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Godt omdømme
krever orden i
sysakene

Etter eksplosjonen ved Vest Tank 24. mai 2007, der påfølgende
etterforskning og rettssaker avdekket grove lovbrudd, har farlig avfallbransjen definitivt hatt myndighetenes oppmerksomhet. Flere landsdekkende
tilsynsaksjoner er gjennomført og hver gang er det avdekket haugevis
med såkalte avvik, altså større og mindre uregelmessigheter i forhold til
driftstillatelser og forskrifter. Noen anlegg, der det er avdekket gjentatte
alvorlige avvik, har til og med måttet stenge butikken. Og Miljødirektoratet har
i disse tilfellene sørget for at sakene har blitt offentlig kjent.
Og selv om mange har irritert seg over at
bagatellmessige formaliteter har bragt dem inn
på avviksstatistikken, gir alle seriøse aktører
….håndteringen av
i bransjen uttrykk for tilfredshet over at de
«varer» med sterkt
strenge reglene nå faktisk blir håndhevet. Så
negativ gjør det
er det da heller ikke mulig å konkurrere med
aktører som fyller opp gamle tanker med farlig ganske enkelt å
avfall og lar det bli der.
utsette kostnader,
Men all den negative oppmerksomheten
for eksempel ved
har naturligvis ikke vært bra for bransjens
anseelse og det bekymrer med rette
å tøye volumene i
bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig
avfall (NFFA). Skal kompetansen opprettholdes lagringstillatelsen.
og helst økes må bransjen framstå som
attraktiv for unge, velutdannede folk. Da holder ikke cowboypreget fra
bransjens barndom. Det må drives seriøst og langsiktig, uten eksplosjoner
eller alvorlige utslipp.
Men mye positivt har også skjedd i løpet av de rundt 30 årene bransjen
har eksistert. Og for å korrigere det noe urettferdige negative inntrykket
planlegges det nå en såkalt omdømmekampanje, så vidt vi skjønner med
offentlig støtte fra Innovasjon Norge. Det vites foreløpig ikke hvilken form og
hvilket innhold den vil få, men det er ytterst viktig at det som bringes til torgs
har rot i virkeligheten. Nye skandaler i form av ulykker eller nedstengninger
vil få enda mer oppmerksomhet dersom de ledsages av en pågående
skrytekampanje.
Langt de fleste av våre medmennesker er skikkelige folk som vil gjøre en
så god jobb som mulig, både for sin egen bedrift og miljøet. Slik er det også
i farlig avfall-bransjen, men håndteringen av «varer» med sterkt negativ
verdi gjør det ganske enkelt å utsette kostnader, for eksempel ved å tøye
volumene i lagringstillatelsen. Dette er Miljødirektoratet fullt klar over, og det
er gitt uttrykkelig beskjed om at den slags avvik nå vil bli slått knallhardt ned
på.
Poenget med disse linjene er å få fram at selv ikke den mest påkostede
kampanje kan gi noe varig bedring av omdømme, dersom ikke dette ledsages
av reelle forbedringer og en ekte vilje til å holde orden i eget hus. Og selv om
viljen er til stede kreves en kontinuerlig årvåkenhet og kritisk sans. Det er ikke
mange år siden Vest Tank-leder Jostein Berland sto på et NFFA-arrangement
og fortalte om hvor tøft det var å bli rammet av en slik ulykke, helt uforskyldt.
Det endte med to års fengsel, idømt av Høyesterett. Vi tar det for gitt at noe
slikt ikke gjentar seg og ønsker NFFA lykke til med kampanjen.
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Svenskesuget på retur
Finanskrisen skapte
stor mangel på avfall i
Sverige. Importen fra
Norge økte kraftig og
prisen for å levere avfall
til forbrenning falt til
et nivå som rystet de
norske anleggene. Men
bunnen ble nådd for
rundt to år siden og
i dag er tilgangen på
avfall og dermed prisen
på vei oppover.
Av Johs. Bjørndal

Lysere tider for Klemetsrudanlegget, som ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten
i Oslo kommune som eget aksjeselskap for et drøyt år siden.

Det reduserte svenskesuget forklares med at
svenskene har begynt en storstilt import av
forbehandlet avfall fra de britiske øyer. Dette
danner et prisgulv som gjør at det ikke er like
aktuelt for svenske aktører å legge inn en ren
marginalpris på norske anbud. Det andre er at
svenskene selv har fått hjula i gang for alvor,
og genererer langt mer næringsavfall enn
de første årene etter finanskrisen. Dermed
er det ikke like interessant med norsk avfall,
og avfallsmeglerne som opererer her i landet
kanaliserer stadig mer av sitt avfall til norske
anlegg.

– FORTSATT FOR BILLIG
De norske aktørene innen energigjenvinning bekrefter dette bildet, men er ikke helt
enige om hvor mye situasjonen har bedret
seg. Adm. dir. Odd Terje Døvik i Returkraft
sier det fortsatt går mye avfall til Sverige
på lave priser, men at det har vært en liten
prisoppgang. For Returkraft er situasjonen at
rundt 2/3 av kapasiteten dekkes av eierkommunenes husholdningsavfall. Resten er
næringsavfall, men en betydelig del av dette
er farlig avfall.
– Vi har arbeidet målbevisst med å bygge
opp en portefølje av bedre betalte fraksjoner,
sier han.
Fra Bergen forteller daglig leder Ingrid
Hitland i BiR Avfallsenergi at bunnen ble
nådd sommeren 2014, siden har prisene
krabbet oppover. – Men anbudene på
husholdningsavfall vinnes fortsatt på altfor
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

4

|

T I D S S K R I FT F O R AV FA L L O G G J E N V I N N I N G

| nr 4 | 2016 |

lave priser, for næringsavfallet har det vært
en noe bedre utvikling, sier Hitland. Hun
forteller at de to ovnslinjene i Rådalen mates
med noe over halvparten husholdningsavfall,
resten er næringsavfall fra regionen.

TESTER IMPORT
Mest positiv er energikjøper Snorre
Gangaune, energikjøper for Statkraft Varme
og dermed ansvarlig for avfallsforsyningen
til anlegget på Heimdal. – En del tidligere
inngåtte avtaler har jo lave priser, men
dagens markedspris nærmer seg nivået fra
før finanskrisen, sier han og mener prisen
kan ha økt med 30-40% siden bunnen i
2014. Gangaune karakteriserer avfallstilgangen som god på kort sikt, men er litt mer
usikker om han ser lengre fram. – Det skal jo
etableres et sentralsorteringsanlegg her i
Trondheim og etableringen i Tromsø vil vel
også kunne ha ringvirkninger. Vi har tatt inn
et testparti på 3000 tonn fra England for
å teste logistikk og kvalitet, men har ingen
planer om å etablere import nå, forteller han.
Forbrenningsanlegget i Trondheim tar imot
mellom 55 og 60% næringsavfall, resten er
husholdningsavfall fra Trondheim og nærliggende kommuner.
I Tafjord Kraftvarme forteller daglig leder
Irene Vik at også de har økt inntektene fra
sitt avfallsvolum på rundt 100 000 tonn. Det
er bare et år siden hun overtok jobben etter
Odd Helland og hun vil derfor ikke si så mye
om de lange linjene. – Men tilgangen er god

og i dag tar vi imot rundt 55% husholdningsavfall og 45 % næring, forteller hun. 
I likhet med Trondheim må Tafjord kraftvarme
konkurrere om hvert eneste tonn, energiselskapene har ingen eierkommuner som kan
tildele avfall.

– FORTSATT IKKE BÆREKRAFTIG
Fra Oslo forteller Pål Mikkelsen, som nå er
direktør i det utskilte selskapet Klemetsrud
anlegget as, at prisene stiger og tilgangen
på avfall er god. Han forteller at opplegget
nå er at Oslo kommune skal ta hånd om sitt
eget avfall, hovedsakelig ved anlegget på
Brobekk, mens næringsavfall skal behandles
på Klemetsrud. – Men jeg vil ikke si at
avfallsmarkedet er friskmeldt, det er fortsatt
et stykke igjen til et prisnivå som gir en
bærekraftig økonomi. Næringsavfallet har
reagert raskest, men flere store anbud på
husholdningsavfall i regionen skal avgjøres i
nærmeste framtid, og da får vi se hvor nivået
nå ligger, sier Mikkelsen.
Han sier Klemetsrudanlegget vil fortsette
å importere britisk avfall av flere grunner. –
Det har bedre kvalitet, det er fleksibelt fordi
det kan lagres og det holder prisen på et
anstendig nivå. Vi trenger ikke ta imot avfall
til latterlige priser når vi i stedet kan øke
importvolumet. Og så ser jeg det jo slik at for
hvert tonn vi importerer blir det deponert et
tonn mindre et eller annet sted i Europa, sier
Pål Mikkelsen.

Idag stilles det store krav til håndtering og
behandling av farlig avfall. Dette stiller
også store krav til oss som leverandør av
oppbevaringsprodukter.
Namdal Ressurs er en av Norges ledende
totalleverandører til avfallsbransjen, og vi
kan levere alt av godkjent, kvalitetssikret
utstyr til de fleste bransjer som er pålagt
håndtering av farlig avfall.

Namdal Ressurs AS // Verftsgata 48, 7800 NAMSOS // Tlf. +47 742 81 765
firmapost@namdalressurs.no // www.namdalressurs.no
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Foreslår gebyrfinansiering
i stedet for produsentansvar
for småbåter
Det har i årevis vært snakket om å innføre produsentansvar på fritidsbåter
for å sørge for en forsvarlig håndtering av kasserte båter i stedet for at de senkes
eller brennes opp. Nå foreslår Miljødirektoratet i stedet en gebyrfinansiering,
men bare for båter større enn 5,5 meter.

Av Johs. Bjørndal

Det nærmer seg tre år siden Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet utrede
hvordan en produsentansvarsordning for
kasserte fritidsbåter kunne organiseres og
finansieres, samt å vurdere miljøeffektene
av ulovlig og lovlig avfallsbehandling.

SMÅBÅTREGISTER MÅ PÅ PLASS
Svaret er altså at produsentansvar ikke er
løsningen, men at alle båteiere skal betale et
årlig gebyr. Miljødirektoratet begrunner sitt
forslag med at nysalget av båter er såpass
lite i forhold til antall båter som kasseres at
et produsentansvar ville påført kjøpere av
nye båter en urimelig stor kostnad. I stedet
foreslår direktoratet et årlig gebyr for alle
båteiere, noe som krever at det opprettes et
småbåtregister.
Et slikt offentlig register har vært utredet
tidligere og ble faktisk etablert, men registreringen var frivillig og i 2006 ble registeret
overtatt av Redningsselskapet. Miljødirektoratet vektlegger da også nytteverdien av
et slikt register for andre samfunnssektorer,
blant dem politi, redningstjeneste, tollvesen
og forsikringsbransjen.

FOR MANGE BÅTER
Problemet med å etablere en produsentansvarsordning er at det finnes anslagsvis
730 000 fritidsbåter i dag, mens nysalget
er på beskjedne 7000 båter i året. Det
er anslått at antallet båter som kasseres
årlig er rundt 15 000, men vil øke til rundt
20 000 i løpet av få år. Miljødirektoratet
vurderer at miljøriktig avfallsbehandling vil koste fra 2500 til 44 000 kroner
pr båt, avhengig av type og størrelse.
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Miljødirektoratet vil at alle som eier en fritidsbåt større enn 5,5 meter skal betale et årlig
gebyr for å finansiere en miljøriktig avfallsbehandling den dagen båten skal kasseres.

En produsentansvarsordning vil derfor
måtte innebære et betydelig prishopp
for nye båter, spesielt for større båter og
seilbåter, der nysalget er beskjedent. Direktoratet har dessuten ikke funnet noe land
der produsentansvar er innført for fritidsbåter. Derimot er returordninger basert på
betaling fra siste båteier etablert i land
som Finland, Frankrike, Nederland og Japan,
men disse gir svært lave innsamlingstall.

DE MINSTE INN PÅ
RENOVASJONSGEBYRET?
Miljødirektoratets forslag er altså at
innmelding i register og gebyrbetaling bare
skal kreves for båter større enn 5,5 meter.
For de minste og enkleste fritidsbåtene vil
direktoratet ha utredet om ikke mottak og
behandling av disse bør inngå i kommun
enes lovpålagte renovasjon og finansieres
over avfallsgebyret. Det dreier seg jo om

husholdningsavfall. Dette forslaget har ikke
falt i god jord hos KS Bedrift. I et nyhetsbrev
påpeker leder for KS Bedrift Avfall, Svein
Kamfjord, at dette ikke er i tråd med forurenser betaler-prinsippet (de fleste avfallsabonnenter har ikke båt) og heller ikke gir
noe intensiv til å levere inn båten framfor å
senke den. KS Bedrift ber om at Miljødirektoratet heller vurderer en panteordning for disse minste båtene, noe de mener
vil øke innsamlingsgraden vesentlig uten
at staten påføres særlig store kostnader.
Miljødirektoratet konkluderer i sitt brev
til departementet at en panteordning vil
øke finansieringsbehovet for en ordning
betydelig.
Så gjenstår det å se om Klima- og miljødepartementet vil pålegge landets mange
småbåteiere obligatorisk registrering og
etablering av noe som vil oppfattes som
en ny avgift.

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlingsmetoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR
Kalkstein fra Langøya «bygget Norge». Deretter har øya vært
viktig for den nasjonale miljø-opprydningen. Nå rehabiliteres den
til en naturperle for allmennheten.

«Som miljøvernminister var jeg i 1991 med på å stifte NOAH. Jeg er
stolt over beslutningen, som har resultert i et renere Norge og en øy
som nå er i ferd med å bli en naturperle i Oslofjorden.»
Thorbjørn Berntsen,
«Langøyas far» og tidligere miljøvernminister

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

NYHETER

Rådmannen i Sokndal negativ til deponi for
farlig avfall
Miljødirektoratet la fram sin anbefaling om lokalisering av framtidig
deponi for farlig avfall i begynnelsen
av mai. Der ble Dalen kalkstensgruver
i Brevik utpekt til det beste, men ikke
eneste, alternativet. Men i sommer
ba klima- og miljøministeren om mer
informasjon om alternativene.
Rådmannen i Sokndal vil ikke anbefale at det etableres deponi for uorganisk farlig avfall her ved Rekefjord Stone.

De andre aktuelle etterfølgerne til Langøya
som ble nevnt i Miljødirektoratets utredning
er et eksisterende dagbrudd i Rekefjord i
Sokndal kommune i Rogaland og planlagte
fjellhaller i henholdsvis Lervik i Kvinesdal
kommune i Vest Agder og Raudsand i Nesset
kommune i Møre og Romsdal.
Etter dette har det først vært en runde
hvor Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
har invitert alle interesserte til å komme
med innspill. Deretter har det gått ut en
henvendelse til de fire aktuelle kommunene
Nesset, Kvinesdal, Porsgrunn og Sokndal om
utdypende og sammenlignbar informasjon.
– Jeg vil nå vurdere om, og på hvilken
måte, staten bør involvere seg i videre

planleggingsprosesser for å sikre tilstrekkelig
nasjonal behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall. For å kunne gjøre disse
vurderingene raskt, er det nødvendig å få mer
detaljert og spesifisert informasjon fra de
fire kommunene om status for planlegging
av mulig lokalitet i den enkelte kommune,
skrev Helgesen i et brev til ordførerne i de fire
aktuelle kommunene, og ba om svar innen
10. august.
Det er Rekefjord Stone som eier og driver
det aktuelle dagbruddet i Sokndal, mens
prosessen omkring deponi drives av Stangeland og Waste Vest. Dette er det alternativet
som Miljødirektoratet rangerte som nummer
to etter Brevik. Avisen Agder forteller at

rådmannen i Sokndal er negativ til å fastsette planprogrammet for deponi ved Rekefjord Stone. Han sier at kommunen finner at
planprogrammet ikke er i tråd med vedtatt
kommuneplan og at det derfor bør avsluttes
og ikke legges ut for offentlig ettersyn.
Avisen Agder forteller at rådmannen er
bekymret for konsekvenser ved uhell ved
virksomheten eller sabotasje på anlegget.
– De risikoforhold som er kjent vil forslagsstiller ta inn i en konsekvensutredning og
utrede så langt dette er mulig. Konsekvensutredningen er ikke utarbeidet og kan ikke
fremmes som del av saken, skriver avisen.
A.K.

KOMPTECH TROMMELSIKTER

Vi Gratulerer Bjorstaddalen Næring
i Skien med sitt nye
KOMPTECH CRIBUS 3800 Trommelsikt!

CRIBUS Trommelsikt modellserien gjenkjennes med
det største siktearealet i klassen, den beste
operatørvennligheten og høyest kapasitet. Ny
hybridteknologi gir CRIBUS minimalt dieselforbruk.
CRIBUS hybridsiktene kan i tillegg enkelt driftes kun
med strøm med null utslipp.

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

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

www.gitmark.no - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand
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A part of San Sac Group

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
Vår nye Hovedkatalog på 200 sider er et nyttig
verktøy i arbeidet med å velge de beste
utstyrsløsningene med tanke på mindre
avfall, mer gjenbruk og økt bruk av
sekundære råvarer i omløp.
Katalogen inneholder en rekke
nye produkter og løsninger
innenfor maskiner til
komprimering og behandling
av avfall, utstyr til innen- og
utendørs kildesortering,
farlig avfall, plast- papirog biosekker.
En tydelig miljøprofil
sammen med lønnsomhet
er avgjørende for å kunne
ta kloke valg og møte den
nye sirkulærøkonomien.
Vår erfaring og kunnskap
gir kildesortering med en
rød tråd gjennom hele ditt
prosjekt.
Ta kontakt med oss for
en avtale/ bestill katalogen på:
info@enviropac.no

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering.
Salg og service i hele Skandinavia!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

GJENVINNING

Fossilfri sortering

Den elektriske maskinen i sving med å sortere avfall og mate kverna på Skårer. Den har en effekt på 98 kW og krever at det er lagt opp 400 volts anlegg i sorteringshallen.

Ved Ragn-Sells’ anlegg på Skårer foretas sorter
ingen og kverninnmatingen nå med en elektrisk
gravemaskin. Den har kabel fra veggen og må
dermed holde seg i ro, men bortsett fra det er
fordelene mange.			
Av Johs. Bjørndal
– Det er flere årsaker til at dette
er interessant. Som miljøbedrift
ønsker vi å utføre avfallsbehandlingen med så små utslipp som
mulig, kort sagt bli grønnere,
sier Raymond Borgersen, sjef
for Region Øst i Ragn-Sells AS.
Selskapet har begynt å arbeide
med konseptet nullutslippsanlegg, noe Kretsløpet kommer
tilbake til i en senere utgave.

MILJØVENNLIG
– OG LØNNSOM
Borgersen forteller at maskinen
fra den tyske produsenten
Sennebogen erstatter en Volvo
EW160, med et dieselforbruk
på rundt 15 liter i timen. Og
med godt over 3000 driftstimer
i året blir det et årsforbruk på
rundt 50 000 liter. Altså saftig
reduserte utslipp, men det
handler også om betydelig lavere
driftskostnader. – Det skyldes
ikke bare at strøm er billigere enn
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diesel, oljeskift er ikke aktuelt,
serviceintervallene er betydelig
lengre enn på en dieselmaskin, til
og med den biologiske hydraulikkolja holder lenger på denne
maskinen, sier Martin Hansen,
driftsleder ved anlegget på
Skårer. Noe statistikk foreligger
foreløpig ikke, men de to tror
selgerens forsikringer om 60%
reduserte driftskostnader
kan vise seg å stemme. Da er
merkostnaden på rundt 300 000
kroner ved innkjøp fort tjent
inn igjen. Maskinen koster 1,9
millioner i innkjøp, får vi vite.

kanskje at maskinen oppleves
som mer stabil og minst like
sterk som forgjengeren. Og
maskinfører Magnus Rosenlund,
som har kjørt fossil gravemaskin
både i anleggsvirksomhet og i
avfallssortering, er etter et par
måneder på el-maskinen full av
lovord. – Rett og slett en langt
bedre arbeidsplass, sier han.

KAN FLYTTES
Men selvsagt er det en ulempe
at en gravemaskin utstyrt med
belter må forholde seg i ro.
Her får vi vite at det er mulig å
henge på maskinen en såkalt
Powerpack, et aggregat som kan
brukes under forflytning. For å

bevege seg fritt innendørs er det
mulig å forsyne maskinen med
strøm gjennom såkalt ceiling
power supply, et opplegg som
minner om de gode gamle radiobilbanene. For batteriteknologien
må ta enda et par skritt før det
er en aktuell løsning, et batteri
som skal holde et helt skift veier
foreløpig for mye, sies det.
– Men her hvor maskinen bare
flyttes et par meter er denne
løsningen utmerket. Dersom
dette blir så vellykket som det
nå ser ut til kan det bli aktuelt
å sette inn slike ved flere av
anleggene våre rundt i landet.
Dette er framtida, sier Raymond
Borgersen.

BEDRE ARBEIDSMILJØ
– Men det handler jo også om
arbeidsmiljø. Maskinen er en
arbeidsplass nesten uten støy
og vibrasjoner og siden den
står inne i en hall – riktignok
med en åpen vegg – var eksos
også et tema, sier Borgersen.
Men mer overraskende er det

Maskinfører Magnus Rosenlund, driftsleder Martin Hansen og regionsjef Raymond
Borgersen i Ragn-Sells er skjønt enige om at den elektriske gravemaskinen er et stort
framskritt.

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

HAAHJEM® utvikler
og leverer løsninger
til prosessindustri,
pukkverks- og
gjenvinningsbransjen.
www.haahjem.no

Komp
lett an
legg
levert
til BIN
GSA
i Ålesu
nd i 20
16

UniCon

FREMTIDSRETTET I MER ENN 100 ÅR

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

Administrasjon og logistikksystem
for Avfall og Gjenvinning
Transportplanlegging, ruteplanlegging, container/dunk
logistikk og abonnement i et og samme system som reduserer tidsforbruket i administrasjonen og gir bedre kvalitetskontroll.

• 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

Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Transport Systems AS.

hogia.no/transport
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FARLIG AVFALL

Uppsamlingsplats vid utrymning

Heldekkende tilbud innen farlig avfall
I 2012 ble det svenske
selskapet SAKAB kjøpt opp
av finske Ekokem og heter
nå Ekokem Kumla, siden an
legget ligger i Kumla, 20 mil
vest for Stockholm. Hit kommer
nærmere 250 000 tonn farlig
avfall årlig, også noe fra Norge.
Av Johs. Bjørndal

N
Hit kommer mesteparten av det farlige avfallet som oppstår i nabolandet og rundt 130 mennesker har sin
arbeidsplass ved dette anlegget i Kumla, 20 mil vest for Stockholm.

Avfall Norges Faggruppe for farlig avfall
besøkte nylig anlegget og fikk se en svært
allsidig virksomhet. Her finnes deponi for
uorganisk farlig avfall, to forbrenningsovner,
inndampingsanlegg for forurenset vann og
anlegg for behandling av forurenset jord. Og
selvfølgelig et eget laboratorium, der det
gjøres 11 000 analyser årlig av avfallet som
mottas. Fra Norge kommer enkelte fraksjoner av farlig avfall, som isolerglassvinduer,
malingsspann, små kondensatorer, plante
vernmidler og enkelte andre kjemikalier.

DEPONERER FARLIG AVFALL
Det deponeres rundt 100 000 tonn farlig
avfall årlig i Kumla. En del av dette gjennomgår
en såkalt våtkjemisk behandling på anlegget,
der surt og basisk avfall blandes og tilsettes
kalk. Man oppnår dermed en stabilisering
lignende den som hos oss skjer på Langøya.
Også kvikksølvholdig avfall (inntil 3000 mg/

2016-08-24

kg) tas imot for stabilisering. Men det tas også
imot farlig avfall som deponeres direkte. Deponeringen skjer ikke i noe tidligere steinbrudd
som hos oss, men kravene til bunntetting og
overdekning er naturligvis omfattende.

TO OVNSLINJER
Forbrenningen skjer i to ovnslinjer, en roterovn
fra 1983 som ble bygget for å ta imot
fraksjoner som krevde høy temperatur for å
destrueres. Senere, under de amerikanske
eierne, ble det bygget et mer "vanlig" forbrenningsanlegg, som i dag også tar imot en del
husholdningsavfall. Det produseres rundt 60
GWh el og leveres rundt 250 GWh varme til
fjernvarmenettene i Kumla og Örebro fra disse
forbrenningsanleggene, som naturligvis er
utstyrt med den best tilgjengelige rense
teknologi

Ønsker du å bli del av et solid firma, i sterk vekst og innen en fremtidsrettet bransje?
Ragn-Sells er en ledende aktør innen kretsløpsindustrien i Norge, Sverige, Danmark , Estland, Lativa og Polen. Konsernet er 100 % familieeid,
har 2500 medarbeidere og omsetter for ca. 5,5 milliarder. Våre virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra
næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter vi mere enn 400 medarbeidere på våre 20 avdelinger rundt i landet. Ragn-Sells AS
er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbeidsmiljø (OHSAS 18001) og samfunnsansvar (ISO 26000).
Vi ønsker at våre medarbeidere kan identifisere seg med våre verdier: enkelthet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.

Leder for forretningsområdet Farlig Avfall
Ragn-Sells søker nå en leder som får ansvaret for å utvikle forretningsområdet “Farlig Avfall” (FA)
på nasjonalt nivå. Farlig avfall i Norge er sterkt økende, og som leder av denne satsningen har rett
person store påvirkningsmuligheter for selskapets planlagte vekst og videre satsning.
Vi ønsker oss en leder som trigges av å være på farten mellom selskapets anlegg og kontorer, ute
hos kunder og som en synlig verdiskaper i mange spennende prosjekter. Mest sannsynlig har du
allerede en god del erfaring om håndtering av FA, og du er salg- og forretningsorientert. Kunnskap
om gjenvinningsbransjens verdikjeder er en fordel og du trives med å jobbe i et industrimiljø med
høyt tempo og store ambisjoner.
Se fullstendig stillingsutlysning på www.ragnsells.no
Kontakt: Driftsdirektør Vidar Svenning Olsen, tlf: 982 99 468, mail: vidar.svenningolsen@ragnsells.com
Søknadsfrist: 30. september 2016
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SKIFTENDE EIERSKAP
Sverige var det første landet i Norden som
tok tak i farlig avfallsproblemet. SAKAB ble
etablert i 1969, som et samarbeid mellom det
offentlige og industrien. Det første anlegget
ble etablert i Løvsta nær Stockholm, der
man blant annet tok imot løsningsmidler og
destillerte disse. Men i 1976 kjøpte SAKAB
selskapet Terrabona og med det anlegget 
i Kumla, samtidig som staten overtok aksjemajoriteten. I 1983 sto roterovnen klar til bruk,
men i 1992 solgte staten aksjemajoriteten 
iSAKAB til amerikanske Waste Management
(WMI Sellbergs), som etter å ha rustet opp
anlegget solgte det videre til Sydkraft i 2001.
Og i juni 2012 ble altså SAKAB igjen solgt,
nå til Ekokem. Siden har finnene også kjøpt
selskapet NORD (tidligere Kommunekemi) 
i Danmark og har dermed kontroll på de store
behandlingsanleggene for farlig avfall i hele
Norden, minus Norge,

35

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlingsmetoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR
Vi som er ansatt i NOAH tar hver dag ansvar for ditt og mitt
avfall. Vi er stolte over den jobben vi gjør for miljøet.

«Ansatte i NOAH har en eier som bryr seg om menneskene og miljøet.
Vi er en del av et veldrevet selskap som har muligheter og vilje til å
investere i nytenkning.»
Trond Harald Bratberg,
hovedtillitsvalgt i NOAH / leder Langøens fagforening

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

FARLIG AVFALL

NSO vil doble
behandlingskapasiteten
Det snakkes mye om at oljealderen er på hell. I Norsk Spesialolje (NSO) ser man
det ikke slik, ved selskapets bare to år gamle anlegg for behandling av oljeholdig
vann i Grenland er det allerede håndfaste utvidelsesplaner.

Av Johs. Bjørndal

Norsk Spesialolje ble etablert i 1986, av Bent
Langballe, som fortsatt er styreleder og
eier. Selskapet har siden oppstarten drevet
mottak og behandlingsanlegg på Kambo
i Moss, hit kommer mesteparten av spilloljen
som samles inn i landet. Men høsten 2014
åpnet selskapets nye anlegg i Grenland,
her er investert rundt 210 mill. kroner i et
moderne anlegg for mottak og behandling
av hovedsakelig oljeforurenset vann. Her er
tankkapasitet på 17.000 m³ og behandlingskapasitet for 35 000 m³ forurenset vann
årlig. – Men markedet er større, vi planlegger
å fordoble kapasiteten, forteller adm. dir.
i NSO, Torbjørn Skarbø.

RIMELIG ENERGI AVGJØRENDE
Det nye anlegget ligger rett ved Rafnes og
nærmeste nabo er plastprodusenten Ineos
(tidl. Borealis). Og det er slett ikke tilfeldig,
inndamping av oljeforurenset vann gir et
stort energibehov, som i sin helhet dekkes
ved hjelp av spillvarme fra naboen, i form
av varmt vann. Etter å ha levert energi til
inndampingen, frostsikring av tankfarmen
og oppvarming av lokalene sendes det tilbake
rundt ti grader kaldere enn da det kom.
Første trinn i behandlingsprosessen
er nemlig at det oljeforurensede vannet
«kokes» i et avansert inndampingsanlegg,
der kraftig vakuum bringer kokepunktet ned
til 37-38 grader. Dermed

NSO’s anlegg i Grenland ligger kloss inntil plastprodusenten Ineos og benytter seg av dette selskapets kai.

er det 55 grader varme spillvannet fra
polyetylenproduksjonen hos Ineos mer enn
varmt nok til denne prosessen. Mesteparten
av uhumskhetene fordamper ikke, men
blir liggende igjen i form av et konsentrat.
Dampen kjøles ned igjen og kondenserer til
et langt renere destillat, som viderebe-

Torbjørn Skarbø
og Bjørn Roger
Broen viser fram
tomta som ligger
klar for utvidelse
av virksomheten.
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handles i et biologisk rensetrinn. Det såkalte
konsentratet gjennomgår en ny runde med
inndamping og reduseres i snitt til ca 5% av
væsken som tas inn. Dette er farlig avfall og må
tas hånd om av f.eks. Renor eller Ekokem, det
koster med andre ord adskillig å bli kvitt det.

ALT AVFALL ANALYSERES
Alt som kommer inn til NSO’s anlegg blir
prøvetatt og undersøkt i bedriftens laboratorium, for å undersøke at avfallet faktisk
stemmer overens med deklarasjonen og at
det kan behandles ved anlegget. Den store
tankfarmen gjør at man kan skille ulike typer
avfall og dermed ha god kontroll på hva som
dampes inn. De fleste typer forurenset vann
kan tas imot, men det hender at avfall må
avvises. – Vi kan ikke ta imot avfall med flammepunkt lavere enn 35 grader. Det hender
også at vi får inn vann som inneholder så mye
forurensning, for eksempel malingsrester, at
konsentratet
blir til et fast stoff. Det skaper problemer
i anlegget her, forklarer Bjørn Roger Broen,
som er plssjef ved anlegget.

Kjernen i behandlingsanlegget er disse inndampingstankene, der det forurensede vannet «kokes inn» under kraftig vakuum.

BAKTERIENE ORDNER RESTEN
Men destillatet – altså det kondenserte vannet – inneholder
fortsatt en god del organisk karbon. Sultne bakterier i det
biologiske rensetrinnet tar seg av drøyt 90% av dette. Dermed
bringes innholdet på et nivå (KOF under 1500 ppm) som gjør at
kravene i utslippstillatelsen oppfylles. – Dette er en meget robust
prosess, destillatet er
relativt homogent og
bakteriene er stort sett
de samme som ved
rensing av avløpsvann.
De trenger grovt sett
fire ting for å trives, det
er oksygen, ammonium,
fosfor og karbon. Vi
tilsetter ammonium
og fosfor, mens vår
substans inneholder
rikelig med karbon.
I avløpsrenseanleggene er det omvendt,
forklarer Broen. Men
også i dette biologiske
rensetrinnet genereres
slam, rundt 1% av
inngående mengde.
Dette er også farlig
avfall, som avvannes så
Flasken til høyre inneholder forurenset vann
slik det ankommer NSO, reagensrøret i midtgodt det lar seg gjøre
en det såkalte destillatet som skal videre
før det går til for
til et biologisk rensetrinn og reagensrøret
brenning.
til venstre inneholder konsentratet som

VI GJENVINNER
FARLIG AVFALL!
BESØK OSS PÅ VÅR
STAND PÅ FARLIG
AVFALLSKONFERANSEN

er farlig avfall.

MARKED FOR UTVIDELSE
Skarbø og Broen forteller at det forurensede vannet hovedsakelig
kommer fra offshore-aktivitet, men også fra industri og ordinær
skipsfart. Mesteparten av avfallet tas inn via rørledning fra kaien
til Ineos’ dypvannskai, bare rundt 20% ankommer på bil. Før
anlegget ble etablert gikk mye av dette avfallet til behandling
i Danmark. – Men med lave energikostnader er vi konkurransedyktige og opplever stor pågang. Skjerpede myndighetskrav når
det gjelder utslipp av PFAS (perfluorerte forbindelser) har også
ført til at en del aktører har lagt ned sine egne renseanlegg. Vi vil
derfor etablere en linje til og fordoble kapasiteten. I tillegg vil vi
supplere med et anaerobt biologisk trinn, som vi mener vil kunne
redusere mengden farlig avfall ytterligere og i tillegg produsere

›
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Det biologiske rensetrinnet genererer rundt 350
tonn slam i året. Dette er også farlig avfall, som
for tiden går til forbrenning hos Returkraft.

biogass, forklarer Skarbø. Disse invester
ingene er budsjettert til rundt 100 millioner
kroner, men bruk av spillvarme, produksjon
av biogass og utprøving av ny teknologi
gjør at NSO søker støtte fra flere av Enovas
programmer. – Vi fikk ti millioner i støtte også
da vi etablerte oss her, forteller Skarbø.

PRESSET BRENSELMARKED
For det er altså innenfor behandling av
oljeforurenset vann at NSO’s vekstmuligheter
ligger. Den tradisjonelle virksomheten, som
er innsamling og gjenvinning av spillolje,
rammes hardere av redusert oljepris og det
faktum at stadig færre norske bedrifter
etterspør brenselet NSO produserer av den
innsamlede oljen. – Avsetningen har blitt
dårligere også i det europeiske markedet.
Det tyske stålverket Salzgitter AG gikk nylig
tilbake til å bruke kull igjen, og dermed mistet
nær 300 000 tonn spilloljebasert brensel sin

Bjørn Roger Broen og Torbjørn Skarbø er ikke i tvil
om at det har vært en stor og positiv utvikling
i farlig avfall-bransjen siden de startet opp.

avsetning. Men blir prisen på olje lav nok vil
flere benytte spillolje igjen, mener Skarbø.

tiltak ødelegger mulighetene for materialgjenvinning, supplerer Broen.

HAR VURDERT RERAFFINERING

– FOR MANGE UBETYDELIGE AVVIK

Tidligere eide NSO et anlegg for reraffinering av brukt olje i Danmark, men de solgte
seg ut for 12 år siden. – I dag finnes er
det ingen som reraffinerer olje i Norge.
Ny teknologi gjør at det kunne være interessant, og siden hydrogen er en viktig innsatsfaktor i denne prosessen gjør nærheten
til klorfabrikken på Rafnes at dette kunne
være en aktuell plassering. Men en slik
etablering måtte skje i samarbeid med en
større aktør, mengden spillolje i Norge er
for liten så man vil være avhengig av en
viss import. Det er også et problem at det
blir stadig mer nedbrytbar olje på markedet,
og den lar seg ikke gjenvinne, sier Skarbø.
– Det blir på samme måte som med nedbrytbar plast, det som er ment som et miljø-

Torbjørn Skarbø og Bjørn Roger Broen har vært
i farlig avfallsbransjen i drøyt 25 år og Broen er
for tiden styreleder i Norsk forening for farlig
avfall (NFFA). Begge er tilhengere av at bransjen skal være underlagt strenge regler som
blir fulgt opp med kontroller og tilsyn. – Men det
har kanskje gått litt inflasjon i Miljødirektoratets
avviksbegrep. Slik det praktiseres nå, hvor man
for eksempel kan få avvik på at man ikke har
registrert avvik internt, er det i praksis umulig
å unngå. Det burde kanskje fokuseres mer på
de alvorlige sakene som har forurensningspotensiale, mener Broen. – Det har i hvert fall
skjedd store forbedringer i løpet av den tida
jeg har fulgt bransjen, den har blitt langt mer
profesjonell, sier Skarbø, som understreker at
NSO har god dialog med myndighetene.

www.terrateam.no

• Mottak og behandling av forurenset masse
• Biologisk behandling
Besøk oss gjerne på stand nr. 34 på
• Pelletisering av filterstøv
Farlig avfallskonferansen!
• Vakuumsugebiler
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Containerstasjon med lett
adkomst og hoy sikkerhet.

Et fleksibelt system som kan benyttes omigjen og omigjen

C3C BLOCKSYSTEM™
C3C Blocksystem™ er et komplett system av store betongblokker som kan tilpasses den enkelte kunde m.h.t..
Støttemurer, Binger, Bulklager, Takløsninger, Gjerder- deponi, Drenasje – avrenning + Støttemurer med vinkler
>90 grader. C3C avd. Norge har etablert ett nettverk av produsenter og lager i hele Norge. Ta kontakt og vi
finner nermeste produsent/ transportør som passer for deres prosjekt.
REPR. C3C NORGE - INPARTNER AS - 0047 90647627 - WWW.STØTTEMURER.COM

CONCRETE m3 CONSTRUCTION

FARLIG AVFALL

Tre tiltalt etter Revac-brannen
Økokrim har tiltalt daglig leder i Revac AS og to
av styremedlemmene etter brannen ved anlegget på Linnestad i Re kommune sommeren
2014. Vann fra slukkingen av brannen rant ut i
Aulivassdraget og resulterte i omfattende fiskedød.

Av Johs. Bjørndal

De tre er tiltalt etter Forurensningsloven § 78, for å ha
overtrådt vilkårene i Revac sin
tillatelse fra Fylkesmannen i
Vestfold. Konkret går dette på at
de besluttet å lagre inntil 2000
tonn EE-avfall i påvente av at et
nytt behandlingsanlegg skulle
stå ferdig, "til tross for at mottatt
avfall i henhold til tillatelsen
fortløpende skulle behandles og
transporteres vekk til godkjente
nedstrømsløsninger", som det
står i tiltalebeslutningen.

UTSLIPP
TIL LUFT OG VANN
Da brannen oppsto 21. juli 2014
var 1250 tonn EE-avfall lagret
i en haug, ifølge tiltalebeslutningen. Rundt 140 tonn av
dette brant opp og resulterte i
utslipp til luft av tungmetaller
og organiske miljøgifter som
PAH, bromerte flammehemmere
og PCB. "Disse stoffene, som i
stor grad var partikkelbundet,
har i betydelig grad falt ned over
nærliggende områder, som kornjordene til Arne Linnestad", heter

Store mengder vann og skum ble brukt for å slukke brannen i EE-avfallet hos Revac.
Foto Vestfold interkommunale brannvesen.

det. I tillegg resulterte altså slukkingen i avrenning av skum og

vann til Aulivassdraget, noe som
ifølge tiltalen resulterte i at det

Håndplukket kunnskap fra Envir
Med plukkanalyser kan du få en økt
kunnskap om dagens mengde og sammensetting av avfall.
•

Evaluering og sammenligning av
ulike innsamlingssystemer

•

Kvalitetskontroll av kildesortert
materiale

•

Dimensjonering av avfallssystemet, innsamling og transport

•

Oppfølging av mål i avfallsplaner

Hvis du vil vite mere: +46 76 894 80 89
Besøk www.envir.se og følg oss på
www.facebook.com/ENVIR.se

www.envir.se
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NYHET
måtte plukkes opp 1560 kg død
fisk, og at tre årsklasser sjøørret
i et av Vestfolds beste sjøørretvassdrag ble sterkt redusert.
Saken er berammet til 31.
oktober i Nordre Vestfold tingrett og det er satt av to og en
halv uke til behandlingen.

FØRST SKUM, SÅ VANN
Brannen er tidligere grundig
omtalt i Kretsløpet, både da
den nettopp hadde skjedd og
etter at Jarle Steinnes i Vestfold
Interkommunale Brannvesen
redegjorde for forløpet og
slukkingsarbeidet på MEF-arrangementet Arctic Entrepreneur
i fjor vinter. Her kom det fram
at den alvorlige vannforurensningen skyldtes at den meget
kraftige brannen først ble slukket
ved hjelp av store mengder
skum, etter flere timers innsats
fra spesialenhetene fra Torp
flyplass og Esso Slagentangen.

Men brannen blusset likevel opp
igjen på kvelden. Da var ikke
skumenhetene tilgjengelige og
det ble da påført rundt en million
liter vann. Dette "tok med seg"
brannskummet til nærmeste
vassdrag, det skal ikke være
giftig, men nedbrytningen
forbruker oksygen og resultatet
ble altså fiskedød.
Fylkesmannen i Vestfold
anmeldte saken i august 2014,
etter at Mepex Consult hadde
analysert den gjenværende
haugen og konstatert at den
inneholdt både kondensatorer,
kretskort og batterier. Siden
har altså Økokrim brukt nær to
år på å etterforske saken før
tiltale nå forelå i begynnelsen
av juli. I tiltalebeslutningen er
tallene fra Mepex-analysen
gjengitt, i tillegg konstateres
at overtredelsen av vilkårene i
utslippstillatelsen "har voldt stor
skade".

Kompetansesenter
for miljø og avfall
Miljørådgivning

Ny avfallsbrønn fra

– alt annet er kopier

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 overflatecontainer (2000 l).

Prosjektledelse
Kurs og konferanser

Fornøyde kunder og ansatte
som sammen skaper et bedre miljø

MolokClassic®

Metro full undergrunn

Ta kontakt for et meget konkurransedyktig tilbud!

www.nomiko.no
Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no

FARLIG AVFALL

Fortsatt mange avvik
Miljødirektoratet gjennomførte i fjor 33 tilsyn hos behandlere av farlig avfall.
Og fant fortsatt avvik hos flertallet av disse, men ifølge sjefsingeniør Henrik Göthesen
i direktoratets industriutslippsseksjonen er andelen alvorlige brudd lavere enn tidligere.
Av Johs. Bjørndal

Resultatene ble presentert på et seminar for
anlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet
som ble arrangert på Helsfyr i juni. Og søylediagrammene Götheson presenterte her viste
bare marginal forbedring fra aksjonen i 2013.
Fortsatt fant man avvik knyttet til lagringen
av det farlige avfallet ved 70% av tilsynene,
akkurat som sist. Både for internkontroll og
utslippskontroll var avviksandelen 60%, mens
50% hadde avvik knyttet til videreleveringen
av avfallet. Det siste er faktisk klart dårligere
enn i 2013, og det er gjerne deklarering og
dokumentasjon på at mottakeren har tillatelse som ikke er tilfredsstillende.
Götheson mente likevel at utviklingen
i bransjen er mer positiv enn disse tallene
tyder på, selv om det er langt igjen. 

– Nå er avviket gjerne knyttet til mangelfull internkontroll, mens den før ofte var
manglende. Vi graver vel også litt dypere
nå og fokuserer mer på kompetanse, sa
han. – Tilsynene er en lovlighetskontroll og
rapporteringsformen er avvik og anmerkninger. 
Vi ser også veldig mye bra, men det står det
lite om i rapportene. Men vi prøver å formidle
det over bordet når vi er ute hos anleggene,
sa Götheson.
Han sa videre at Miljødirektoratet hadde
funnet det han karakteriserte som alvorlige
brudd hos fem virksomheter, fire av disse er
fortsatt under oppfølging. I tillegg er det ilagt
en rekke tvangsmulkter.

Henning Götheson i Miljødirektoratet måtte
konstatere at de også under fjorårets tilsynsaksjon fant avvik hos flertallet av aktørene som
tar imot farlig avfall.

Ekokem Norway AS
for sirkulær økonomi i Norden
• Vi tilbyr bærekraftige nedstrøms løsninger
for behandling av avfall og materialer
• Våre anlegg i Sverige, Finland og Danmark
er fremtredende på siste og beste
behandlingsteknologi
• Tett samarbeid med miljømyndigheter i
landene skaper trygge og miljøvennlige
løsninger for våre kunder

www.ekokem.com
Tel: +47 90601224
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I fjor ble nesten hele bilen din
gjenvunnet.

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.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap
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FARLIG AVFALL

Globalt fokus
på kvikksølv
Minamata-konvensjonen har til hensikt å begrense produksjon og bruk av
kvikksølv. Dette giftige tungmetallet er et globalt problem med potensielt
alvorlige effekter for menneskers helse og sårbare økosystemer.
Av Eirik Wormstrand

Minimata-konvensjonen ble utarbeidet
i 2013 og er den første globale konvensjonen om miljø og helse som er vedtatt på
nesten et tiår. Den er oppkalt etter stedet
der tusenvis av mennesker ble forgiftet av
kvikksølv forurenset industrielt avløpsvann,
den japanske byen Minamata. Her oppdaget
man et av de første og mest alvorlige utslag
av miljøbetinget sykdom i slutten av 1950årene da flere mennesker ble angrepet av
kvikksølvforgiftning. Minamata var en typisk
fiskerby da den kjemiske fabrikken Chisso ble
etablert. Fabrikken slapp ut store mengder
kvikksølv som forurenset hovedmatkilden for
byens befolkning, nemlig fisk og skalldyr. 
I perioden 1953–60 ble det registrert 43
døde og hundrevis med alvorlige misdannelser etter kvikksølvforgiftning i sentralnervesystemet. Forgiftningen fikk senere
navnet Minamata-sykdom. Ofrene for katastrofen fikk etter lange rettssaker tilkjent
erstatninger. Saken fikk stor internasjonal
oppmerksomhet og førte til nye og strengere
regler for industriutslipp.

ALVORLIGE
HELSEEFFEKTER
Kvikksølv er et svært giftig tungmetall som
utgjør en global trussel mot menneskers
helse og mot miljøet. Stoffet danner en rekke
forbindelser og har alvorlige helseeffekter,
blant annet skader på sentralnervesystemet,
skjoldbruskkjertelen, nyrer, lunger, immunsystem, øyne, tannkjøtt og hud. Ofrene
kan bli påført hukommelsestap eller språkvansker og skader på hjernen som ikke kan
reverseres. Det er ikke definert noe sikkert
eksponeringsnivå for elementært kvikksølv
i mennesker, og effekter kan sees selv ved
meget lave nivåer. Fostre, nyfødte og barn
er blant de mest sårbare og følsomme for de
negative effektene av kvikksølv. Kvikksølv
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I likhet med andre bioakkumulerende miljøgifter har kvikksølv lett for å oppnå størst
konsentrasjon på toppen av næringskjeden – der isbjørnen og mennesket befinner seg.

transporteres over hele verden gjennom miljøet,
så utslipp av kvikksølv kan påvirke menneskers
helse og miljøet selv på avsidesliggende steder.
Ingen land kan kontrollere grenseoverskridende
virkninger av kvikksølv alene.
Kvikksølv er et naturlig forekommende
element. Det kan frigis til miljøet fra naturlige
kilder som forvitring av kvikksølvholdige
bergarter, skogbranner, vulkanutbrudd
eller geotermisk aktivitet – men også fra
menneskelige aktiviteter. Det er anslått
at mellom 5 500 og 8 900 tonn kvikksølv
slippes ut hvert år til atmosfæren, mye av
dette anses å være relatert til menneskelig
aktivitet.

BREDT BRUKSOMRÅDE
På grunn av sine unike egenskaper har kvikksølv vært brukt i ulike produkter og prosesser
i hundrevis av år. I dag anvendes kvikksølv

i industrielle prosesser som produserer klor
(kvikksølv klor-alkali-anlegg), eller vinylklorid-monomerer for produksjon av polyvinylklorid (PVC) og polyuretanelastomerer.
Kvikksølv er mye brukt til å trekke ut gull fra
malm i småskala gullgraving. Stoffet finnes
i produkter som elektriske brytere (inkludert
termostater), releer, måle- og kontrollutstyr,
sparepærer, batterier og amalgam. Kvikksølv er også brukt i laboratorier, kosmetikk,
legemidler, maling og smykker. Kvikksølv
forekommer også utilsiktet fra enkelte
industrielle prosesser, for eksempel kullkraft,
sementproduksjon, gruvedrift og andre
metallurgiske aktiviteter som ikke-jernholdig
metallproduksjon, samt fra forbrenning av
mange typer avfall.

AKKUMULERES I MILJØET
Kvikksølv forblir i miljøet hvor det sirkulerer

Minimata-konvensjonen
Konvensjonen kan deles inn i tre hovedkategorier:
1. Operasjonelle bestemmelser – som beskriver forpliktelser for
partene til å redusere menneskeskapte utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til miljøet.

2. Støtte til partene - med bestemmelser om:

• Styring av forsyningskilder og
handel (artikkel 3)

• Tilbud om kapasitetsbygging, faglig bistand og teknologi-overføring (artikkel 14)

• Utfasing av bruk av kvikksølv i
produkter
og prosesser. (artikkel 4, 5 og 6)

3. Informasjons og bevisstgjøringskampanjer,
som dekker:

www.unep.org

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 1234
Fax: +254 20 762 3927
e-mail : uneppub@unep.org
www.unep.org

www.mercuryconvention.org

• Kontroller med luftutslipp og
utslipp til jord og vann.
(artikkel 8 og 9)
• Lagring, avfallshåndtering og
forurensede områder.
(artikkel 10, 11 og 12)

• Helseaspekter (artikkel 16)

MINAMATA CONVENTION
ON MERCURY
Designed and printed by the Publishing Service, United Nations, Geneva — GE.14-00280 — March 2014 — 1,500 — UNEP/CHEMICALS/2014/1

• Kontroll med småskala gullutvinning hvor kvikksølv brukes.
(artikkel 7)

mellom luft, vann, sedimenter og jord i ulike
former. Kvikksølv kan transporteres over
lange avstander i atmosfæren. Det kan også
reagere med mikroorganismer og omdannes
til metylkvikksølv, og deretter konsentreres
i næringskjeden. Eksponering for kvikksølv
skjer hovedsakelig gjennom inntak av fisk og
andre marine arter forurenset med metylkvikksølv, den mest giftige og bioakkumulerende form. Folk kan også bli utsatt for
elementært eller uorganisk kvikksølv ved
innånding av kvikksølvdamp i en arbeidssituasjon eller ved søl eller gjennom direkte
kontakt fra bruk av kvikksølv.
Målet med Minamatakonvensjonen er
å beskytte menneskers helse og miljøet
fra menneskeskapte utslipp av kvikksølv
og kvikksølvforbindelser. Den inneholder
bestemmelser som er knyttet til hele livssyklusen til kvikksølv, herunder kontroller av
og reduksjoner i rekke produkter, prosesser
og bransjer hvor kvikksølv brukes, frigjøres
eller slippes ut. Avtalen omhandler også den
direkte utvinning av kvikksølv, eksport og
import, sikker oppbevaring og disponering
som avfall.
Konvensjonen skal også bidra til fokus
på utsatte befolkningsgrupper, bedre
helsestell og bedre opplæring av helsepersonell til å identifisere og behandle
kvikksølvrelaterte effekter. Konvensjonen omfatter 35 paragrafer og 5
vedlegg. Hittil har 130 land undertegnet
Minimata-konvensjonen, men bare 29 land
har ratifisert den. Men dette antallet øker
hele tiden, sist ute var Ecuador som ratifiserte konvensjonen 29. juli.

• Etablering av en internasjonal finansieringsmekanisme

• Informasjonsutveksling (artikkel 17)

TEXT AND ANNEXES

• Offentlig informasjon, bevisstgjøring og utdanning (artikkel 18)
• Forskning, utvikling og overvåking (artikkel 19)
• Implementering planer (artikkel 20)
• Rapportering (artikkel 21)
• Effektivitetsevaluering (artikkel 22)

SINTEF MOLAB

Vi har et sterkt fagmiljø
innen miljøundersøkelser
og avfallskarakterisering

Våre dyktige og erfarne medarbeidere leverer
prøvetaking og kjemiske analyser, samt tester
av høy kvalitet til konkurransedyktig pris.
-

Basiskarakterisering av avfall
Utlekkingstesting
Analyse av miljøfarlige bygningsmaterialer
Utslippsmåling til luft, vann og jord
Prøvetaking
Rådgivning

En av landets største laboratoriebedrifter:
Mo i Rana|Glomfjord|Oslo|Porsgrunn

www.sintefmolab.no
+47 404 84 100
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GJENVINNING

Husholdningsavfallet uendret
SSBs nylig publiserte tall viser at både mengde og behandling av
husholdningsavfallet er tilnærmet uendret fra året før. Det betyr at
avfallsmengden fra 2014 til 2015 økte mindre enn forbruket.
Renovasjonen tok hånd om 2,3 millioner tonn
husholdningsavfall i 2015. I snitt kastet hver
og en av oss 439 kilo husholdningsavfall,
omtrent det samme som i 2014.
I årene fram til 2008 økte mengden husholdningsavfall med i snitt 5 prosent hvert år. Det
var mer enn forbruksvolumet økte, målt ved
privat konsum i faste priser. De fem siste årene
har derimot økningen i avfallsmengden i snitt
vært mindre enn økningen i forbruk. Fra 2014
til 2015 gikk mengden husholdningsavfall opp
med bare 1,1 prosent, mens forbruksvolumet
økte med 2 prosent. For hver tusenlapp som
går til forbruk, kaster vi om lag 2 kilo avfall.

MINDRE PAPIR
Om en regner med avfall til biogass og
kompostering, er det en liten økning
i mengden som går til materialgjenvinning.
Den utgjorde i 2015 rundt 870 000 tonn,
eller 38 prosent av alt husholdningsavfall,
1 prosent mer enn året før. Det meste av
økningen skyldes at 13 000 tonn mer parkog hageavfall ble levert til kompostering.
Det ble sortert ut om lag 180 000 tonn
matavfall og annet våtorganisk materiale fra
husholdningene i 2015. Kompostering av
matavfall gjekk ned med 14 000 tonn, mens
mengden matavfall levert til biogass økte
med 13 000 tonn. I rundt 130 kommuner går
matavfallet sammen med annet restavfall til
forbrenning.

Ser vi på andre materialer, sto treavfall
for den største mengden utsortert til gjenvinning med 280 000 tonn. Papir, papp og
drikkekartong hadde nedgang for fjerde år
på rad, om lag 7 000 tonn mindre i 2015
enn i 2014. Mengden restavfall lå på om lag
990 000 tonn i 2015, det samme som året
før. Rundt 160 000 tonn restavfall ble sendt
til forbrenning i andre land.

STABIL GJENVINNINGSANDEL
Energigjenvinningsgraden av avfall sendt
til forbrenning er beregnet til 78%. Om vi
regner med denne delen som gjenvunnet
gikk 1,9 millioner tonn, eller 82 prosent av
alt husholdningsavfall i 2015 til gjenvinning.
Finnmark er fylket med størst økning i gjenvinningsgraden, og er nå oppe på landsgjennomsnittet, 82 prosent gjenvinning. Det er
en økning på 46 prosent siden 2005, mens
økningen for hele landet i samme tidsrommet
bare var 11 prosent.
Tallene viser også at deponiforbudet er
effektivt. Selv om avfallsmengden har økt
går klimagassutslippene fra avfallet ned.
Mindre organisk avfall til deponi og mer til
gjenvinning fører til at litt under 1 million
tonn CO2-ekvivalentar, eller 2 prosent av
alle menneskeskapte klimautslipp i landet
kommer fra avfallshåndteringa hvert år. Og
det meste av dette er utslipp fra avfall som
er deponert inntil 40 år tilbake i tid.

Kurvene viser at avfallsmengden fra husholdningene økte mindre enn forbruket i 2015.

MIDT PÅ TREET I EUROPA
I en sammenligning av mengden kommunalt
avfall mellom land i Europa har Statistisk
sentralbyrå berekna at Norge lå på 423 kilo
avfall pr innbygger i 2014. Det er om lag 50
kilo mindre enn snittet i Europa. Kommunalt
avfall er summen av husholdningsavfall og
forbruksavfall fra næringslivet som blir tatt
hand om av kommunale virksomheter. Fra
og med 2014 skal avfall fra byggeaktivitet
i husholdningene ikke tas med. Treavfall er
derfor trukket ut, og tallene kan av den grunn
ikke sammenlignes med tidligere år.
Sammenligningen av mengden kommunalt
avfall mellom land er usikker fordi hva som
blir tatt med og beregningsmetodikk varierer
mellom landene. 		
Kilde: SSB

// IT-løsninger
bygget utelukkende for avfallsbransjen
•
•
•
•
•
•

Renovasjon
Farlig Avfall
Online med Avfallsdeklarering.no
Selvbetjening / Adgangskontroll
Veie og Betalingsløsninger
Logistikk / Kjøreplanlegging

T:70 19 80 80
www.reknes.no
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NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlingsmetoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR
Vårt mål er å resirkulere 25 % av det avfallet vi mottar.
Vi forsker blant annet på å utvinne salt fra aske for å bruke
det som en ressurs.

«NOAH er en viktig del av norsk miljøindustri.
Vi trenger bedrifter som er villige til å satse.»
Stein Lier Hansen, adm. dir. Norsk Industri

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

AVFALLSPOLITIKK

Veikart med mange anbefalinger
Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for
sirkulærøkonomi ble
presentert og overlevert
til det såkalte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft på Avfallskonferansen 2016. Her
står det blant annet at
overgangen til sirkulær
økonomi kan skape
50 000 nye jobber i
bransjen og redusere
landets klimautslipp
med 7%.

gjenvinning, samt tydelige rammevilkår
for aktørene. Strategien må
ta utgangspunkt i EUs forslag
til handlingsplan for sirkulærøkonomi, men må i tillegg til
husholdningsavfall inkludere
næringsavfall.
* Myndighetene må vurdere
innføring av produsentansvar eller
andre typer virkemidler på flere
typer produkter og materialer enn
i dag for å ansvarliggjøre produsentene i forhold til økodesign,
materialforbruk og økt materialgjenvinning. Samtidig er det behov
for å vurdere dagens ordninger, for
å tilpasse disse til nye, sirkulære
ambisjoner.
* Norske myndigheter innfører
krav om minimumsandel resirkulerte
råvarer, på linje med omsetningspåbudet for biodrivstoff, eksempelvis for
bygningsmaterialer, gjødsel, jordbland
inger og dyrkingsmedier.
* Det må etableres sterkere virkemidler for avfallsforebygging og økt
materialgjenvinning av husholdningsavfall. I tillegg bør det innføres krav til
børsnoterte selskap om rapportering av
avfallshåndtering.

Av Johs. Bjørndal

Ekspertutvalget for grønn
konkurransekraft, som bare
består av de to ekspertene
Idar Kreuzer og Connie
Hedegaard, skal levere sin
utredning til regjeringen i oktober. De har
gått bredt ut og bedt om innspill fra så
mange som mulig. Det har ført til at en rekke
bransjer har presentert såkalte Veikart, som
beskriver hvordan deres sektor kan bidra best
mulig til det grønne skiftet, uten å miste sin
konkurransekraft.

– MODIG OG OPTIMISTISK
Og på avfallsbransjen presenterte altså
sitt bidrag på konferansen i Tromsø. Erik
Osmundsen, Norsk Gjenvinning, Nancy Sand,
Avfall Norge og Andreas Gillund, VESAR
sto for overleveringen. Nå hadde ingen av
ekspertene funnet veien til Tromsø, det var
utvalgets sekretær Per Sandberg (nei, ikke
Fr.P.-politikeren) som fikk overrakt produktet.
Han hadde nok fått se litt på kartet før
overleveringen, for han begynte umiddelbart
å skryte av det: – Dette Veikartet er modig
og optimistisk. Ikke mange bransjer tør å
tallfeste potensiale for nye arbeidsplasser, sa
han. Han mente også at Veikartet «var høyt
og lavt», altså kombinerte det visjonære med
konkrete og jordnære forslag.
Veikartet ble delt ut i en trykt kortversjon til alle konferansedeltagerne rett etter
overleveringen. Og her stilles det altså krav
både til avfalls- og gjenvinningsbransjen og
myndighetene:
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Både denne
kortversjonen og hele dokumentet på 58
sider kan lastes ned fra Avfall Norges hjemmesider.

KRAV TIL BRANSJEN
* Bransjen må samarbeide tettere med
aktører i andre deler av verdikjeden, deriblant
industrien og landbruket. Slik kan gjen
vinningsbransjen utvikle konkurransedyktige
muligheter for norske bedrifter, gårdsbruk
og næringsmiddelindustrien basert på bruk
av resirkulerte råvarer og ressurseffektive
løsninger.
* Bransjen ha som mål at innsamling og
transport av avfall innen 2030 er klimanøytral og primært benytter fornybart
klimavennlig drivstoff som er biprodukt av
materialgjenvinningsprosesser.
* For å øke etterspørselen etter resirku
lerte råvarer bør bransjen bidra til at det
utvikles bransjestandarder og felles
kvalitetskrav. Dette må gjøres i tett samarbeid med industrien og landbruket.

KRAV TIL MYNDIGHETENE
* Det bør lages en tydelig nasjonal strategi
for ressurseffektivitet, som inkluderer mål
for avfallsreduksjon, gjenbruk og material-

Sekretariatsleder Per Sandberg i
ekspertutvalget for grønn konkurransekraft takker for Veikartet.

circus.no

Se hvordan Elin kildesorterer EPS-emballasje på
grøntpunkt.no/eps

foto: tommy normann

Det er enkelt å kildesortere plastemballasje
• Finn ut hva slags plastemballasje som skal kildesorteres hos deg.
• Lag en enkel og sentralt plassert løsning.
• Kildesorter og la din avfallshåndterer ordne resten.
Har du ikke en avfallshåndterer – finner du din nærmeste på grøntpukt.no. Takk for at du kildesorterer!

TORSDAG 15. SEPTEMBER
10:00 - 10:10

Velkommen til vårt felles «vannhull».
Gen.sekr. Roar Hansen, NFFA, setter stemningen for dagen.

10:10 - 10:30

Og velkommen til Trondheim!
Varaordfører Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønne, hilser oss.

10:30 - 10:50

Endringer i roller, tilsyn av meglere, hvem kontrollerer transportørene, nye og kommende krav.
Siste nytt fra myndighetene. Hege Rooth Olbergsveen, fungerende seksjonsleder, seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet gir innsyn i temaer alle bør kjenne til.

10:50 - 11:10

Nye kompetansekrav. Hvordan dokumentere tilstrekkelig kompetanse
Advokat Ingrid Finne Reenskaug, Kogstad Lunde & Co (NFFAs advokatkontor) orienterer om hva som kreves av oss

11:10 - 11:30

EU-prosesser som vil forandre farlig avfallsbransjen
EU-prosesser langt unna vår hverdag? Eller? Miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim i Norges delegasjon til EU setter deg på andre tanker.

11:30 - 11:45

«La oss snakke om det».
Spørsmål og kommentarer fra salen (still gjerne spørsmål anonymt via SMS).

11:45 - 13:15

LUNSJ OG UTSTILLINGSVANDRING

13:15 - 13:35

Slik er min farlig avfalls hverdag.
Driftsleder farlig avfall Stein H. Johnsrud, Trondheim renovasjon, snakker rett fra hjertet.

13:35 - 13:55

Transportbransjen og deres betraktninger om farlig avfall. Transportbransjen er vesentlig aktør innen farlig avfallsområdet. Kravene
er strenge og ansvaret stort, selv om «innsamlertillatelse» ikke trengs lenger. Daglig leder Harry Nilsen, Sørum Transport AS, forteller om erfaringer og refleksjoner.

13:55 - 14:15

Krise i «olja» – hva er konsekvensen for farlig avfallsbransjen? Hva bør vi i farlig avfallsbransjen vite om oljekrisen? Global avfallsrådgiver Eirik Haugan, AS Norske Shell, om nasjonale og globale føringer i eget selskap.

14:15 - 14:25

«La oss snakke om det».
Spørsmål og kommentarer fra salen (still gjerne spørsmål anonymt via SMS).

14:25 - 15:25

KAFFE- OG KAKEPAUSE / UTSTILLINGSVANDRING

15:25 - 16:00

Avfallskriminalitet slik avfallsprodusenten så det!
Fra pågripelse, glattcelle, to år med utmattende usikkerhet og til henleggelse av saken. En personlig erfaring.
Daglig leder Tom Mathisen, ScanWaste AS
NFFA-juristen: Hvordan kunne dette skje og hvordan unngå slike saker i fremtiden. Om farlig avfallsbransjens risiki og fallgruver.
Jurist Einar Bratteng, NFFA

16:00 - 17:00

«Menneskets beste venn er et smil».
Herodes Falsk tar en alvorsprat med oss alle!

19:00 -

MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR
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Clarion Hotel & Congress Trondheim
15.–16. september 2016

Arrangører:

FREDAG 16. SPTEMBER
09:00 - 09:10

God morgen!
Lise Kolberg, COWI.

09:10 - 09:20

Elektronisk deklarering – status og veien videre
Ja, si det! E-deklarering er innført fra 1. mai, og papir ikke lenger mulig å bruke. Hva er situasjonen i september? 
Senioringeniør Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, rapporterer status.

09:20 - 09:40

Gassflasker i avfallsstrømmen: Voksende utfordring med stort farepotensiale.
Teknisk sjef Kai Arne Trollerud fra AGA beskriver hva som kan skje, og hvordan man kan unngå det.

09:40 - 10:00

Hvordan ny teknologi kan gi bedre kontroll med innlevering av farlig avfall fra næringsliv og husholdninger
Hva er tankene bak og hvordan fungerer kanskje Norges mest avanserte løsning? Fungerende administrasjonssjef Arne Johan Tuvin
i BIR Privat AS orienterer.

10:00 - 10:10

«La oss snakke om det».
Spørsmål og kommentarer fra salen (still gjerne spørsmål anonymt via SMS).

10:10 - 11:00

KAFFE- OG KAKEPAUSE / UTSTILLINGSVANDRING

11:00 - 11:20

Farlig avfall i den sirkulære økonomien.
På hvilken måte og under hvilke betingelser skal farlig avfall inngå i den sirkulære økonomien? NOAH forklarer hvordan selskapet
arbeider mot målet om 25% gjenvinning innen 2025. Adm.dir. Carl Hartmann / teknologisjef Morten Breinholt Jensen.

11:20 - 11:40

Hva skjer med EE-avfallet nå og i framtiden?
Hvordan retursystemet håndterer både krav og muligheter til å håndtere farlig avfallsfraksjoner på korrekt måte.
Marcus Martinsson, StenaRecycling

11:40 - 12:00

Endelig: Nå planlegges omdømmekampanje for farlig avfallsbransjen.
• Hvordan bygge opp og styrke renommè og tillit?
• Innovasjon Norge og NFFA vil realisere samarbeidsprosjekt bransjen har ventet på og sårt trenger.
Arne Borgersen (Innovasjon Norge), Tor Nordbye (Interforum) og Roar Hansen (NFFA)

12:00 - 12:10

Takk for i år! Velkommen til …?
Lise Kolberg (COWI) og Roar Hansen (NFFA) avslutter årets konferanse.

Mer info:
www.farligavfallskonferansen.no
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– En rystende opplevelse
Som lyn fra klar himmel fikk
Tom Mathisen i Scanwaste
oppleve pågripelse, glattcelle,
uker i varetekt og ikke minst to
år med utmattende usikkerhet
fram til saken ble henlagt. Han
forteller om denne opplevelsen
på Farlig Avfall 2016.
Av Johs. Bjørndal

Mathisens selskap Scanwaste har drevet med
formidling av avfall siden 2003. Hans mareritt begynte med at han fikk en henvendelse
fra selskapet RHI Normag om han kunne
sørge for behandling av rundt 40 000 tonn
såkalt halvbrent dolomitt og 10 000 tonn
filterstøv fra bedriftens virksomhet på
Herøya. RHI overtok og blåste liv i Hydros
magnesiumfabrikk i 2013, for å produsere
magnesiumoksyd som brukes blant annet i
ildfast murstein. – De gikk bredt ut og ba om
tilbud på håndtering av avfallet. Med et så
stort volum av en ganske spesiell fraksjon
var det lite sannsynlig å finne avsetning i
Norge, så jeg prøvde alle mine internasjonale
kontakter. Til slutt fant jeg en interessent i
Polen og inngikk en avtale med RHI Normag
om å overta alt avfallet vederlagsfritt.
Avtalen på nedstrøm var imidlertid ennå ikke
underskrevet. Dette innebar en betydelig
risiko, men dolomitten så ut til å ha en positiv
verdi, dersom den ble transportert med båt.
En positiv verdi som jeg vurderte til å være
noe større enn kostnadene ved å bli kvitt
filterstøvet, forteller Mathisen.
Så skjedde det et direktørskifte i RHI
Normag og den nye sjefen ville gjennomgå
Scanwaste-avtalen.
– Jeg la fram alt, også mine egne priser
og kostnader. Dermed gikk han til politiet og
anmeldte meg og tre RHI-ansatte for korrupsjon, han mente avtalen innebar at jeg fikk
«stjele» et verdifullt biprodukt. Han presenterte da bare inntektene fra dolomitten, ikke
kostnadene for behandling av filterstøvet
og heller ikke risikoen ved nedstrømsmulighetene. På dette grunnlaget ble jeg og de
tre RHI-ansatt arrestert, satt i varetekt og
tiltalt for grov korrupsjon. Og det «verdifulle
biproduktet» ble nå deponert i Bjorstaddalen
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Tom Mathisen har vært gjennom to tøffe år, etter å ha
blitt siktet for korrupsjon.

til en sannsynlig kostnad på 7-800 kroner 
pr tonnet, for øvrig en disponering RHI
Normag senere ble anmeldt for, forklarer
Mathisen videre.
Men det verste synes han er at det gikk
nesten to år fra politiet avsluttet sin etterforskning til han fikk brev fra statsadvokaten
om at saken var henlagt. I mellomtiden hadde
to nye siktelser blitt utformet, men med
stadig mindre beløp. – Jeg er skremt over tidsforbruket og den manglende kompetansen
hos politiet. Jeg visste jo hele tiden at jeg ikke
hadde gjort noe galt, men dette har vært helt
ødeleggende for forretningen min i den tiden
det har pågått, forteller Mathisen, som altså
vil utdype saken nærmere på konferansens
første dag.
– Min hensikt med å fortelle deltakerne om
denne opplevelsen er å belyse hvilke forhold
som førte til denne saken. Blant disse er
problemstillinger som oppstår når avfalls
produsent tror at avfallet kan ha positiv
verdi, megler/agents rolle samt definisjonen
av avfall kontra råvarer/biprodukt. Jeg synes
også det er nyttig at bransjens ansatte får
innsyn i hvordan rettssystemet fungerer. Det
vil si hvilke hensynsløse prosedyrer systemet
har makt og myndighet til å gjennomføre,
selv om det bare foreligger mistanke, sier
Mathisen.

Innovasjon Norge og NFFA planlegger
omdømmeprosjekt
Aktørene som håndterer farlig
avfall i Norge har lenge slitt med en
omdømmeutfordring. Det er på tide å
gjøre noe, mener Norsk forening for farlig
avfall (NFFA) og har fått Innovasjon Norge
med på et forstudieprosjekt. Målet er å
ende opp med aktiviteter som skal bygge
forståelse og tillit til bransjen, men også
underbygge bransjens vekstpotensiale
både i og utenfor Norge.
– Heller ikke vi er en ufeilbarlig bransje,
men det er vi som er løsningen
både på utfordringene og de store
mulighetene som finnes innen
avfalls- og gjenvinningsområdet, sier
generalsekretær Roar Hansen i NFFA.
Han legger til at den norske avfall- og

gjenvinningsindustrien er verdensledende
med sin kompetanse og teknologi.
– Uten å overdrive situasjonen, kan
selvsagt en bransjes omdømme hemme
både ekspansjon, rekruttering samt vilje
og muligheter for innovasjon. 		
For å være i forkant i utviklingen av det
«sirkulære gjenvinningssamfunnet»
EU har initiert, vil vi tilrettelegge for
at farlig avfallsaktørene blir vurdert ut
fra den viktige samfunnsfunksjonen og
kompetansen vi har, sier Roar Hansen.
Under Farlig avfall 2016 i Trondheim vil
det bli orientert om omdømmeprosjektet
og forstudien som nå skal gjennomføres i
regi av Innovasjon Norge og NFFA.

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlingsmetoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR
Avfallssyre som tidligere ble sluppet ut i Glomma og aske fra
forbrenning av husholdningsavfall, omskaper vi til en stabil gips.
Gipsen bruker vi til gjenoppbygging av Langøya.

«Vi som jobber i NOAH er miljøarbeidere i en bedrift som setter
menneskene og sikkerheten først.»
Trond Harald Bratberg,
hovedtillitsvalgt i NOAH / leder Langøens fagforening

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

GJENVINNING
UTSTILLERLISTE

Det er vinn-vinn å drive gjenvinning av biler, både for miljøet, samfunnet, kundene og for oss, sier daglig leder Tom Grønvold.

Bilopphugger med ombruksfokus
Grønvolds Bil-Demontering
i Brumunddal tar imot 2500
vrakbiler hvert år. De demonterer bilene og selger svært
mange av delene. Og de
tar selvfølgelig vare på det
farlige avfallet fra bilene, før
vrakene presses flate.

leverer du bilen din til en biloppsamlingsplass som driver gjenbruk av
bildeler, ikke til et sted hvor bilen blir
presset uten at delene blir tatt hånd
om. Tom Grønvold har vokst opp med
bedriften, han var 11 år da hans far
overtok den.

STOR OG LØNNSOM BEDRIFT

Av Harald Vingelsgaard

– Jeg synes det er vanvittig bra at vi kan
tjene penger på ombruk og gjenvinning.
Gjenvinning av biler er vinn-vinn både for
miljøet, for samfunnet, for kundene og
for oss. Hele 97 prosent av materialene i
bilene blir gjenvunnet. Og i stedet for at
det produseres nye deler kan folk kjøpe
brukte. Kundene sparer penger på det, sier
daglig leder Tom Grønvold og kommer med
en klar oppfordring: – Er du for gjenbruk
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Daglig leder Tom Grønvold (t.h.) er lam fra livet og ned og må sitte i
rullestol. Her er han foran en av bilene som gjenvinnes hos Grønvolds
Bil-Demontering. Mekaniker Øystein Grønvold skrur deler fra en ny,
kollisjonsskadet bil.

Grønvolds Bil-Demontering hadde
i fjor en omsetning på oppimot
31 millioner kroner, og drøye 10
prosent av dette er overskudd. Det
er 21 ansatte, omlag halvparten er
faglærte bilmekanikere. Og noen er
spesielt kurset for å demontere elektriske biler, som det er blitt stadig
flere av de siste to årene.
– Vi er en moderne bedrift som driver
profesjonell bildemontering. Vi har
avtaler med alle de store forsikringsselskapene i Norge for å ta imot
skadede biler, sier Tom Grønvold.
Han tar imot om lag 1000 biler

årlig via forsikringsselskapene, i tillegg til
1500 biler som vrakes av privatpersoner
hvert år. I gjennomsnitt er forsikringsbilene ni
til ti år gamle, mens bilene fra privatpersoner
i snitt er 15 år gamle.

STORT DELESALG
Noen av bilene er fra 2016 og har vært
utsatt for kollisjoner eller er skadet på annen
måte. Og hos Grønvolds Bil-Demontering
finnes alt fra Porsche til små, billige biler.
Felles for dem er at det ikke lønner seg å
reparere dem. Tom Grønvold viser vei ut på
lageret, der ligger flere tusen bildeler på
hyllene. Den dagen vi var på besøk hadde
bedriften 35.000 – trettifem tusen - deler
til salgs. Alle er merket med strekkoder, og
delene ligger på internettsiden bildemontering.no med bilde av bilen eller delen, og
med pris. – I år har vi solgt mest aircondition
kompressorer, lykter, speil, motorer, drivaksler,
tannstenger, servopumper og tilhengerfester, forteller Grønvold.

VELUTSTYRT VERKSTED
Vegg i vegg med lageret har Grønvolds
Bil-Demontering et verksted, med løftebukker
hvor mange biler blir demontert. Da vi var på
besøk, hadde det nettopp kommet inn en

kollisjonsskadet liten personbil. Fronten var
sammenklemt. Likevel var mange deler på
bilen av høy kvalitet og kunne selges videre. 
I den andre delen av rommet stod en mekaniker og skrudde på styremekanismen på en
annen bil. Og en stod og fotograferte deler
ved et bord – nærmest som et lite fotostudio.
Instrumentpaneler og styreenheter, med
blant annet kretskort, tas ut av bilene og
legges på lager for salg. Dekk som er i orden
og gode aluminiumsfelger selges videre.
Batteriene tas også selvsagt ut av bilene for
gjenvinning.

OMHYGGELIG MILJØSANERING
Grønvolds Bil-Demontering har egen miljøsaneringsstasjon. Her blir det farlige avfallet
fjernet fra bilene. Olje, bensin, diesel, bremsevæske, spylervæske, glykol fra radiatoren
og kjølemedium fra aircondition tappes fra
bilene og lagres i egne tanker. Alt gjenvinnes
eller blir destruert. Avansert utstyr renser
bensin og diesel, slik at mye kan brukes om
igjen. Maskiner og utstyr på anlegget til
biloppstillingsplassen benytter noe av det.
Og de ansatte får gratis «gjenbruksbensin»
på sine biler som frynsegode.
– Vi gjenvinner alt unntatt slitedeler som
for eksempel clutch, bremseskiver, bremse-

FAKTA
Grønvolds
Bil-Demontering
Bedriften holder til i utkanten av
Brumunddal i Hedmark. Bedriften tar
imot om lag 2500 bilvrak i året og
gjenvinner svært mye. Alle farlige
væsker, som bensin og olje, sendes
til Arnkværn miljø og renovasjon,
batterier til Stensli Gjenvinning AS,
ubrukbare dekk og felger til Nocas
og aircondition kjølemedium til
Isovator. Sammenpressede bilvrak
fraktes til Metallco.

Bilstereo er en populær vare som Grønvolds Bil-Demontering selger til sine kunder rundt omkring i Norge.

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 husholdningsavfall. Se hele vårt sortiment på www.opsystem.no

AK Høyhastighetskvern

ga n g
Nå er vi i mer på
s
e
L
!
i Norge ystem.no
www.ops

DW Valsekvern

SM Trommelsikt

DH Flishugger
DZ Kombikvern

Tel +47 99 26 81 86

www.opsystem.no
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slanger og eksosanlegg. Når vi har demontert
bilen, tatt vare på delene som vi skal selge,
og fjernet farlig avfall, kjører vi bilen bort til
pressa, forklarer Grønvold.

PRESSES TIL SLUTT
Store hjullastere med «gaffel» foran, kjører
vrakene bort til pressa som ligger i utkanten
av området. Her klemmes bilene flate før de
legges oppå hverandre i store hauger. Her er
det mye verdifullt metall samlet på ett sted.
Alt kjøres med trailere til ulike fragmenter
ingsverk her kuttes bilvrakene opp, før de
forskjellige metallene blir sortert og sendt
rundt omkring til gjenbruk. Kanskje har du
en liten bit av en bil i kasserollen din på
kjøkkenet…
Grønvolds Bil-Demontering tar imot vrakbiler fra hele Norge, mest Oppland, Hedmark,
Akershus og Oslo. Deler som gjenvinnes
pakkes og sendes til kunder – både verksteder og privatpersoner – rundt
omkring i landet. Noen kunder
kommer til firmaet og henter
delene selv.

OPTIMIST I RULLESTOL
Daglig leder Tom Grønvold ble utsatt for
en ulykke på motocrossbanen i 2010. – Jeg
kjørte aktivt motocross i tenårene, og senere
som mosjonist på et ganske høyt nivå. Og på
disse banene er det store hopp. Jeg hoppet
25 meter og landet på overgangen mellom
nakken og ryggen, og knakk nesten i to, med
13 beinbrudd, åtte ribbeinsbrudd og brudd
i fem rygghvirvler. Det var hell i uhell at jeg
overlevde, sier han. Men Grønvold bestemte
seg raskt for at han skulle tilbake i arbeid,
selv om han ble lam fra brystet og ned, og
ble sittende i rullestol. – Jeg har vært i arbeid
100 prosent siden jeg kom tilbake. Noen
dager er jeg veldig sliten, men det var jeg
jo etter jobben før ulykken skjedde også,
understreker han. – Dessuten er uføretrygd
veldig dårlig butikk – du får skikkelig dårlig
betalt,
legger han til.
Tom Grønvold ser lyst på
fremtiden for gjenvinning av
biler i Norge. – Vi ser ingen
mørke skyer på himmelen,
gjenvinning av biler er definitivt kommet for å bli. Det
blir stadig mer gjenvinning

… mens de flate bilene overlates til Metallco for videre
materialgjenvinning.

av biler, sier daglig leder Tom Grønvold i Grønvolds Bil-Demontering i Brumunddal.

Delene blir merket med strekkode og påført informasjon før de legges på lager eller
selges direkte til kundene,



Grønvolds Bil-Demontering har et såkalt grenreolsystem for nyere skadebiler.

Tel. +46 725 11 90 29 eller +46 70 332 33 82

Mekaniker Stian Kristiansen plugger en motor som skal selges.
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NYE LØSNINGER
FOR FREMTIDEN

LETT Å STABLE

Innovative beholdere
for sikker håndtering av
farlig avfall for industriog avfallsselskaper.
I plast. For miljøet.

LETT Å HÅNDTERE

www.mezonic.no / 23 89 73 72

LANG LEVETID
KOSTNADSEFFEKTIV

VÅTORGANISK
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Nye Mjøsanlegget i full drift
Matavfall fra store
deler av Hedmark
og Oppland blir nå
til biogass av drivstoffkvalitet på det
nye Mjøsanlegget
på Lillehammer. I all
hovedsak er anlegget
ferdig og fungerer som
det skal, og snart blir
det offisiell åpning.
Av Astri Kløvstad

– Det var en lang prosess før
beslutningen om å bygge
anlegget her. Det var heller ikke
opplagt at det skulle bli et helt
nytt anlegg bygget fra grunnen
av, forteller daglig leder i GLØR,
Inge Morten Haave.
Fra før var Mjøsanlegget et
matavfallsanlegg eid av GLØR,
daværende HIAS – nå Sirkula – og
GLT i felleskap. Det var bygget
for å håndtere 14.000 tonn
i året. Men avfallsmengden
nærmet seg 20.000 tonn, og en
del måtte komposteres utendørs, med de utfordringer det
innebærer. Naboene likte verken
lukten eller den stadig økende
bestanden av måker.
– Prosessen startet i oktober

Etter at matavfallet er grundig kvernet blir det kokt ved 136 grader i minst 20 minutter i disse kokerne. Deretter slippes trykket
brått ned, og cellene rives i filler ved såkalt dampeksplosjon. Dermed trengs ikke kjemikalier for å gjøre massen tilgjengelig for
mikrobene.

2010, og helt fram til 2014 så vi
for oss et påbygg på det gamle
anlegget, forteller Tom Werven
som er daglig leder i Mjøsanlegget. Men etter å ha vurdert
saken grundig i samarbeid med
det svenske firmaet Purac som
skulle levere anlegget ble konklusjonen et helt nytt anlegg.
– Det ble ikke dyrere å bygge

Daglig leder i GLØR, Inge Morten Haave, daglig leder i Mjøsanlegget, Tom Werven
og kjemiker Tommy Nesbakk kan konstatere at biogassproduksjon og -oppgradering nå går som det skal.
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nytt, fordi byggeprosessen ble
enklere. Og dessuten kunne vi ta
imot mens vi bygde, alternativet
hadde vært 15-16 måneder hvor
vi ikke hadde kunnet ta imot
matavfall, sier Werven.

KATEGORI
2-GODKJENNING
Da det ble bestemt at det skulle
bygges et nytt anlegg ved siden
av det gamle, med dobbelt så
stor kapasitet, 30.000 tonn
i året, var det behov for mer
råstoff også. – Vi fikk med oss
to eiere til, nemlig SØIR og
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR), og alt matavfallet
i eierkommunene til disse fem
selskapene blir nå sendt med
bil hit til Lillehammer, forteller
Haave. Dermed er anlegget sikret
18.000 tonn matavfall fra eierne.
– I disse dager har vi også
fått godkjenning for å ta imot
kategori 2-avfall, sier Werven. Fra
før var Mjøsanlegget et kategori-3-anlegg som kunne ta imot
husholdningsavfall. Nå kan man
altså i tillegg behandle næringsavfall, alt som ikke går under
benevnelsen risikoavfall. – Det er

strenge krav til å ta imot kategori
2-avfall, og det er ikke mange
anlegg som kan ta slikt avfall her
til lands. Det må for eksempel
være høy nok temperatur under
behandlinga. Her kokes matavfallet ved 136-140 grader, mens
det vanlige er varmebehandling
ved 70 grader, opplyser Tommy
Nesbakk som er kjemiker i GLØR.

EGEN LINJE FOR
GLASSEMBALLERT MAT
Det er dessuten installert en
egen linje for å motta glassemballert mat på det nye anlegget.
Det er kalkulert med at det skal
gi 4000 tonn ekstra matavfall til
produksjonen.
– Dette er på forskningsstadiet
for oss. Vi er de eneste i Norge
som har glasslinje, og det er lite
som sliter så mye på pumper og
annet utstyr som glass, så vi har
tro på at vi skal få inn en del slikt.
Foreløpig har vi ikke fått inn nok
til å starte opp linja, men den er
klar til bruk. Der vil glasset gå
gjennom en kontrollert knusing
før mat og emballasje vaskes og
skilles, sier Werven. – Sammen
med en del flytende nærings-

livsavfall – fett, slam og fiskeavfall, nærmer vi oss de 30.000
tonnene vi skal ha, mener han.

avtale om å kjøpe den av Mjøsanlegget og oppgradere den til
drivstoffkvalitet. Den skal brukes
dels på egne biler, men det
aller meste av de 2,7 millioner
normalkubikkmeterne som skal
produseres i året blir solgt til AGA
og distribuert til deres kunder på
Østlandet.
På veien mot den teknologien
som ble valgt for oppgradering
av biogassen var GLØR innom
flere løsninger. I samarbeid
med det SINTEF-baserte
forskningsmiljøet og MemfoACT
AS i Trondheim, ble det prøvd
ut oppgradering ved hjelp
av karbonmembraner. – Med
karbonmembraner kan man få
til god separasjon av metan og
karbondioksid og det skal kunne
gjøres i ett trinn. Det fungerte
veldig bra i lab- og småskala, men
da det kom over i industriskala
ble membranen for sprø og
separasjonen dårligere. Så vi har
et pilotanlegg stående her som
ikke er i drift. Det ble stoppet for
to år siden, forteller Haave.

BYGGEPROSESS PÅ
SKINNER
– Da vi hadde skrevet avtale med
Purac la vi ut anbud på selve
bygget. Vi fikk bare inn ett tilbud
og det var fra en lokal byggherre
som vi hadde god kjennskap til
fra før. Og vi følte at prisen var
helt grei, så det ble ingen ny
konkurranse. Vi skrev avtale 21.
juni 2014 og satte spaden i jorda
3. juli. Byggingen gikk greit, det
ble ikke dyrere enn de hadde
sagt, og de var ferdig før tida, så
alt var på stell. Utslippstillatelse
fra Fylkesmannen har vi fått, fra
Mattilsynet har vi fått kategori
2-godkjennelse. Så nå er vi i
praksis ferdig, oppsummerer
Werven. Av det gamle anlegget
er det bare kontrollrommet og en
råtnetank som er i bruk, men hele
anlegget står der intakt.

DRIVSTOFFPRODUKSJON
Biogassen som ble produsert
i det gamle anlegget ble brukt
i anleggets egne dampkjele,
og det som var til overs gikk til
produksjon av strøm til eget
bruk og salg til strømnettet. Med
dagens strømpriser var ikke det
den mest lønnsomme måten å
bruke gassen på. Men det nye
anlegget med dobbel kapasitet
innebærer også helt andre planer
for biogassen. GLØR har gjort

GAMMEL OG GOD
TEKNOLOGI
Isteden ble det valgt den
velprøvde teknologien med
vannscrubber. Nesbakk understreker at selv om teknologien
er gammel, er den absolutt
konkurransedyktig, og med årene
også forbedret. Det faktum at
karbondioksid løser seg opp i
vann mens metanen passerer

Malmberganlegget som oppgraderer biogassen til ren metan til drivstoffbruk.
Bak den nye råtnetanken på 3000 m³ og til venstre den gamle på 2200 m³.

uberørt gjennom er ikke noe som
går av moten, og Nesbakk er
svært godt fornøyd med hvordan
vannscrubberen fungerer.
– Vi produserer gass som
inneholder 99 prosent metan og
vel så det. Og det er så å si ikke
metantap – noe som har vært
ulempen med eldre anlegg, sier
han.
Det var et svensk firma
som vant også dette anbudet,
Malmberg produserte anlegget
i sør-Sverige, og monterte det
ferdig på Lillehammer sist høst.
Werven, som har hatt rollen som
prosjektleder på GLØRs oppgrad
eringsanlegg, forteller at det
var klart til testing i desember.
– Anlegget leverte biogass med
godkjent drivstoffkvalitet første
gang 17. januar. Siden har det
stort sett gått greit, og i dag er vi
oppe på den kapasiteten vi skal
ha, sier han.

Velkommen til demodager 20-22 oktober hos
Fredheim Maskin AS i Spydeberg

Denne moroa var budsjettert
til 145 millioner kroner. – Nå er
det så godt som ferdig, og så
langt har vi brukt 123 millioner.
I forbindelse med overtakelsen
skal vi ut med 10 millioner til,
men vi skal komme oss godt
under budsjettet, smiler Werven.
Anlegget er finansiert med
banklån og 16,7 prosent støtte
fra Enova.

GRATIS GJØDSEL
Restene fra biogassproduksjonen skilles i en våt og en
tørr fase. Den våte brukes som
gjødsel av lokale bønder og
har ifølge Nesbakk tilnærmet
fullgjødselkvalitet, og gode
egenskaper som innblandingsvæske i husdyrgjødsel når denne
skal spres. Men også for bønder
uten husdyr er våtgjødsla fra
Mjøsanlegget et godt produkt.
Mange har lagerkapasitet i

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

NYHET!
 Targo 3000 saktegående avfallskvern

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt

 Optisk båndvekt

 Drivstoffbesparende direkte drift

 For sortering av bark, flis, jord, kompost,

 På aller typer masser og på

 Markedets beste servicetilgang

matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige /
fuktige masse

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse  Høy kapasitet og meget brukervennlig

Targo 3000 og 2F Stjernesikt vises i produksjon på demodager!

aller typer transportbånd

 2 i 1 Måling og kontroll
 Meget høy nøyaktighetsgrad
 Rapport inntil 3 år
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form av tomme tanker eller
gjødselkjellere med ekstra plass
og 80 prosent av våtgjødsla
lagres i tanker på Mjøsanlegget
eller ute hos bøndene. Resten
spres direkte ut på jordene i
våronna, etter førsteslåtten
hos grasprodusenter eller etter
innhøsting i august. For Mjøsanlegget er dette en miljøvennlig
måte å bli kvitt den våte delen
av bioresten på, men ingen god
butikk. Bøndene får gjødsla fritt
tilkjørt, og betaler ingen ting for
produktet. Det eneste Mjøsanlegget tar betalt for, er spredeutgiftene i de tilfellene bonden ikke
har utstyr til å gjøre dette selv.
– Vi bruker 3 millioner kroner i
året på transporten av våtgjødsla,
men håper at bøndene etter
hvert skal begynne å etterspørre
dette og være villige til å bidra
noe økonomisk. Samtidig kan vi
ikke risikere at de nekter å motta
gjødsla heller, sier Werven.

KOMPOSTJORD
Den faste fasen av bioresten er
det derimot mulig å ta betalt for.
Den komposteres sammen med
hageavfall og utvikles til et jordprodukt som dels brukes til basis
for torvtak og dels av anleggsgartnere til fyllmasse og plantejord. Sammenlignet med plantetorv som selges i småsekker
i hagesentre er dette både
klima- og kvalitetsmessig i en
helt annen klasse, mener Werven.
Jordproduktet fra Mjøsvekst er
tilsatt 50 prosent sand, det er
ikke brukt polymere til binding av
finstoffer. Og siden det er kokt
ved over 130 grader er det fritt
for ugrasfrø og smitte. Foreløpig
selges det kun i bulk og storsekk.
Werven forteller at de har prøvd å
pakke dette i småsekker og selge
det til hageeiere, men at det

er vanskelig å komme inn på et
marked der torv fra myrer selges
som «plantejord» for 100 kroner
for 5 sekker. Det er likevel ingen
avsetningsproblemer for jordproduktet fra Mjøsanlegget.

MÅTTE FAKLE I FERIEN
Dessverre kan ikke Haave si det
samme om biogassen. Riktignok
har Mjøsanlegget avtale med
AGA om avsetning, men jo lengre
gassen må transporteres jo
mindre blir det igjen til produsenten. – Vi har jobbet mye mot
fylkeskommunen både i Oppland
og Hedmark for å få busstrafikken over på biogass, men har i
stor grad stanget hodet i veggen
der, forteller Haave. Han mener
det offentlige må på banen
for å bygge opp et marked fra
bunnen av, så vil etterspørselen
komme etter hvert som det
finnes fyllestasjoner tilgjengelig.
I hvert fall om rammebetingels
ene ellers ligger til rette. Selv har
GLØR begynt utskiftingen av
egen bilpark, tre av selskapets
lastebiler og to av personbilene
kan tanke drivstoffet sitt på
GLØRs egen fyllestasjon. Og flere
skal det bli. Men da sommerferien
senket seg over skolebussene
i Østlandsområdet i år, måtte
AGA og Mjøsanlegget gå til
det tunge skritt å fakle en del
av den produserte biogassen.
– Når vi har denne gassen, som
er verdens reneste drivstoff, så
burde vi bruke den også, sier
Haave. Nå ser han imidlertid tegn
til bedring. – Politikerne begynner
å bli mer bevisst på klima og miljø,
og jeg tror at dette løsner snart,
sier han optimistisk.

Norges ledende
virksomheter innen
gjenvinning har gitt
BNS ansvaret for
containerflåtene sine.
Dette gjør oss til en
sentral aktør i
miljøarbeidet, noe vi
selvsagt er stolte av.

Containere for en
bærekraftig utvikling
BNS er Norges ledende leverandør av krok- og avfallscontainere
til alle ledende transportvirksomheter i 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.

GLØRs
biogassdrevne biler
settes til
saktefylling
etter endt
arbeidsdag.
Fylling av
gass i løpet
av dagen er
ikke nødvendig.
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Les mer på bns.no

Scaleit vektsystem med ny modul for
deklarering av Farlig Avfall

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.
•
•
•
•
•

Elektronisk deklarering
Integrasjon mot www.avfallsdeklarering.no
Lagerstyring gir full deg oversikt over hvilket lager
avfallet befinner seg på
Har du Scaleit Software fra tidligere integreres Farlig Avfall
og du bruker samme kunderegister
Enkle og oversiktlige bilder å jobbe i

Scaleit AS
www.scaleit.no
admin@scaleit.no

Hovedkontor:
Stavanger
Ålesund:
Tromsø:

Vestvollveien 30 B, 2019 Skedsmokorset
Stråtveittunet 4, 4042 Hafrsfjord
Myrabakken Næringssenter 2, 6010 Ålesund
Ringveien 71 B, 9018 Tromsø

tlf: +47 64 83 67 50
tlf. +47 95 29 01 07
tlf: +47 70 15 40 90
tlf: +47 77 63 73 00
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Frivillighet forebygger forbud
Et av FNs bærekraftmål er at
matsvinn hos forbruker og i
matvarebransjen skal halveres
innen 2030. De enkelte land
ene har ulik måte å tilnærme
seg dette målet. Frankrike og
Italia har nylig innført lover mot
matkasting. I Norge satser matvarebransjen på å få resultater
på frivillig basis.
Av Astri Kløvstad

I fjor vår vedtok franske myndigheter en
lov som forbyr de store matvarekjedene å
kaste usolgte matvarer. Loven trådde i kraft
i februar i år, og nå får disse matvarekjedene
klekkelige bøter dersom de ikke har avtaler
med veldedige organisasjoner som kan
sørge for at maten blir gitt bort til noen som
trenger den, eller at de alternativt sørger for
at maten går til dyrefôr.
I august i år vedtok italienske myndigheter
en lov som skal gjøre det enklere å utnytte
mat som ikke blir solgt framfor å kaste den.
Loven gjør det tillatt å gi bort mat som er
gått ut på dato, og den gir eiere av selskaper
skattelette for å gi bort mat. Den lar også
bønder få donere usolgte produkter uten
ekstra kostnader. Det blir dessuten bevilget
penger til kampanjer for å oppmuntre familier
til å ta med restaurantrester, såkalt «doggy
bag», hjem.

ENIGHET OM DEFINISJON
– I Norge er det ikke innført andre slike lover
enn forbudet mot å deponere matavfall.
Her har vi tradisjonelt mer tro på samarbeid
enn forbud og det er en bransjeavtale om
matsvinn på trappene, der hele verdikjeden
for mat og myndighetene jobber sammen
for å finne felles mål og tiltak for å nå disse
målene. Hvis man skal kreve at mat doneres
til veldedige formål, må også mottaksapparatet være på plass. I Norge har vi bare en
matsentral, i Frankrike har de om lag hundre,
sier Anne Marie Schrøder som er kommunikasjonssjef i Matvett AS.
Matvett er næringslivets egen satsing for
å forebygge og redusere matsvinn i Norge, og
har drevet ForMat-prosjektet som sluttføres
nå i høst.
– Vi er veldig opptatt av hvordan hele
bransjen og hver enkelt bedrift kan bidra til å
nå bærekraftmålet om å redusere matsvinn.
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MATVETTS RESSURSPYRAMIDE

Plukkanalyser gjennomført
i ForMat, viser at mye
brukbar mat blir kastet.
Med den nye loven
kan slik mat nå
gis bort til veldedige
organisasjoner
uten at giver
pålegges moms.
Foto: Mepex.
Matvett har sin ressurspyramide
som ikke er så helt ulik gjenvinningsbransjens avfallspyramide.
Jo lenger opp i pyramiden en
matvare blir brukt, jo bedre.

Myndighetene kan ikke gjøre det alene. Klarer
vi å få til forpliktelser på frivillig basis, unngår
vi et forbud, sier Schrøder.
Bransjeavtalen skal være klar tidlig i 2017,
men allerede nå er partene blitt enige om
en norsk definisjon på matsvinn. Den lyder
som følger: «Matsvinn omfatter alle nyttbare
deler av mat produsert for mennesker, men
som enten kastes eller tas ut av matkjeden
til andre formål enn menneskeføde, fra
tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller
høstet.» Å bruke menneskemat som dyrefôr
er dermed regnet som matsvinn her, noe som
er en strengere definisjon enn i mange andre
land.

VIKTIG KARTLEGGING
ForMat-prosjektet har siden 2010 kartlagt
matsvinnet, drevet nettverksbygging mellom
leddene i verdikjeden og mye kommunikasjonsarbeid, ikke minst mot forbrukerne.

– Det finnes ikke offisiell statistikk i Norge
på hva og hvor mye som kastes, hvem som
kaster og hvorfor. Dette er avgjørende
kunnskap for å finne gode svinnreduserende
tiltak. Det viktigste arbeidet i prosjektet har
derfor vært å kartlegge omfang og årsaker,
ved hjelp av plukkanalyser av forbrukernes
avfall og datainnsamling fra matindustri,
grossister og dagligvarehandel. Østfoldforsk
ning har vært ansvarlig for å innhente og
analysere data samt å utgi rapporter, sier
Schrøder.
En annen viktig del av det hele er å bidra
til nettverksprosjekter mellom leddene i
verdikjeden. – Det kan medføre at man ser
at egen adferd kan føre til matsvinn lenger
ut i kjeden. Matvett har for eksempel ledet
et eget nettverk knyttet til fordeling av
holdbarhet. Det vil si å sørge for at varen
tilbringer lengst mulig av holdbarhetstiden
eksponert for forbruker, altså i butikk eller

Kommunikasjonssjef i Matvett AS, Anne Marie Schrøder, mener det ikke bør innføres forbud mot å kaste
mat i Norge. Hun har mer tro på en frivillig bransjeavtale som ser helhetlig på forebygging av matsvinn i
hele verdikjeden og i samarbeid med myndighetene.

hos konsumenten. Dette bransjenettverket
har ført til revidering av en av matbransjens
felles standarder for samspill mellom industri,
grossist og handel, STAND001. Får man til
strukturelle endringer som er nedfelt i standarder, sertifiseringsordninger og lignende, vil
det føre til permanente endringer, sier hun.
Ovenfor forbrukerne driver Matvett
informasjonsarbeid på flere plan, både via
nettsider og sosiale medier, på matfestivaler
og ved foredrag på skoler og seminarer.
– Vi har blant annet synliggjort hvor mye
mat som kastes per person i året ved å stille
ut tilsvarende mengde mat på et «matkastebord», og informert om hvordan matrester
kan utnyttes. Og vi har delt ut mat som har
passert «best før»-dato, for å vise at dette
ikke er en «dårlig etter»-dato, forteller hun.
ForMat-prosjektet avsluttes formelt med
utgivelse av en sluttrapport og en konferanse om matsvinn den 27. september i Oslo.
Men arbeidet vil bli videreført av prosjekteier
Matvett, forsikrer Schrøder.

ALTERNATIVE MULIGHETER FOR
UTGÅTT MAT
Det finnes flere initiativ for å gjøre mat
som ellers ville blitt kastet tilgjengelig som
menneskeføde i Norge. I butikken «Holdbart»
i Vestby i Akershus kan du få kjøpt matvarer
som har kort holdbarhet eller som har passert
best før-datoen. Nå har Holdbart startet

Miljøanalyser

Asbest

Byggavfall

nettbutikk, og snart kommer en ny forretning
i Fredrikstad. Med mobilappen «Too good
to go» kan man kjøpe ferskvarer som blir til
overs fra bakerier, hoteller og restauranter, og
troppe opp ved dagens slutt for å hente dem
med seg hjem. Og Matsentralen i Oslo mottar
mat som ikke kan selges i butikk fra matindustribedrifter og grossister. Matsentralen
har medlemsorganisasjoner som kommer og
henter maten og deler den ut til vanskeligstilte. I sommer mottok Matsentralen Oslo
miljøpris 2016.
Tidligere har matprodusentene her til lands
måttet betale moms på mat som gis bort,
også til veldedige organisasjoner. For aktører
innenfor matbransjen som har stått overfor
valget mellom å gi bort mat og drikke til frivillige organisasjoner, og å destruere maten
fordi den har gått ut på dato, har dermed
destruksjon vært det billigste alternativet.
Fra 1. juli i år trådde en lovendring i kraft som
fjerner denne momsplikten.

Online
med Eurofins-app
Prøvesvar

Radon

Luftkvalitet

Kvikksølv

Hussopp

Tungmetaller
Råteskader

Inneklima
Bestill analyser Online
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Godt trøkk i Tromsø

Økonomiprofessor Erik S. Reinert mente
dagens CO2-fangst kunne sammenlignes
med 1890-årenes forslag om å sette bleie
på hestene. – Men så fant man altså opp
bilen i stedet, sa Reinert.

Sofieprisvinneren Tristram Stuart var tilbake på norsk
jord fem år etter. Den engelske forfatteren og aktivisten
arbeider fortsatt ufortrødent med å redusere matkastingen i verden og har blant annet fått i gang ølproduksjon
(Toast Real Ale), der 40% av råvaren er kassert brød.

– Gjenvinning er for de rike og for de veldig fattige. Husk at 40% av alt avfall som oppstår i verden ikke blir ikke samlet inn i det hele tatt, hele
70% er deponert eller på avveie. ISWA-president
David Newman satte den norske avfallsdebatten
i perspektiv.

VESAR-direktør Andreas Gillund hadde knapt fått satt
seg etter overleveringen av Veikartet før han ble kalt til
scenen for å motta Innovasjonsprisen 2016 på vegne
av Den Magiske fabrikken. Prisen ble overrakt av statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Utrettelige Jesper Pedersen og Rosa Fried i UFF Norge har inngått samarbeid med
idrettslag flere steder i landet for å ytterligere øke innsamlingen av kassert tøy.
Her på stand sammen med tidligere fotballspiller og -trener Bjørn Drillestad, som
organisasjonen samarbeider med i Østfold.
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Som ventet ble Avfallskonferansen 2016 et godt
arrangement, med et faglig
solid og variert program,
og selvsagt et godt sosialt
innhold.
Programkomitèen hadde i betydelig grad
klart å finne fram til foredragsholdere litt
utenfor hovedløypa, slik at det selv for
en med 20 slike konferanser bak seg var
en del nytt å høre.
Også denne gangen var det den
såkalte paneldebatten under første
dags plenum som fungerte dårligst.
Det blir dessverre stadig illustrert
at avfall ikke står særlig høyt på de
politiske partienes agenda, det hersker
en slags uvitende enighet på området
som gjør at det er uhyre vanskelig å få i
gang en meningsfylt debatt. Litt synd,
presentasjon og overlevering av det
såkalte Veikartet (se side 26) kunne gitt
et godt grunnlag for meningsutveksling.
Men altså bortsett fra det, en
konferanse der det var vanskelig å finne
deltagere som hadde noe negativt på
hjertet. Været var temmelig ufyselig
– i hvert fall sammenlignet med forrige
gang ishavsbyen arrangerte i 2002. Men
det var ikke lagt opp til særlig mange
uteleker, så det spilte liten rolle.
Deltagerantallet på disse konfe
ransene ser nå ut til å ha stabilisert
seg på rundt 900. Det gir naturligvis
utfordringer, men stadig flere steder
i landet har fått fasiliteter som er i
stand til å huse og servere en slik
menneskemengde. Og neste år flyttes
altså det hele til den andre enden av
landet. Ryktene sies at man skal møtes i
en dyrehage 13. juni.
J.B.

Prisen for beste stand ble denne gangen vunnet av
Alles Miljø. Utstyrsleverandøren fra Vestfold hadde
utstyrt medarbeiderne for nordnorsk klima.

Motegründeren Sara Fosstvedt har satt seg fore
å produsere klær på en bærekraftig måte. Hun la
ikke skjul på at det hadde vært en mental påkjenning å sette seg inn i hvordan tekstilbransjen i
India og Kina fungerer. – Vil du vite hva som blir
neste års motefarge er det bare å ta en kikk på
kinesiske elver, sa hun.

– Oslos avfallssystem er sentralistisk, moralistisk,
ufattelig dyrt og helt ubrukelig. Det nytter ikke å
fortelle folk at verden går under dersom de ikke
vasker plasten sin, sa samfunnsdebattant og såkalt
urbanist Erling Fossen. Og klarte om ikke annet
å erte på seg Renovasjonsetatens direktør Pål
Sommernes.

– Kommunene bør sjekke om ikke markedet kan løse
oppgavene bedre og billigere. Vi er ikke kritiske til
at kommunene er med og konkurrerer, men mer
kritiske til at de ikke vurderer konkurranse mot
egenregi, sa Konkurransedirektør Lars Sørgård.

Avfallskonferansens
store festmiddag
måtte fordeles på to
hoteller, og Finn Arve
Sørbøe (t.v.) og Kristian
Figenschow alternerte
som toastmastere.
Antrekket var temmelig
likt, det samme kan
sies om de stadig mer
grovkornede vitsene.

Selvsagt er kildesorteringen på plass når landets avfallselite er samlet. Men det er alltid mulig å misforstå
og Håkon Jentoft fra Oslo kommune Renovasjonsetaten
har ingen problemer med å påvise feilsortering.

Avfallskonferansen 2017 skal arrangeres i Kristiansand
13-15. juni og deler av komitèen var på plass og delte
ut Sørlandschips. Fra venstre Birgitte Wergeland, Returkraft, John S. Kleivset, Frode Rosland og Marit Saltrøe
fra Avfall Sør og Katrine R. Vindholmen fra LiBir.
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Erik Osmundsen inn i
styret i Avfall Norge
For første gang er en representant for den private
avfallsbransjen valgt inn i Avfall
Norges styre. Konsernsjef Erik
Osmundsen i Norsk Gjenvinning
ble enstemmig valgt på Avfall
Norges generalforsamling 7.
juni.
– De viktigste sakene i bransjen er vi enige om og vi trenger
en bevegelse som er samlende
for å få gjennomslag. Eventuelle særinteresser vi måtte
ha får vi ivareta andre steder,
sier Osmundsen til Kretsløpet.
Han trekker fram arbeidet med
avfallsbransjens Veikart som
et godt eksempel. – Et slikt
samarbeid starter en dynamikk.
Etter hvert vil de – både på
kommunal og privat side – som
synes det er rart med en felles
organisasjon, se at samarbeidet
fungerer og slutte opp om det,
sier Osmundsen.
Også i Avfall Norges valgkomité
ble privat sektor representert,
da et benkeforslag på Synnøve

Bjørke, direktør i Rekom, fikk
overveldende flertall.
Generalforsamlingen vedtok
også den nye kontingentstrukturen, som ved hjelp av en
trappeskala er gradert etter
medlemmenes totale kostnader,
før skatt og finans. Denne
modellen ble presentert for
medlemmene på Høstmøtet i
fjor og er grundig beskrevet i
Kretsløpet nr 6/2015.

Erik Osmundsen mener et Avfall
Norge for alle er et godt redskap for å
bringe bransjen framover.

– Vil ikke sitte på flere
sider av bordet

PCB fra ett vindu kan
gjøre 70 tomter uegnet
til boligformål
PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.
Isolerglassvinduer fra perioden
1965-75 kan inneholde miljøgiften
PCB og skal behandles som farlig
avfall når de kasseres.
Se ruteretur.no

Landets nest største private
aktør Ragn-Sells ønsker foreløpig ikke å være med i Avfall
Norge. Direktør Bjørn Hoel tror
de private vil få liten innflytelse
i organisasjonen med dagens
modell.
– En enslig stemme i styret
gir for liten innflytelse. De
258 kommunale medlemmene
vil fortsatt dominere organisasjonen. Å delta her vil bli å
sitte på flere sider av bordet
og det ønsker vi ikke, sier Hoel.
Han synes også at den nye
kontingentstrukturen som skal
fases inn i løpet av tre år vil føre
til at store private aktører vil
finansiere en for stor andel av
det hele.
Hoel mener likevel det er en
god idé å arbeide for en samlet
avfalls- og gjenvinningsbransje.
– Men da må det være en og
bare en organisasjon. I dag har

vi Norsk Industri og MEF som
også organiserer avfallsaktører.
Kunne man klare og samle alle
ville det være interessant, sier
han.
Hoel understreker at Ragn-Sells
samarbeider med Avfall Norges
medlemmer hver eneste dag
og stiller opp i ulike fora. Og det
ønsker selskapet å fortsette
med. 		
J.B.

Bjørn Hoel tror ikke de private aktørene
vil få særlig innflytelse i Avfall Norge.

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlingsmetoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR
Vi er opptatt av gode resultater og tar ansvar.
Derfor investerer vi over 300 millioner kroner i gjenoppbyggingen
av Langøya, til det beste for allmennheten.

«For meg er det viktig å gi noe tilbake til nærmiljøet. Jeg er opptatt
av et rent miljø, at man bygger verdier og tar vare på de. God drift og
lønnsomhet gjør at NOAH kan ta et stort ansvar.»
Bjørn Rune Gjelsten, eier av NOAH AS
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Bærekraft som konkurransefortrinn
– Før ble vi gjerne
henvist til en venstreorientert særing bortgjemt på et lite kontor
når vi besøkte bedrifter. Nå blir vi invitert til
å snakke med styrene
og direktørene, de er
faktisk interessert i
å høre på oss. Det sa
"bærekraftforskerne"
Lars Jacob Pedersen og
Sveinung Jørgensen på
Elreturs frokostseminar.

Av Johs. Bjørndal

De to underviser til daglig
økonomistudenter og næringslivsledere i hvorfor bærekraftige
forretningsmodeller lønner seg.

Sveinung Jørgensen (t.v.) og Lars Jacob Pedersen mener ombruk og gjenvinning av
ressursene vil stå helt sentralt i de nye bærekraftige forretningsmodellene som nå
kommer for fullt.

På Elreturs frokostseminar holdt
de et såkalt kræsjkurs i hva en
bærekraftig forretningsmodell
er og hvordan samfunnsansvar øker lønnsomheten i
bedrifter. – Næringslivet har
skapt problemene og har avgjort
kapasitet også til å løse dem.
Det handler om å begrense de
negative effektene – eller de

såkalte eksternalitetene, som vi
økonomer sier – av virksomheten,
samtidig som de positive gjøres
størst mulig. All virksomhet –
selv Røde Kors sin – har noen
negative eksternaliteter. Det
gjelder å identifisere dem og ta
tak i dem før de slår tilbake på
lønnsomheten. Bedriftsledere
spør oss hva som blir "den

neste palmeoljen". Det vet vi
ikke, det kan være bomull, der
produksjonen har et enormt
vannforbruk – eller kjøtt, der den
økende produksjonen skaper
stort arealpress. Eller det kan
være EE-produktene, som for
eksempel krever utvinning av
sjeldne jordmetaller, sa Pedersen
og Jacobsen. Bærekraft handler
ikke lenger om greenwashing og
samfunnsansvar som omdømmeprosjekt. Vi snakker om penger
rett på bunnlinja. Før fikk vi
spørsmål om hvorfor. Nå handler
det bare om hva og hvordan, sa
Sveinung Jørgensen.
Vi trenger en global restart,
sier de to. Restart er også
tittelen på en bok de to humørfylte forskerne jobber med. Den
handler om hvordan bedrifter
kan tilpasse seg for å bli både
bærekraftige og lønnsomme og
inneholder spennende eksempler.

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

Berghagan 3, 1405 Langhus
Telefon: 23 16 94 60 - Faks: 22 61 10 30
post@holgerhartmann.no
www.holgerhartmann.no
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Oslo vil ha 30% mindre
restavfall i 2025
Oslos nye avfallsstrategi «Bli med rundt» ble
presentert og lagt ut på høring med frist til
19.august. De rundt 40 høringssvarene viser at
mange er positive til strategien, som inneholder
ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk,
kildesortering og klimapåvirkning.

Oslos nye avfallsstrategi er omfattende
og fyller et hefte på
75 sider.

Av Johs. Bjørndal

Overingeniør Ingunn Dale
Samset i Oslo kommune Renovasjonsetaten sier til Kretsløpet at
ingen av dem som har ytret seg
har gitt uttrykk for at strategien
er for ambisiøs, snarere tvert
imot. – Noen etterspør tydeliggjøring og mer konkrete mål for
ombruk og reduksjon av total
avfallsmengde. Vi har også fått
tilbakemelding på at målet om
å redusere matsvinnet med
30% er for lite ambisiøst. Og så
er det jo noen som påpeker at
kommunen bør holde fingrene
unna næringsavfallet, forteller
Samset. Strategien inneholder
nemlig et mål om at restavfallsmengden fra næringslivet skal
være maks 30% innen 2025,
men Samset understreker at
kommunen ikke har planer om å
konkurrere med private aktører
om næringsavfallet.
Strategien fram mot 2025 ble
presentert på et åpent møte i
slutten av mai og hovedstadens
byråd for miljø og samferdsel,
Lan Marie Nguyen Berg, la ikke

skjul på sin begeistring. Hun
ga uttrykk for at ombruk
og materialgjenvinning må
være løsningen for alt
avfall der dette overhode
er mulig. – Det er eneste
veien å gå om vi skal klare
overgangen til sirkulær økonomi,
sa hun.
Oslo kommune Renovasjonsetatens direktør Pål A. Sommernes
presenterte mer spesifikke
elementer fra den ganske omfat-

tende strategien, som inneholder
23 delstrategier og en rekke
delmål innenfor ulike områder.
Blant de mest konkrete er:
* Mengde restavfall fra
husholdningene skal reduseres med minimum 30 % per
innbygger innen 2025, i forhold til 2015-nivå.
* Matsvinn fra husholdningene
skal reduseres med 
30 % innen 2025, i forhold til
2015-nivå.
* Minimum 60 % av matavfallet
fra husholdningene skal
leveres til biologisk
behandling med materialgjenvinning innen 2025.

* Minimum 60 %
av plastavfallet fra
husholdningene skal
leveres til materialgjenvinning innen 2025.
* Energieffektiviteten for
Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg skal være
minimum 95 % innen 2025.
* Oslo skal være blant landets
mest kostnadseffektive byer
innenfor håndtering
av husholdningsavfall innen
2025.
* Oslo skal ha klimanøytral
avfallshåndtering innen
2025.
* Antall villfyllinger skal reduseres med minimum 50 %
innen 2025 i forhold til
2017-nivå.
* Minimum 50 % av husholdningsavfallet skal samles inn
ved hjelp av nedgravde
avfallsløsninger innen 2030.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg uttrykte sin tilfredshet både med navnet og
innholdet i den nye avfallsstrategien.

Strekkfilm

Changing packaging by innovation

(
*
8

(N)+47 69 81 55 10
(S)+46 765 051 929
ordre.tgf@tommen.no
tommen.no

•
•
•
•
•

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

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

Samrøre i Remiks
Av Gunnar Grini, bransjesjef gjenvinning Norsk Industri

Jeg må innrømme at jeg humret litt i skjegget
da jeg leste Kretsløpets portrettintervju med
Bård Jørgensen, adm. dir. i Remiks Miljøpark
i forrige nummer. I følge Jørgensen har Remiks
«organisert sin virksomhet nøyaktig slik
ESA og Norsk Industri ønsker, med knivskarpe skiller mellom monopol og kommersiell
næringsvirksomhet».
Dette må være noe av det mest virkelighetsfjerne jeg har hørt på lenge. Remiks
Miljøpark er tvert imot et av de drøyeste
eksemplene vi har på samrøre mellom monopol og kommersiell næringsvirksomhet.
Blant annet er det kommersielle datterselskapet Remiks Næring direkte tildelt
oppdraget om å samle inn næringsavfall fra
kommunale bygg, uten konkurranse. Dette er
ulovlig, noe som også fremgår av korrespondanse mellom Jørgensen og byrådslederen
i Tromsø (epost av 15.10.2015). Her står det
at Tromsø kommune er i en situasjon hvor de
har handlet i strid med innkjøpsregelverket
– helt siden 2010. Kommunen betaler ca. 13

millioner kroner i året til Remiks Næring for
å utføre dette oppdraget. Trolig betaler
kommunen alt for mye for denne tjenesten.
I tillegg har Remiks Husholdning monopol
på håndtering av husholdningsavfall i Tromsø.
Kontrakten om å behandle innsamlet avfall
tildeles imidlertid direkte til det kommersielle søsterselskapet Remiks Produksjon.
Påskuddet er at arealet rundt sorteringsmaskinen er leid ut til Remiks Produksjon,
slik at andre konkurrerende virksomheter ikke
kan gis fysisk tilgang til det innsamlede og
sorterte avfallet.
Kontrakten er verdt over 500 millioner
kroner og naturligvis av interesse for flere
leverandører.
Slik vi ser det forsøker Remiks å organisere seg vekk fra anskaffelsesreglene, slik
at de kan favorisere sine egne kommersielle
avfallsselskap. Dette er problematisk. Tromsø
kommune bør rydde opp.

Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i Norsk
Industri, er ikke imponert over måten Remiks skiller
sin monopolvirksomhet fra kommersielle aktiviteter.

KOMTEK RENOVASJON - ET TOTALKONSEPT
Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjonsbransjen. 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 skreddersydd for avviksregistrering og RFID-basert tømmeregistrering.
Vi har også utviklet programvare for nettbrett rettet mot
arbeidet med forbedring av datagrunnlag.

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

Virvelstrømseparator

Magneter

Vanntåkekanoner

NÅR KVALITET TELLER!
• TROMMELSIKT, MARKEDETS RIMELIGSTE
• MOBILE KVERNER
• OVERBÅNDSMAGNET, PERMANENT MAGNET, MAGNETTROMMEL
• VIRVELSTRØMSEPARATORER
• TRANSPORTØRER, STACKERE/OPPLAGERTRANSPORTØRER
• VANNTÅKEKANONER
• VERTIKALE OG HORISONTALE PRESSER
• VIBRASJONSSIKT OG VIBRASJONSMATERE
• TRANSPORTSKRUER OG BEGERVERK
• HAMMERMØLLER
ROBUST DESIGN, OPTIMAL YTELSE.
SIKKERHET OG PÅLITELIGHET FOR ALLE TYPER LØSNINGER.

Mobile og stasjonære transportører

Tel : +47 38 16 64 15
E-post - post@spesialteknikk.no
www.spesialteknikk.no

Kurs og seminarer
Dato

Kursnavn

Sted

Arrangør

Kontaktperson

14. september

Resultatseminar benchmarking

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.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

26-28. september

Mellomlederskolen (samling 1 av 6)

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

27-28. september

Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

29-30. september

Biologisk behandling - seminar

Tønsberg

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

12-13. oktober

Deponiseminar

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

KS Agenda, Oslo

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

19.oktober

Driftsoperatørkurs, mottak
for farlig avfall
Produsentansvarsdagen

24-26. oktober

Mellomlederskolen (samling 2 av 6)

Gardermoen

25.oktober

Asbest på avfallsmottak - kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

25.oktober

Grunnkurs, farlig og radioaktivt avfall
Planlegging av renovasjonsløsninger
– kurs
Kurs i brannforebygging på
avfallsanlegg

Scandic Hotel, Asker

NFFA

www.nffa.no

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Hobøl

NFFA

www.nffa.no

9-10. november

Deponikurs

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

21-23. november

Mellomlederskolen (samling 3 av 6)

Gardermoen

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

18-19. oktober

1-2. november
2. november

karin.halvorsen@avfallnorge.no

ISY PROAKTIV FELTVERKTØY

Mobile applikasjoner for renovasjon
Få en ny hverdag med feltverktøyene
ISY ProAktiv Mobil Service og
ISY ProAktiv Mobil Tømming!
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
Ta kontakt for mer informasjon:
Frode Hølleland - 982 55 444 - frode.holleland@norconsult.com I Kjell Sandal - 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com

www.nois.no
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GRØNT FOTAVTRYKK
Gjennom mer enn 25 år har NOAH utviklet unike miljøvennlige metoder for håndtering av farlig avfall.
I våre kjemiske prosesser blander vi miljøskadelige syrer og baser for å gjøre det som en gang var
farlig, forsvarlig. På denne måten setter vi et tydelig grønt fotavtrykk.
Nå utvikler vi i tillegg metoder for å ta nyttige råvarer ut av det farlige avfallet vi behandler, slik at
råstoffene kan gjenbrukes. Vårt mål er 25% gjenbruk! Det kaller vi god kjemi!

«Å bidra til et renere samfunn, det synes jeg er det mest verdifulle ved å jobbe
i NOAH. Her får jeg dessuten brukt i praksis det jeg lærte under studietiden. Det
gjør jeg sammen med svært erfarne, kompetente og hyggelige kolleger. Vi utgjør
et unikt fellesskap hvor vi tør å utfordre hverandre, dele kompetanse og vi gleder
oss over å gjøre både den enkelte og organisasjonen stadig bedre.»
Maiken Reitan, prosjektleder sanering

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

SMÅNYTT

ROAF har rundet 25 år
Siden Romerike Avfallsforedling ble etablert i 1991 har folketallet i de
ni eierkommunene økt fra 123 000 til 193 000. Avfallsmengden er
firedoblet og antall ansatte har økt fra tre til 80. – Selskapet har opplevd
sterk medvind, til tider orkan i kastene, sa direktør Øivind Brevik.
Strålende opplagt og iført bunad kunne han ta imot en solid gjeng
ansatte, eiere og gjester på årets til da varmeste dag 3. juni. Han kunne
stolt fortelle at ROAF scorer høyest i landet på miljøansvar i Avfall
Norges benchmarking. For å løfte stemningen ytterligere hadde Brevik
engasjert den ustoppelige Christine Koht, som formidlet sin begeistring
på velkjent vis.
Litt mer seriøse ord
vanket fra styreleder Nina
Elisabeth Kristiansen og
ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Øivind
Sand fra Rælingen. – Vi er
rett og slett utrolig stolte
over å eie et selskap som
er best i landet på materialgjenvinning og har etablert
et gjenvinningsanlegg i
verdensklassen, sa de. Brevik lovte å legge lista enda
høyere og lot ikke sjansen
gå fra seg til å minne om
selskapets motto: Enkelt
for deg – bra for miljøet.

Refusjonsordningen for marint avfall
videreføres
Med tilskudd fra Miljødirektoratet videreføres refusjonsordningen for
marint avfall av Hold Norge Rent. Mer penger i potten og høyere refusjonssatser gir gode muligheter for både strandryddere og avfallsselskaper til å bli med på dugnaden.
Dette er refusjonsordningen:
• Alle som har hatt utgifter til transport, innlevering og behandling
av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis, kan søke om å få
sine utgifter refundert.
• Både offentlige og private aktører kan søke refusjon.
• Offisiell utlysning 6. september, søknadsskjema legges ut på
http://holdnorgerent.no
• Søknadsfrist er 30. oktober
• Ryddeaksjonen(e) og antall kg avfall må registreres i Hold Norge
Rents ryddeportal, http://holdnorgerent.no/ryddenstrand
• Dokumentasjon på utgifter må vedlegges søknaden.
Mer informasjon kommer på
http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen
– Formålet med refusjonsordningen er å stimulere til rydding av marint
avfall på frivillig basis. Dette bør ikke medføre kostnader for de frivillige
som rydder, og avfallsselskapene som tar imot avfallet, har nå mulighet
til å få sine kostnader refundert, forklarer Lise Gulbransen, daglig leder
i Hold Norge Rent.

ROAF-direktør Øivind Brevik
gratuleres varmt med dagen
av Christine Koht.

Industri dyser
Roterende tank vaskere

Rydder gamle blåskjellanlegg

Komplett sortiment, rask levering fra lager
www.StormHalvorsen.no
Storm Halvorsen AS
Klinestadmoen 5
3241 Sandefjord
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storm@ish.no
Tlf. 33 42 36 30
Fax. 33 42 36 31

Kystverket starter fjerning av eierløse skjellanlegg i nordre Nordland
denne uka. Det omfatter flere i Hadsel. Siden boblen med oppdrett av
blåskjell vokste og sprakk de første årene inn i 2000-tallet, har flere
anlegg blitt liggende og forfalle uten tilsyn. Etter hvert skjemmer
de ikke bare omgivelsene, men utgjør også en fare for skipstrafikk,
andre anlegg og miljø. Derfor setter Kystverket inn et støt for å fjerne
skrotet.
– Vi har fått rundt en million kroner til å gjøre dette, forteller regiondirektør i Kystverket, Fridtjof Wangsvik, til Bladet Vesterålen.
Denne uka starter et fartøy fra Seaworks i Harstad som vant anbudskonkurransen, med åtte dagers arbeid der de skal rekke over mest
mulig med MS «Maursund».
Arbeidet begynner i Ingelsfjorden, der et anlegg har ligget for vær og
vind i årevis. – Vi starter med et stort, totalhavarert anlegg i Ingelsfjorden. Om noen av rørene derfra sliter seg kan de gjøre stor skade både
på fartøy og oppdrettsanlegg, sier seniorrådgiver Thomas Magnus
Jensen i Kystverket. Avfallet blir tatt på land, og det som kan resirkuleres, blir tatt vare på, mens resten blir deponert hos Reno-Vest.
Vesterålen 23.08

Får inn mye mer avfall

Restavfall fra VØR til Trondheim

Klippekort for gratis levering av avfall har gjort at folk har tømt garasjer
og kjellere. Tidvis har det vært kø for å levere på HAF. I år har Helgeland
Avfallsforedling (HAF) delt ut klippekort til alle husstander for å levere
avfall gratis.
Særlig har de fått inn mye trevirke, metaller, papp, plast, byggavfall,
gipsplater, kanner og lignende. – Fra før har det vært gratis å levere
farlig avfall og hvitevarer. Ordningen med klippekort har gitt oss totalt
en økning på 13 prosent ved utgangen av juli sammenlignet med i fjor,
sier kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i HAF.
Ved utgangen av juli i år hadde HAF fått inn 11.864 tonn, mot 10.528
tonn ved samme tid i fjor. I særdeleshet er det kommet inn mye metall.
– Der har vi hatt en enorm økning og allerede doblet det vi fikk inn i hele
fjor. Vi vil tro det blir en tredobling på året sett under, sier Benden.
Rana Blad 22.08

Behandling av restavfall frå Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har
vore ute på anbod, og frå 1. desember i år vil dette avfallet verte køyrt til
Statkraft Varme sitt energigjenvinningsanlegg på Heimdal i Trondheim.
Det melde seg tre tilbydarar, og valet fall på Rekom. Kontrakten som VØR
har inngått gjeld for maksimalt tre år, men er delt opp i tre eitt-års bolkar.
Forklaringa er den sterke prisstiginga som har vore på behandling av
restavfall dei siste åra. Skulle prisbiletet endre seg, vil VØR ha høve til å gå
ut av kontrakten.
Dei siste fire og eit halvt åra har VØR hatt kontrakt med Hedemark Renovasjon (HRR), som i dag er ein del av Ragn-Sells. Den første tida sende
HRR restavfall frå Volda og Ørsta til Brevik for energigjenvinning, så vart
det sendt til Hamar og dei siste fire åra har restavfall frå VØR vorte sendt
til Tafjord Kraftvarme AS sitt anlegg på Grautneset i Ålesund.
Dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal, fortel om ein sterk prisauke på behandling av restavfall dei siste åra, noko som er ein direkte konsekvens av at
store mengder engelsk avfall har vorte sendt til Skandinavia og andre land
i Europa for behandling. Dette har pressa prisane oppover.
I kontrakten som VØR har inngått med Rekom, er det snakk om ein
prisauke på nær 25 prosent i høve til kontrakten med HRR, eller ein årleg
meirkostnad på rundt 800.000 kroner. – Dette er VØR nøydd til å ta igjen
på renovasjonsgebyret etter kvart. Det vil dreie seg om ein auke på rundt
125 kroner per abonnent, seier Bjørdal. Han understrekar at VØR valde
den rimelegaste tilbydaren. Pris var vekta med heile 90 prosent, berre 10
prosent gjaldt gjennomføring av oppdraget.
Pressemelding fra VØR

Trenger 56,9 millioner kroner til «Den
magiske fabrikken»
Biogasseventyret på Rygg baller på seg. Nå bes politikerne i Tønsberg
om å låne enda mer penger til utvidelse av driften. Det skal bevilges
95 millioner kroner til en ny produksjonslinje på Den magiske fabrikken
på Rygg i Tønsberg. Fabrikken omdanner matavfall og husdyrgjødsel
til biogass. Produksjon av biogjødsel til landbruket har pågått siden desember 2015. Mange av bussene og renovasjonsbilene i Vestfold og i
Grenland i Telemark går allerede på biogass fra anlegget på Rygg. Av de
95 millioner kronene, skal Tønsberg kommune låne 56,9 millioner kroner.
Det statlige støtteorganet Enova stiller med 36,5 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at politikerne innvilger lånet. Saken skal behandles i
utvalg for nærings- og samfunnsutvikling, formannskapet og bystyret.
Tønsberg Blad 23.08

Biogasspremier til tre fylker
Akershus, Sør-Trøndelag og Oslo får penger for bruk av biogass i kollektivtransporten. – De har tenkt nytt og jobbet for et mer miljøvennlig
busstilbud. Dette er en anerkjennelse for innsatsen og et bidrag jeg er
glad for å kunne gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Akershus fylkeskommune er berettiget til et tilskudd på 1,8 millioner
kroner, Sør-Trøndelag fylkeskommune 3,2 millioner kroner og Oslo
kommune 7,3 millioner kroner. Tilskuddene gjelder for bruk av biogass
høsten 2015
Regjeringen foreslo i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett en
midlertidig tilskuddsordning for å stimulere til bruk av biogass. Ordningen gjelder for kollektivtrafikk med buss der det er inngått avtaler
med fylkeskommunene om kjøp av transporttjenester. Den skulle
gjelde inntil en veibruksavgift for LPG og naturgass var innført. Veibruksavgiften er nå innført, og det vil dermed ikke bli gitt tilsvarende
tilskudd fremover.
Bussmagasinet 25.08

Ny aktør innen miljø og avfall
Det nyetablerte selskapet Nomiko AS tilbyr miljørådgivning og kurs
virksomhet som særlig retter seg mot bygg- og avfallsbransjen.
De tre eierne bak Nomiko AS – Norsk Miljøkompetanse, har lang og bred
erfaring fra rådgiverbransjen. Guro Kristine Milli, Mirja Emilia Ottesen og
Sverre Valde har valgt å forlate en trygg hverdag hos COWI for å starte
noe mindre og mer spesialisert. Firmaet holder til i Oslo, men har hele
landet som sitt arbeidsområde.
Sverre Valde er daglig leder for det nye selskapet. Han hadde blant annet
rollen som daglig leder for Ruteretur AS frem til 1. august i år. Valde
sier i en pressemelding at han i lengre tid har sett et hull i markedet for
uavhengig og spesialisert miljørådgivning. I tillegg til mer tradisjonell
miljørådgivning, som utredninger og miljøkartlegginger, vil Nomiko også
bistå bygg- og avfallsbransjen med prosjektledelse og kompetanseheving.
Nomiko lanserer allerede i dag flere kurs om blant annet byggavfall, farlig
avfall og miljøkartlegging av bygg på sin kursportal, nomiko.no.

Ruteretur gratulerer!
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i
vår konkurranse på Avfallskonferansen i Tromsø.
Vinnerne av tursekker ble Frode Husby fra Stena
Recycling, og Anne Sofie Grefsrud fra
Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

De tre partnerne
i nyetableringen
Nomiko. Fra
venstre Mirja Emilia
Ottesen, Sverre
Valde og Guro
Kristine Milli.
Foto: Thomas
Andersen.

Papir og metaller litt opp, skrapjern ned
Bølgepapp og hvitt rotasjonspapir har steget litt i løpet av sommeren. Metallene har
stort sett hatt en prisøkning, for sink har den vært kraftig. Skrapjernprisen har falt i
løpet av sommeren.
PAPIR OG PAPP

Returpapir har ifølge EUWIDs
indeks har fortsatt å øke
svakt i løpet av sommeren. For
bølgepapp er prisen i august 83,5
euro pr tonn. Hvit rotasjon har
økt til 175,5 euro, mens blandet
papir har nå en gjennomsnittspris
på rundt 123 euro, en liten
nedgang fra april.

GLASS OG
METALLEMBALLASJE

Det foreligger nå innsamlingstall
på glass- og metallemballasje
for 2015. Det opplyses at det er
samlet inn 76.662 tonn glass og
13.083 tonn metallemballasje.
Kommunene får 475 kroner
pr tonn innsamlet glass- og
metallemballasje i 2016, hundre
kroner mer enn tidligere. Det er
også innført en godtgjørelse for
transportkostnader.

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 feilrapportering
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
ifjor høst, steg noe de første
månedene i år, hadde et nytt fall
i vår, men har steget gjennom
sommeren. Per 26.august 2016
(omregnet til NOK) er prisen per
tonn aluminium er NOK
13 330 mot 12 969 i juni, mens
kobberprisen har hatt prisfall
38 527 til 37 861 NOK. Blyprisen
har steget til NOK 15 383 og
sinkprisen har steget nesten
20 % og er nå NOK 19 045 per
tonn. Skrapjernprisen har falt fra
995 kr per tonn i mai til 820 kr pr
tonn pr 29.august.

VÅTORGANISK
AVFALL

NORSKPRODUSERT DYPOPPSAMLING

www.kanstad-mek.no
Telefon 77 72 26 00
E-post firmapost@kanstad-mek.no
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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

Store mengder returtrevirke
har samlet seg opp i løpet av
sommeren 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.

TEKSTILER

Flere klesprodusenter og andre
leverandører har nå produkter
som er laget av resirkulerte
tekstiler. Levi’s har ved hjelp
av ny resirkuleringsteknologi
utviklet av Evrnu, skapt en
ny jeansmodell av 100 %
resirkulerte T-skjorter. Mange
arbeider aktivt for å sikre en mer
bærekraftig virksomhet som
ivaretar ressursene på en best
mulig måte. Blant annet har HM,
Kappahl og Ikea innsamling av
klær til gjenbruk/gjenvinning.
Noen gir rabatt på kjøp av ny
vare.

Gisle Nygren Design

VEKST
OG
MILJØ
ER ET
FELLES
ANSVAR

www.batteriretur.no

Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden
Henteordning i Stjørdal gir mye
og rent glass
Også Innherred Renovasjon ønsker å
tilby abonnentene henting av glass- og
metallemballasje og har begynt med en rute
med 465 husstander i Stjørdal. Det ga 4,6
tonn temmelig ren vare allerede på første
tømming.
Informasjonsmedarbeider
Øyfrid S. Knudsen i
Innherred Renovasjon sier
at responsen på tiltaket
har vært overveldende
positiv. Hun forteller at
det ble montert såkalt
gravitasjonslokk med
innkastluke på de nye
beholderne. Det betyr at
beholderen må holdes på
hode for å få åpnet hele
lokket, mens åpningen bare
er 160 mm. Den er altså stor
nok til flasker og bokser,
men for liten til hele poser.
Det legges opp til en åtte
ukers tømmefrekvens og
første tømming er nettopp
gjennomført. Den ga nesten
10 kg glass og metall pr
abonnent og altså svært

lite annet. – Bortsett fra
at det var en del vann i
dunkene, det har regnet
såpass her i sommer at
også innkaståpningene har
samlet opp en god del, sier
Knudsen.
Kvalitetsdirektør Jacob Smith
i Syklus var med på den
første tømmerunden, og
han var svært godt fornøyd
både med mengden og
kvaliteten. – For oss er det
helt avgjørende at kvaliteten
ikke reduseres ved overgang
til henteordning og dette
ser veldig bra ut. Og volumet
er imponerende, men det
er vel mulig folk har hatt
litt stående. Vi kan neppe
forvente en slik mengde på
hver tømming, sier han.

Halvor Andreas Kyllo fra Innherred Renovasjon i ferd med å tømme en dunk med
glass- og metalllemballasje i Stjørdal.

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

