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Symbolpolitikkens tid 
bør være over
Arbeidet med en ny stortingsmelding er godt i gang, og frammøtet på det 
såkalte innspillsmøte i september viser at interessen for dette arbeidet er 
stor blant aktørene i bransjen. Dessverre er det ikke mye som tyder på at 
denne interessen deles verken av majoriteten av de folkevalgte eller det 
folket som har valgt dem, men det lar vi ligge nå.

Etter vårt syn bør eventuelle endringer i avfallspolitikken fra 90-tallet 
adressere de områdene og avfallsmengdene som faktisk betyr noe, 
ressursmessig og for klimaet. Vi har flere ganger etterlyst en mer 
aktiv politikk rettet mot håndteringen av næringsavfallet, som utgjør 
nær 80% av totalmengden. Nå som 
sluttbehandlingsavgiften er avviklet er det 
ikke mange virkemidler igjen, i realiteten 
er det markedsprisen på forbrenning som 
avgjør hva det er mulig å få ut av denne 
avfallsstrømmen. Et krav om forbehandling 
i en eller annen form bør være innenfor det 
som kan pålegges et konkurranseutsatt 
næringsliv, avfallshåndtering er tross alt en 
marginal del av kostnadsbildet for de fleste 
bedrifter.

Vi er derimot mer skeptiske til nasjonale pålegg om ytterligere 
kildesortering fra husholdningene, slik enkelte tar til orde for. For det første 
er dette på god vei til å skje av seg selv, de fleste kommuner har høye egne 
ambisjoner på dette området. For det andre blir det etter vårt syn helt feil 
å argumentere for at slike krav må gjennomføres for å skaffe nok råstoff til 
gjenvinningsindustrien, slik at produksjon basert på gjenvunne råvarer kan 
økes. 

Dette blir å begynne i feil ende, for det er dessverre fortsatt slik at bortsett 
fra papir og metall har de kildesorterte fraksjonene fra husholdningene 
betydelig negativ verdi. Med fallende råvarepriser tror vi dessverre dette vil 
være situasjonen i lang tid framover, ikke minst i et land med små mengder og 
store transportavstander. Ikke dermed sagt at man skal avvikle alt som koster 
penger, politikk er jo nettopp å få en del som ikke er lønnsomt til å skje. Men 
skal man kunne prioritere mellom ulike tiltak må prislappen på bordet.  

For dette betyr ikke at man skal gi opp, tvert imot. Poenget er at tida nå 
er inne til å legge lettvinn og godt synlig symbolpolitikk på hylla, til fordel for 
miljø- og kostnadseffektive tiltak der det faktisk monner. Ordninger bør ikke 
lenger begrunnes med at de har oppdragende effekt på befolkningen. Og 
tida bør altså være moden for en ærligere kommunikasjon om klimagevinster 
og kostnader. Det vil i det lange løp gagne både miljøet og avfalls- og 
gjenvinningsbransjen.
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OPPLAGSKONTROLLERT

Forsiden: 
Statsminister Erna Solberg poserte villig bak på en gassdrevet 
avfallsbil som hun senere fylte drivstoff på da Den magiske 
fabrikken på Rygg utenfor Tønsberg ble høytidelig åpnet 
13. september. “

…tida bør være 
moden for 
en ærligere 
kommunikasjon om 
klimagevinster og 
kostnader.
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www.namdalressurs.no

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scaleit er Norges ledende leverandør av programvare for 
bilvektsystemer.   Vårt vektsystem Scaleit Pro utvides nå med en ny 
modul for elektronisk deklarasjon og innrapportering av Farlig Avfall   
 
Modulen inneholder alle relevante rapporter og statistikker og 
oppfyller alle de nye krav som stilles til deklarering av Farlig Avfall  
 
Scaleit er Norges største leverandør av vekter og veiesystemer til  
miljøsektoren. Vi leverer komplette løsninger med mobilt vektkontor,  
brovekter, containervekter, programvare, betalingsterminaler, kamera,  
bommer etc, og har vektbransjens beste support- og serviceapparat. 
 
   
 
   
 
 

Tlf: 64 83 67 50      
admin@scaleit.no 

www.scaleit.no 
 

Scaleit vektsystem med ny modul 
for deklarering av Farlig Avfall 

Forslaget til statsbudsjett for 
2017 inneholder ikke mange 
håndfaste nyheter for avfalls- 
og gjenvinningsbransjen. Men 
det bevilges i hvert fall penger 
til videreutvikling av prosjekte-
ne hos alle de tre CO2-fangst-
aktørene som er utredet i 
mulighetsstudiet som ble lagt 
fram i sommer.

Av Johs. Bjørndal

At det ble bevilget 360 millioner kroner til 
såkalte konseptstudier ved både Norcem 
Brevik, Yara på Herøya og på Klemetsrud var 
en av godbitene som Regjeringen lot lekke 
ut uka før statsbudsjettet ble framlagt. På 
forhånd var det frykt for at Klemetsrud ville 
falle ut, fordi CO2-fangstpotensialet er mindre 
her enn de to andre stedene. 

– VIL MODNE FRAM PROSJEKTER
Men dette skjedde altså ikke.  Olje- og energi-
minister Tord Lien sier til E24 at regjeringens 
mål er å modne frem prosjekter som kan bli 
til fullskala anlegg, men han er svært opptatt 
av at man må gå frem steg for steg og få 
til noe som fungerer industrielt. – Nå går vi 
inn mot en Feed-fase (forprosjekt) og det 
vi vil foreslå er at alle tre prosjektene blir 
med videre. Det avhenger imidlertid av at 

de kommersielle aktørene forplikter seg og 
satser videre, sier Lien og legger til at de alle-
rede har lagt inn betydelige ressurser i sitt 
arbeid. Planen er å være ferdig med utred-
ningen og konseptarbeidet slik at man kan  
ta en endelig investeringsbeslutning i 2019, 
og at minst et anlegg kan være klart i 2022.

– ANERKJENNELSE
Men Lien sier han vil unngå å sette luftige 

politiske mål om når og hvordan man skal 
få til dette, slik han mener den rødgrønne 
regjeringen gjorde, men heller la aktørene 
jobbe frem tre solide prosjekter. Han sier det 
derfor er for tidlig å si konkret om vi vil ende 
opp med tre CO2-håndteringsanlegg på de tre 
stedene det er snakk om.

Direktør Pål Mikkelsen ved Klemetsrud-
anlegget as er naturlig nok fornøyd med 
Regjeringens beslutning. – Dette viser at man 
har sett den store overføringsverdien det har 
å utvikle CO2-fangst ved avfallsforbrennings-
anlegg som det finnes hundrevis av i verden. 
Men det er også en anerkjennelse av at det 
er gjort en god jobb ved Klemetsrudanlegget, 
sier han til Kretsløpet (se også side 20).

– NYTTIG FOR VÅR BRANSJE
For øvrig bekreftes det i statsbudsjettet at 
innblandingskravet for fornybart drivstoff 
økes fra 5,5 til 7 prosent fra nyttår. Det 
satses videre mer på forskning og utvikling 
og på å gi fagskoler og yrkesfag et løft. Men 
noen storstilt omlegging i retning av et grøn-
nere skatte- og avgiftsregime inneholder 
budsjettet ikke. 

Direktør Nancy Strand i Avfall Norge er 
likevel relativt positiv i sin kommentar. – 
Budsjettet innebærer en generell styrking 
av virkemidler som vår bransje har nytte av. 
Og 28. oktober kommer Utvalget for grønn 
konkurransekraft med sin rapport, denne 
inneholder forhåpentligvis flere konkrete 
forslag, sier hun. 

Klemetsrudanlegget får penger til 
videre utvikling av CO2-fangstprosjektet

Det var olje- og energiminister Tord Lien som kunne 
presentere den for avfallsbransjen mest positive ny-
heten i årets statsbudsjett. Og faren for at de såkalte 
støttepartiene vil endre satsingen på CO2-fangst er 
neppe stor. Foto OED/Scanpix.

4 |                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



NYHETER   

På sortere.no får norske bedrifter en oversikt over lover og regler, fordeler ved å kildesortere 
og viktigst av alt: lokale avfallsmottak og -tjenester. Der forventer de å finne dere.

Gå ikke glipp av nye kunder. Sørg for at det er lett å finne dere på sortere.no.
Legg inn avfallsmottak og informasjon om tjenestene dere tilbyr. 

Kontakt oss på 24 02 20 09 eller post@sortere.no

På jakt etter nye kunder?

Statsminister Erna Solberg tok 
seg tid til både omvisning på 
anlegget og paneldiskusjon 
da Den magiske fabrikken ble 
pompøst åpnet 13. september. 
De gode ordene satt løst og en 
utvidelse av anlegget ble nå 
presentert som mer enn planer.

Av Johs. Bjørndal

Erna Solberg hadde virkelig en grønn dag 
13. september, hun hadde kjørt med landets 
første elektriske lastebil og stått for gjen-
åpningen av Elkem Solar sin solcellefabrikk 
på Herøya tidligere på dagen. Kveldsarrange-
mentet på Rygg ved Tønsberg startet med at 
statsministeren fikk stå bak på en gassdrevet 
avfallsbil som hun senere selv fikk fylle opp 
på Skagerak Energi sin fyllestasjon kloss 
inntil biogassanlegget. 

– ER FOLK FLINKE?
Deretter bar det inn på Den magiske 
fabrikken, der det vanket omvisning og 
grundige forklaringer av prosessen. I kontroll-

rommet stilte statsministeren spørsmål ved 
om de grønne posene på vei inn i anlegget 
virkelig bare inneholdt matavfall. Hun fikk da 
til svar at innbyggerne i Vestfold var blant 
landets beste på akkurat det. Erna Solberg 
forsikret overfor Kretsløpet at hun selv er 
nøye på å kildesortere alt, men at hun hadde 
lurt på om folk er flinke nok til å følge opp. 

CO2-GJENVINNING
Statsministeren fikk også treffe lokale bønder 
som bidrar med gjødsel og tar imot og sprer 
bioresten fra anlegget, disse spiller som kjent 
en nøkkelrolle for at ressursene som går inn 
i anlegget virkelig blir utnyttet i et kretsløp. 
Og som tidligere omtalt i Kretsløpet finnes 
det videre planer om å utnytte både CO2 fra 
biogassproduksjonen og mer av bioresten i 
en storstilt utbygging av drivhus i tilknytning 
til anlegget. I første omgang er det snakk om 
1500 m² veksthus, men det er CO2 og biorest 
nok til adskillig mer.

SKAL DOBLE PRODUKSJONEN
Arrangementet ble avsluttet i et stort 
partytelt, der et par hundre innbudte gjester 
hadde fulgt statsministerens rundtur på stor-
skjerm. Her ble det underholdning og en liten 
paneldebatt, der det blant annet framkom 
at Enova har gitt tilsagn om 36,5 millioner i 

støtte til et byggetrinn 2 ved den magiske 
fabrikken. Dermed igangsettes etablering 
av en ny linje som hovedsakelig skal ta imot 
kloakkslam fra eierkommunene, og gass-
produksjonen vil etter planen fordobles fra 
dagens 6,8 millioner Nm³.

– BRA MED EN HELHETLIG LØSNING
Erna Solberg foretok den høytidelige 
åpningen av anlegget ved å trykke på en 
fjernkontroll fra scenen, de tilstedeværende 
kunne da se på storskjerm at en stor klo med 
matavfall ble sluppet ned i forbehandling s-
enheten. Erna roste Den magiske fabrikken 
for å være en helhetlig avfallsløsning og 
et kinderegg som oppfylte flere gode 
formål. – Det har skjedd mye annet positivt 
på avfallsområdet, men det har ofte vært 
delløsninger som ikke ivaretar hele kjeden fra 
avfallet oppnår, til behandling og utnyttelse. 
– Løsninger som dette gir folk motivasjon til å 
delta i dugnaden ved kjøkkenbenken,  
sa Erna. 

Men hun benyttet også anledningen til 
å minne om at heller ikke det offentliges 
ressurser er uuttømmelige. – Vi trenger 
bedrifter som tjener penger og bidrar til 
statsbudsjettet, ikke bare skal ha en plass på 
det. Derfor er heller ikke Enova svaret på alt, 
sa hun. 

Erna åpnet Den magiske fabrikken

Erna bruker fjernkontrollen for å slippe ei klo med 
kildesortert matavfall ned i biogassanleggets forbe-
handlingsenhet og dermed er Den magiske fabrikken 
offisielt åpnet.

Erna Solberg snakket villig om det grønne skiftet og 
regjeringens klimaambisjoner da hun ble intervjuet 
foran biogassanlegget på Rygg utenfor Tønsberg. 

Den magiske fabrikken prøvde å leve opp til navnet sitt også underåpningsarrangementet. 
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Riktig  utstyr        
                  gjenvinner verdier

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

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

A part of San Sac Group

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, containere, utstyr 
til innen- og utendørs 
kildesortering, farlig avfall, 
plast- papir- og 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

 

Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

www.opsystem.no
Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

Gjenvinningens Dream-Team!

Doppstadts brede sortiment av Kverner, Sikter og Flishuggere er en av de 
sterkeste lagoppstillingene innen norsk avfalls og gjenvinningsindustri. Effektive 
og økonomiske løsninger til for eksempel produksjon av bioenergi, samt frak-
sjonssortering av alt fra industriavfall og bygningsavfall til husholdningsavfall. 

DW Valsekvern

SM Trommelsikt

AK AK AK Høyhastighetskvern 

DZ Kombikvern

DH Flishugger 

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

Klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen har invitert avfalls- 
og gjenvinningsbransjen til å 
komme med innspill til arbeidet 
med en stortingsmelding om 
avfallspolitikken og sirkulær 
økonomi. Mer enn 20 aktører sa 
sin mening på et såkalt inn-
spillsmøte og like mange har 
senere gitt skriftlige innspill før 
fristen gikk ut 7. oktober.

Av Johs. Bjørndal

Kretsløpet går i trykken samtidig med fristens 
utløp, men rådgiver Helen Johanne Andersen 
forteller at hun fram til dagen før har fått 
16 skriftlige innspill på sin pult og forventer 
kanskje like mange til. – Noen har bedt om 
forlenget frist, sier hun og forsikrer at inn   -
spillene vil bli vurdert nøye i ukene framover.

Blant dem som allerede har produsert 
og publisert et omfattende innspill er KS 
Bedrift. Her er man naturlig nok opptatt av 
kommunene og de kommunale avfallssel-
skapenes rolle og at en ny avfallspolitikk "må 
ivareta det helhetlige samfunnsoppdrag som 
kommunene har". 

KS Bedrift er også opptatt av at avfalls-
politikken må legge til rette for og stimulere 
til samarbeid mellom offentlige og private 
aktører: KS Bedrifts medlemmer har vært i 
forkant i utviklingen av innovative løsninger 

for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Nå er 
det på tide at den private sektoren henger 
seg på og at alle parter samarbeider godt, 
heter det.

Men en stor del av høringsinnspillet fra KS 
Bedrift fortoner seg som et forsvar for det 
bestående. Blant annet forsvares selvkost-
regimet og kommunenes selvråderett på 
området: KS Bedrift vil at kommunene skal 
beholde frihet til å utvikle gebyrstrukturer 
som støtter opp om de lokale løsningene. Vi 
ønsker at nye krav ikke overstyrer kommu-
nens handlingsrom ytterligere, heter det.

Avfall Norge var for kort siden sentralt 
med i utarbeidelsen av Veikart for en sirkulær 
økonomi, og innspillene til stortingsmeld-
ingen er i stor grad sammenfallende med 
forslagene her (omtalt i forrige utgave av 
Kretsløpet). Direktør Nancy Strand sier at de 

fokuserer på tre hovedpunkter i sitt innspill: 
– Det ene er at vi vil ha sterkere nasjonale 
føringer for å sikre tilgang på råstoff. Norske 
myndigheter må sørge for at våre ramme-
vilkår i størst mulig grad samsvarer med 
tilsvarende i EU, sier hun. 

Videre etterlyser Avfall Norge en effektiv 
material- og energigjenvinning. I dag er noe 
av utfordringen at de ulike leddene i den 
sirkulære økonomien ikke sees i en større 
og mer helhetlig sammenheng, heter det i 
høringsuttalelsen.

Det tredje punktet Avfall Norge fokuserer 
på er at avgiftspolitikk og øvrige virkemidler 
må styrke etterspørselen etter resirkulerte 
råvarer. Her bør det offentlige som stor 
innkjøper spille en aktiv rolle, heter det. 

Kretsløpet kommer tilbake med en bredere 
omtale av høringen i neste nummer.

Mange innspill til ny stortingsmelding

Det var stinn brakke av bransjeaktører da Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte til innspillsmøte 13. 
september. Alle som ville fikk anledning til å ytre seg, men det var ikke mer enn tre minutter på hver. 
Foto: Klima- og miljødepartementet.
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En kommunal 
konsernsjef
Pål Smits er leder for Lindum AS, noe så sjelden som et kommunalt eid avfallskonsern, som må 
konkurrere i markedet om hvert eneste tonn avfall. Spiller det da noen rolle om aksjene eies av 
Drammen kommune, en svensk familie eller av et fond?

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

– Forskjellen er ikke så stor. Vårt mandat er 
å drive forretningsmessig, men også bidra 
til gode miljømessige løsninger lokalt. Vi har 
en langsiktig eier og for fem år siden ble det 
vedtatt en eierstrategi der det blant annet 
står at utbytte skal være 50 % av over-
skuddet etter skatt. Det gir forutsigbarhet, 
tidligere kunne den årlige budsjettbehand-
lingen i kommunestyret gi oss overraskelser. 
Når det gjelder finansiering får vi ingen 
garantier fra eier, men må bruke bankene som 
andre. Men i bankenes sikkerhetsvurdering 
blir det nok vurdert hvem som eier virksom-
heten.

– Så det kommunale eierskapet gir ingen 
begrensninger?

 – Vel, da vi for noen år siden ønsket å 
engasjere oss i Polen ble det vel kommunisert 
at vi burde begrense oss til innenlandsaktivi-
teter. Det ligger vel også i kortene at vi ikke 
skal gå inn i prosjekter med altfor høy risiko. 

Pål Smits er leder for KS Bedrift Avfall 
og medlem av hovedstyret i KS Bedrift. 
Han mener det er enklere å innta klare 
standpunkter her enn i den etterhvert 
altomfattende organisasjonen Avfall Norge. 
Og hans klare standpunkt er at dagens 
fordeling mellom privat og offentlig ansvar 
innen avfallsbehandlingen er en god løsning. 
 – Siden alle i KS Bedrift sitter i samme båt 
er det ikke så vanskelig å innta klare stand-
punkter. Vi synes det er riktig at kommunene 
har og får beholde eierskapet til og ansvaret 
for husholdningsavfallet. Utover det er vi 
opptatt av at kommunalt eide selskaper skal 
kunne konkurrere på like vilkår med andre, 
sier han. 

Og det er nettopp det Lindum driver med, 
som mange vil vite vant selskapet i konkur-
ranse med Ragn-Sells anbudet på drifting av 
Den Magiske Fabrikken, som foreløpig ikke 
er så mye annet enn et stort biogassanlegg 
ved Tønsberg.  Her tas det etter sigende 

imot avfall og produseres biogass til langt 
lavere kostnader enn vi har sett hittil Norge, 
under åpningen ble det snakket om et halvert 
kostnadsnivå. – Det var vel litt overdrevet, da 
må alt gå på skinner. Men vi har kommet ned 
på et nivå som matcher svenske og danske 
aktører og vi scorer høyt på alle miljøkrite-
rier. Da er heller ikke tilgangen på avfall noe 
problem. 

– Det er svidd av mye penger på mer eller 
mindre mislykkede biogassprosjekter. Hvorfor 
skal dette landet – med ubegrenset tilgang 
på naturgass – bruke så mye av fellesskapets 
midler på å få fram disse beskjedne 
mengdene?

– Det enkle svaret er jo at naturgassen 
ikke er en fornybar ressurs. Og vi har en del 
avfallsfraksjoner der biogass kombinert med 
biogjødsel er den beste behandlingsløs-
ningen. Når det gjelder biogass har verken 
teknologien eller markedet vært tilstrekkelig 
utviklet. Målet er jo at produksjon og salg av 
biogass skal være økonomisk bærekraftig 
uten offentlig støtte. Jeg er overbevist om at 
det vil skje, om ti år er det helt andre ting som 
trenger offentlig støtte for å komme i gang. 

Foruten å operere egne og andres biogas-
sanlegg har Lindum blitt en betydelig aktør 
på behandling av forurensede masser. Dette 
har blitt hovedinntektskilden, selskapet er 
etablert med behandlingsanlegg både på 
Østlandet og på Sørlandet, nå står etable-
ring i Bergen for tur. – Vi arbeider på mange 
områder og har et stort nettverk. Og vi har 
jobbet målbevisst med å tilby løsninger for 
større aktører. I 2015 undertegnet vi en stor 
rammeavtale med Forsvarsbygg om behand-
ling av forurensede masser på Forsvarets 
eiendommer, forteller Smits.

Det kommunale avfallsselskapet er altså i 
kraftig vekst. – Vi  hadde  åtte ansatte i 1996, 
idag står 190 personer på lønningslista.          
I løpet av det siste året har vi ansatt rundt 50 

nye medarbeidere. I tillegg til oppstarten ved 
Den Magiske Fabrikken har vi også over-
tatt driften av RfDs gjenvinningsstasjoner, 
forteller Smits. Omsetningen i konsernet, 
som i fjor var på 415 millioner kroner vil i 
år nærme seg 500 millioner. Og fjorårets 
resultat på 49 millioner kroner tåler sammen-
ligning med det ti ganger større konsernet 
Norsk Gjenvinning.

– Skal Lindum fortsette å vokse?
– Ja, men kanskje ikke i samme tempo som 

foregående år. Men vi etablerer oss altså nå i 
Bergen og er åpne for nye prosjekter, uten at 
det er noe konkret på gang. Vekst gir også en 
del utfordringer, vi må blant annet bli bedre 
på internkommunikasjon. Vi ansetter nå også 
en egen HR-sjef og en innkjøpssjef, organi-
sasjonen er blitt så stor at vi trenger en mer 
profesjonell håndtering av disse sakene. Men 
selv om vi ikke på noen måte er lønnsledende 
har vi ingen rekrutteringsproblemer, det tyder 
på at vi kan presentere en samlet pakke som 
er interessant. 

Og Pål Smits legger selv ikke skjul på at 
han synes jobben er morsom. I 1996 ble han 
og Bjørn Øivind Østli leid inn for å etablere 
Lindum, begge er der fortsatt. Spørsmålet er 
hvorfor det er så morsomt?

– Vi har mange engasjerte medarbei-
dere som er veldig opptatt av å gjøre ting 
bedre. Og vi bruker FoU-prosjekter aktivt 
for å kunne gi kunden bedre løsninger, både 
økonomisk og miljømessig. Det er kombina-
sjonen av å være en konkurransedyktig aktør 
i markedet og ha et utviklingsorientert miljø 
som gjør det interessant å være her. Om 
marsjordren hadde vært å drifte et deponi 
med størst mulig overskudd hadde jeg ikke 
vært her. 

– Kunne et privat selskap gjort akkurat det 
dere gjør?

– Jeg kan ikke se noe i veien for det. Vi 
betaler markedsleie for området vi driver 
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FARLIG AVFALL

Siste stopp - Ny start.

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

I fjor ble 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 fi kk 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.

på og det eneste vi ikke har konkurranse på 
er driften av gjenvinningsstasjonen på vårt 
eget område, men det utgjør bare to prosent 
av vår omsetning. Men vi har som nevnt en 
langsiktig og forutsigbar eier som lar oss 
beholde halvparten av overskuddet til å 
utvikle selskapet videre. 

– Du har uttalt deg kritisk om at statlige 
myndigheter synes å ville gi NOAH rett til å 
etablere et nytt deponi for uorganisk farlig 
avfall uten konkurranse.

– Staten må gjerne legge til rette for 
etableringen av et nytt deponi. Men dersom 
man går aktivt inn med en statlig regule-
ring får NOAH en stor konkurransefordel. 
Jeg mener driften av et slikt deponi burde 
konkurranseutsettes.

– Slik at dere kunne være med?
– Vi har også ambisjoner når det gjelder 

deponering av farlig avfall, og er jo en direkte 
konkurrent til NOAH på mottak og behandling 
av forurensede masser.

– Det har vært mye snakk om en mer 
helhetlig avfallspolitikk og arbeidet med en 
ny stortingsmelding er i 
full gang. Men dere ser ut 
til å klare dere godt med 
dagens rammebetingelser.

– Jeg synes som sagt det 
er mye i dagens system 
som er verdt å ta vare på. 
EUs avfallshierarki bør 
være retningsgivende 
også for avfallspolitikken 
i vårt land. Men vi er et 
langt og sammensatt land 
og målene bør ikke være de samme i våre 
utkanter som i storbyene på kontinentet. Jeg 
synes også det er viktig at politikken ikke 
står i veien for nye løsninger, vi trenger ny 
teknologi og entreprenørskap for å komme 
videre. Deponiforbudet ga nye muligheter og 
har vært veldig bra for utviklingen av denne 
bedriften. Det hjelper ikke å klage og syte, 
men se mulighetene endringene gir. Jeg tror 

også markedet vil bidra til at politikken blir 
satt ut i live. Den dagen vi får et overskudd 
av rene gjenvinningsfraksjoner vil  mye skje 
ganske raskt. 

En fraksjon det definitivt er overskudd av 
er rivningstrevirke. Utenfor Pål Smits vinduer 
på Lindum ligger et helt lite fjell og venter på 
kverning. – Vi har arbeidet mye med denne 
fraksjonen, ikke minst med å produsere en 
bedre og mer homogen fliskvalitet, relativt 
tørr og med lite finstoff og ingen fremmed-
elementer. Vi arbeider også med å skreddersy 
produktene til våre ulike fliskunder. Dette har 
forbedret avsetningen og med en noenlunde 
normal vinter vil haugen du ser der bli borte, 
sier Pål Smits.

– Og ifølge EU-målene skal 60 % av retur-
trevirke materialgjenvinnes om noen år.

– Kanskje et eksempel på et område der 
EUs mål bør tilpasses norsk og nordisk 
virkelighet.

Pål Smits er arvelig belastet når det gjelder 
avfallshåndtering og miljøarbeid i kommunal 
regi. Faren Cornelis var en sivilingeniør fra 
Nederland som kom til Norge på 50-tallet, 

først for å bygge veier i Valdres. 
Men han ble raskt  engasjert for 
å hjelpe til med rensing av elvene 
på Romerike, en aktivitet som 
da var adskillig mer utviklet på 
kontinentet enn her. Han bygde 
renseanlegg, fikk etablert Avløps-
samarbeidet Nordre Øyeren og var 
også med på etableringen av Øvre 
Romerike avfallsselskap (ØRAS). 

Han fikk etter hvert sønnene 
John, Pål og Bjørn. Eldstemann er 

stadig på TV og forteller oss hvordan været 
skal bli, mens yngstemann Bjørn holder på 
med miljøriktig demontering av oljeplatt-
former i AF Gruppen. Den mellomste er 
ingeniørutdannet fra Oslo og Agder med litt 
påbygning fra BI. Han startet sin yrkeskarriere 
med kommunalteknikk i Skedsmo kommune. 
Derfra bar det til konsulentselskapet 
Grøner, som i 1996 leide han ut til Drammen 

kommune for å hjelpe til med etableringen av 
Lindum. Og der ble han altså.

– Har du gjort noe skikkelig dumt i løpet av 
disse 20 årene?

– Vi har nok sagt ja til ting vi burde sagt nei 
til, blant annet husker jeg at vi tok inn en del 
avfall fra kyllingproduksjon, dette skaffet oss 
mye nabotrøbbel. Vi har jo fått stadig flere 
naboer ganske tett inn på oss og dermed 
fått vår andel av luktproblemene i bransjen, 
idag er det bare lukkede anlegg som holder. 
Vi brukte også altfor mye penger på et 
forbehandlingsanlegg som aldri fungerte slik 
vi ønsket, i ettertid er det lett å se at vi skulle 
satt strek tidligere. 

Pål Smits påberoper seg et genuint 
samfunns- og miljøengasjement, men har 
aldri engasjert seg partipolitisk. – Jeg er 
uenig med noe hos alle, også Miljøpartiet de 
Grønne. Men jeg synes det er bra at noen drar 
politikken i den retningen, sier han.

Pål Smits er bosatt i Asker, gift og har en 
datter. Når han ikke er på jobb liker han seg 
i friluft, ikke minst på hytta ved Haglebu i 
Sigdal. Han er Rotarymedlem og engasjerer 
seg i veldedige prosjekter.  Vel i hus leser han 
gjerne krimbøker, og yndlingsforfatteren er 
Ken Follett. Men han gleder seg altså til hver 
eneste dag på jobben i selskapet som flere 
ganger har blitt kåret til bedriften med beste 
omdømme i regionale omdømmemålinger.

“
– Om marsjordren 
hadde vært å drifte 
et deponi med 
størst mulig over-
skudd hadde jeg 
ikke vært her.

Pål Smits fikk gleden av på vegne av Lindum å ta imot 
Avfall Norges innovasjonspris i 2011.
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Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Transport Systems AS.

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

hogia.no/transport

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

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

VÅTORGANISK

Norge har sluttet seg til FNs 
bærekraftmål om å redusere 
matsvinnet med 50 prosent 
innen 2030. I ForMat-prosjektet 
som Matvett AS nå har avsluttet, 
var målet å redusere matsvinnet 
med 25 prosent fra 2010 til 
2015. Et ambisiøst mål som ikke 
var forankret i grundige analyser, 
men et uttrykk for at det var et 
stort potensial for å redusere 
matsvinnet i Norge. Avfallsstati-
stikken fra Statistisk sentralbyrå 
viser at mengden matavfall økte 
jevnt fra 1995 til 2010, året da 
ForMat-prosjektet startet.

NYE NØKKELTALL
Det er Østfoldforskning som har 
vært prosjektets forsknings-
partner, og som har framskaffet 
tallene. På avslutningskon-
feransen presenterte Aina 
Stensgård og Ole Jørgen Hanssen 
resultatene og de nye nasjonale 
nøkkeltallene for matsvinn de har 
beregnet.

Stensgård forklarte at 
«matsvinn» i dette prosjektet er 
definert som all mat som skulle 
eller kunne ha vært spist av 
mennesker, men som ikke ble til 
menneskemat. Mat som sendes 

til dyrefôr regnes som matsvinn. 
Og det er kun den spiselige 
delen av maten som er inkludert 
 – bananskall, beinrester, kjerner 
og dets like er ikke med.

Hun understreket også at 
tallene fra prosjektet ikke dekker 
det totale matsvinnet her til 
lands, kun det som forsvinner fra 
de fire leddene matindustrien, 
grossistene, matvareforret-
ning ene og forbrukerne.

– Matsvinn i primærleddet, 
hotell og serveringssektoren og 
offentlig sektor er ikke med. Det 
som kastes via avløpet er heller 
ikke inkludert. Og for matindu-
strien har vi ikke hatt tilstrek-
kelige data for fiskeri næringa, 
melprodusenter samt øl og 
bryggerinæringa, forklarte hun. 
Tallene er likevel sammenlign-
bare over tid.

Og de viser altså at fra 2010 
til 2015 har matsvinnet i disse 
fire leddene blitt redusert fra 
380.500 tonn til 355.000 tonn, 
en reduksjon på 7 prosent.  
I samme periode har innbygger-
tallet i Norge økt med 300.000 
personer. Det er derfor minst 
like relevant å se på tallene per 
innbygger. I 2010 var matsvinnet 
per person 78,3 kg, mens det 

i 2015 var redusert til 68,7 
prosent, en nedgang på 12 
prosent. Det ambisiøse målet 
i prosjektet er dermed bare 
 halvveis nådd.

HUSHOLDNINGENE 
 DESIDERT VERST
Det kastes aller mest mat 
i forbrukerleddet. Her gikk 
217.480 tonn i søpla i 2015. 
Det er 12.500 tonn mindre enn 
fem år tidligere. Husholdningene 
er altså det leddet som har hatt 
størst reduksjon i antall tonn, 
selv om reduksjonen bare er på 
5 prosent. Regner vi matsvinnet 
i husholdningene per person, 
kommer vi til 42,1 kg i 2015, 
mot 46,3 i 2010. Det er denne 
mengden som i mange sammen-
henger har blitt satt fram på 
ForMats «matkastebord» for 
å illustrere hva en gjennom-
snittsperson i Norge kaster av 
mat hvert år. 

Verdien av matvarene som 
aldri ble spist er også beregnet. 
Østfoldforskning har kommet 
fram til at vi kaster mat for over 
20 milliarder kroner hvert år. Og 
den samlede verdien av maten 
vi kaster stiger. I 2010 kostet 
matsvinnet oss ca 20,3 milli-

Matsvinnet redusert de siste 
fem årene
Det ble kastet 355.000 tonn 
mat i matindustrien, hos 
grossistene, i dagligvare-
butikkene og hos forbruker-
ne i 2015. Dette er 25.500 
tonn mindre enn i 2010, 
til tross for at vi er blitt 
300.000 flere mennesker 
her i landet. Likevel er det 
fortsatt langt igjen til målet.

Av Astri Kløvstad
I gjennomsnitt kaster hver person 42,1 kg mat hvert år her i landet. Merk: Hver person, ikke hver husholdning. 
Dette er mat som først er anskaffet til husholdningen, men likevel ikke blitt spist. Totalt utgjør dette 217.000 
tonn.

ar der kroner og dette økte med 
0,3 milliarder til 2015. Av dette 
kastet husholdningene mat 
for 13, 1 milliarder i 2015. Det 
tilsvarer nesten 6000 kroner per 
husholdning på 2,3 personer.  
Vi kaster altså mer av de kost-
bare matvarene. – Så vi kaster 
relativt mye penger. Og dette er 
bare det vi kaster i søpla, i tillegg 
kommer det vi slår ut i avløpet, sa 
Stensgård. 

KLIMABELASTNINGEN 
NOKSÅ KONSTANT
Produksjon og transport av mat 
innebærer en belastning på 
klimaet. Østfoldforskning har 
beregnet klimabelastningen 
fram til dagligvarehandel for 
den mengden mat som ikke blir 
spist. Transport fra butikken og 
hjem, matlagingen i seg selv og 
avfallshåndtering av emballasjen 
og matsvinnet er ikke inkludert 
i tallene. – Klimabelastingen er 
derfor egentlig større enn disse 

tallene, understreket Stensgård, 
og viste at det slippes ut om lag 
1 million tonn CO2-ekvivalenter 
i forbindelse med denne maten. 
Det tilsvarer ¼ av utslippene fra 
norsk personbiltransport. Klima-
belastningen var redusert med 
25.000 tonn, eller 3 prosent, i 
2015 sammenlignet med 2010. 

Hanssen viste at datomerk-
ingen er en av de viktigste 
årsakene til matkasting i 
husholdningene. Spesielt gjaldt 
dette for kjøtt, fisk og yoghurt/

rømme. Men langt færre oppgir 
det som en viktig årsak til 
matkasting i 2015 enn i 2010. 
Han mente dette var resultat av 
det holdningsskapende arbeidet 
som er gjort i prosjektperioden. 
At matvaren var skadet eller av 
dårlig kvalitet var også viktige 
årsaker. Hanssen viste også at 
yngre personer kaster mer mat 
enn eldre, og at personer som 
bor alene kaster mindre enn de 
som bor sammen med flere.

Mengde (tonn) og prosent matsvinn i Norge 2015, 
fordelt på ledd i verdikjeden.

Forsker Aina Stensgård fra Østfold-
forskning understreket at ForMat-pro-
sjektet ikke bare har bidratt til 
redusert matsvinn, men også til bedre 
metodegrunnlag for kartlegging og 
analyse og til økt oppmerksomhet 
omkring matsvinn som problem.

Hos forbruker var det nedgang 
i matsvinnet for de fleste 
varegrupper, med unntak for 
måltidsrester. Nedgangen var 
størst for brødvarer, kunne se-
niorforsker Ole Jørgen Hanssen 
opplyse. 
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FARLIG AVFALL Sertifisere bedriften?

Finn kurset som passer deg!

Intertek Academy tilbyr kurs i ulike styringssystemer og  internrevisjon. 
Vi følger med på hva som er nytt i bransjen og skreddersyr kursopplegg 
for å holde deg oppdatert.

Det stilles stadig større krav om dokumentasjon på gode prosesser og 
kvalitetsstyring. Med riktig kompetanse og det rette styringssystemet 
på plass, får du et fortrinn i konkurransen om nye oppdrag.

Kursene holdes av våre dyktige fagpersoner og revisorer med bred 
erfaring fra bransjen, og alltid med en praktisk tilnærming.

Ta kontakt med Trude i dag!
trude.vabog@intertek.com

certification.norway@intertek.com
telefon +47 33 42 00 40
Besøk www.intertek.com

Skal du sertifisere bedriften og trenger riktig 
kompetanse? Eller sitter du i en organisasjon hvor 
dere trenger et tilpasset kurs i intern revisjon?  
Vi kan hjelpe!

KURSKALENDER
Noen av kursene Intertek 
Academy tilbyr i høst:

INTERNREVISJON
▪ 18. oktober i Sandefjord

OHSAS 18001 (ISO 45001)                                                                          
▪ 9. november i Sandefjord

ISO 9001:2015                                                                                                  
▪ 22. november i Sandefjord

ISO 14001:2015                                                                                               
▪ 23. november i Sandefjord

OVERGANGEN TIL 
2015-VERSJONER AV  
ISO 9001 OG ISO 14001
▪ 24. november i Sandefjord

Den gang holdbarhetsdatoene ble innført på 
alle matvarer i 1975 var Leiro produktsjef i 
Stabburet. Han ble bedt av det daværende 
Næringsmiddeltilsynet om å være med i en 
arbeidsgruppe som skulle definere holdbar-
heten på de ulike produktene. I 1983 ble 
holdbarhetsperiodene synkronisert av 
Nordisk ministerråd.

– MENINGSLØS MERKING
– Etter en tid som leder av Norgesgruppen, så 
jeg det håpløse i den jobben jeg hadde vært 
med på å gjøre i 1975. Forbrukerne tok dato-
merkingen altfor alvorlig! sa han på avslut-
ningskonferansen for ForMat-prosjketet. Han 
illustrerte det absurde i datomerkingen på 
enkelte matvarer med å trekke fram den røde 
edamerosten man får kjøpt i butikkene til jul. 
– Spiser du den etter at holdbarheten er gått 
ut utpå etterjulsvinteren, er den farlig. Men 
neste jul kan du kjøpe tilsvarende gammel 
edamer i svart innpakning. Da er den lang-
tidslagret og noen kroner dyrere! Mitt råd er å 
kjøpe rød edamer og la den ligge i kjøleskapet 
til neste jul, for å spise den da, så sparer du 
noen kroner, sa Leiro.

Da han ble bedt om å holde en presenta-
sjon hos NHO i 2008, tok han opp datomerk-
ingen og matkastingen som følger av den. 
Maroni fortalte at han hadde fått et forvarsel 
om at Leiro ville komme med en utfordring. 
– Jeg måtte forberede meg på hva jeg skulle 
svare på vegne av matindustrien og kom til at 
det var bare et svar, og det var å si ja, sa han. 

MYE OPPMERKSOMHET, 
LITE PENGER
Maroni mente at det viktigste som er 
oppnådd i Matvett-samarbeidet er å skape 
stor positiv oppmerksomhet omkring 
problemstillingen med kasting av fullt 
brukbar mat.

– Der hvor vi ikke har lykkes like godt, er å 
få på plass en god finansieringsordning. For 
selv om mange bedrifter bidrar, er det mange 
som ikke gjør det. Og myndighetene kunne 
godt bidratt med litt mer, sa han.

Leiro var også opptatt av det, først og 
fremst for Matsentralen som er et av de 
konkrete resultatene av ForMat-prosjektet, 
men som foreløpig bare finnes i Oslo. 
Matsentralen tar i mot mat som ikke kan 
selges i butikk fra matindustribedrifter og 
grossister, og sørger for at den blir delt ut til 
vanskeligstilte.

– MYNDIGHETENE MÅ PÅ BANEN
– Jeg har en en bønn til våre myndigheter: 
Dere har solt dere i glansen av Matsentralen. 
Mange statsråder har vært der og skrevet 

under. Men hvor er det blitt av pengene? sa 
han og henvendte seg til statssekretær Terje 
Halleland i LMD som hadde åpnet konfe-
ransen: – Du oppfordret her i dag verdikjeden 
til å yte mer penger til Matsentralen. Det er 
greit nok, men vi har allerede gitt 4-5 ganger 
mer enn det departementene har gitt.  
770 000 kroner er ikke mye når vår målset-
ting må være å kunne etablere matsentraler 
mange steder i Norge. Og skulle myndig-
het ene komme på den ideen at det skal 
være forbudt å kaste mat, må vi ha en annen 
struktur og en annen logistikk. Hvis ikke 
myndighetene går foran med penger, kan 
dere ikke forvente at private og ei heller 
institusjonelle krefter skal gjøre det, sa Sverre 
Leiro.

Næringslivsveteraner bak 
etableringen av Matvett
Det var næringslivstoppene 
Sverre Leiro og Knut Maroni som 
i 2008 tok initiativ til Matvett 
AS. Det skjedde etter at Leiro, 
som da var konserndirektør for 
Norgesgruppen holdt et innlegg 
på et møte i NHO Mat og drikke 
hvor Knut Maroni var admini-
strerende direktør.

Av Astri Kløvstad

UENIGHET OM VEIEN VIDERE
Kort tid før avslutningskonferansen for ForMat ble det klart at Kristelig Folkeparti kommer til 
å fremme forslag om en lov mot matkasting i Stortinget allerede i inneværende måned. Men 
statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, framholdt at man til nå 
har jobbet for en bransjeavtale basert på frivillighet, og at regjeringen fortsatt tror dette vil 
være en god fremgangsmåte. – Den største andelen av matsvinnet er det dessuten forbruk-
erne som står for, og deres holdninger og adferd kan vanskelig lovfestes, framholdt han. 

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender, mente derimot at en lov er nødvendig for å nå 
målet.– Med de gode tallene vi har i dag kommer vi til å nå målet om å halvere matkastingen 
omtrent ved år 2040. Det er for seint. Norge har sluttet seg til et internasjonalt mål, og jeg 
synes ikke vi skal ta lett på det. Så vi må halvere innen 2030, det må være utgangspunktet 
både for en lov og en eventuell bransjeavtale, sa han.

Gaute Lenvik som er styreleder i Matvett, mente Hermstad var for pessimistisk.– Når han sier 
at målet først nås i 2040, skal vi være klar over at det utgangspunktet vi hadde da vi startet 
arbeidet, var en trend som gikk oppover. Vi kastet mer og mer. Så iverksatte vi tunge tiltak 
for 5-6 år siden, og vi fikk en nedgang på 12 prosent fra en økning. Jeg er ganske sikker på at 
når vi nå har kommet så godt i gang er det ingen grunn til at dette arbeidet ikke skal kunne 
akselerere på veldig mange fronter, sa han.

Knut Maroni (t.v.)og Sverre Leiro hadde ledende stillinger i næringsmiddelbransjen da de grunnla Matvett AS 
som har stått bak ForMat-prosjektet.  De er i dag pensjonister, men fortsatt engasjert i næringslivets organisa-
sjoner.

16 |                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

Når du kildesorterer emballasjen blir den gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du 
miljøansvar og sørger for at bedriften din bryr seg. Finn den nærmeste avfallshåndterer 
på www.grøntpunkt.no og avtal et godt retursystem med din innsamler.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for at emballasjen blir samlet
inn og gjenvunnet. Gjennom Grønt Punkt Norge blir dette trygt ivaretatt.

SER DU BRUKT 
PLASTFOLIE?  
Vi ser nye takrenner.
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Etter forslaget, som nå 
er oversendt Klima- og 
miljødepartementet, er de 
nye reglene samlet i et nytt 
kapittel i Forurensningslovens 
avfallsforskrift. Dette inneholder 
altså krav til emballasjebrukerne 
om medlemskap i et returselskap 
godkjent av Miljødirektoratet. 
Og for å få en slik godkjennelse 
stilles det som ved andre 
returordninger en rekke 
krav til returselskapet. Blant 

disse er løpende 
innsamling over hele 
landet tilsvarende 
medlemmenes 
markedsandel. Det 
er Tolldirektoratets 
import- og eksport-
tall og returselskapets 
rapportering av medlemmenes 
innenlands produksjon som 
skal gi beregningsgrunnlag 
for returselskapets 
innsamlingsforpliktelse.

KRAV TIL MATERIAL-
GJENVINNING
Men i forskriften er 
det  også definert helt 
spesifikke minimumskrav til 
materialgjenvinning av den 
innsamlede emballasjen:
  
  Plast: (unntatt EPS) 30%
  EPS (isopor) 50%
  Emballasjekartong 60%
  Brunt papir 65%
  Metall 60%
  Glass 60%
  Treemballasje 15%.

Emballasjeavfall utsortert for 
materialgjenvinning skal ikke 
energiutnyttes eller deponeres, 
såfremt dette ikke ut ifra en 
avveining av miljøhensyn, 
ressurshensyn og økonomiske 
forhold er berettiget, heter det i 
forslaget.

UTLØST AV 
NYETABLERING
Innsamlingen av emballasje har 
hittil vært regulert av frivillige 
bransjeavtaler. Forskriftsarbeidet 
er som mange vil vite blitt utløst 
av at Elretur i fjor etablerte en 
egen returordning for emballasje 
ved siden av Grønt Punkt 
Norge, uten å ha undertegnet 
noen slik avtale. – Det betyr 
at konkurransen skjer på ulike 
vilkår. Nye aktører, som ikke 
er forpliktet av de gjeldende 
avtalene, kan velge å samle inn 

den emballasjen som er mest 
lønnsom å håndtere. Dette 
undergraver systemet og er 
en trussel mot håndtering av 
emballasjeavfall. Vi ser derfor 
et behov for å forskriftsfeste 
produsentansvaret.  Vi mener at 
en godkjenning av returselskap, 
og krav til innsamling, behandling 
og rapportering vil stimulere til 
rettferdige konkurransevilkår 
for returselskapene, sier 
Ellen Hambro, direktør for 
Miljødirektoratet i meldingen som 
ble lagt ut på Miljødirektoratets 
nettsider da forskriftsforslaget 
var klart.

PLIKT TIL 
AVFALLSFOREBYGGING
Det nye kapittelet (kap 7)  
i Avfallsforskriften  inneholder 
også en plikt for produsenter 
og importører av emballasje til å 
arbeide for avfallsforebygging, 
altså reduksjon av avfalls-
mengden og de negative 
effektene av emballasjeavfallet. 
Det heter at Miljødirektoratet kan 
fastsette nærmere retningslinjer 
for dette arbeidet og at det skal 
rapporteres årlig. Det samme skal 
mengdeutviklingen og planer for 
avfallsforebygging framover.

Den nye forskriften omfatter 
ikke drikkevareemballasje, som 
fortsatt vil være regulert av 
dagens regler i Avfallsforskiftens 
§6.

AVFALLSPOLITIKK

Forskrift om emballasjeavfall klar
Den lenge varslede forskriften om inn-
samling av emballasjeavfall er nå over-
sendt fra Miljødirektoratet. Her framgår 
det at alle emballasjebrukere plikter å 
ha medlemskap i et returselskap. Det er 
også definert krav til materialgjenvinning 
av de ulike emballasjematerialene.

Av Johs. Bjørndal

Norsk emballasjeplast klar for materialgjenvinning. Nå vil Miljødirektoratet forskriftsfeste et 
krav om 30% materialgjenvinning av plastemballasje.
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AVFALLSPOLITIKK

C O N C R E T E  m 3  C O N S T R U C T I O N

Massiva betongblock, som enkelt  
byggs ihop som lego. Kundanpassade Industristommar.

Et fleksibelt system som kan benyttes omigjen og omigjen

Containerstasjon med lett  
adkomst og hoy sikkerhet.

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 

C3C BLOCKSYSTEM™

Den såkalte mulighetsstudien 
for fangst av CO2 ved avfalls-
forbrenningsanlegget ved 
Klemetsrud viser at det er 
fullt mulig å fange 90% av 
CO2-utslippene fra anlegget, 
rundt 315 000 tonn årlig med 
dagens avfallsvolum. Men billig 
blir det ikke.

Av Johs. Bjørndal

Oslo kommune vedtok i fjor en ambisiøs 
klima- og energistrategi, målene er halver ing 
av klimautslippene innen 2030 og en 
karbonnøytral by innen 2050.  Byrådsskiftet 
i fjor høst har ikke akkurat redusert 
ambisjon ene og etablering av CO2-fangst ved 
byens største punktutslipp har god politisk 
støtte, for å si det mildt. Siden en betydelig 
del av CO2-utslippene ved avfallsforbrenning 
stammer fra forbrenning av fornybart 
materiale vil en slik løsning gjøre byens 
avfalls behandling karbonnegativ. 

STATEN MÅ BIDRA TUNGT
Men at det vil koste kom tydelig fram da 
prosjektleder Johnny Stuen presenterte 
resultatene av forstudien på Avfall Norges 
seminar for energiutnyttelse i september. 
Her framgikk det – riktig nok med en viss 
usikkerhet – at etablering av fullskala 
CO2-håndtering ved Klemetsrud vil kreve 
investeringer på 2045 millioner kroner og 
årlige driftskostnader på 147 millioner. 
Å fordele disse kostnadene på avfalls-
abonnentene vil være utenkelig selv i Oslo. 
Klemetsrudanlegget er nå dessuten skilt ut 
som et eget kommunalt aksjeselskap (KEA 
as), som skal stå på egne bein.  Realisering 
av CO2-fangstanlegget krever med andre ord 
vesentlig statlig medvirkning.  – Selv med 
90% statlig investeringsstøtte blir nødvendig 
med en en betydelig salgsinntekt pr tonn CO2 
levert Oslo Havn, sa Stuen. 

STORT POTENSIALE
Samtidig er det klart at dersom verdens 
første CO2-fangstanlegg knyttet til 

avfallsforbrenning blir realisert og 
vellykket, vil det tiltrekke seg stor 
internasjonal interesse og ha et betydelig 
eksportpotensiale.  

– Avfallsforbrenningsanlegg er nest største 
stasjonære utslippskilde i Europa, etter kraft-
produksjon. Det forbrennes 82 millioner tonn 
avfall ved 450 anlegg i Europa og volumet 
øker, fortsatt deponeres det mer, rundt 98 
millioner tonn årlig, sa Stuen.

ET STYKKE FRAM
Etablering av fullskala CO2-fangst er 
heller ikke gjort over natten. – Et anlegg 
kan stå klart i løpet av 2020 dersom 
investeringsbeslutning fattes i løpet av 
første kvartal 2018, sa Stuen. For det er 
nemlig en del forutsetninger som må være 
på plass før en slik beslutning kan tas: 
 – Statlig investeringsstøtte og salgsinntekt 
fra leveranser av flytende CO2 må være 
på plass. I tillegg må det på plass en form 
for risikoavlastning i driftsfasen. KEA er 
avhengig av en markedsmessig avkastning 
fra anlegget står ferdig, sa Stuen. 

Men en ting er å fange CO2, den skal også 
lagres forsvarlig. Men Stuen ser ingen grunn 
til å vente på det: – Det kan være en fordel at 
fangstanlegget startes og er i drift i god tid 

før lagringsløsningene er i gang. Vi snakker 
om et komplisert prosessanlegg som normalt 
må ha god tid til inntrimming, sa han.

Karbonfangst på Klemetsrud 
vil koste milliarder

Går det som politikerne i Oslo vil og staten åpner lommeboka får dette anlegget selskap av et CO2-fangstanlegg 
til et par milliarder kroner. 

Teknisk direktør Johnny Stuen i Energigjenvinningse-
taten er prosjektleder for karbonfangst på Klemetsrud 
og kunne fortelle at mulighetsstudien viser at det 
faktisk er mulig.
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Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjons-
bransjen. Løsningene lages i tett samarbeid med kommuner 
og renovasjonsselskap.

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

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

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

KOMTEK RENOVASJON - ET TOTALKONSEPT

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

NÅR KVALITET TELLER!
•    TROMMELSIKT, MARKEDETS RIMELIGSTE
•    MOBILE KVERNER
•    OVERBÅNDSMAGNET, PERMANENT MAGNET, MAGNETTROMMEL 
•    VIRVELSTRØMSEPARATORER
•    TRANSPORTØRER, STACKERE/OPPLAGERTRANSPORTØRER
•    VANNTÅKEKANONER•    VANNTÅKEKANONER
•    VERTIKALE OG HORISONTALE PRESSER
•    VIBRASJONSSIKT OG VIBRASJONSMATERE
•    TRANSPORTSKRUER OG BEGERVERK
•    HAMMERMØLLER

ROBUST DESIGN, OPTIMAL YTELSE.
SIKKERHET OG PÅLITELIGHET FOR ALLE TYPER LØSNINGER.

Vanntåkekanoner

Magneter

Virvelstrømseparator

Vertikale og Horisontale presser

Mobile og stasjonære transportører

INNSAMLING

Deltakerne i RBM sammenliknes på 
syv resultatområder og syv renova-
sjonsaktiviteter. Rammebetingelsene 
hensyntas slik at sammenlikningen 
blir rettferdig. Virksomhetene som 
oppnådde de beste prestasjonene 
pr. resultatområde og pr. aktivitet er 
vist i tabellen. Ingen er best på alt, og 
samtlige deltakere fikk en omfattende 
analyse av sine sterke og svake sider 
og et grunnlag for å lære av andre. 
Analysen omfatter ikke bare presta-
sjoner, men også hvilken praksis som 
ligger bak forskjellene. 

Det publiseres ikke resultatlister 
fra RBM. Men i tabellen til høyre er 
resultatområder og aktiviteter listet 
opp, sammen med virksomhetene som 
scoret best innenfor resultater og 
aktiviteter, dog uten at. rekkefølgen 
samsvarer.

 
BRED DELTAKELSE
Antall deltakere i RBM 2016 lå litt 
under antallet i 2014. Nye deltakere 
var Renovasjon i Grenland IKS og 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 
AS. RBM omfattet i år halvparten av 
landets innbyggere, 1 av 3 kommuner 
og 1 av 4 regionale renovasjons-
virksomheter. Både kommunale etater, 
kommunale foretak, IKS’er og AS’er 
deltok, men de minste enhetene er 
fortsatt underrepresentert.

Det var 25 offentlige 
renovasjonsvirksomheter 
som deltok i årets 
renovasjonsbenchmarking 
(RBM). Resultatene viser 
at bransjen stadig blir 
bedre på kundetilfredshet 
og driftseffektivitet, og 
at RBM er en god arena 
for resultatorientering og 
læring.

Av Erland Staal Eggen, EDC, 
Frode Rosland og Roy Ulvang,

 Avfall Norge.

Renovasjonsbenchmarking for 8.   gang
Virksomheter med best resultat pr. område 

Indre Østfold Renovasjon IKS, MOVAR og eierkommunene, 

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk, Fredrikstad kommune, 

Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap, Renovasjonsselska-

pet GLØR IKS, Asker kommune, Hadeland og Ringerike Avfalls-

selskap AS, Avfall Sør Husholdning AS, Renovasjonsselskapet for 

Drammensregionen IKS, Hias IKS, Steinkjer kommune, Reno-Vest 

Produksjon, Renovasjon i Grenland IKS

Resultatområde

gebyrnivå 

driftseffektivitet 

systemeffektivitet 

tjenestestandard 

miljøstandard 

arbeidsmiljø 

kundetilfredshet

Aktiviteter

oppsamling+ innsamling

gjenvinningsstasjoner

sentralsortering+ behandling

kunder+ støtte

og med best resultat pr. aktivitet   

Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap, Oslo kommune, renovasjons-

etaten, Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Fredrikstad kommune, Hias IKS, 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS , Steinkjer kommune, Fredrikstad 

kommune, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk, Renovasjon i Grenland IKS

›

Blant aktivitetene som blir sammenlignet er gjenvinningsstasjonene. 
Her er RFDs nye gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier.
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Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

 Targo 3000 saktegående avfallskvern 

 Drivstoffbesparende direkte drift 

 Markedets beste servicetilgang  

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

NYHET! 

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt 

 For sortering av bark, flis, jord, kompost, 
matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige / 
fuktige masse 

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

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

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

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

www.envir.se

Håndplukket kunnskap fra Envir

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

RBM sett fra to deltakere i 2016

INNSAMLING

RBM fremskaffer faktabasert kunnskap om 
husholdningsrenovasjon som også er av 
betydning for Avfall Norges arbeid overfor 
myndighetene, media og allmennheten. RBM 
gjør det blant annet mulig å beregne den 
faktiske merkostnaden forbundet med å 
sortere ut verdifraksjoner fremfor å håndtere 
dem som en del av restavfallet. Resultatet 
benyttes som underlag for å fastsette riktige 
priser på disse.

HVORFOR DELTAR IKKE ALLE?
Det er gode grunner til å delta. De offentlige 
renovasjonsvirksomhetene har monopol 
på husholdningsrenovasjon og mangler et 
helhetlig markedskorrektiv. Mange av dem 
er dessuten små med begrensede adminis-
trative ressurser. RBM adresserer den første 
utfordringen ved å gi en objektiv resultat-
måling for hele virksomheten, og den andre 

med en mulighet til å lære av de beste. Det 
etableres en detaljert matematisk modell av 
virksomheten som enkelt kan benyttes til 
å simulere virkningen av endrede løsninger. 
For en middels stor enhet koster deltak-
elsen inklusive kundemåling og simulering 
av endringer under to kroner pr. innbygger. 
Inndata kan med kyndig hjelp fremskaffes 
på under en uke – selv ved første gangs 
deltakelse. 

Når det likevel bare er 1 av 4 offentlige 
virksomheter som deltar, kan en årsak være 
at mange i realiteten er regelstyrt og ikke 
målstyrt. Å måle resultatene er lite interes-
sant hvis man ikke har konkrete målsettinger 
som skal følges opp på en objektiv måte. En 
annen hindring kan være manglende kompe-
tanse på matematiske virksomhetsmodeller 
og bruk av slike i det strategiske arbeidet og i 
planlegging og resultatoppfølging.

Roger Stigum, øko-
nomisjef ROAF IKS:

For ROAF har det vært 
viktigst å etablere gode 
prestasjonstall på alle 
resultatområder, for opp-
følging av egen utvikling 
over tid. RBM bestemmer 

relative resultater på et overordnet nivå, men 
dokumenterer også en rekke relevante presta-
sjonsindikatorer som kan benyttes i den daglige 
driften. Vi har sett nytten av å bruke simulerings-
modellen til å konsekvensvurdere alternative 
løsninger. Og Resultatmøtet er en god arena for 
å lære mer om sammenhengen mellom praksis og 
prestasjoner. Innleggene fra virksomheter med 
gode prestasjoner i 2016 ga meg flere ideer til 
forbedring som vi vil følge opp.  

Kjell Olav Kolrud, 
adm. dir. HRA AS:

Med min bakgrunn 
fra næringslivet ser 
jeg sammenlikning 
med andre som helt 
nødvendig for å kunne 
ha et korrekt bilde 

av hvor virksomheten befinner seg. En felles 
erkjennelse av nåtilstanden er etter mitt syn 
en nødvendig forutsetning for å velge rett vei 
videre og ikke minst for å oppnå enighet om de 
tiltakene som må til. RBM gir effektiv presta-
sjonsmåling på alle relevante resultatområder, 
og vi ser frem til å benytte simuleringsmodellen 
til å evaluere ulike strategiske alternativer for 
HRA’s videre utvikling 

RENOVASJONSBENCHMARKING - RBM

Det var BIR Privat som i 2001 inviterte til 
anbud på en sammenlikning av ni norske og 
en dansk renovasjonsvirksomhet.  Formålet 
var å etablere en bedre basis for samarbeid-
et mellom ledelsen og styret i selskapet, og 
anbudet ble vunnet av Energidata. Avfall 
Norge fattet interesse for tiltaket, og den 
første renovasjonsbenchmarking (RBM) i 
regi av Avfall Norge ble gjennomført i 2002. 
Siden da har RBM blitt utført annet hvert 
år under ledelse av en ekspertgruppe med 
medlemmer fra Avfall Norge og deltakerne. 
Energidata Consulting AS (EDC) har investert 
over ti årsverk i utvikling og vedlikehold av 
benchmarkingsmodellen, som har gått fra 
en ren effektivitetsmåling til sammenlikning 
av alle de viktigste prestasjonsdimen-
sjonene tjenestestandard, miljøstandard, 
kundetilfredshet, arbeidsmiljø, gebyrnivå, 
drif tseffektivitet og systemeffektivitet. 
Analysen fokuserer på det relative forhol-
det mellom deltakernes prestasjoner og på 
konkrete forbedringsområder. Det gjøres ved 
å analysere renovasjonspraksis, identifisere 
virksom hetens sterke og svake sider, anslå 
konsekvensene av forbedringer og sam-
menlikne med resultatene fra en tidligere 
benchmark ingsrunde og med en utvalgt 
virksomhet.  Resultatene oppsummeres 
individuelt for hver deltaker i en forenklet 
sammendrags rapport, en oppsummering for 
ledelsen og en presentasjon rettet mot eiere, 
styre og ansatte. Det lages også en doku-
mentasjon av nøkkeltall, KPIer og enhets-
kostnader for egen analyse og presentasjon.  
Modellen omfatter i tillegg beregning av 
merkostnadene ved separat håndtering av 
verdifraksjoner, en sammenlikning av frak-
sjonskvalitet og et komplett CO2-regnskap.

›

NYHET!
Nå er den her. Den første 

hel-elektriske hjullaster med 

firehjulsstyring.

H&H Maskin AS
Solgaard Skog 9
1599 Moss 

 
69262222 
www.hh-maskin.no

Den hel-elektriske Kramer hjullaster 
er utslippsfri og egner seg perfekt alle 
steder hvor CO2, sot partikler eller støy er 
begrenset.

Noen av fordelene: 
•  Fri for CO2 og andre forurensinger 
• Høy effektivitet
•  Egnet for innendørs bruk
•  Sterk arbeidshydraulikk
•  Presis og sensitiv kontroll for drift og 

arbeidshydraulikk
•  Maskinen bruker to separate elektriske 

motorer. En for transmisjon og en for 
arbeidshydraulikk. Begge motorer 
kobler kun inn når kraften 
behøves.

•  Kombinasjonen av elektrisk 
kraft med de kjente karak-
teristiske fordelene på en 
Kramer hjullaster: Best 
svingradius, stabilitet og 
konstant nyttelast, som 
kjent fra alle 

 Kramer firehjulsstyrte 
maskiner.

Noen bruksområder:

•  Anleggsgartnere /  Gartnerier.
•  Industrielle operasjoner med 

innendørs bruk
•  Resirkuleringsbransjen
•  Parker og rekreasjons områder
• Kommunale oppgaver, som avfall, 

bygging, kirkegård etc.

24 |                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



www.mtgruppen.no

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

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

Din ekspert på lukt og gassrensing

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

VI LØSER DINE 
LUKTPROBLEMER!
VI TILBYR LUKTREDUKSJON FOR ALLE FORMÅL

Ekokem Norway AS 
for sirkulær økonomi i Norden

www.ekokem.com
Tel: +47 90601224

•	 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

FARLIG AVFALL

Innsamling, lagring og behandling 
av farlig avfall er for å si det mildt 
ganske regulert. Gjennom gang 
av nytt og kommende regelverk 
har derfor sin naturlige plass på 
en slik konferanse. Dermed blir 
det mye om skjerpet BAT-regime, 
nye BREF-krav, hva kravet om 
tilstrekkelig kompetanse egentlig 
innebærer o.s.v. For de som ikke 
har skoen på kan dette være 
temmelig kjedelig, men mange 
problemstillinger traff åpenbart 
deltagerne hjemme og Miljø-
direktoratet var tallrikt til stede 
og gjorde sitt for å besvare de 
mange spørsmålene. 

EU KOMMER ETTER
Mye av norsk avfallspolitikk blir 
som kjent utformet i Brüssel og 
miljøråd Jonas Landstad Fjellheim 
ved den norske EU-delegasjonen 
redegjorde for innhold og videre 
behandling av den såkalte 
sirkulærpakka. Men også når 
det gjelder håndtering av farlig 
avfall ligger Norge godt an, her 
virker det ikke særlig radikalt at 
saksordfører Simone Bonafe i 
EU-parlamentet vil ha obligato-
risk kildesortering av farlig avfall. 
Eller at pakka inneholder krav om 
at medlemslandene må opprette 
elektronisk registrering av farlig 
avfall.

TREG OG KOSTBAR 
OVERGANG
Dette er et velkjent tema her til 
lands og det ble det for så vidt 
avdekket at det ikke går helt 
smertefritt her heller, Ingebjørg 

Svindland fra Miljødirektoratet 
måtte konstatere at overgangen 
til elektronisk behandling har 
vært krevende med en svært 
treg start. – Men etter 1. mai 
skjedde det noe, sa hun. Det er 

God stemning i Trondheim

kanskje ikke så rart siden det da 
ble satt stopp for innsending 
av de tradisjonelle papirdeklara-
sjonene. Men samarbeidet med 
bransjen er i hvert fall etablert 
og Svindland ba om innspill til en 
"ti på topp-forbedringsliste" for 
systemet. Det er tidligere signali-
sert at deklarasjonsgebyret (pt. 
3,5 øre pr kg deklarert farlig 
avfall) skulle reduseres eller falle 
bort etter overgangen til elek-
tronisk deklarering. Men her fikk 
deltagerne vite at omleggingen 
har vært såpass kostbar at dette 
nok må vente litt.

SOSIALT VELLYKKET
Noen få av foredragene er 
omtalt på de neste sidene, men 
samtlige presentasjoner ligger 
ute på NFFA's hjemmesider. Også 
sosialt fungerte arrangementet 
godt, med god tid til mingling i 
utstillingsområdet, som selvsagt 
hadde rekordmange utstillere. 

Komikerveteranen Herodes Falsk 
slo an en god tone før middagen, 
den ble for øvrig ledsaget av en 
musikk-quiz med konkurranse 
mellom bordene. Da de to beste 
lagene gjorde opp i en finale på 
scenen var engasjementet mildt 
sagt imponerende. Og neste 
år arrangeres konferansen i 
Stavanger 13-14. september.

Farlig avfallskonferansen 2016 i Trondheim var 
den 29. i rekken og samlet hele 393 deltagere, 
rekord nok en gang. Og de mange frammøtte ble 
tilbudt et variert og godt program.

Av Johs. Bjørndal

Tom Mathiesen forteller de mange konferansedeltagerne om sitt skremmende møte 
med landets rettssystem (omtalt i forrige utgave av Kretsløpet).

NFFA’s generalsekretær 
Roar Hansen kunne nær 
sagt som vanlig ønske 
velkommen til et rekord-
stort publikun på Farlig 
avfallskonferansen.

Hege Rooth Olbergsveen fra Miljødirek-
toratet redegjorde både for nye direkti-
ver, tilsynsaksjoner og deponilokaliser-
ing. Hun fikk mange spørsmål og måtte 
påkalle hjelp fra kolleger i salen.

– Jeg har alltid hatt et råttent produkt, 
men jeg er jævla koselig, konstaterte en 
overraskende reflektert Herodes Falsk. 
Han konkluderte med at menneskets 
beste venn er et smil. 

Farlig avfallsveteranen Eirik Wormstrand 
ble hyllet under middagen, både for sin 
mangeårige innsats i bransjen og for de 
75 årene han fylte dagen i forveien.
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UTSTILLERLISTEFARLIG AVFALL

NOAH mottar rundt 300 000 tonn flyveaske 
årlig fra forbrenningsanlegg i Norden. Denne 
asken består rundt 30% av saltene CaCl2,  
KCl og NaCl. – Samtidig brukes det rundt  
500 000 tonn veisalt i Skandinavia hvert 
år, vi ser nå på om det går an å gjenvinne 
flyveaske til dette formålet, fortalte 
selskapets teknologisjef Morten Breinholt 
Jensen på Farlig avfallskonferansen midt i 
september. 

RENT SALT
Det store spørsmålet er naturligvis om det 
er mulig å fjerne de farlige stoffene, f.eks. 
tungmetallene, som gjør flyveaske til farlig 
avfall. En betydelig del av saltet som spres på 
veiene havner jo i naturen. –Testforsøkene, 
som riktig nok er gjort i beskjeden skala, 
tyder på at saltene utvunnet fra flyveasken 
er svært rene og møter spesifikasjonene for 
veisalt. Men det må søkes om End-of-waste 
status før vi kan gå videre med dette, sa 
Breinholt Jensen.

MYE SINK
Han fortalte videre at flyveasken inneholder 
flere ressurser enn salt: – Asken inneholder ca 
1,5% sink, det gir et gjenvinningspotensiale 
for oss på 4000 tonn årlig. Teknologien for 
å få ut dette finnes. Foreløpig er det for 
dyrt, men vi jobber videre med i samarbeid 
med Universitet i Oslo. Vi tester også ut ny 
teknologi i pilotskala i samarbeid med et 

Vil lage veisalt av flyveaske
NOAH har ambisjoner om å 
materialgjenvinne 25% av det 
farlige avfallet de mottar innen 
2020. Blant prosjektene de 
arbeider med er gjenvinning av 
flyveaske fra avfallsforbren-
ningsanleggene til veisalt. 

Av Johs. Bjørndal

norsk selskap, sa Breinholt Jensen. Sink hadde 
i august en verdi på 19 000 kroner pr tonn 
på råvarebørsen i London, så det er snakk om 
betydelige verdier i det farlige avfallet fra 
avfallsforbrenningsanleggene. 

BINDER CO2
Men flyveasken har også den interessante 
egenskap at den kan binde CO2. – Flyveasken 
brukes jo i dag til å nøytralisere den 

fortynnede svovelsyra vi mottar fra Kronos 
Titan. CO2 er også en syre og et tonn 
flyveaske kan ta opp rundt 75 kg CO2. Vi har 
i fjor og i år gjennomført forsøk ved Norcems 
testreaktor i Brevik, den har en kapasitet 
på 10 000 tonn flyveaske pr år. Vi arbeider 
nå med patentering av denne reaktoren og 
planen er å oppskalere til et anlegg som kan 
håndtere  50 000 tonn flyveaske i løpet av 
neste år. Det tilsvarer omtrent produksjonen 

av flyveaske i Norge, sa Morten Breinholt 
Jensen.

Han presenterte også andre 
materialgjenvinningsprosjekter ved NOAH, 
blant annet gjenvinning av katodeavfall fra 
aluminiumsindustrien. Her finnes både en 
karbonrik fraksjon med høyt energiinnhold og 
en uorganisk fraksjon som kan erstatte tilslag 
i sementproduksjon. Teknologisjef Morten Breinholt Jensen i NOAH rede-

gjorde for flere prosjekter for  materialgjenvinning av 
uorganisk farlig avfall.

Forsøk i liten skala viser at det 
er mulig å få ut svært rent salt 
av flyveasken.

Saltgjenvinning fra flyveaske
Om

NOAH

• Testforsøk i liten skala viser at saltene møter 
spesifikasjonene for veisalt

• Må søke om End-of-waste-status 

Om
NOAH

SALTGJENVINNING FRA FLYVEASKE

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

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

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

OTS Trading AS - Tlf: 67122460 - www.ots.no - Mail@ots.no 

Øk produktiviteten - Bytt til OQL Systemet og bytt redskap på 10 sekunder! 
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UTSTILLERLISTEFARLIG AVFALL

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50

*  Prisene gjelder ut november 2016 og eks. MVA.

HØSTTILBUD

STATIV FOR GLASS
Stativ for innsamling av glassavfall. Fås for små 
glass - 900kg, og store glass - 1200kg.

3m LAGER CONTAINER FOR 
FARLIG AVFALL
Leveres med oppsamlings kum på 1500 liter og 
rister over hele gulvet. 

2 900,-
(900 kg)

3 900,-
(1200 kg)

Fra kr.

27 000,-

Ta kontakt for et meget konkurransedyktig tilbud!

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

Metro full undergrunnMolokClassic®

Ny avfallsbrønn fra

– alt annet er kopier

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

NYHET

Han var bedt om å svare på om 
krisa i oljeindustrien ville ha 
konsekvenser for farlig avfalls-
bransjen. – Det korte svaret er ja, 
redusert utvinningsaktivitet vil 
selvfølgelig gi mindre avfall. Og 
kostnadene i oljeindustrien skal 
ned, vi vil anstrenge oss for å 
redusere mengdene ytterligere. 

VIL PRESSE PRISENE
 – Men vi vil fortsatt forsøke 
å presse behandlingsprisene 
nedover, kanskje med tøffere 
og hyppigere anbudsrunder enn 
hittil.  Det betyr ikke at vi kommer 
til å redusere miljøkravene, vi 
er avhengig av at standarden 
opprettholdes. Men jeg savner 
som sagt at noen av dere kommer 
opp med nye og smartere 
løsninger, sa Haugan til publikum 
på årets Farlig avfall-konferanse  
i Trondheim. 

MANGE ULYKKER
Shell er hva Haugan kalte en 

middels stor aktør på norsk 
sokkel, med operatøransvar 
på tre felter. Det er Draugen, 
Ormen Lange fra år 2000 og det 
relativt nye Knarrfeltet utenfor 
Florø, som selskapet overtok 
etter oppkjøpet av British Gas i 
fjor. – Vårt mål er å operere helt 
uten skader på miljø, mennesker 
og materiell, ulykker er dårlig 
butikk og dårlig PR. Men risikoen 
kan aldri bli null, fra 2000- 
2009 mistet til sammen 350 
mennesker verden rundt livet 
i tjeneste for Shell. Da ble det 
rullet ut et svært tydelig program 
for økt sikkerhet og fra 2009-16 
har vi hatt 43 dødsfall.

– Mange har bekymret seg for 
om oljeprisfallet vil gi seg utslag 
i redusert sikkerhetsfokus og 
flere uønskede hendelser. Og 
den historiske oversikten viser 
faktisk en slik sammenheng, men 
vi gjør alt vi kan for å bryte denne 
trenden, sa Eirik Haugan.

– Kom opp med 
nye ideer
– Vi har stort sett samme avfallssystem nå som 
da vi startet opp på Draugen i 1993. Tida må 
være inne for nye løsninger, jeg stusser over 
at vi ikke får tilbud fra nye aktører eller på nye 
 løsninger, sa Eirik Haugan, avfallsrådgiver i 
 Norske Shell as.

Av Johs. Bjørndal

Eirik Haugan er global 
avfallsrådgiver i Norske 
Shell. På Farlig avfalls-
konferansen etterlyste 
han større kreativitet i 
bransjen som tar hånd 
om avfallet fra olje-
industrien. Han fikk godt fram hvilken 

kompleks utfordring innsamling 
og miljøriktig gjenvinning av 
EE-avfall er. – Vi får inn alt fra 
80 år gamle transformatorer 
til fabrikknye minnepinner. 
Avfallet kan være radioak-
tivt, smittefarlig eller direkte 
eksplosivt. Tendensen er riktig 
nok at innholdet av farlig avfall 
reduseres, men "halen" av 
stoffer som ble forbudt å bruke 
for mange år siden er lang. Vi 
sorterer fortsatt ut 70 tonn 
farlig avfall pr måned i Norge og 
årlig tar vi hånd om 400 kg PCB 
og rundt 60 kg kvikksølv,  
sa Martinsson.

USERIØSE 
GJENBRUKSAKTØRER
Han var også innom noen 
av bransjens organisatoriske 
utford ringer. – Gjenbruk er 
tidens melodi og vi er også 
involvert i gjenbruksløsninger. 
Men slik det er i dag stilles det 
strenge krav til gjenvinnerne, 
mens hvem som helst kan 
etablere seg som aktør på 

et tilnærmet uregulert gjen-
bruks marked. Mange er flinke, 
mens det finnes også de som 
kutter svingene. Her trengs 
en gjennomgang slik at det 
blir like konkurransevilkår, sa 
Martinsson.

– KVALITETEN MÅ 
OPPRETTHOLDES
Og så var han altså bekymret 
for at den harde konkurransen 
mellom returselskapene kan 
føre til redusert kvalitet på 
gjenvinningen av EE-avfallet. 
 – Produsentansvaret skal sørge 
for forsvarlig håndtering av det 
farlige avfallet i de kasserte 
EE-produktene. Men det koster 
å behandle dette komplekse 
avfallet riktig og vi kan som 
behandlere ikke ta kostnaden på 
vår egen kappe. 

Totalvolumet vil gradvis 
reduseres, men kvaliteten på 
behandlingen må opprettholdes 
om returselskapene skal ha 
noen berettigelse, sa Marcus 
Martinsson.

– Konkurransen 
har gått for langt
– Vi har bygd et fantastisk system, men 
konkurransen om å ha lavest mulig miljøgebyr 
har nå gått for langt. Og returselskapene spiller 
russisk rulett med sin eksistens om vi ikke 
sørger for forsvarlig behandling av det farlige 
avfallet, sa markedssjef Marcus Martinsson fra 
Stena Recycling på Farlig avfallskonferansen.

Av Johs. Bjørndal

Marcus Martinsson, 
markedssjef for 
EE-gjenvinning i 
Norge, uttrykte 
bekymring for at 
miljøgebyrene på 
EE-produkter presses 
for lavt ned.

30 |                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



 

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

 

Vi kan tilby gode behandlingsløsninger: 
 
TERMINATOR avfallskverner for kverning av 
avfall fra næring og husholdning, samt møbler, 
tepper, madrasser og treverk.  
 
FLEXUS BALASYSTEM presser og pakker 
avfallet i plastsvøpte rundballer som gir sikker 
lagring og fleksibilitet i forhold til transport. 

 

A  Avfallskverner–Flishuggere–Siktemaskiner–Kompostmaskiner–Suge/spyleutstyr m.m. 

Er høy kvalitet, god kapasitet, 
enklere avsetning, 
operatørvennlighet, 
driftsstabilitet og god service 
viktige suksessfaktorer i din 
gjenvinningsbedrift?  

Utilbørlig utnyttelse av en dominerende 
 stilling kan bl.a. være å anvende ulike vilkår 
for likeverdige ytelser overfor handels-
partnere, og derved stille dem ugunstigere i 
konkurransen.

Saken dreide seg i korthet om et inter-
kommunalt selskap («Sorpa») på Island som 
var tillagt ansvar for avfallshåndterings-
oppgaver med bl.a. tillatelse til mottak og 
deponi. Den islandske avfallshåndterings-
loven fastsatte at slike mottak og deponier 
ikke kunne drives uten tillatelse, men tilla-
telse kunne gis til både private og offentlige 
aktører. Som vederlag for tjenesten skulle 
Sorpa etter loven kreve gebyr for sine 
deponitjenester, mens det var adgang til å ta 
gebyr for mottak.

KONKURRENTEN VAR KUNDE
 Gebyrene skulle ikke overstige påløpte 
kostnader (selvkost).  Sorpas kommunale 
eiere hadde rett til å motta utbytte, men 
det var avtalt at i stedet for utbytte kunne 
Sorpa velge å gi sine eiere rabatt på gebyr 
som er satt for mottak og deponering av 
avfall. Dette valgte Sorpa å gjøre. Det var 
kun en konkurrerende aktør på markedet, 
Gámaþjónustan, og Sorpa hadde ca. 70% 
markedsandel, og dominerende stilling 
på marked for avfallsdeponering i samme 
geografiske område. Den konkurrerende 
avfallsaktøren drev ikke eget deponi, og var 
derfor kunde hos Sorpa. 

Konkurransetilsynet på Island undersøkte 
saken, og fant at Sorpa hadde overtrådt 
den islandske konkurranseloven om misbruk 

av dominerende stilling, ved å gi sine eiere 
høyere rabatt enn de øvrige kunder. Saken 
ble brakt inn for Reykjavík tingrett, og senere 
Islands Høyesterett, som valgte å forelegge 
saken for EFTA-domstolen.

OFFENTLIG AKTØR ER FORETAK
EFTA-domstolen tok først stilling til fore-
taksbegrepet og fant at en offentlig aktør 
utgjør et foretak etter EØS-avtalen artikkel 
54 når det ikke utøver offentlig myndighet, 
men tilbyr varer eller tjenester på et marked. 
Deretter slo EFTA-domstolen fast at avfalls-
håndtering kan anses å være en tjeneste av 
allmenn økonomisk betydning, etter EØS- 
avtalen artikkel 59 nr. 2, som innebærer at et 
foretak kan unntas fra konkurransereglenes 
anvendelsesområde dersom de er tillagt 
oppgaven å utføre en slik tjeneste, dersom 
konkurransereglene hindrer utførelsen av 
denne oppgaven.

EFTA-domstolen slo fast at for at en 
handelspartner skal anses å være stilt 
ugunstigere i konkurransen, må denne 
handelspartner ha blitt stilt ugunstigere 
sammenlignet med deres konkurrenter. 
Domstolen fremhevet at Sorpa ga sine eiere 
en større rabatt enn den ga sine kunder, men 
det var opp til de nasjonale domstoler om de 
kommunale eierne opptrådte i konkurranse 
med Gámaþjónustan. Domstolen påpekte 
at Gámaþjónustan ikke syntes å konkurrere 
med Sorpas eiere i et marked oppstrøms 
eller nedstrøms fra avfallsmottaksmarkedet i 
hovedstaden. Gámaþjónustan syntes snarere 
å konkurrere med Sorpa selv. 

PRISET FOR HØYT
EFTA-domstolen slo også fast at selv om 
ikke rabatten var å anse som misbruk av 
markedsmakt, kan Sorpa likevel ha overtrådt 
artikkel 54, bl.a. i form av rovprising, siden 
den islandske avfallshåndteringsloven 
bestemmer at gebyret Sorpa kan kreve, ikke 
kan overstige påløpte kostnader. Det kunne 
også være at rabatten innebar en form for 
koblingshandel eller marginskvis i forbindelse 
med en anbudskonkurranse fra en av eier-
kommunene, men dette gikk ikke domstolen 
nærmere inn på, da dette er opp til nasjonale 
domstoler å avgjøre.

NYTTIG PÅMINNELSE
Også norske avfallsselskaper som driver 
økonomisk aktivitet i et marked, for eksempel 
mottar avfall fra næringslivet til deponi og 
samtidig utfører monopoloppgaver, er under-
lagt reglene om misbruk av markedsmakt 
i konkurranseloven §11, og den identiske 
EØS-avtalen artikkel 54.  

Dommen er en påminnelse om viktig-
heten av at offentlige avfallsselskaper med 
monopol, opptrer nøytralt i behandlingen 
av ulike aktører som konkurrerer på samme 
marked, og er oppmerksom på konkurranse-
lovens adferdsregler.  Særlig aktuelt er det 
dersom det kommunale avfallsselskapet yter 
tjenester til et søsterselskap eller datter-
selskap som konkurrerer med andre private 
aktører. 

Dom fra EFTA-domstolen om kommunalt 
avfallsselskap på Island 

Hanne Torkelsen er partner i advokat-
firmaet Lynx og følger godt med på hva 
som rører seg i internasjonal avfallsjuss.

EFTA-domstolen avsa 22. september en dom fra Island 
som berører misbruk av  markedsmakt for avfalls-
selskaper med monopol. Dommen er en rådgivende 
uttalelse. Hvorvidt det interkommunale avfallsselskapet 
Sorpa kan dømmes for utilbørlig utnyttelse er opp til 
nasjonal domstol å avgjøre.

Av Hanne S. Torkelsen, LYNX advokatfirma

AVFALLSPOLITIKK

Renovasjonsetatens årlige avfallsanalyse 
viser at oslofolk sorterer mer og kaster 
mindre matavfall enn før. – Vi håpet at 
2016 skulle bli det store vendepunktet for 
matavfall, og det ser ut som vi får rett, sier 
kommunikasjonsdirektør Tone Dalen.
En innbygger i Oslo kaster i år 83,6 
kg matavfall. Årets analyse viser en 
sorteringsgrad av matavfall på 43,9 prosent, 
mot 38,2 prosent i 2015. Oslofolk putter 
altså 5,7 % mer matavfall i grønn poser i 
2016 enn de gjorde i 2015. Dette tilsvarer 
4,2 kg ekstra i grønn pose pr person i Oslo, 
eller litt over fire grønne poser ekstra pr 
person. – Det blir over en kilometer busstur 
pr innbygger, siden en biogassbuss kan kjøre 
250 meter på en grønn pose, sier Dalen i en 
pressemelding fra Renovasjonsetaten.

BLITT FLINKERE
– Etter mange år med moderate endringer, 
tar nå sorteringsadferden et sprang i riktig 
retning. Oslofolk vil og kan kildesortere, sier 
Dalen. Hun mener årets analyse viser at det 
kretsløpsbaserte avfallssystemet i Oslo har 

støtte i befolkningen og at det systematiske 
arbeidet over tid har båret frukter. – Det tar 
tid å bygge gode holdninger og mye arbeid 
gjenstår for å få hele Oslo med på Team 
Kildesortering. Årets avfallsanalyse viser 
likevel at vårt langsiktige holdningsarbeid 
har gitt resultater, mener Dalen. Men selv om 
årets resultater er oppløftende, er det viktig 
å snakke om "den hvite posen i rommet". 
Fortsatt havner 56 % av alt matavfallet i 
Oslo i restavfallsposen. 

KASTER MINDRE MAT
Avfallsanalysen har de to siste årene også 
tatt for seg hvor mye spisbar mat vi faktisk 
kaster i Oslo. Årets analyse viser at de totale 
mengdene matavfall går ned, men at oslofolk 
fortsatt har mye å gå på når det kommer 
til å kaste brukbar mat. – Heldigvis går de 
totale matavfallsmengdene nedover. Det er 
svært positivt, men fremdeles er halvparten 
av matavfallet vi kaster nyttbart. – Kjøp inn 
mindre, spis opp det du faktisk kjøper og lag 
nye måltider av restematen, oppfordrer Dalen.

Noe mer av matavfallet i Oslo havner nå i denne slusa 
ved sorteringsanlegget på Brobekk. Men mer enn 
halvparten går fortsatt i restavfallet. 

Sorterer mer, kaster mindre
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Kurs og seminarer
24-26. oktober Mellomlederskolen (samling 2 av 6) Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

25.oktober Grunnkurs, farlig og radioaktivt avfall Scandic Hotel, Asker NFFA www.nffa.no

31. okt.-1.nov. Bioenergidagene 2016
Clarion Hotel
Gardermoen

NoBio nobio.no

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

2. november Kurs i brannforebygging på 
avfallsanlegg 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. november
Miljøkartlegging BA
Kurs nivå 2

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

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

16. november Asbestkartlegging - kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

21-23. november Mellomlederskolen (samling 3 av 6) Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

22. november Byggavfall på avfallsmottak - kurs Bergen Nomiko guro@nomiko.no

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

24. november Byggavfall på avfallsmottak - kurs Trondheim Nomiko guro@nomiko.no

30. nov. – 1. des. Deponigasskurs Gardermoen 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

24. november Byggavfall på avfallsmottak - kurs Trondheim Nomiko guro@nomiko.no

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

Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

ISY PROAKTIV FELTVERKTØY

Mobile applikasjoner for renovasjon

MED VÅRE FELTVERKTØY KAN DU:

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

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

www.nois.no

Ta kontakt for mer informasjon:

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

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

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

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

MF300 en fleksibel to-bin løsning

Kontakt oss:
Salg
Gunnar +47 901 74 210

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

Support:
+46 480 42 74 67

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

Denne høsten har både NMBU 
og NTNU opplevd at langt 
flere studenter enn tidligere 
velger fag innen avfall, 
gjenvinning, ressursforvaltning, 
klima modeller og material-
strømsanalyse. 

Ole Jørgen Hanssen, professor på NMBU 
(Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, tidligere NLH) på Ås har denne 
høsten fått 24 påmeldte til kurset Ressurser 
i kretsløp - bærekraftig forvaltning av 
avfallsressurser. Det er en markant økning 
fra i fjor for kurset som inngår som en del av 
en pakke som samlet vil gi studentene en 
mastergrad med fordypingsprofil innenfor 
forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser 

 
SEKSDOBLING PÅ NTNU 
På NTNU kan professor Helge Brattebø og 
nytilsatt førsteamanuensis Sigrun Jahren 
glede seg over hele 45 deltakere på deres 
nye kurs i avfalls- og gjenvinningsfaget, som 

er en del av Industriell økologiprogrammet 
på NTNU under Institutt for energi- og 
prosessteknikk.

Programmet for industriell økologi (IndEcol) 
har som mål å knytte sammen teknologisk, 
naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig 
kunnskap i letingen etter bærekraftige 
løsninger på produksjon og forbruk. 
Tverrfaglig forskning og undervisning står 
med andre ord sentralt ved IndEcol.  

– VELDIG GØY
Avfall Norge lanserte før nyttår 
kompetanseprosjektet REdu, for å øke 
tilbudet av relevant undervisning og 
forskning innen avfallsområdet. Her er 
prosjektleder Jens Måge er naturlig nok 
fornøyd: – Vi jobber gjennom REdu for å 
bli mer synlige blant studenter på våre 
universiteter og høgskoler og gjøre bransjen 
mer attraktiv. Jobben har så vidt begynt, men 
det er veldig gøy at vi allerede ser resultater 
av innsatsen, sier han.

Flere vil studere avfallsrelaterte fag

Studenter fra 
NMBU  intervjues 
av Silje Marie 
 Rosenlund, 
kommunika-
sjonsansvarlig i 
Avfall Norge på 
 Avfallskonferansen 
2016. Fra venstre 
Anna Emilie 
Fagerheim, Emil 
 Ibrahim Skar, 
 Invild Sønsteby 
Mo og Ane Nygård 
Magnussen. 

34 35|                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

|                            | nr 5 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



SMÅNYTT

Torbjørn Sølsnæs (41) ny 
 kommunikasjonssjef i Avfall Norge 
– Avfalls- og gjenvinningsbran-
sjen er en fantastisk nyskapende 
bransje som skaper store verdier 
for samfunnet. Å jobbe for en aktør 
som er så sentral for at vi skal lykkes 
med det grønne skiftet gleder jeg 
meg veldig til, sier Torbjørn Sølsnæs. 
Han kommer fra rådgivningselskapet 
Kruse Larsen AS, tidligere har han 
hatt ansvar for strategisk kommuni-
kasjon i Høyres stortingsgruppe og 
var i perioden 2011-2014 senior-
rådgiver i First House AS. – Når jeg 
får muligheten til å lede et så viktig 
kommunikasjons- og interessepoli-
tisk arbeid, er det i realiteten kun ett 
alternativ: Å gripe muligheten, sier 
Torbjørn Sølsnæs, ifølge meldingen på Avfall Norges nettsider. 
– Da vi skulle rekruttere en ny kommunikasjonssjef, falt valget lett på 
Torbjørn. Han har den rette miksen av erfaring fra politikk og kommu-
nikasjon, og har i tillegg vist sterk innsikt i bransjens utfordringer og 
muligheter. Vi gleder oss til å få ham på plass, sier Nancy Strand, direktør 
i Avfall Norge.
Nå er det under et år siden forrige gang Avfall Norge presenterte en ny 
kommunikasjonssjef, Pia Prestmo, også hun med bakgrunn fra Høyre. 
Hun rakk bare å fungere noen måneder før hun takket ja til ny jobb som 
kommunikasjonssjef i tobakkskonsernet Philip Morris.

Søppeltømmer i Oslo kløyvde tommelen 
– flere i livsfare
Mandag overtok selskapet Veireno all innsamling av avfall i Oslo. Med ny 
og mer effektiv driftsmodell skal selskapet gjøre jobben flere titalls mil-
lioner kroner billigere enn dem som har hatt oppdraget hittil. Fagbladet 
fulgte med på oppstart fra morgen til kveld. De var slitne, frustrerte, og 
mange var fly forbanna – renovatørene som kom inn til mottaksstasjo-
nen på Haraldsrud i Oslo i går. Allerede på en av de første tømmingene 
gikk det galt. – Sjåføren sleit med å få mekanismen til å fungere, og 
klaget over at de ikke hadde fått opplæring i hvordan å bruke nytt ut-
styr. Så skriker han til. Handa gikk i luka og tommelen kløyvdes på langs, 
forteller Kenneth Thon som hadde vakt på mottaket på formiddagen. 
Han måtte ta seg av den uheldige sjåføren og kjøre ham til legevakta.
Fagbladet fulgte med på tømmingene på Haraldrud en halv times tid 
etter ulykka, og ut det som skulle ha vært en maksimal arbeidsdag for 
renovatørene som startet klokka fem og seks på morgenen. Med et par 
unntak, så slet samtlige med å få tømmemekanismen på bilene til å 
fungere, flere slet i mange minutter med å prøve og feile. Frustrasjonen 
var stor. 
Fagbladet forelegger frustrasjonen og problemene vi så de ansatte 
hadde med å få det nye utstyret til å fungere for HR-direktør Kirsten 
Bates i Veireno. Hun sier det er naturlig med litt frustrasjon med nytt 
utstyr, men understreker at alle har fått opplæring. – Ansatte har fått 
opplæring både i forhold til nytt utstyr og hvordan mekanismene på 
bilen fungerer, skriver hun i tilsvar fra selskapet.

frifagbevegelse.no 04.10

Fall i råvareprisene sender flasker og 
bokser på deponi i California
Rundt 90 prosent av de 8 milliarder enhetene med drikkevareemballasje 
som årlig blir solgt i California har hittil blitt resirkulert ved hjelp av en 
pant på 5 cent (pt rundt 40 øre). Men lavere råvarepriser og redusert 
kinesisk etterspørsel har gått hardt utover økonomien i statens gjen-
vinningsindustri. I løpet av de siste to årene har Californias gjennvin-
ningsandel blitt så kraftig redusert at mer enn 2 milliarder flasker og 
bokser havner på deponi årlig.  Om lag 700 av de 2400 mottaksstedene 
California hadde i 2011 er nå stengt, ifølge CalRecycle, flest det siste 
året. De for det meste små selskapene er presset av en senket pris 
på resirkulert glass, plast og aluminium, mens prisen de må betale 
forbrukere har holdt seg relativt høy. En statlig tilskuddsprogram som 
skulle dekke dette mellomlegget har ikke vært nok.  I California betaler 
mottaksstedene for behandling og håndtering av resirkulert materiale, 
inntektene får de ved videresalg av flasker og bokser på skrapmarkedet. 
To ganger i året angir myndighetene en minstepris som mottakene må 
betale forbrukerne for sine flasker og bokser; den skal tilsvare panten 
kundene betalte når de kjøpte drikke. I år er satsene $1.57 per pund for 
aluminiumsbokser, og $1,19 pr pund for en halvkilo plastflasker.  
                                                                                               bloomberg.com 06.10

Dyreskulpturer av avfall
Den portugisiske kunstneren Bordalo II har hatt 
en travel sommer, han har reist rundt fra Aruba til 
Estland for å installere sine dyreskulpturer på of-
fentlige steder. Det spesielle er at disse skapning-
ene utelukkende består av gjenvunnet materiale, 
spesielt fra biler. I hendene på Bordalo er dekk, 
støtfangere, dørpaneler og hele kjøretøy kuttet 
og formet til unike skulpturer. Hans første stopp 
i en ny by er alltid den lokale søppelplass, på søk 
etter materialer til nye skulpturer. Selve mediet 
er sentral i Bordalos oppdrag. – Ideen er å gjenska-
pe naturen selv, i dette tilfellet dyr, av materialer 
som er ansvarlig for ødeleggelsen av naturen, sier 
han. – Folk forstår ikke at måten vi lever på fører til at vi bruker for mange 
ressurser og gjøre dem til søppel, avfall og forurensning for fort, sier han.

mymodernmet.com 28.09

Elefanter på fyllinga
En søppelfylling i 
Gudalur kommune 
i India har blitt 
møteplass for 
ville elefanter fra et 
naturreservat kloss 
inntil. Kommunen 
har 50.000 innbyg-
gere og genererer 
nesten 20 tonn 
avfall hver dag. 
Dette dumpes på 

et område nær Mudumalai Tiger Reserve. Fyllinga ligger nær et frodig om-
råde der elefantene vanligvis beiter og er ikke sikret med gjerder, dermed 
trekker lukten elefanter til området. 
Ifølge The New Indian Express er denne avfallshåndteringen i åpenbar 
strid med loven og kommunen kan straffes etter Environmental Protecti-
on Act. Denne loven har regler for innsamling, sortering, lagring, transport, 
behandling og deponering av kommunalt avfall (MSW). Den inneholder 
også krav til lokalisering av avfallsplasser. Kommunen har dermed brutt 
en lang rekke regler, men så langt har ikke dette fått konsekvenser. 
Skogvokter R Selvaraj Mudumala i Tiger Reserve er oppgitt: – Det dumpes 
matrester, blant annet av jackfrukt (som har en sterk forlokkende lukt for 
elefanter). Det viser seg å være en umulig oppgave å hode elefantene 
unna, vi kan ikke ha døgnkontinuerlig vakthold rundt søppelfyllinga, sier 
han.

The NEWS minute 13.08

- to the future

AVFALL OG GJENVINNING

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

Programvare for effektiv veiing på brovekt og i hjullaster

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

Tidspress?
Fakturert	alle	vektbilag?
Mye	manuelt	arbeid?

Online ScaleTM

- et komplett system for registrering,  
rapportering og administrasjon 

Vi har løsningen!

WLCOM AS

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

Vi har et sterkt fagmiljø
innen miljøundersøkelser
og avfallskarakterisering

SINTEF MOLAB

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

www.sintefmolab.no
+47 404 84 100

En av landets største laboratorie-
bedrifter:
Mo i Rana|Glomfjord|Oslo|Porsgrunn

Ragn-Sells forbyr svarte søppelsekker
Ragn-Sells vil fjerne muligheten til å feilsortere i det skjulte, og krever 
gjennomsiktige søppelsekker. – Vi erstatter nå de sorte søppelsekkene 
med gjennomsiktige poser, slik at man ikke skal kunne putte elektrisk 
avfall og annet farlig avfall i sekkene uten å bli avslørt. 
Feilsortert avfall utgjør en stor risiko både for miljøet og oss men-
nesker. Som en stor aktør har vi nå fjernet svarte søppelsekker, og vi 
håper resten av bransjen følger etter, sier direktør for bærekraft hos 
Ragn-Sells, Cecilie Lind. 
Fjerningen av de svarte søppelsekkene skal sikre korrekt sortering 
både hos forbrukerne og i bedrifter. – Farlig avfall som ikke blir sortert 
og forsvarlig håndtert er en stor risiko både for helse og miljø. Når far-
lig avfall og elektronikk havner i restavfallet, gir det utslipp til både jord, 
luft og vann. I tillegg medfører det stor brannfare, fremholder Lind. 

 I fjor kastet nordmenn 2,3 
millioner tonn husholdnings-
avfall, og mengden vokser 
stadig. 64.000 tonn farlig 
avfall kommer på avveie 
hvert år.  – God mottakskon-
troll er viktig for å sikre riktig 
sortering håndtering og 
unngå utslipp, sier Lind. 

 ragnsells.no 06.09

Returflis med tog til Sverige
Norsk Gjenvinning tar i bruk togtransporter for transport av flis til 
energiprodusenten Tekniska Verken i Katrineholm. Et til to tog i uken 
skal levere 3.000-6.000 tonn med flis som er produsert fra trevirke ved 
Norsk Gjenvinnings anlegg Groruddalen Miljøpark. Gjennom overgang 
fra bil til tog reduseres utslippene av CO2 med cirka 70 tonn årlig.
Togtransporten kommer til stand etter et samarbeid med Norsk 
Gjenvinning, Tekniska Verken i Linkøping AB, Katrineholms kommune, 
Katrineholms Logistikcentrum og Green Cargo.
– Dette har vært et langt og krevende prosjekt, men nå har vi endelig 
fått dette plass gjennom gode diskusjoner med både kommunen, kun-
den og transportøren, sier direktør for Norsk Gjenvinning Downstream 
Jon Bergan.
Kontainerne som brukes kommer å «gå i loop», de går altså på fast rute 
tur og retur. Det første togrunden gikk fra terminal Alfaset 29. august 
klokken 14.30 og ankom Katrineholm i om morgenen dagen etter. – 
Toget ble lastes med syv kontainere med 320 kubikk eller 80 tonn flis. 
Den brukes til energigjenvinning hos fjernvarmeverket i Katrineholm. 
Planen er at et 3.000-6.000 tonn flis skal leveres fra oss med tog, noe 
som tilsvarer cirka 10 prosent av årsbehovet ved fjernvarmeverket i 
Katrineholm, sier Bergan.

Flisa lastes i 
kontainere som 
deretter heises 
på toget.
nggroup.no 
29.08

Disse avfallsbaserte fla-
mingoene kan beskues i 
Oeriras i Portugal.
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Nytt fall for skrapjern
Skrapjernprisen har på nytt falt til et meget lavt nivå, mens prisen på returpapir viser en 
stigende tendens. For de øvrige fraksjonene er det små endringer.

PAPIR OG PAPP 
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks har i siste kvartal 
steget jevnt. Det er en økende 
etterspørsel fra østen som 
forårsaker økningen. For 
bølgepapp er prisen i oktober 
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 i 
fjor høst, steg noe de første 
månedene i år, hadde et nytt fall 
i vår, men har steget gjennom 
sommeren. Per 7.oktober 2016 
(omregnet til NOK) er prisen per 
tonn aluminium er NOK 13 518, 
kobberprisen har hatt prisfall 
til 38 299 NOK. Blyprisen har 
steget noe til NOK 16 790 og 
sinkprisen har falt igjen til NOK 
18 786 per tonn. Skrapjernprisen 
har falt fra 995 kr per tonn i mai 
til 665 kr pr tonn pr 10.oktober

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. 

VÅTORGANISK 
AVFALL 
For matrester som 
brød og bakervarer fra 
næringsmiddelindustri betaler 
miljøfôranleggene rundt 3-400 
kroner per tonn. Prisen på 
miljøfôr ligger på 65-75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  
Avfall Norge gjennomførte ifjor 
en «markedsundersøkelse» 
blant produsenter av jord- og 
kompostprodukter. Her framgår 
det at etterspørselen er økende, 
men at prisene er relativt lave. 
Kompost selges for i snitt 100 
kroner pr tonn, med variasjon 
fra mindre enn null opp til 
300 kroner pr tonn. Kompost i 
småemballasje kan oppnå høyere 
priser. 
Våt biorest fra biogassanlegg 
har gjennomgående negativ 
verdi, i snitt minus 11 kroner pr 
tonn med variasjon fra null til 
minus 67 kroner. Tørr biorest har 
positiv verdi, her ligger prisen 
mellom 0 og 20 kroner pr tonn. 
Det understrekes at tallene for 
biorest er basert på et ganske lite 
datagrunnlag. 

TREVIRKE 
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.
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– Vårt produkt er en konkret del av det 
grønne skiftet. Nå blir det enda mer miljø-
vennlig og vi tror det også gir markedsfor-
deler, sier Kjell Håkon Helgesen, adminis-
trerende direktør i Norsk Glassgjenvinning 
AS. – Vi bygde om ovnene fra gassdrift 
til el-drift i vår. Ombyggingen ble gjort av 
Sandvik Wire and Heating Technology AB, 
og har vært en svært vellykket. Erfarin-

gene så langt er at vi har redusert energi-
forbruket med drøye 30%, samtidig som 
kvaliteten og produksjonsvolumet har holdt 
seg på samme nivå, forteller Helgesen. 

Glasitt AS som produserer Glasopor i 
Skjåk er nominert sammen med to andre 
kandidater, Proton Power Inc. (Tennessee, 
USA) og Oparz Co. Ltd (Kyoto, Japan), 
og prisutdelingen foregår i Nashville. 

Glasopor er skumglass laget av 100% 
resirkulert glassemballasje som er levert fra 
kommuner i hele landet. I tillegg til å være 
markedets mest miljøvennlige alternativ for 
konstruksjonsmateriale til vei- og bygnings-
bransjen, er det også et konkret bevis på 
hvordan resirkulert glass skaper nytteverdi 
for samfunnet.

Elektrifisering av glasoporproduksjonen 
ga internasjonal prisnominering

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

Glasitt AS, som produserer 
Glasopor skumglass i Skjåk, er 
nominert til den internasjonale 
innovasjons- og miljøprisen 
The Kanthal Award. Det er 
omlegging av produksjonen 
fra gass til elektrisitet som er 
grunnlaget for nominasjonen. 
Omleggingen gir reduserte 
CO2-utslipp tilsvarende 2600 
biler årlig. 

Ovnene i Glasitts produksjonshall i Skjåk varmes ikke lenger med fossil gass, men med fornybar strøm.  

The Kanthal Award
er en pris som årlig honorerer innovasjoner knyttet til nye løsninger innen bærekraft, 
livskvalitet og energieffektive løsninger. The Kanthal Award tror på å dele erfaringer, 
kunnskap og ideer, for å videreutvikle dem til produkter og tjenester. Prisen har som 
hovedmål å lage en bærekraftig verden for kommende generasjoner. Prisvinneren 
får internasjonal anerkjennelse, et diplom, en statuett samt 5000€ som vinneren 
skal  donere til en valgfri organisasjon som støtter de samme formålene som Kanthal 
Award.


