ble de presen-
tert for fat som tilsynelatende var fulle av 
ferdigbehandlet kvikksølv klart til deponering 
i saltgruvene. I virkeligheten var fatene fylt 
med gummimasse med bare et tynt lag kvikk-
sølv på toppen.

FIKK REGNINGA TO GANGER
Renors folk ble overrasket da det viste seg 
at tyske myndigheter ville ha dem til å hente 
avfallet tilbake igjen fra Tyskland til Norge. 
– Vi hadde jo allerede betalt mange hundre 
tusen kroner for destruksjon av avfallet. Vi 
synes ikke det var en god ide å ta det tilbake 
til Norge, siden det ikke finnes behandlings-
løsninger for kvikksølv her, fortalte Berntsen. 
Sammen med Miljødirektoratet henvendte 
de seg til tyske myndigheter og foreslo å få 
avfallet behandlet av NQR når utstyret de 
hadde kjøpt opp var satt i drift. Det fikk de 
aksept for. 

– Jeg reiste ned og møtte de nye eierne og 
så på anlegget der – at ting fungerte greit. 
Og så fikk jeg med meg faktura hjem på noen 
hundre tusen kroner som de gjerne ville ha 
med en gang, slik at de kunne behandle det 
avfallet som vi hadde betalt for før.

– Du kan ikke stole på noen

Tom Berntsen fra Renor har fått erfare at en eksport-
tillatelse fra myndighetene ikke er noen sikkerhet for 

at mottaker av avfallet driver lovlig.

– Renor fikk anbefalt et tysk behandlings-
anlegg for kvikksølvholdig avfall av en seriøs 
nordisk aktør og fikk tillatelse til å eksportere 
dit av både norske og tyske myndigheter. 
 Renor ble likevel sittende med regninga da 
det viste seg at mottaker drev med svindel.

Av Astri Kløvstad
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– Du kan ikke stole på noen
ALENE MED ANSVARET
– Vi var kanskje naive, men vi trodde at når 
norske myndigheter godkjente vår avtale 
med DELA, når tyske myndigheter gjorde det 
samme og når et anerkjent og seriøst selskap 
anbefalte dem, så hadde vi sikret oss godt 
nok, sa Berntsen som lekte med tanken om å 
sende den nye regninga til Miljødirektoratet.

– For de ga oss jo tillatelse til å sende 
avfallet dit. Og da stolte vi på at deres runde 
med tyske myndigheter hadde vært så 
grundig at dette var greit. Men vi har forstått 
nå at den typen dialog bare er på papiret og 
ikke i virkeligheten. Verken norske eller tyske 
myndigheter har vært på det behandlings-
anlegget. Det er vårt ansvar. Det trodde vi 
var dekket opp ved at Ekokem hadde vært 
der. Men de var jo blitt lurt. Så hvem kan du 
egentlig ha tillit til?

Også den svenske traderen fraskriver seg 
alt ansvar og sier at de ikke visste noen ting. 
Og har kommet unna med det. – Jeg søkte råd 
der, og spurte om de kunne hjelpe oss litt i 

den situasjonen vi hadde havnet i. Det kunne 
de. For 2500 kroner timen… Vi bruker ikke så 
mye tradere lenger, slo Berntsen tørt fast.

LAGRING ENESTE LØSNING
Nå er denne kriminaliteten avslørt og et nytt 
selskap som skal drive seriøst er etablert, 
men problemene til Renor er ikke helt over 
ennå. For selv om mengdene er begrenset, 
oppstår det stadig nytt kvikksølvholdig 
avfall. Byråkrati og ulike regler mellom 

delstatsmyndigheter i Tyskland gjør at Renor 
foreløpig ikke får eksportere mer til dette 
behandlingsanlegget, som de nå stoler på og 
har kontrollert. De håper tillatelsene er i orden 
før jul. Inntil videre hoper kvikksølvet seg opp 
hos Renor. 

– Vi har tillatelse til å lagre avfallet i 12 
måneder, ikke lenger. Men vi har ikke noen 
tillatelse til å sende det videre ennå. Så vi 
rapporterer til Miljødirektoratet at vi har brudd 
på våre tillatelser. Og så kommer direktoratet 
på inspeksjon til oss, og gir oss avvik på det 
vi har meldt avvik på. Og det har de dekning 
for å gjøre. Det er vi som bryter vår lagrings-
tillatelse. Men av og til skulle jeg ønske man 
kunne være litt mer pragmatisk når det 
gjelder å skrive avvik, sa Berntsen oppgitt. 
Han la til at dette selvfølgelig gir Renor et 
insitament til å jobbe hardt med å løse dette, 
noe han forsikret at gjøres. 

– Så er det sånn at du ikke kan stole på 
noen? Du kan antakeligvis ikke det, hundre 
prosent, avsluttet Berntsen.“

De hadde en eneste mot-
ivasjon – å tjene penger 
fort, og så å stikke av i 
reneste Olsenbanden-stil…

Vi kan vann, avløpsrensing og biogass, og leverer  
morgendagens løsninger idag!
Vi i Purac arbeider med bygging av vann- og  
avløpsbehandling, samt forbehandling og  
biogass produksjonsanlegg.

Med 60 års erfaring og et dedikert personale,  
kan vi ta alle typer prosjekter, i ulike størrelser  
og bygningsformer.

Hvert prosjekt er unikt i sitt slag - fordi vi alltid tilpasser 
vårt arbeid til gjeldende krav og forhold. Vi styrer hele 
prosjekt fra begynnelse til slutt med respekt for miljøet.

For mer informasjon besøk: www.purac.se eller 
møte oss på stand 65 på Avfallskonferansen i 
Tromsø 7.-9. juni.

www.purac.se
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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)

AVFALLSPOLITIKK

– Grensekontrollen gir resultater
Miljødirektoratets tilsyn av avfallstransporter 
som krysser grensen og aktørene som utfører 
dem har til nå vært aksjonsbasert. Nå inten-
siveres dette arbeidet og blir en kontinuerlig 
prosess.

Av Astri Kløvstad

Senioringeniør Thor Jostein Dahl-
strøm i Tilsyn- og miljødataavdel-
ingen i direktoratet fortalte på 
seminaret om import og eksport 
av avfall at antallet brudd 
avdekket i de utførte aksjonene 
tilsier at dette arbeidet må 
fortsette. – Det er fortsatt et 
forbedringspotensial i bransjen, 
sa han. 

Orienteringen hans dreide seg 
først og fremst om hva myndig-
hetenes innsats for å få en 
profesjonell og lovlydig bransje 
går ut på. Direktoratet har tett 

samarbeid med tollvesenet, men 
også med politiet og fylkes-
mennene om dette. Og målet 
er dels å avdekke og begrense 
ulovlige grensekryssende 
forsendelser av avfall, dels å føre 
risikobasert tilsyn med avfalls-
forsendelser av meldepliktig og 
grønnlistet avfall og dels å øke 
kompetansen både hos aktører 
og myndigheter.

KONTROLLER VIRKER
Grensekryssaksjonene har vært 
gjennomført i 2009 og i 2010, 

og etter en pause på to år, også 
i 2013, 2014 og 2015. De har 
vært arrangert som aksjonsba-
serte kontroller som har vært 
planlagt ved begynnelsen av året 
og hvor man har vært fysisk til 
stede sammen med tollvesenet 

på grenseoverganger, havner og 
terminaler. Andelen av kontrol-
lene hvor det ble gjort funn 
i disse aksjonene har sunket 
fra 82 i 2013 til 37 i 2015, 
og Dahlstrøm mener også at 
bruddene var mer alvorligere i 

Transporter på vei ut av landet må regne med hyppigere kontroller framover.
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BESØK OSS PÅ 
VÅR STAND 
PÅ AVFALLS-
KONFERANSEN 
STAND 7 OG 8

2013. Av de 87 bruddene som ble 
avdekket i 2015, ble 8 betegnet 
som alvorlige. Som alvorlige brudd 
regnes når noe med hensikt er 
feildeklarert, når avfall er dekla-
rert som produkt – typisk eksport 
av elektronikk og bildeler til Afrika, 
når samtykke eller dokumenta-
sjon mangler og når det eksport-
eres til land som ikke er godkjent 
mottaker av den aktuelle typen 
avfall.

I tillegg til disse grensekryss-
aksjonene er det gjennomført 
aksjoner hos meglere, fylkes-
mannens miljøvernavdeling har 
hatt kontroller hos biloppsamlere 
og det har vært gjennomført 
kontroller av batterieksport til 
Baltikum. 

Dahlstrøm understreket at det 
er et prinsipp at tilsyn gjennom-
føres uanmeldt, og at kontrollene 
er stikkprøver. Det betyr at en 
kontroll uten noen avvik ikke er 
en godkjenning av hele systemet 
hos den kontrollerte aktøren. Og 
tilsynsmyndighetene beskriver 
avvikene, ikke hvordan løsningen 
skal være. 

KAN SANKSJONERE
– Vi fokuserer stadig mer på 
rutiner og risikovurdering og 
legger tyngden der miljørisikoen 
er størst. Vi vil bruke mest tid på 
de som er useriøse eller mindre 
profesjonelle, og mindre tid på de 
som vi har erfart er profesjonelle 
og ærlige, fortalte Dahlstrøm.

Miljødirektoratets tilsyn 
knyttet til forurensningsloven er 
gebyr finansiert, det vil si at den 
kontrollerte aktøren betaler for 
ressurs ene tilsynet medfører, 
enten det blir funnet avvik 
eller ikke. Ved avvik blir det gitt 
en frist for tilbakemelding til 
myndighetene om hvilke tiltak 
virksomheten har iverksatt for å 
lukke de påpekte 
avvikene. Holdes 
ikke fristen kan 
aktøren bli ilagt 
tvangsmulkt. 
Andre reaksjons-
former myndig-
hetene kan benytte seg av er å 
nekte grensepassering dersom 
man ser at transporten er risiko-
fylt, eller gi pålegg om å levere 
avfallet til godkjent mottak. 
Tollvesenet kan også holde 
tilbake forsendelser i påvente av 

riktig dokumentasjon. Man kan 
vurdere oppfølgingstilsyn, trekke 
samtykket eller nekte å fornye 
samtykke og i ytterste konse-
kvens gå til politianmeldelse.

TETTERE OPPFØLGING
– Tollvesenet har kommunisert at 
de kommer til å heve prioriteten 
på oppfølging av vårt regelverk, 
og vi vil også ha økt oppmerk-
somhet på risikofylte transporter. 
Dessuten vil vi følge opp tips. 
Vi har mulighet til å unnta tips 
fra offentligheten, inntil det 
eventuelt er en rettssak hvor 
noen må vitne, fortalte Dahl-
strøm. Så framover blir det enda 
tettere samarbeid med andre 
myndigheter som tollvesenet, 
politiet, fylkesmannen og svenske 
kontrollmyndigheter. – Vi ser 
alvorlig på virksomheter som ikke 
iverksetter korrigerende tiltak 
for å hindre gjentakende avvik. 
Det kommer til å bli økt tilsyn 
hos eksportører, spesielt med 
fokus på internkontroll, sa han. 

Dahlstrøm avsluttet 
med å presisere 
to forhold som 
vil bli tett fulgt 
opp i år og som 
han forventer at 
er på plass veldig 

snart: At tolldeklareringen gjøres 
korrekt med informasjon om at 
det er avfall i rubrikk 44, og at 
foretaket er korrekt registrert 
i Brønnøysundregisteret som 
beskrevet i avfallsforskriften 
§13A.“

– Vi legger tyngden 
der miljørisikoen 
er størst…

Thor Jostein Dahlstrøm jobber med tilsyn 
i Miljødirektoratet. På seminaret om 
grensekryssende avfall orienterte han 
om hvordan dette arbeidet foregår og 
hva som vektlegges.
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AVFALLSPOLITIKK

Beate Langset, som nå er senior-
rådgiver i Miljøgift avdelingen i 
direktoratet, opplyste at det er 
rundt 1000 gjeldende samtykker 
for eksport av avfall. I fjor ble 1,6 
millioner tonn meldepliktig avfall 
eksportert, fordelt på 58.500 
transporter. Det kunne hun si 
fordi myndighetene har systemer 
for registrering og rapportering 
av den slags. Dette gjelder 
naturlig nok lovlig eksport. Den 
illegale delen av eksporten er det 
sparsomt med statistikk på. Det 

er det også for grønnlistet avfall , 
som det ikke trengs samtykke for 
å eksportere.

BEDRE STATISTIKK
En av de nye reglene som 
Langset presenterte gjaldt 
nettopp registrering for at 
myndighetene skal få bedre 
oversikt og statistikk, men også 
bedre grunnlag for å utføre de 
kontroller som EU-regelverket 
krever. Fra 1. januar i år skal 
alle norske avfallstranspor-

Nye regler for avfall over grensen
Tillit og miljørisiko var temaet for Miljødirekto-
ratets bransjeseminar for eksportører og impor-
tører av avfall i slutten av april. Der fikk deltak-
erne blant annet høre hvilke endringer som har 
skjedd med regelverket de siste to årene. 

Av Astri Kløvstad

Beate Langset er selv relativt ny i Miljødirektoratet, og hun orienterte om hva an-
net som er nytt, først og fremst når det gjelder regelverket for de som jobber med 
import og eksport av avfall.

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
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PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra vinduer 
kan skade arvestoffet hos dyr.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 
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Nye regler for avfall over grensen
tører, avfallsforhandlere og 
avfallsmeglere være registrert 
i Enhetsregi steret. Langset 
kunne opplyse at de færreste 
har gjort denne registreringen, 
men at kontrollen av dette vil 
bli skjerpet framover. Det er 
også et krav at forhandlere og 
meglere skal føre kronologisk 
journal over farlig avfall.

Også tolldeklarering er 
grunnlag for oversikt og 
statistikk, og reglene her 
ble strammet inn sommeren 
2014. All eksport av avfall skal 
deklareres i TVINN, Tolldirekto-
ratets elektroniske system for 
utveksling av tolldeklarasjoner, 
før det passerer grensen. I utfør-
selsdeklarasjonen i TVINN skal 
meldepliktig avfall legges inn 
med U2  samt NO-nummeret i 
rubrikk 44. For grønnlistet avfall 
skal U3 samt EAL-kode nyttes. 
Miljødirektoratet har dialog med 
Tolldirektoratet for å sikre at 
informasjon blir lagt inn riktig og 
kommer fram i statistikken.

Langset orienterte også 
om at det gjelder nye regler 
dersom man eksporterer brukte 
EE-produkter. Er det snakk om 
EE-avfall, er det grensekryss-
forordningen som gjelder, og 
det var nok det som var mest 
aktuelt for denne forsamlingen, 
trodde Langset. Men dersom 
det er produkter som skal selges 
for ombruk, skal de emballeres, 
hvert produkt skal testes og 
testdokumentasjon skal følge 
med.

ØKT SAMTYKKEGEBYR
Gebyrsatsene for samtykke til 
grensekryssende forsendelse 
av avfall ble endret i februar i 
år. Disse har vært uforandret 
i mange år, og inntil i år har 
det vært en lavere sats for 
samtykke til import enn for 
samtykke til eksport. Men 
saksbehandlingen er i følge 
Langset den samme, og gebyret 
er nå satt likt, til 11.600 kroner 
per samtykke. Langset forklarte 
at gebyrøkningen er gjort for å 
dekke kostnadene ved saksbe-
handlingen.

Selv om man bare skal kjøre 
transitt gjennom Sverige eller 
Finland, må man likevel ha 
samtykke. – Vi har prøvd å få 
til en forenklet prosedyre for 
dette, men har ikke klart det 
ennå, opplyste Langset. Men 
transittsamtykker er i hvert fall 
gebyrfrie, kunne hun fortelle.

Når avfall sendes på båt har 
det tidligere vært krav om eget 
samtykke for hver utskipnings-
havn. Det åpnes nå for at 
samme samtykke benyttes 
for flere utskipningshavner, 
så lenge lasten skal til kun 
ett mottaksanlegg eller én 
mottakshavn.  Men direktoratet 
stiller krav om å bli varslet i 
forkant, slik at man vet hvilken 
dato avfallet skal lastes og 
kontroller kan gjøres.

STRAFFBART Å FORSØKE 
SEG
Langset presiserte også at når 
det i Forurensningslovens §32 
om håndtering av næringsavfall 
heter at «Næringsavfall skal 
bringes til lovlig avfallshånd-
teringsanlegg» innebærer det 
at avfallsprodusenter plikter 
å ha dokumentasjon på at det 
er levert til godkjent anlegg. 
Megler eller forhandler er altså 
ikke godkjent anlegg. 

Det ble også innført endringer 
i strafferammen i fjor. Nå kan 
man idømmes både fengsel 
i inntil 2 år og bøter etter 
 Forurensningslovens §27, 
dersom man forsettlig eller 
uaktsomt innfører eller utfører 
avfall i strid med bestemmel-
sene om grensekryssende 
forsendelse av avfall. Nytt er 
det at også forsøk på ulovlig 
eksport av avfall er straffbart. 

En ny ordning gjør at norske 
bedrifter som importerer avfall 
til gjenvinning kan søke Miljødi-
rektoratet om treårig forhånds-
godkjenning, og for det betaler 
de bare ett gebyr. 



GJENNVINNING

Gjenvinner 110.000 tonn papir i  året
Fabrikken Peterson Packaging i 
Trondheim gjenvinner 110.000 
tonn papp og papir i året. De 
benytter 100 prosent returfiber 
i produksjonen. Framtiden ser 
lys ut. – Vi har gode kontrakter 
med våre leverandører Retura, 
Norsk Gjenvinning og Rekom, 
sier innkjøps- og logistikksjef 
Trond Ole Winther. 

Av Harald Vingelsgaard

Hittil har fabrikken hatt god tilgang til råstoff, 
det har ikke vært noe problem. Slik ser det 
også ut til å bli i fremtiden. Men markedet 
varierer i løpet av året og blir påvirket av 
internasjonale svingninger. 

Rundt 80 prosent av returfiberen som 
brukes til papirproduksjon i fabrikken kommer 
fra Norge, resten kjøpes fra Sverige. Alt kjøres 
inn med trailere, fabrikken ligger på Ranheim 
på nordsiden av Trondheim, tett ved E6 og 
noen hundre meter fra sjøkanten. Peterson 
Packaging er en fabrikk med mange store 
haller og utendørs områder for lagring av 
returavfall. 

LØSES OPP I VANN
Vi blir med fabrikksjef Jean Francois Larosa 
på en omvisning. Returpapp blir levert til 
fabrikken i store bunter.  I den første fabrikk-
hallen blir papp og papir løst opp i vann. Der 
lages papirmassen. 

Lengre inn i fabrikken produseres selve 
papiret, brunt papir, på kjempestore ruller. 
Dette har mange anvendelser og leveres 
både til Norge og andre land. – Vi selger 
noe papir til våre egne fabrikker i Sarpsborg, 

Sverige og Danmark. Resten blir eksportert til 
andre land i Europa og oversjøisk, sier Larosa. 
Fabrikken på Ranheim er Petersons eneste 
papirfabrikk i Norge.

Papiret som lages i Peterson Packaging på 
Ranheim brukes både til produksjon av bølge-
papp, massivpapp emballasje, hylsepapp til 
tekstil- og papirindustrien og til spesialiteter 
som papp-poser og grillkullposer. 

I fabrikken på Ranheim lager de også 
massivpapp – hard papp, det er på en måte 
to fabrikker i en. Store mengder av papiret 
de selv lager, brukes til produksjonen av 
massivpappen. 

Når det produseres massivpapp, limes 
det brune papiret lag på lag, slik at det blir 
hardt. Pappen blir pålimt logo med et tynt lag 
plastpapir.  Og i en maskin stanser de ut papp 

som skal bli til pappesker av forskjel-
lige slag. 

EMBALLASJE TIL INDUSTRIEN
Pappen som lages på Ranheim 
selges til fiskeindustrien, til land-
bruket, og noe til annen industri. 
Store mengder kjøres ut til fiske-
industrien langs norskekysten, litt 
til Island, Færøyene, Skottland og 
Irland. Eskene brukes for eksempel 
som emballasje til fisk og hvalkjøtt. 
Pappeskene fra fabrikken er også 
populære for jordbærbønder – til 
frakt av jordbærkorger. 

Enorme mengder med papir og papp lages 
av Peterson Packaging i Trondheim. Fabrikken 
kjører fem skift døgnet rundt og holder 
stengt kun noen dager i jula og i påsken. 

Produksjonen av papir og papp er så stor, 
at alt som kjøres inn og ut av fabrikken 
tilsvarer 10.000 fulle trailerlass i året. Om 
alle trailerne kjørte samtidig med 100 meter 
avstand fra fremsiden av hver bil, ville det 
vært en kolonne på 100 mil, fra Kristiansand i 
sør til Namsos i Nord-Trøndelag…

SAMFUNNSANSVAR 
OG KLIMAGEVINST
Papir og papp lages opprinnelig av trefiber, 
trærne i skogen er med andre ord råstoffet. 
Men jomfruelig papir og papp lages ikke av 
Peterson Packaging. På Ranheim bruker de 
100 prosent returfiber, og det kan brukes om 
igjen ikke bare en gang, men opptil fem-seks 
ganger. Dette gir naturligvis miljøgevinster. 
– Vi tar et stort miljøansvar ved at vi bruker 
100  prosent returfiber i produksjonen. Vi 
jobber med å bli miljøsertifisert – ISO 14001, 
og med å bli sertifisert innen energiledelse 
ISO 50001.  Peterson Packaging er for øvrig 
FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council), 
fortsatte Jean.

Når man står og ser på fabrikken utenfra, 
kan det ved første øyekast se ut som om det 
kommer røyk opp av pipene. Men røyk er det 
ikke, fabrikken slipper kun ut vanndamp fra 
pipene.

Fabrikksjef Jean Francois Larosa foran maskinen som lager hylsepapp på Ranheim – PM5.

Slik kommer returfibre inn til fabrikken – 
i store bunter – tilkjørt med trailere. 
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Gjenvinner 110.000 tonn papir i  året

MYE PLAST I RÅSTOFFET
Noen prosent av råstoffet som kommer inn til 
fabrikken, består av plast og andre ting som 
ikke burde vært der. Det dreier seg om såpass 
store mengder at fabrikken nå har planer 
om å lage et eget forbrenningsanlegg for 
plast. Hvis alt går etter planen settes dette 
anlegget i drift i 2018.

Peterson Packaging på Ranheim har 170 
ansatte. Omsetningen var i fjor ca 600 

 millioner kroner.  I 2012 fikk Peterson Packa-
ging ny eier, nå er fabrikken 100 prosent 
eid av Pemco- konsernet. Pemco er et norsk 
investeringsselskap som satser på klima-
vennlige energiløsninger, står det på konser-
ne ts egne hjemmesider.  Vi takker fabrikksjef 

Jean Francois Larosa for omvisningen, idet 
det kommer det en trailer full-lastet med 
returpapp inn på oversiden av området, 
mens en trailer full av nytt papir kjører ut fra 
fabrikken. Sirkulær økonomi i praksis.

Peterson Packaging fabrikken på Ranheim, nordsiden 
av Trondheim. Det er ikke forurenset røyk, men ren 
vanndamp som kommer opp fra pipa på fabrikken.

Her er returpapp og returpapir blitt til papirmasse. Her lages papir i fabrikken til Peterson Packaging på 
Ranheim.

Olav Ingstadsvei 12,  1309 Rud
Tlf. 67 17 19 30                      www.ntm.no
NTM Renovasjonspåbygg fra 1 til 4 kammer
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GJENNVINNING

Opplev utviklingen

Liebherr-Norge
Elvesletta 15
2323 Ingeberg
Tlf: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com www.liebherr.no

R922: Høy ytelse og økonomisk
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E-mail: info.norge@liebherr.com www.liebherr.no
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Opplev utviklingen
Materialhåndteringsmaskiner fra Liebherr
• Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet.
• Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet.
• Egen-produserte komponenter med høy kvalitet
• Ergonomisk og oversiktlig arbeidsplass

som sikrer høy produktivitet.

TA KONTALT MED VÅRE SELGERE:
Sigbjørn Gaasø  920 56 518  industri
Håkan Nyhaugen  467 87 900  anlegg
Roy Hasløgård 911 47 478  anlegg, region øst

www.liebherr.no
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Intro Trainee består av 22 
medlemsbedrifter, og hvert år 
blir mellom fire og syv personer 
tatt opp i traineeprogrammet. 
Ordningen gir nyutdannede 
mulighet til bred erfaring, et 
verdifullt nettverk og et godt 
utgangspunkt for yrkesveien 
videre. Samtidig får bedrift ene 
inn unge mennesker med 
verdifull kompetanse og høyt 
utviklingspotensiale. – Traineene 
tilfører kompetanse, og ser ting 
med nye øyne, sier informa-
sjonsmedarbeider i Innherred 
Renovasjon, Øyfrid Knudsen.

Ane Caspara Hammer er 

utdannet ingeniør i logistikk 
og har i tillegg en master i 
teknologi ledelse. Hun er for tiden 
trainee hos Innherred Renova-
sjon, hvor hun har fått arbeide 
både med logistikk, kommunika-
sjon og ulike prosjekter. Hun 
arbeiderer blant annet med en 
midt-norsk strandryddekam-
panje, samt innføring av glass- 
og metallinnsamling i Stjørdalen.

– Jeg trives veldig godt her. Jeg 
har hyggelige kolleger, en god 
blanding av arbeidsoppgaver og 
det er godt tilrettelagt for at jeg 
skal få yte mitt beste. Å jobbe i 
en sikker bransje er også veldig 

positivt, forteller Hammer.
 Innherred Renovasjon har 

vært medlem i ordningen lenge, 
og tok imot sin første trainee 
allerede i 2007. Øyfrid Knudsen 
var selv trainee gjennom Intro 
Trainee før hun etter endt 
periode fikk sin nåværende jobb. 
Hun har stor tro på verdien av 

nettverksbyggingen.
– Traineeprogrammet gjør at 

man får et nettverk på tvers 
av bedrifter, og det har veldig 
mye å si både for traineene og 
bedriftene. At mange blir i en 
av medlemsbedriftene viser at 
opplegget har vært en suksess, 
sier hun.

Innherred Renovasjon med i vellykket 
trainee-ordning
Innherred Renovasjon er et av medlemmene i 
 programmet Intro Trainee, som gir nyutdannede 
et godt utgangspunkt for yrkesveien videre. 
Samtidig får bedriftene nyte godt av deres 
 kompetanse og nye ideer. 

Av Eirin Hoen Tømte, LOOP

Ane Caspara Ham-
mer har valgt å ta 
hele traineeløpet 
hos Innherred 
Renovasjon.
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E-post: lars@uniteam.com, Tlf: 908 72 659

Vinnere gjenvinner!

ETT KNEPP BEDRE!

Landets ledende leverandør av containere. Nå også med
løsninger for miljø og gjenvinning.

KROKKASSER LIFTKASSER KOMBIKASSER

MILJØCONTAINERE, KOMPRIMATORER, PRESSER OG CONTAINERE FOR NEDGRAVING
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Scanvaegt Systems AS

Vestvollveien 32G 2019 Skedsmokorset�

Tel. post@scanvaegt. www.scanvaegt.no9664 6700 no� �

Skandinavias  ledende v  bilvektsleverandør  a løsninger Robuste, driftsikre bilvekter�

Raske mobilveiesystemer�

.Net baser systemet software�

Intelligente veieterminaler�

Trafikkbommer og trafikklys�

Kamera-overvåkning�

GJENNVINNING

 – Jeg vil påstå at mange 
selskaper presenterer altfor posi-
tive gjenvinningstall. Man velger 
de målepunkter som gir best 
resultat, antagelig for å tilfreds-
stille styret og eierne. Men 10 kg 
kildesortert er ikke det samme 
som 10 kg materialgjenvunnet. 
Og mange publiserer ikke tall for 
materialgjenvinning overhode. 
Jeg mener avfallsstatistikkene 

bør fremstilles på samme måte 
som regnskaper, etter en felles 
mal og med samme krav til presi-
sjon, sa Brevik på KS Bedrifts 
avfallsseminar i april.

– VIL HA RETTFERDIG VUR-
DERING
Og hvorfor er Øivind Brevik 
så opptatt av dette? – Når EU 
lanserer nye og ambisiøse mål 

Tull med tall?
ROAF-direktør Øivind Brevik mener statistikken 
som presenteres fra avfallsaktørene er uen s-
artet og lite etterrettelig. Nå har han etter å ha 
mast en stund fått Avfall Norge til å etablere et 
statistikk prosjekt. Her skal man forsøke å rydde 
opp, slik at det blir enighet om definisjoner og 
mer sammenlignbare tall.

Av Johs. Bjørndal

Øivind Brevik, adm. dir. i ROAF, mener mange av landets 105 offentlige avfallsak-
tører pynter på tallene for å gjøre eierne – altså politikerne – fornøyde. 
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UMS Servicevarsling  
lar deg kommunisere 
med alle innbyggerne  

i din kommune!

Løsningen er koblet opp  
mot folkeregisteret og DIFI/Posten

www.ums.no  •  23 50 16 00  • post@ums.no

Møt oss på  

Avfallskonferansen  

for demo! 

STAND 75

for gjenvinning og ombruk må 
vi jo kunne se om vi er på vei til 
å nå dem. Men i tillegg har vi et 
ønske om å kunne følge vår egen 
utvikling, se om vi faktisk blir 
bedre. Vi vil se hvordan vi ligger 
an i forhold til nasjonale mål og 
til andre selskaper. Og vi ønsker 
å være tro mot vår egen strategi, 
nemlig å ta et overordnet klima- 
og miljøansvar. Vi ønsker også en 
rettferdig behandling, at resul-
tatene fra vårt sorteringsanlegg 
faktisk blir sammenlignet med 
reelle gjenvinningstall. 

OPPLAGTE FEIL
Brevik mener statistikkprosjektet 
bør ta mål av seg til å gjøre 
publiserte tall mer sammenlign-
bare. Da må man bli enige om 
felles målepunkter og samme 
definisjoner. Han tok også opp 
opplagte feilkilder som registre-
ring av hytteavfall og kontai-
nerinnsamling av grovavfall fra 
husholdning ene. – Oslo opererer 
med 342 kg avfall pr innbygger 
mens Hvaler har 778 kg, det er 
jo opplagt feil. Og hva med alt 
grovavfallet som samles inn fra 
husholdninger private aktører? Er 
det ikke lenger husholdningsavfall 
når Norsk Gjenvinning eller Retura 

har hentet det, spurte Brevik. Han 
mente også statistikkprosjektet 
bør samarbeide med SSB og 
etablere en gruppe som følger 
opp den såkalte KOSTRA-rappor-
teringen. 

VILJE TIL PRESISJON
Brevik fikk støtte av Rudolf 
Meissner, som nå er fagansvarlig 
for renovasjon i IVAR. – Stol aldri på 
en statistikk du ikke har manipulert 
selv, var hans åpningssalve. Han 
mente SSB var rette instans for 
nasjonale tall, men at selskapene 
må arbeide mer seriøst med egen 
rapportering, «for å vise omgi-
velsene hvor gode vi er og oss 
selv hvor dårlige vi er», som han 
sa. Også Meissner var opptatt av 
mer presise definisjoner og avla 
materialselskapene et par visitter. 
– Kan man snakke om at utsortert 
drikkekartong blir gjenvunnet når 
30% av dem ikke består av fiber? 
Handler det bare om å få så stor 
teller og så liten nevner som mulig, 
spurte Meissner og nevnte glass-
mengden fra taxfree-handelen 
som eksempel. Vil man egentlig 
vite hvor mye plastemballasje som 
følger med restavfallet? Spurte 
Messner, uten at noen følte seg 
kallet til å svare.

27.11.2013  Romerike Avfallsforedling IKS 3 

Avfall Kg pr innb Gjenstype 

Restavfall  152,8 Energi  

Papp/papir 61,6 Material  

Trevirke  54,6 Energi  

Brennbart etter 
sortering 

31,7 Energi  

Hageavfall  28,3 Material  

Matavfall  23,9 Material  

Jern og metall 16,0 Material  

Farlig avfall 13,4 Material/energi 

Glass/metall 9,7 Material  

EE-avfall 9,3 Material  

Plast  4,6 Material  

Brevik presenterte mengdetallene fra ROAF 2014, trolig et eksempel på troverdig 
og nøyaktig rapportering.
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SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

GJENNVINNING

De forteller at dette tilbudet 
er etablert i samarbeid med 
RagnSells, Grønt Punkt, Norsk 
Resy, RENAS, Avfall Norge, flere 
Retura-selskaper og mange 
kommuner og renovasjonssel-
skap. – Næringsavfallet utgjør 
78% av total avfallsmengde og 
behovet er definitivt til stede. 
Vi fikk utført en undersøkelse 
blant små og mellomstore bygg- 
og anleggsaktører i 2014. Den 
avslørte blant annet lav kunn-
skap om kildesorteringsløsninger, 

leveringsmuligheter, lovverket og 
miljøeffektene av avfallshåndte-
ring, sier Aadland.  
– Og siden det er informert godt 
og lenge mot husholdningene 
tror mange at det er samme 
opplegg på jobben som hjemme. 
Men slik er det jo ikke og her så 
vi et stort behov for informasjon, 
supplerer Iversen. Hun forteller 
at sortere.no hadde 130 000 
brukere ifjor og rundt 1,6 milli-
oner søk i databasen. 

ENKELT OG KJAPT
Nå mangler det ikke akkurat 
informasjon verken om nærings-
avfall eller andre ting på nettet, 
for den som har tid til å søke en 
stund, men hittil har ikke denne 
vært samlet noe sted. Nå er 
informasjon om avfallstyper, hvor 
og hvordan man skal bli kvitt 
de ulike fraksjonene og hvilke 
lover og regler man må forholde 
seg til samlet på et sted. – Få er 
interessert i å bruke mye tid på 
å løse sine avfallsproblemer. Vi 
presenterer nå helhetlig informa-
sjon på en enkel og lett tilgjeng-
elig måte. Det er lagt vekt på 
brukervennlighet og praktisk 
rettet informasjon, sier Aadland. 

AKTØRENE MÅ BETALE
Nå er det jo slik at det stort sett 
er kommersielle aktører som tar 
hånd om næringsavfallet, mens 
informasjonen til husholdninger 
i hovedsak dreier seg om kommu-
nale mottak og returstasjoner. 

– Hvor går egentlig grensen 
mellom informasjon og reklame 
her?  

– Alle avfallsselskap som 
håndterer næringsavfall kan få 
vist sine mottak og tjenester 
på Sortere Bedrift. Søker man 
på et geografisk sted kommer 
alle aktørene som tar imot 
næringsavfall opp her. LOOP er 

en stiftelse og for å finansiere 
driften av løsningen betaler 
selskapene for å vise frem egne 
mottak. Prisen avhenger av 
antall mottak. Vi har ikke gått så 
hardt ut ennå da vi ser at mange 
selskap ønsker å se den ferdige 
løsningen før de blir med. Vi 
stenger ikke døra for noen, sier 
Hildegunn Iversen. 

KAN PRØVES I TROMSØ
Aadland forteller at de fikk tilbud 
fra åtte aktører da den nye nett-
løsningen skulle utvikles. Valget 
falt på kommunikasjonsbyrået 
Iteo. – Vi har gjort et stort arbeid 
med å utarbeide og legge inn 
informasjon selv, og har satset 
på stor egeninnsats og små 
regninger, sier hun.  
Den nye løsningen skal natur-
lig vis lanseres på Avfalls-
konferansen 2016, og på LOOP-
standen blir det anledning til å 
teste ut løsningen i praksis. 

En som lenge har ivret 
for dette prosjektet og har 
vært en aktiv støttespiller er 
Bjørn Sørensen i Norsk Resy. 
– Næringslivet trenger gode 
verktøy for å kunne bidra til at 
verdiene i avfallet blir tatt vare 
på og slik ta del i den sirkulære 
økonomien. Med Sortere Bedrift 
får bedriftene nå et slikt verktøy, 
sier han.

LOOP sjøsetter Sortere Bedrift
LOOPs nettsted sortere.no har lenge gitt god 
informasjon om kildesortering og leverings-
muligheter til husholdningene. Nå er den relativt 
nybakte daglige lederen Hildegunn Iversen og 
prosjektleder Sylvelin Aadland i LOOP svært for-
nøyde med å kunne lansere sortere.no/bedrift, 
som gir et tilsvarende tilbud for næringslivet.  

Av Johs. Bjørndal

Hildegunn Iversen (t.v.) og Sylvelin Aadland er såre fornøyd med å endelig kunne 
presentere løsningen som skal gjøre bedriftenes avfallshåndtering enklere.
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LENGRE LEVETID
Beholderen ruster eller 
forringes aldri. Alle 
komponentene er laget av 
sprøytestøpt polyetylen, 
dette øker levetiden drastisk. 

Innovative beholdere for

Sikker håndtering 
av farlig avfall

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

Besøk oss på stand 89 på Avfallskonferansen

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.
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Halden kommunes avfallsanlegg Rokke 
har rundt 30 000 besøk i året, fra 
næringsliv og husholdninger. Nærings-
avfall til sortering utgjør rundt 5000 
tonn, her foregår omlasting av rundt 
4000 restavfall fra husholdning og på 
gjenvinningsstasjonen leveres drøyt 
1000 tonn. Her drives fortsatt også 

GJENNVINNING

Med plukkanalyser kan du få en økt 
kunnskap om dagens mengde og sam-
mensetting av avfall.

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

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

www.envir.se

Envir plukkanalyser nå til Norge!

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

Online hjullastervekt gjør det enklere

Når hjullasteren løfter en kontainer registreres vekten og overføres direkte til avfallsanleggets datasystem.

– Det har blitt langt enk-
lere å holde oversikt over 
mengdene av nærings-
avfall og selvkostavfall. 
For ikke å snakke om riktig 
opplasting av bilene som 
frakter avfall videre, sier 
avdelingsleder Jan-Erik 
Hansen ved Rokke avfalls-
anlegg i Halden.

Av Johs. Bjørndal
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et deponi med tillatelse til å 
 deponere ordinært avfall.

Som alle andre offentlig eide 
avfallsaktører må anlegget på 
Rokke ha et klart skille mellom 
det såkalte selvkostavfallet fra 
innbyggerne og næringsavfallet. 
For å få til det må man natur-
ligvis ha full kontroll på mengder 
og avfallstyper som går inn og 
ut. Mange har erfart at dette er 
lettere sagt enn gjort, i Halden 
har man installert en online vekt 
i hjullasterens frontløfter. Når en 
kontainer løftes taster sjåføren 
inn hva slags avfall det dreier 
seg om, dataene overføres da via 
trådløst bredbånd til avfalls-
anleggets datasystem, i adminis-
trasjonsbygget hundretalls meter 
unna. Dermed genereres korrekt 
statistikk fortløpende – helt uten 
synsing. – Og kravene til rapport-
ering har jo ikke blitt mindre med 
årene, sier Hansen tørt.

Men systemet gir også store 
fordeler på omlastingsstasjonen, 
når vogntog skal fylles opp med 
utgående fraksjoner til lovlig 
vekt. – Å drive «prøveveiing» av 
vogntogene på vår egen bilvekt 
var tungvint, og skapte gjerne 
trafikkproblemer i gjenvinnings-
stasjonens åpningstider. Ikke 
bare er driftsoperasjonene 
effektivisert, men også sikker-
heten ved anlegget er forbedret, 
sier Leif Erik Wikstøl, arbeidsleder 
med 34 år bak seg på Rokke. 

For å forenkle logistikken ved 
anlegget og forbedre dataflyten 
tok Halden kommune kontakt 
med WLCOM, selskapet som 
hadde levert IT-løsningen til 
avfallsanlegget. Resultatet 
ble det såkalte Online Scale-
systemet, som sørger for at alle 
veiinger foretatt av hjullasteren 
samles i et system. I Halden 
er hjullasteren forsynt med en 
Loadtronic vekt, men salgskon-
sulent Ole Kristian Østerud i 
VLCOM forsikrer at systemet kan 
tilpasses alle vekttyper. 

I hjullasteren på Rokke sitter 
som regel Nina Jeanette Hansen, 
fagarbeider med 11 år bak seg 
på plassen. Hun synes det nye 
systemet er veldig greit. – Hvis 
et vogntog nå kan laste 28 tonn 
innenfor lovlig totalvekt så laster 
jeg 28 tonn. Med dette systemet 
kan jeg følge med fortløpende på 
hva som lastes, sier hun fornøyd.

Et enkelt tastetrykk sørger for at avfallet 
som veies registreres i riktig kategori.

Hjullasterfører Nina Jeanette Hansen er 
svært fornøyd med å fortløpende kunne 
registrere vekten på det som lastes opp på 
utgående biler.

Og avdelingsleder Jan-Erik Hansen ved 
Rokke avfallsanlegg er svært fornøyd med 
at dataene kommer direkte inn på hans 
skjerm.

Kåre Edvardsen, renovasjonsansvarlig i 
Halden kommune, Jan Erik Hansen, avde-
lingsleder på Rokke og arbeidsleder Leif 
Erik Wikstøl foran hjullasteren med Nina 
Jeanette Hansen inni. 

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

Ved vårt nye anlegg på Enebakk utenfor Oslo sørger  
dyktige medarbeidere for at containerne holdes i god stand,  
noe som selvsagt er viktig for våre kunders drift og omdømme.

Les mer på bns.no

Norsk Gjenvinning, 

Ragn-Sells, Franzefoss 

og en rekke andre lar 

BNS ta hånd om 

containerflåten sin. 

Besøk oss på stand 20 

på Avfallskonferansen.

Ta vare på miljøet, dere.

Vi skal ta vare på 
containerne.
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INNSAMLING

De ni returpunktene i Halden 
kommune er utstyrt med sen-
sorer som forteller når de er 
fulle og behøver tømming. 
Snart vil dette systemet også 
innføres på felleskontainere 
i hytteeområder, informasjo-
nen vil også bli tilgjengelig for 
publikum via en app. 

Av Johs. Bjørndal

Halden kommune og Høgskolen i Østfold 
har lenge samarbeidet om et prosjekt for å 
eliminere unødvendig kjøring og sørge for at 
tømming skjer til riktig tid. Kåre Edvardsen, 
fagkoordinator for renovasjon i kommunen, 
sier til Kretsløpet at det ligger et betydelig 
innsparingspotensiale i dette.  – I større 
byer er det påvist at tømmekostnadene 
kan halveres. Vi tror ikke det er mulig for 
oss, men 30-40% reduksjon av kostnadene 
for innsamling fra returpunktene kan være 
realistisk. I dette ligger det naturligvis også 
en miljøgevinst i form av redusert drivstoffor-
bruk, sier han. 

Flere leverandører tilbyr sensorteknologi 
og siden slutten av 2014 har kommunen 
prøvd ut flere ulike systemer for slik avfalls-
overvåking. Og etter en grundig evaluering 
utført i samarbeid med IT-avdelingen ved 
den lokale høgskolen, HiØ , valgte Halden 
finske Enevo som leverandør. Implementering 

og dokumentasjon er samlet i et prosjekt der 
HiØ, Enevo og Halden kommune samarbeider. 
Prosjektet støttes av Oslofjordfondet.

– Enevo-systemet har gitt godt innsyn og 
informasjon til kommunen, som bruker under-
leverandører til å utføre avfallshåndteringen. 
Tidligere var vi avhengige av at underleve-
randørene ga opplysninger om håndteringen, 
men nå kan vi samle inn denne informasjonen 
selv, sier Edvardsen.

  – For oss har hele prosjektet minnet 
mer om byplanlegging enn ruteoptimali-
sering, fordi med denne informasjonen 
kan vi vurdere hvor effektive vi er både når 
det gjelder innsamling og med tanke på 
kontainernettverket. Vi kan se fyllnivåene i 
alle kontainerne våre, og det viser oss hvor 

det produseres mest avfall og hvor mange 
innsamlinger som har et fyllnivå på over 80 
prosent, sier Hafsteinn Haraldsson, en av 
masterstudent ene ved Høgskolen i Østfold 
som arbeider i prosjektet.

 Høgskolen i Østfold har bistått kommunen, 
ikke bare gjennom evaluering av leverandører, 
men også gjennom utvikling av en mobilapp 
som gir oppdatert informasjon om fyllenivået 
på byens returpunkter rett i lomma på hver 
enkelt innbygger. Denne appen lanseres både 
til Android og iPhone i løpet av sommeren 
og skal etter planen vises på utstillingen ved 
årets avfallskonferanse i Tromsø. 

Sensorer sørger for korrekt 
tømming og fulle lass

Sensorene registrerer fyllingsgraden i kontainerne og 
sender beskjed om tømmebehov når nivået overstiger 
80% 

Kåre Edvardsen, fagkoordinator for renovasjon i Hal-
den kommune, mener avfallsbransjen har mye å hente 
på å ta i bruk ny og smartere teknologi.

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

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen
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Klima- og miljøministeren 
åpnet sammen med 80 ivrige 
strandryddere årets strand-
ryddesesong og Strandrydde-
dagen 2016 med en kick-off 
i Utgårds kilen på Hvaler. Og 
mange fulgte eksempelet den 
påfølgende lørdagen, hittil er 
mer enn 600 ryddeaksjoner 
og til sammen 60 tonn avfall 
registrert fra årets aksjon.
Kick-offen ble et svært vellykket arrange-
ment i strålende solskinn, åpnet av klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen, etterfulgt av 
appeller fra Oslofjordens Friluftsråd, ordfører 
i Hvaler, Ren Kystlinje og Ragn-Sells. Alle ble 
deretter fraktet med båt til vakre Sauholmen, 

der elever fra 5. og 6. klasse på Åttekanten 
skole kunne vise frem og fortelle om søppel 
de hadde funnet på strendene. Deretter var 
det tid for søppelplukking og grilling i det 
vakre vårværet.

Statsråden roste Hold Norge Rent for 
sitt inspirerende arbeid med å mobilisere 
til strandrydding og viste til formidabel 
fremgang de siste årene. Antall deltakere har 
økt fra rundt 2 000 i 2011 til over   19 000 i 
2015. Nærmere 245 tonn søppel ble fjernet 
i fjor. Dette er et svært viktig arbeid blant 
annet med tanke på at det med dagens 
utvikling er anslått å være mer plast enn fisk 
i havet i 2050. Statsråden utfordret til å slå 
alle tidligere rekorder. 

Men foreløpig kan det ikke konstateres 
om det faktisk skjedde, det er fortsatt 
mange aksjoner som ikke er påmeldt i 
ryddeportalen, og det er kun en brøkdel av 
registrerte aksjoner som har registret antall 
kilo innsamlet søppel og konkrete funn. 

Aksjonsleder Malin Jacob og Lise Gulbransen 
i Hold Norge Rent oppfordrer alle som har 
organisert aksjoner om å registrere seg på 
Hold Norge Rents ryddeportal,  – Vi håper alle 
tar seg tid til å registrere funn og antall kilo 
avfall. Dette er et viktig bidrag til arbeidet 
med å kartlegge og overvåke marin forsøp-
ling i Norge. Og det gir oss også grunnlaget 
for å kunne slå tidligere rekorder, sier Lise 
Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Strandryddedagen 2016 er over, men 
strandryddesesongen er så vidt i gang,.  
Hold Norge Rent oppfordrer til rydding 
gjennom hele sommeren og utover høsten. 
– Hver dag er en strandryddedag, og hvis du 
ikke hadde anledning til å delta i en rydde-
aksjon 7. mai, er det ikke for sent, sier Malin 
Jacob.

Vidar Helgesen åpnet 
 Strandryddedagen 2016

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde tatt 
turen til Hvaler 4. mai for å dra i gang Strandryddeda-
gen 2016. 

www.geesinknorba.com/se
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel  +46 480 42 74 00  Fax +46 480 42 74 01

NORBA, EN STABIL PARTNER PÅ MARKEDET
VI FORTSETTER Å DRIVE UTVIKLINGEN FREMOVER!

GPM med kran på tak FullhybridRL300 mulighet for montering 
av mye utstyr.

MF300 en fleksibel to-bin løsning

Kontakt oss:
Salg
Gunnar +47 901 74 210

Reservedeler:
Stefan +46 480 42 74 26
Magnus +46 480 42 74 27
 

Support:
Johan +46 480 42 74 57

Service:
Kalmar +46 480 42 74 28
Bergen +47 815 33 030
Trondheim +47 815 52 300   
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INNSAMLING

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

Stand nr B28 - 31

Stand nr TS 83 

Kommende 
messer:

Den danske regjeringen vil nå 
konkurranseutsette forbren-
ning av husholdningsavfall. For-
slaget innebærer blant annet 
at det skal innføres anbudsplikt 
for forbrenning av restavfall fra 
husholdningene.

Avfallsbehandlingen i Danmark har hittil 
vært strengt regulert, nå vil regjeringen 
at markedet i større grad skal avgjøre hvor 
avfallet finner veien. Forslaget om konkur-
ranseutsetting er en del av et initiativ for 
å styrke konkurranseevnen til næringslivet 
ved å redusere energikostnadene. Og et 
av forslagene er altså at det skal innføres 
anbudsplikt for forbrenning av restavfall fra 
husholdningene. I tillegg gis dansk næringsliv 
anledning til å velge fritt når det gjelder kjøp 
av avfallsforbrenningstjenester.

I sin redegjørelse for forslaget skriver den 

danske regjeringen blant annet dette:
Avfallsforbrenningssektoren er i dag 

preget av monopolstrukturer som hemmer 
konkurranse og produktivitet i sektoren. 
Sektoren er underlagt hvile-i-sig-selv-regu-
lering, og kommunene har rett til å anvise 
avfallet til egne anlegg. En konkurranseut-
setting av avfallsforbrenningssektoren vil 
medvirke til å forenkle, effektivisere og skape 
stabile rammevilkår for sektoren. Konkurran-
seutsettelsen vil innebære opphevelse av 
anvisningsretten og benyttelsesplikten for 
næringssavfall, samt kommunal anbudsplikt 
for husholdningsavfall. 

Kommunene vil fortsatt kunne eie og drive 
avfallsforbrenningsanlegg, men det legges 
opp til at kommunale forbrenningsanlegg 
må organiseres som egne selskaper. På den 
måten får selskapene mulighet for over-/
underskudd, som beskattes etter de almin-
nelige regler, med henblikk på å skape like 
konkurransevilkår for kommunalt og privat 
eide selskaper. 

Avfallsproduserende virksomheter vil 

dermed få fritt valg i forhold til å velge 
det forbrenningsanlegg som kan behandle 
avfallet mest effektivt og billigst. Likeledes 
sørges det for at husholdningsavfallet 
behandles på de billigste og mest effektive 
anlegg. Modellen forventes også å føre til økt 
materialgjenvinning og å gi incentiv til tekno-
logiutvikling av gjenvinningsløsninger. 

Analyser viser at konkurranseutsetting 
innen forbrenningssektoren vil føre til økt 
effektivitet og årlige økonomiske besparelser 
på 0,3 milliarder danske kroner fram mot 
2025 og 0,5 milliarder fullt innfaset.  

Københavns nye avfallsforbrenningsanlegg Amager Bakke 
skal stå ferdig neste år. Men anlegget må trolig konkurrere 
for å få tak i avfallet fra hovedstadens innbyggere. 

Danskene vil konkurranseutsette 
avfallsforbrenningen
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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.

Vi sees på

Avfallskonferansen

maskiner og utstyr for
gjenvinningsbransjen

Vi sees på

Avfallskonferansen

Sennebogen_Volvo_180 128_2.indd   2 28.04.2016   13:57:52

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.

Besøk vår stand på Avfallskonferansen  
Kom innom for en hyggelig prat og demonstrasjon av våre løs-
ninger. Du finner oss på 108-109. 

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

KOMTEK RENOVASJON - ET TOTALKONSEPT
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Utenfor glassverkstedet Xaquixe 
i landsbyen Magdalena Apasco 
Etla sør i Mexico, ligger hauger 
med tomme brus- og ølflasker. 
Hit kommer landsbyboerne 
med sekker på sykkelen fylt av 
glassflasker de har samlet inn 
mens den lokale søppelbilen 
leverer tonnevis. – I likhet med 98 
prosent av glassets håndverks-
mestere, så baserer vi produk-
sjonen vår på brukt glass, sier 
Salvador Pulido. Han er utdannet 
industridesigner og verkstedets 
forskningsansvarlige.

– Problemet med det gjen-
vunne glasset er at det ikke har 
samme kvalitet og begrensede 
fargemuligheter, presiserer han. 

Det som har gjort Xaquixe til 
en pionerbedrift, er at de har 
utviklet et eget patent hvor de 
ved å tilsette kun fem prosent 
rent glass oppnår samme 
kvalitet som nytt glass. – Mens 
annet gjenvunnet glass kun kan 
blandes med blått, rødt og grønt, 
kan vi benytte et vidt farge-
spekter, poengterer Salvador.

OVN PÅ MATOLJE
Glassverkstedet ble startet for 
femten år siden av Christian 
Thornton og Salime Harp.

– Jeg liker å være i ett med 
naturen, derfor var det viktig 
for meg å utvikle et bærekraftig 
prosjekt, forteller Thornton, en 

erfaren glassmester som opprin-
nelig er fra New York.  

Foruten at de baserer produk-
sjonen på gjenvunnet glass, har 
de også utviklet en ovn som 
fungerer på brukt matolje. 
– Rundt 80 prosent av energien 
vi bruker til ovnen er matolje. 

Den egner seg spesielt godt til 
forbrenningsprosesser med høye 
temperaturer, forteller Christian. 
Matoljen samles inn fra ulike 
restauranter og innebærer en 
betydelig energisparing. 

Temperaturen i ovnen når det 
brukte glasset smeltes er 1300 

UTLANDET

Salvador Pulido, forsknings-
ansvarlig ved glassverkstedet, 

forteller at den bærekraftige 
virksomheten ved verkstedet 

har blitt en livsstil. – I dag er det 
utenkelig for meg å jobbe for 

store multinasjonale selskape-
trsom hopper bukk over miljøet, 

sier han. 

Glassirkelen i Mexico

Flasker er det som gjenvinnes mest i Mexico, og cola- og ølflaskene er de som 
hyppigst smeltes til nye former. 

Glass tar nye former og farger i Mexico. 
Spesielt de mange verkstedene for håndlaget 
glass baserer virksomheten sin på gjenvinning. 

Tekst: Tone Aguilar Foto: Marco Aguilar
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grader. Før det kommer så langt 
har glasset blir sortert etter 
farge, vasket og knust. 
– Vi betaler mer per kilo glass 
hvis de ordner det i forhold til 
farger. Derfor er denne jobben 
som regel gjort når glassinn-
samlere kommer med det brukte 
glasset til oss, fortsetter den 

forskningsansvarlige Salvador. 

EKSPORTERER 
TEKNOLOGIEN
Teknologien som er utviklet 
ved Xaquixe er i dag i ferd med 
å bli tatt i bruk flere steder. 
Lokale keramikere har begynt å 
benytte ovnene som fungerer 

på matolje, mens patentet for 
glassprosjektet er eksportert 
til blant annet Maldivene og 
Jomfruøyene. 

Både Christian og Salvador 
legger vekt på at de ønsker å 
gjøre teknologien de har utviklet 
tilgjengelige for andre. – Men 
forandring tar tid. Mange er 
redde for å begynne å gjøre ting 
annerledes og andre har ikke 
penger til å investere i et nytt 
system, sier Salvador. Infor-
masjon og holdningsskapende 
arbeid er følgelig blitt viktig.

FLASKER PÅ TOPPEN
David López, pressesjef hos 
Mexicos største glassprodusent 
Vitra, mener imidlertid det er en 
økende bevissthet i det meksi-
kanske folket når det gjelder 
betydningen av å gjenvinne 
glass. – Problemet er at det ikke 
finnes en utbredt infrastruktur 
i forhold til kildesortering og 
innsamling av glasset, sier han. 

Sortering er hovedsakelig 
overlatt til folk som lever av å 

selge ting andre kaster i søpla, 
deriblant glass. Ifølge selskapet 
gjenvinnes under ti prosent av 
glassproduksjonen i landet. En 
fjerdedel av innsamlingen og 
gjenvinningen av brukt glass, 
det vil si i overkant av 180 000 
tonn glass, er det Vitra som står 
for. Selskapet produserer alle 
typer glass, spesielt planglass til 
bygg og interiør, men også andre 
glassprodukter.

– Men vi har nettopp solgt et 
av datterselskapene våre som 
produserer flasker, sier David. 
– Dette vil reflekteres på stati-
stikken over gjenvinning, for selv 
om glassleverandører begynner 
å samle sammen knust glass og 
svinn, så er det flaska som er den 
ubestridte lederen i Mexico når 
det gjelder glassgjenvinning. 

På glassets gjenvinningstopp 
troner cola- og ølflaskene. – 
Spesielt de klare colaflaskene 
egner seg meget godt til gjen-
vinning, poengterer David.

Xaquixe er et meksikansk glassverksted som baserer seg på gjenvunnet glass og 
brukt matolje som energikilde. 

Changing packaging by innovation

( 69 81 55 10 – 917 48 320

* svein.skjolden@tommen.no 

8 tommen.no

Strekkfilm
• Strekkfilm 75 cm bredde 

x 1500 m lengde. 

• UV-beskyttet. 

• Gode klebe-egenskaper. 

• Hvit farge (alternativer finnes).

• Produsert av ledende 
landbruksstrekkfilmprodusenter.

Rundballenett
• Solide nett for god «balle-form».
• 123 cm x 3000 m 

(alternativer finnes).
• Stor styrke og stabilitet.

Beskyttelsesnett
mot fuglehakk 15x18 m: 
Solide nett som kan brukes 
mange ganger.

AVFALLSPAKKING I BALL

›
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miljo@eurofins.no     09440

Byggavfall

Asbest

Råteskader

Radon

Luftkvalitet

Hussopp

Kvikksølv

Tungmetaller

Inneklima

• 

Miljøanalyser
Prøvesvar Online

     med Eurofins-app

Bestill analyser Online   

 

2,75%*RENTE

Vi feirer åpning av nytt servicecenter på Alnabru i Oslo med gode priser på 
nye påbygg og kampanjerente fra 2,75%* på bil og påbygg i samarbeid med 
Brage Finans. 

Kampanje!

Ønsker du informasjon, demo og priser? Ta kontakt med oss på 
32 24 42 80, eller kundeservice@steco.no

*Forutsetter godkjenning av kredittsøknad og gjelder en begrenset periode.

UTLANDET

KJØPER SITT EGET AVFALL
Men Vitro er et unntak blant 
de større glassbedriftene med 
hensyn til gjenvinning. – De 
fleste større aktørene gjenvinner 
svært lite, sier Salvador.  – Derfor 
er ikke gjenvinningsprosenten av 
glass høyere, til tross for at dette 
er et 100 prosent resirkulerbart 
produkt. Han er likevel optimist. 
– Jeg tror nøkkelen til forandring 
ligger i små bedrifter som oss. 
Det er riktignok en prosess som 
vil ta tid, fordi det dreier seg om 
en holdningsendring og hver 
enkelt av oss må virkelig forstå 
fenomenet, mener han. 

En utfordring han peker 
på i forhold til innføring av 
bærekraft ige prosjekter, er at 
myndighetene vil se en rask og 
stor dokumentert påvirkning før 
de gir økonomisk støtte.

– Men i dag er det stadig flere 
av oss som ser at vi må gjøre noe 
i forhold til gjenvinning og alter-
native energikilder, fremhever 
Christian. – I USA, for eksempel, 
ser jeg fortsatt at folk ignorerer 
klimaendring og konsekvens ene 
av dette, men her i Mexico 

begynner vi å merke virkningene 
på kroppen. Om vi for eksempel 
bruker for mye vann en dag, er vi 
vannløse neste dag.

Gjenvinning er følgelig ikke 
noe fancy fenomen, men i dag 

en nødvendighet. Ved Xaquixe 
gjør de sitt for at glasset skal 
slutte sin egen sirkel. – Når vi 
lager håndverks- og brukskunst 
av brukt glass, så kjøper folk sitt 
eget glassavfall. Og gevinsten 

blir enda større, både miljømessig 
og økonomisk sett, når vi i tillegg 
bruker matoljeavfall som energi-
kilde, presiserer Salvador. 

Eksempler på et par av produktene som fremstilles ved Xaquixe. Teknologien de har utviklet gjør at de kan eksperimentere 
med mange ulike farger. 

›
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2,75%*RENTE

Vi feirer åpning av nytt servicecenter på Alnabru i Oslo med gode priser på 
nye påbygg og kampanjerente fra 2,75%* på bil og påbygg i samarbeid med 
Brage Finans. 

Kampanje!

Ønsker du informasjon, demo og priser? Ta kontakt med oss på 
32 24 42 80, eller kundeservice@steco.no

*Forutsetter godkjenning av kredittsøknad og gjelder en begrenset periode.



Kurs og seminarer
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.

27. juni Byggavfall - kurs Helsfyr COWI gkm@cowi.com

28. juni Miljøkartlegging - kurs Helsfyr COWI gkm@cowi.com

25.august Lederforum for kvinner Vika Atrium, Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

7.-8. september Energiseminar Ålesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. september Resultatseminar Asker NFFA www.nffa.no

benchmarking Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@
avfallnorge.no www.nffa.no

15. september Kommunalt ansvar og anskaffelser Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

19-21. september ISWA World Congress Novi Sad, Serbia ISWA www.iswa2016.org

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

12-13. oktober Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

25.oktober Asbest på avfallsmottak - kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

1-2. november  Planlegging av renovasjonsløsninger 
– kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

10-11. november Driftsforum biogass Sola Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15-16. november Høstmøtet Bergen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

23-24. november Grunnkurs avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

30. nov. – 1. des. Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson
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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



Driftstans?
Befolkningsvarsling
– enkel og effektiv varsling på 
e-post, SMS og talemelding.

Tiden er sjelden på din side, verken når
planlagte eller uforutsette hendelser  
inntreffer. Ofte handler det om å nå ut med 
informasjon til en definert gruppe mennesker 
på en rask, enkel og sikker måte.

Varsling24 løser denne utfordringen,  
både til mobil og fasttelefon.

Varsle alle abonnenter:
•  på kjørerute
•  i området
•  i kommunen

Vil du vite mer?
Møt oss på Avfallskonferansen  
på stand nr. 34. Velkommen innom.

telefon:  56 90 14 86
e-post:  salg@framweb.no
web: www.varsling24.no
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SMÅNYTT

Rekordhøyt fjernvarmeforbruk

Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen økte fjernvarme-
forbruket med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Og 
mer enn halvparten av denne energien kommer fra avfallsforbrenning.

Netto produksjon av fjernvarme, som er bruttoproduksjonen (6,7 
TWh) fratrukket det som ble avkjølt (800 GWh) og kraftproduksjonen 
(445 GWh), var på 5,4 TWh i 2015. Det er dette som sendes ut på 
fjernvarmenettet. 600 GWh gikk tapt i nettet og ga 4,8 TWh levert til 
forbruker.

Om lag halvparten av netto produksjon av fjernvarme kom ved for-
brenning av avfall (2,7 TWh) i 2015. Den nest største energikilden var 
flisfyringsanlegg med rundt 20 prosent (1,1 TWh). Elkjeler utgjorde 12 
prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 
10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste åre-
ne og sto bare for drøyt 1 prosent i fjor. Av andre energikilder utgjorde 
spillvarme 3,3 prosent, gass (mest fossil, men også noe biogass) 3,5 
prosent og bioolje snaut 1 prosent.

Gjennomsnitts-
prisen for fjernvarme 
sank fra 58,5 øre/
kWh i 2014 til 58,0 
øre/kWh i 2015. For 
husholdninger og 
tjenesteyting var 
gjennomsnittsprisen 
i 2015 henholdsvis 
57,3 og 60,4 øre/
kWh, mens den var 
lavere for industrien – 
37,8 øre/kWh.

Solgte avfallsselskap for over 60 mill
Avfall Sør fikk 60 millioner da de solgte selskapet som håndterer 
næringsavfall. Nå kan kommunene igjen få utbytte fra selskapet.  

Avfall Sør har fått en svært solid egenkapital etter at de i 2015 
solgte Avfall Sør Bedrift. Dette var et selskap som tok seg av 
næringsavfall. Avfall Sør har også solgt en tomt på Støleheia til den 
nye dataparken. 

Resultatet er at morselskapet nå har 63 millioner i bankinnskudd. 
Det er dette de kan betale utbytte av hvis eierne vil. – Det er en 
beslutning eierne og styret tar, og det blir trolig en ekstraordinær 
generalforsamling i høst som avgjør dette spørsmålet, sier Sigurd 
Tvedt, daglig leder i Avfall Sør. 

Egenkapital fra morselskapet kan også bli brukt til å gi lån til Avfall 
Sør Husholdning som tar seg av avfallet i privathusholdningene. De 
planlegger nye investeringer i avfallsløsningene de kommende årene:

Det planlegges en ny gjenvinningsstasjon på vestsiden av 
byen. Denne vil erstatte dagens gjenvinningsstasjon på Mjåvann. 
Søppeldunkene blant annet i Posebyen kan bli erstattet med 
nedgravde avfallsløsninger. Også dette er en betydelig investering. 

Utsiktene til utbytte skyldes også at det går langt bedre med 
Returkraft der Avfall Sør er en av eierne. Forbrenningsanlegget 
har gått med underskudd i flere år, og fremtiden har vært usikker. I 
stedet for å betale utbytte til eierne har Avfall Sør holdt igjen penger 
i tilfelle de må inn og styrke Returkrafts egenkapital. – Eierne ønsker 
å få avklart behovet for egenkapital til Returkraft før det utbetales 
utbytte. Når situasjonen er mer avklart enn tidligere vurderes dette i et 
samarbeid mellom eierne og selskapet, sier Sigurd Tvedt.

fvn.no 20.05

Økende tilfredshet med 
husholdningsrenovasjon
Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) viser at husholdningene 
blir stadig mer tilfredse med husholdningsrenovasjonen. Renovasjons-
virksomhetenes omdømme er også 11 prosentpoeng høyere enn det 
var i 2004.

På oppdrag fra Avfall Norge har EDC AS ved hjelp av Norfakta 
Markedsanalyse AS målt utviklingen i kundenes tilfredshet med 
renovasjons¬virksomhetene siden 2004. Både omdømme (ureflektert 
tilfredshet) og tilfredshet med tjenestene er kartlagt og sammenliknet 
etter samme mønster annethvert år. Undersøkelsen inngår i Avfall 
Norges Renovasjons-benchmarking der kundetilfredshet er et av syv 
resultatområder som måles og sammenliknes for å lære og bli bedre. 
– Vi tror det er viktig å spørre brukerne av renovasjonstjenestene jevnlig, 
for å måle denne delen av bransjens omdømme og ikke minst for å se 
hvordan man kan strekke seg for å få en enda bedre avfallshåndtering, 
sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Figuren viser omdømmeutviklingen fra den første målingen i 2004 til årets må-
ling. Mange av deltakerne har vært med hele tiden, og i 2016 deltok 25 virksom-
heter og kommuner. Det innebærer at omlag halvparten av Norges befolkning 
inngår i undersøkelsen, som har blitt utført på samme måte hver gang og viser at 
avfallsvirksomhetens omdømme har økt fra «godt» til «svært godt» i perioden.
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Russisk tråler dumpet skrot i sjøen 
– avslørt av navnelapp
Fisker Jan Ingvald Markussen hevder russiske fiskere har dumpet tonnevis 
med søppel i norske farvann i årevis. Nå har han levert bevis for det siste 
skrotfunnet til politiet.

Jan Ingvald Markussen fikk to–tre tonn med skrot i reketrålen under fisket 
på Varangerfjorden i Øst-Finnmark. – Ødelagt trålbruk, tapt fisketid, og lang 
tid for å komme i orden. Det koster mye penger, sier han oppgitt til NRK.

Markussen mener det fort kan koste ham 200.000 kroner eller mer. 
Til sammenligning ville det kostet tråleren omkring 6000 kroner å levere 
avfallet på lovlig vis i Kirkenes, etter det NRK får oppgitt fra det lokale 
avfallsselskapet.

Markussen sier dumping fra trålflåten er blitt et økende problem og en 
stor plage for fiskerne. Nå vil han kreve erstatning. For denne gangen røpet 
synderen bak forsøplingen seg. Skrotet, i form av en brukt trål og stålvaier, 
bar navnemerker som peker mot et russisk rederi. Navnemerkene har han nå 
overrakt til politiet sammen med en anmeldelse.

Markussen mener det er mulig å avsløre planer om ulovlig dumping, fordi 
trålmannskap ofte plasserer skrot på dekk, klart til å slippes i sjøen. NRK 
får dette bekreftet av en annen kilde med kjennskap til miljøet. Markussen 
mener havnemyndighetene dermed kan stoppe virksomheten:

– De må sørge for at det blir kontroll av fartøyene før de går fra kai, slik at 
avfallet blir levert til miljøstasjoner, sier han.

NRK Finnmark 19.05

Atomavfallet må bort fra Kjeller 
En av de eldste atomreaktorene i verden fortsetter å produsere 
atomavfall på Kjeller. Midt i befolkningsrike Skedsmo lagres tonnevis 
med høyaktivt søppel som er til konstant bekymring for Institutt for 
energiteknikk (Ife). Fukt og rustskader er påvist både i gamle og ny-
ere stavbrønner i bakken. De rommer brukt kjernefysisk brensel helt 
tilbake fra den første forskningsreaktoren Jeep som ble tatt i bruk i 
1951. Det er en fare for at radioaktiviteten kan nå grunnvannet.

Prislappen for en permanent løsning på de 17 tonnene som 
befinner seg på Romerike og i Halden, er på nesten 13 milliarder 
kroner. Vi snakker om et dyptliggende fjellanlegg som skal kunne 
lagre uran, plutonium og andre uhumskheter trygt i titusenvis av år. 
Det handler ikke bare om en endelig løsning for nye generasjoner, 
men kanskje for nye sivilisasjoner.

Fra kommentar i Romerikes Blad 23.05

For ytterligere informasjon om selskapet og 
stillingen gå inn på www.dynamicpeople.no, 
www.finn.no. Eventuelle spørsmål kan rettes 
til Signe Lindi på tlf 928 45 309 eller 
Trine-Lise Jagge på tlf 974 06 500.

Grønt Punkt Norge AS 
er en non-profit medlems-
organisasjon. Alle 
bedrifter som sender varer 
ut på markedet skal ta 
ansvar for emballasjen 
når den har blitt til 
avfall. Dette gjør de best 
gjennom oss. Grønt Punkt 
Norge har over 6 000 
medlemsbedrifter.
Bidraget bedrifter betaler 
inn brukes i sin helhet til 
å motivere, samle inn og 
gjenvinne emballasjen. 
Grønt Punkt Norge tar 
ansvar i hele landet og der 
emballasjen blir avfall.

Grønt Punkt Norge AS søker etter to personer 
med hjerte og engasjement for miljøet

• Operativ salgssjef
• Kvalitetssjef

61|                            | nr 3 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Skrapjernprisen doblet siste år
Prisen på skrapjern er nær doblet i løpet av det siste året, riktig nok fra et rekordlavt nivå 
i fjor sommer. Også returpapirfraksjonene har hatt en svak positiv utvikling.

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. 

TEKSTILER 
Levi’s har ved hjelp av ny 
resirkuleringsteknologi utviklet 
av Evrnu, skapt en ny jeansmodell 
av 100 % resirkulerte T-skjorter. 
Metoden resulterer i høykvalitets 
bomullstråd. Utover å redusere 
tekstilavfall til deponier, vil 
produksjon av resirkulerte 
bomullstekstiler bruke 98% 
mindre vann enn voksende 
bomullplanter og samtidig 
reduserer også karbonutslipp. 
Kjemikalier som brukes for å 
oppløse brukte klær, gjenbrukes i 
en lukket sløyfe.

PLASTEMBALLASJE
Grønt Punkt har rapportert 
til Miljødirektoratet for 2015. 
Innsamlingsmengder er 
ikke ennå tilgjengelig, men 
det er rapportert en samlet 
materialgjenvinningsgrad 
for all plastemballasje på 
36,2 %, noe som er en 
overoppfyllelse av kravet på 
30 % i dagens bransjeavtale. 
Nedgangen skyldes Swerec 
som har manipulert med 
tall for materialgjenvinning 
og feilrapporterte 
gjenvinningsgraden.

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, steg noe de første 
månedene, men er redusert 
noe i det siste. Per 20.mai 2016 
(omregnet til NOK) er prisen 
per tonn aluminium er NOK 12 
969 mot 12 593 i mars, mens 
kobberprisen har hatt prisfall fra 
42 127 til 38 527 NOK. Blyprisen 
har falt rundt 7 % til 
NOK 14 096.  Sinkprisen er 
steget rundt 4 % og er nå NOK 
15 615 per tonn. Skrapjernprisen 
beveget seg nedover til 
rekordlave NOK 525 per tonn i 
fjor sommer, men er nå steget 
noe til 995 kr per tonn.

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. 

TREVIRKE 
Den relativt korte vinteren 
tok ikke unna lagrene av 
returtrevirke og det er fortsatt 
et rikelig tilbud av flis. Ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten er prisen for 
pellets levert i bulk fortsatt 28,7 
øre pr KWh. For trebriketter, er 
prisen 19,4 øre pr kWh fulle 
lass fritt opplastet ved fabrikk. 
Prisen på ren flis oppgis å være 
uendret, 20 øre pr kWh for flis 
med mindre enn 35% fuktighet 
og 18,5 øre pr kWh for flis med 
mer enn 35% fuktighet. Flis 
produsert av hogstavfall (GROT) 
omsettes for 18 øre pr kWh. 
Kvernet returflis av ubehandlet 
trevirke har fortsatt en verdi 
på rundt null på sentrale 
Østlandet, mens denne varen 
har negativ verdi på Vestlandet 
og i Nord-Norge. Malt og lakkert 
trevirke har negativ verdi over 
hele landet. Utsalgsprisen 
for briketter og pellets i 
småemballasje varierer ganske 
mye, med priser fra ca. kr. 1,50 
opp til kr. 3,50 per kg.

PAPIR OG PAPP 
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks hatt en liten økning de 
siste månedene. For bølgepapp 
er prisen i april 82,5 euro pr 
tonn. Hvit rotasjon ligger 
stabilt på rundt 171 euro, 
mens blandet papir har nå en 
gjennomsnittspris på rundt 126 
euro i april 2016, opp 6 euro fra 
mars. 

- to the future

AVFALL OG GJENVINNING

WLCOM AS \ Industrivegen 23A \ 2069 Jessheim \ Tlf. + 47 63 91 20 00 \ www.WLCOM.no

Programvare for effektiv veiing på brovekt og i hjullaster

Har du...
	 Løse	lapper	og	kvitteringer?
	 Feilregistreringer?
	 Liten	kontroll	på	dataflyt?

Tidspress?
Fakturert	alle	vektbilag?
Mye	manuelt	arbeid?

Online ScaleTM

- et komplett system for registrering,  
rapportering og administrasjon 

Vi har løsningen!
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

– Vi er plukket ut i et pilotprosjekt, og har 
invitert Haugesund kommune med, sier 
Magnus T. Hauge, infoleder i Haugaland 
interkommunale miljøverk (HIM). Opplegget 
er altså at innbyggerne ved å putte 
emballasjen sin i ulike retur-igloer kan 
stemme på hvilket godt formål de vil støtte 
gjennomføringen av. De aktuelle tiltakene 
skal inneholde noe av glass eller metall. Det 
er Haugesundfolket selv som har foreslått 
tiltakene på oppfordring, men ordfører 
Arne-Christian Mohn og miljøvernleder 
Ingrid Ebne i Haugesund kommune har 
gjennomgått dem. De valgte ut disse:
• Nye instrumenter til Solvang og 

Skåredalen skolekorps
• Ulike aktiviteter for barn og voksne i 

Haugesund sentrum
• Mobilladestasjon på Bytunet
• Drikkefontene i Djupadalen
• Flere sykkelparkeringsplasser i sentrum
• Lydanlegg Brakahaug skole/grendehus

– Vi har valgt å ta med en bredde, slik at 
alle kan finne noe de vil kunne sette pris 
på og forhåpentligvis engasjere seg i, sier 
ordfører Arne Christian Mohn.

Første valgomgang foregikk ved hjelp 
av tastetrykk, fra 2. til 16. mai kunne folk 
stemme på tiltakene over på nettet. Og 
etter at 814 stemmer var avlagt var det 
nye instrumenter til skolekorpsene og ulike 
aktiviteter i sentrum, f.eks. lekeapparater 
og buldrevegg, som gikk til finalen. Hvilke 

av disse som faktisk vinner avhenger av 
hvor mange «emballasjestemmer» som 
avgis på åtte av Haugesunds returpunkter 
i perioden 1-12. juni. – På disse blir det en 
iglo for hvert av de to formålene. Noen av 
returpunktene er utstyrt med sensorer, 
mens de andre vil bli veid underveis. Slik 
kan folk følge utviklingen på Haugesund.
returvalget.no, forteller Magnus T. Hauge 
entusiastisk. 

Det vil naturligvis også bli mulig å 
følge utviklingen på Syklus sin stand 
under Avfallskonferansen i Tromsø 
7-9. juni. Konkurransen i Haugesund 
starter det Syklus kaller en nasjonal 
resirkuleringsdugnad. – Syklus høster 
erfaringer med dette prosjektet og ønsker 
å komme i dialog med flere IKS/kommuner 
angående Returvalget. Vårt mål med 
kampanjen er å bidra til å gjøre samfunnet 
vårt litt mindre bruk og kast, og litt mer bruk 
og skap, sier Gunhild Solberg, markeds- og 
kommunikasjonssjef I Syklus. 

RETURVALGET 
– stem fram en vinner som gleder 

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

I slutten av mai ble 
returpunktene i Haugesund 
gjort om til valgurner. 
Byen er først ut i Syklus-
prosjektet Returvalget, 
som skal øke glass- og 
metallgjenvinningen. 
Med tomemballasje som 
stemmeseddel kan du 
stemme fram en premie som 
gleder mange.


