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å legge fram hvordan de synes Stortinget skal behandle den relativt tannløse
stortingsmeldingen Vidar Helgesen la fram i juni ifjor.
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Dermed får vi nå en statsråd som sannsynligvis vet mer om avfalls- og
gjenvinningsbransjen enn noen annen norsk politiker. Og den såkalte Jeløyaplattformen, som de tre partilederne stolt kunne presentere noen dager før
den utvidete regjeringen ble presentert, inneholder langt mer om avfall enn
Sundvolden-erklæringen fra 2013 (se side 4).
Verdt å merke seg er det også at vi igjen har fått en bistandsminister i
landet, attpåtil en med interesse for og gode kunnskaper om miljø. Samtidig
er det allerede for 2018 bevilget 150 millioner kroner til et bistandsprogram
som skal motvirke marin forsøpling globalt. Vi håper og tror at Nicolai Astrup
vil forsterke Norges innsats på dette området – som alle nå synes er viktig.
Det er med andre ord grunn til å ha visse forhåpninger om at den
politiske innsatsen for å løfte avfalls- og gjenvinningsbransjen og bringe
sirkulærøkonomien videre fra pratestadiet vil bli forsterket framover. En
fornuftig implementering av de nye EU-kravene vil også bidra til det. Nå
er det aldri lurt å spenne forventningens bue for høyt, men det er uansett
positivt for en bransje at det kommer politikere inn i regjeringen som har
kunnskaper om den. Forhåpentligvis vil det ha positiv effekt både for miljøet,
verdiskapingen i bransjen og utviklingen av en ressurseffektiv og bærekraftig
avfallshåndtering.

«

...det er positivt for en bransje at det
kommer politikere inn i regjeringen som har
kunnskaper om den.

»
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Forsiden:
Onsdag 17.januar kom en ny regjering spankulerende ut på Slottsparken. Til høyre for partilederne to av de nye regjeringsmedlemmene,
bistandsminister Nicolai Astrup og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Astri Kløvstad.
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AVFALLSRAPORT

Regjeringen vil ha utsortering
av matavfall og plast
Regjeringserklæringen som ble
presentert på Jeløya 14. januar
inneholder mange «Regjering
en vil»-punkter om avfall. Blant
disse er: Stille krav til utsorte
ring og materialgjenvinning av
plast og matavfall fra hushold
ninger og lignende avfall fra
næringslivet.
Av Johs. Bjørndal

Til å være et såpass overordnet dokument
inneholder den 84 sider lange regjeringserklæringen ganske mye om avfall. Som ventet
vies marin forsøpling og mikroplast stor
oppmerksomhet. Men det er også verdt å
merke seg at det spesifikt nevnes at regjer
ingen vil: Sikre tilstrekkelig behandlings
kapasitet for farlig avfall i tråd med nasjonale
mål og internasjonale forpliktelser.

MERKBAR ENDRING
Jeløya-plattformen er bygd over samme
lest som forgjengeren, den såkalte Sundvolden-erklæringen. Også den inneholdt
en systematisk gjennomgang av alle
politikkområder, oppsummert med en rekke
"Regjeringen vil" kulepunkter. Noen av
disse er generelle og selvfølgelige, mens
andre er nesten komisk detaljerte og vitner
om tautrekking og behov for å innkassere
små seire. Men Sundvolden-erklæringen
inneholdt knapt et ord om avfall, så her
foreligger ingen løftebrudd. Om det er
Venstres inntreden i Regjeringen eller funnet
av en viss hval på Sotra som har vært mest
utslagsgivende skal være usagt, men som

De tre partilederne var åpenbart fornøyde da de kunne presentere grunnlaget for en ny regjering på Jeløya 14.
januar. Foto: Høyre.

ruta under viser er "Rent hav" et eget kapittel
der det foreslås mange tiltak.

ENOVA FÅR NY EIER
Men i rettferdighetens navn inneholder
regjeringsplattformen mer med et tydelig
miljøstempel. Å hindre oljeutbygging av
LoVeSe, altså Lofoten, Vesterålen og Senja,
er jo hovedbegrunnelsen for Venstres
regjeringsdeltagelse. Blant andre saker som
partiet selv trekker fram som viktige gjennomslag er at norske klimagassutslipp skal
kuttes med 40% innenfor ikke-kvotepliktig
sektor og at elbil-fordelene opprettholdes i
denne stortingsperioden. Verdt å merke seg
er det at ansvaret for den store pengebingen
Enova overføres fra Olje- og Energidepartementet til Klima- og miljødepartementet, der
Venstres nestleder Ola Elvestuen overtar
som minister.

INGEN NYE SJØDEPONIER
Jeløya-plattformen inneholder også
flere punkter som kan påvirke avfalls- og
gjenvinningsbransjen mer direkte. Det skal
innføres en flat CO2-avgift på 500 kroner pr
tonn for alle, som skal trappes opp i løpet av
perioden. Det vil ikke bli gitt noen tillatelser
til nye sjødeponier for gruveavfall i perioden
og skal utredes et forbud mot slik deponer
ing. Det utskjelte biodrivstoffvedtaket
forsterkes, her er målet nå 40% innblanding
innen 2030, riktig nok med et forbehold
om teknologiutviklingen og alternative
energibærere. Og ambisjonen om å realisere
et fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge
opprettholdes. Her heter det at regjeringen
vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering for Stortinget senest i
forbindelse med RNB 2018, altså til våren.

RENT HAV— REGJERINGEN VIL:
• Forsterke og profesjonalisere innsatsen
mot marin forsøpling, ved blant annet
å øke støtten til ulike former for
oppryddingstiltak.
• Ha en offensiv strategi mot marin
forsøpling og spredning av mikroplast
nasjonalt og internasjonalt.
• Stille krav til utsortering og
materialgjenvinning av plast og matavfall
fra husholdninger og lignende avfall
fra næringslivet. Regjeringen vil utrede
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tidsplan og rammer for iverksetting
nærmere.
• Styrke forskningen rundt marin forsøpling.
• Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret
i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og
internasjonalt ledende kompetansemiljø
for arbeidet med oljevern og mot marin
plastforsøpling.
• Samarbeide med kommunene om
oppfølging av handlingsplanen mot
mikroplast.

• Forbedre kontrollen med avfall innen
skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder
styrke mottakssystem for avfall fra skip
i norske havner.
• Videreutvikle ordningen for innmelding
av tapte fiskeredskaper og innføre en
tydelig merking av fiskeutstyr.

NEDGRAVDE LØSNINGER er framtidens avfallshåndering, både for

private borettslag og for offentlige områder. Den eneste synlige
delen av systemet er en stilig innkastsøyle i valgfritt design. Pent,
praktisk og enkelt!
Ved å oppbevare avfallet under bakken unngår man både
skjemmende lukt og avfallsrester rundt deponeringsområdet.
Tømmingsprosessen er dessuten enkel for renovatørene.
Våre løsninger bidrar til et renere og mer estetisk bomiljø.
Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med å finne den løsningen
som passer best hos deg!

NYHETER

Ønsker vekt på kommunenes
rolle i en ny avfallspolitikk
Kommunenes rolle i en sirkulær økonomi er
temaet i en ny FoU-rapport som Kommunens
Sentralforbund har fått laget. Rapporten har
tittelen «Har vi avfall i 2030?».
Av Astri Kløvstad

Det er rådgivningsfirmaet Rambøll
som har utarbeidet rapporten
på oppdrag fra KS, og både
forfatterne og oppdragsgiverne
mener at svaret på spørsmålet
i tittelen er ja. Men de håper
at avfallsmengdene vil være
betydelig redusert som følge
av større grad av ombruk og
reparasjoner og av at nye
produkter designes og produ-
seres med dette som formål.
Rapporten ble presentert i
slutten av januar, og styreleder
i KS, Gunn Marit Helgesen,

understreket at KS ønsker å spille
en aktiv rolle i utformingen av
ny avfallspolitikk. På europeisk
nivå deltar KS i samarbeid med
andre organisasjoner opp mot
EU-institusjonene i forbindelse
med endringer av EU-direktiver
og innføring av den sirkulære
økonomien.
Helgesen og KS har også
talt kommunesektorens sak til
Klima- og miljødepartementet
og statsråden der i forkant
av avfallsmeldingen som kom
i fjor sommer. I forbindelse

Kompetansesenter
for miljø og avfall
Miljørådgivning
Prosjektledelse
Kurs og konferanser

Fornøyde kunder og ansatte
som sammen skaper et bedre miljø

www.nomiko.no
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Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen mener at endringer i avfallspolitikken
både i EU og i Norge vil ha stor betydning for kommunene.

med høringen til meldingen
har KS bedt Stortinget og
de ulike partiene om støtte
til forslaget om kommunal
tilskuddsordning til lokale
tiltak mot marin forsøpling og
mikroplastforurensning, og
ba i tillegg om at regjeringen
vurderer kommunale
tilskuddsordninger for
håndtering av avfall med ukjent
opphav også i innsjøer og på
fjellet.
– Et annet prinsipp som vi
ba om, var å få utredet utvidet
ansvar for forbruksavfall. I dag
har kommunene ansvar for
innsamling og behandling av
husholdningsavfall. For resten
av avfallet er det et fritt marked.
En del av dette avfallet ligner
husholdningsavfallet. Dermed
er det etablert flere sett
med infrastruktur for samme
type avfall. I flerbruksbygg
som rommer både boliger,
forretninger og offentlige
kontorer, og som i bunn og grunn
genererer samme type avfall,
kan vi altså få tre-fire forskjellige
avfallsbiler, sa Helgesen som
mente dette ikke er veldig
effektivt. – Vårt hovedforslag
er at kommunene i tillegg til
ansvar for husholdningsavfallet,
også får ansvar for lignende
avfall fra det offentlige,
for eksempel fra skoler og

barnehager, tjenesteytende
næringer, kontorbygg og så
videre. Det innebærer i så fall
at vi får samme løsning som før
2004. Da hadde kommunene
ansvar for det som da ble kalt for
forbruksavfall. Og det tilsvarer
«municipal waste» i EU som
Norge rapporterer måloppnåelse
for, fortsatte hun.
FoU-rapporten konkluderer
ikke på dette punktet. Den
legger isteden vekt på at
samarbeid, kommunikasjon og
kunnskapsspredning er sentralt
for å nå målene om redusert
avfall og økt materialgjenvinning.
Rapporten slår fast at avstanden
mellom de interkommunale
avfallsselskapene og
kommunenes øvrige funksjoner
i mange tilfeller er for stor.
Dessuten at avfallsbransjen
sitter på mye kompetanse som
bør deles med innbyggere,
produsenter og lokale og
nasjonale myndigheter. Til
mange viktige formål ser vi at
den kommunale avfallsbransjen
vil kunne tjene på større grad
av samarbeid og samordning. Vi
mener dette vil være en viktig
del av videreutviklingen av
bransjen og kan gjøre det mulig å
nyttiggjøre seg av mulighetene i
den sirkulære økonomien i enda
større grad, står det i rapporten.

Nå får du mer igjen for ditt
abonnement!
Bladet du nå leser i
er også tilgjengelig
for deg som e-maga
sin. Fra 2018 dekker
et abonnement på
Kretsløpet både papirog digital utgave av
bladet.
Kretsløpet som e-magasin har
nøyaktig samme utseende
som papirutgaven. Vi følger
derved samme praksis som
mange er vant med fra sin
lokalavis. – I tillegg får Kretsløpets abonnenter tilgang
til søkbare arkiveksemplarer
fra flere år tilbake. Inkludert i
abonnementet får man derved
et omfattende emnearkiv som

kan være nyttig i daglig virke.
Både e-magasinet og emnearkivet er alltid tilgjengelig via
telefon, nettbrett eller pc. Vi er
glade for å endelig kunne tilby
abonnentene denne servicen,
sier Roar Hansen, daglig leder i
Kretsløpet as.
Antall tilganger til e-magasinet tilsvarer antall papir
magasiner det abonneres på.
Ett abonnement gir én brukertilgang på e-magasinet, to
abonnement to brukertilganger
o.s.v.
Men for at Kretsløpet skal
vises som e-magasin i nettleseren til våre abonnenter,
er det nødvendig å laste ned
«Kretsløp-app'en», som blir
tilgjengeliggjort for våre abonnenter. Unike brukeridentiteter
med veiledning blir tilsendt på

Fullversjon av
Kretsløpets utgivelser
foreligger nå tilpasset
pc, nettbrett og
telefon.

mail. Du følger enkle instruksjoner på skjermen og får også
tilgang på assistanse. App' en
kan lastes ned i tilsvarende
antall abonnement som virksomheten betaler for,  
og hver enkelt abonnent/
bruker av app'en velger selv sitt
personlige passord for nedlast
ingen og bruk av app'en.
Dersom antall brukere av
app' en overskrider antall

abonnement det betales for
vil vi forbeholde oss retten til
å etterfakturere. Det blir også
mulig å avbestille papirutgaven
for de som ønsker dette.
Lykke til med bruken av
Kretsløpet, nå også som
e-magasin. Har dere problemer
med tilgangen eller spørsmål
i sammenhengen, kan dere få
assistanse.
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INNSAMLING

EUs presenterte ambisiøs plaststrategi
Som en del av oppfølgingen av
EU handlingsplan for sirkulær
økonomi fra 2015, ble det
midt i januar lagt fram en
«minipakke» som blant annet
inneholder plaststrategien.
Av Astri Kløvstad

«Den europeiske strategien om plast i en
sirkulær økonomi» skal gi en smartere bruk
av plast, økt materialgjenvinning, redusert
bruk av engangs plastartikler og mindre
utslipp av mikroplast og annen plast til
miljøet. Det skal oppnås ved å bidra til å
transformere måten plastprodukter designes,
produseres, brukes og materialgjenvinnes, og
målet er både å redusere negative miljø-og
klimaeffekter, og bidra til vekst og innovasjon,
styrket europeisk industri, nye muligheter for
investeringer og flere arbeidsplasser.

AMBISIØS STRATEGI
Strategien lister opp 39 punkter som
Kommisjonen skal jobbe med, og har i til
legg en liste over 23 punkter som landene
og industrien kan bryne seg på. Miljøråd
Hege Rooth Olbergsveen i den norske
EU-delegasjonen forteller at de 39 tiltakene
til Kommisjonen både er oppgaver de allerede
er i gang med, og som de kanskje ønsker å
utvide, og nye tiltak som skal sees på. – Når
jeg sammenligner plaststrategien med andre
meldinger fra Kommisjonen, synes jeg den er
ganske ambisiøs og at de legger opp til at de
skal gjøre mye. Det er tydelig at de er opptatt
av at plast og plastavfall er et veldig stort
problem, og at de ønsker å snu det til nye
muligheter, sier hun.

FRIVILLIGE FORPLIKTELSER
Olbergsveen forteller at Kommisjonen helt
til det siste har holdt av plass til innspill
fra organisasjonen som representerer
plastprodusentene, Plastics Europe, på
konkrete forpliktelser som de selv ønsket å
bidra med til strategien. – Men de klarte ikke
å enes om dette. Det kommisjonen da valgte
å gjøre, var å åpne for en kampanje hvor
landene selv kan sende inn forslag til slike
forpliktelser, forteller hun.
Det innebærer at representanter for både
industrien, men også offentlige myndigheter
på ulike nivå, nå kan spille inn forslag til
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17
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Hege Rooth Olbergsveen, Norges miljøråd i Brüssel, mener EU-kommisjonen har lagt fram 
en ambisiøs plaststrategi.

forpliktelser som er knyttet til å nå visjonene
som strategien har, og særlig tiltak som bidrar
til økt bruk av materialgjenvunnet råvare i
plastprodukter. Forslagene skal sendes på
e-post til Europakommisjonen innen 30.
juni. – Kommisjonen kommer da til å vurdere
de forpliktelsene som er sendt inn og se om
de er tilstrekkelige for å få ønsket utvikling,
i tillegg til det andre de gjør, eller om de
fra Kommisjonens side å må øke på med
ytterligere tiltak. Så det er et ris bak speilet
her; industrien og landene kan ta initiativet
selv, men hvis de ikke gjør det, kommer
EU med mer regelverk, sier Olbergsveen.
Hun har allerede nå sett at en del aktører
har signalisert på sosiale medier hvilke
forpliktelser de ønsker å spille inn.

REGELVERK PÅ REKKE OG RAD
Et av de 39 punktene som Kommisjonen skal
jobbe med, kunne hakes av allerede samme
dag som strategien ble lagt fram. Da ble
nemlig forslag til revidert skipsavfallsdirektiv
presentert. Dette direktivet pålegger havner
å ha et godt mottak for avfall fra skip.
Neste punkt ut er forslag til endret
drikkevannsdirektiv, som ble presentert 
31. januar. Her er målet bl.a. å bidra til at
man bruker vann fra springen i større grad

og reduserer bruken av engangsflasker
med drikkevann. Senere vil det også komme
forslag til regelverk som skal redusere bruken
av engangs plastprodukter.
– Så kommer de andre punktene etter
hvert. Mange av dem vil ende i et nytt
regelverk, men først etter at Kommisjonen
har gjort en ordentlig jobb med å utrede og
konsekvensvurdere det, sier Olbergsveen.

PLASTPOSER ALLEREDE IVARETATT
Et område som ikke er tatt med i plast
strategien, er arbeidet med å redusere
bruken av plastbæreposer. Det er fordi
dette allerede er ivaretatt. – EU-direktivet
som forplikter landene til å redusere
bruken av lette plastbæreposer er en del
av emballasjedirektivet som kom for noen
år siden. Siden det allerede er innført
EU-regelverk er dette ikke sentralt i
plaststrategien, men det virker jo i samme
retning. Og når Kommisjonen snakker om
at de skal utforme regelverk for å redusere
bruken av andre engangs plastprodukter,
for eksempel take away-emballasje på mat,
drikkebeger og sugerør, tenker de at det kan
gjøres på tilsvarende måte som er gjort for
plastbæreposer, sier Olbergsveen.

OPPGAVER FOR ALLE
Men det er ikke bare Kommisjonen som
skal gjøre en jobb med nye ordninger og
regelverksendringer. Også landene og
industrien selv oppfordres til å gjøre tiltak.
Plaststrategien anbefaler 23 slike tiltak som
enten nasjonale og regionale myndigheter
kan gripe tak i, eller som industrien selv kan
gå løs på. Disse tiltakene er listet opp i et
vedlegg til strategien. De er delt inn i fire
grupper etter målsettingen for tiltakene,
enten de skal forbedre økonomien og
kvaliteten ved materialgjenvinning av plast,
de skal redusere plastforsøpling, styre
investeringer og innovasjon i retning av
sirkulære løsninger eller de skal jobbe for
handling på globalt nivå. Alle punktene er
fordelt på hva myndigheter anbefales å ta
tak i og hva industrien bør gjøre.
– Her er det viktig med samarbeid
og dialog, for dette er ikke noe som
Kommisjonen alene kan løse. Det er
behov for grep fra alle ulike aktører, også
privatpersoner, sier Olbergsveen.
En rapport fra Hege Rooth Olbergsveen
med lenke til strategien og vedleggene kan
leses på Regjeringens nettside.

Industrien og medlemslandene oppfordres til å melde inn forslag til tiltak imot plastforurensning innen 30. juni.

KUTTER UT PLASTEMBALLASJE
Dagligvarekjeden Iceland i Storbritannia meddeler at de vil fjerne plastemballasje på alle
egne merkevarer i løpet av fem år. Selskapet vil legge press på andre dagligvarekjeder.
Som et ledd i å bekjempe plastforurensning vil Iceland fjerne plastemballasje fra 1.400
produktlinjer som involverer over 250 leverandører. Dagligvarekjeden har over 900 butikker
og har gitt seg selv fem år til å fjerne plast på alle egne merkevarer, skriver Mail Online.
Først ut er plastskåler for ferdigmat som skal erstattes med fiberbaserte alternativer laget i
Storbritannia. Plastposer for frosne grønnsaker og andre matvarer skal også bli erstattet med
papirbaserte alternativer. Iceland har fra før fjernet engangs plastsugerør fra sine butikker
og jobber nå med alternativer for plastflasker og melkekartonger.

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE
ANBUDSKONKURRANSE - INNSAMLING OG
GJENVINNING AV KASSERTE KJØRETØY
Gjennom anbudsprosess i 2018 tar Autoretur sikte på å inngå nye avtaler om innsamlings- og gjenvinningstjenester innen 1.1.2019, og med oppstart 1.1.2020. Aktører i gjenvinningsbransjen inviteres til å delta i
informasjonsmøte der Autoretur vil orientere om returordningen og anbudskonkurransen. Det vil også bli
lagt opp til at deltakerne kan stille spørsmål og spille inn tanker og ideer om videre utvikling av returordningen før Autoretur utformer og sender ut sitt tilbudsgrunnlag.
Interessenter som ønsker å delta bes om å sende informasjon om selskapet, redegjøre for relevant
kompetanse, erfaring og for utvalgte referanser for perioden 2015-2017, samt oppgi kontaktinformasjon
(navn, e-postadresse og telefonnr.) til den person som har fullmakt til å representere selskapet. Informasjon
og påmelding sendes pr. e-post til Autoretur ved daglig leder Erik Andresen, erik.andresen@autoretur.no
innen torsdag 1.3.2018. Påmeldingen må også inneholde antall deltakere.
Informasjonsmøte vil bli avholdt torsdag 15.3.2018
kl. 10.00 - 12.00 ved Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Autoreturs kontaktperson: Harald A. Damhaug, telefonnr. 906 45 248.
Autoretur AS er et “non-profit” selskap som skal sørge for at kommersielle og
økonomiske interesser ikke kommer i veien for forsvarlig håndtering av kasserte
kjøretøy til gjensidig nytte for gjenvinningsbransjen og miljøet. Autoretur er eiet
av Bilimportørenes Landsforening og i 2016 behandlet Autoretur til sammen
142 280 bilvrak.
www.autoretur.no

– Bilbransjens eget returselskap

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

|

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

| nr 1 | 2018 |

9

GJENVINNING

Stadig sterke i troen på
lønnsom sirkulærøkonomi

Konsernsjef Erik Osmundsen (49) og Summa Equity-gründer Reynir Indahl (47) foran en vegg laget av drivved på Summas kontor i Vika i Oslo. De to har kjent hverandre
lenge, begge er utdannet på Harvard og har jobbet for konsulentselskapet McKinsey og Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos.

Rett før jul kom meldingen om at Norsk Gjenvinning ble solgt fra private equity-fondet Altor
III til det relativt nyetablerte fondet Summa Equity. Men bak etableringen av Summa står
Reynir Indahl, som også var hjernen bak «reetableringen» av Norsk Gjenvinning i 2011,
gjennom Altors kjøp av Veolia Miljø og Veidekke Gjenvinning.

Av Johs. Bjørndal

Reynir Indahl tar med seg konsernsjef Erik
Osmundsen når Kretsløpet ber han forklare
hvorfor Norsk Gjenvinning fortsatt er en god
investering. De to er gamle kjente, fra skoletiden og flere år som kollegaer.

INVESTERER I TRENDENE
Indahl etablerte Summa Equity som et
nordisk oppkjøpsfond i 2016, sammen med
Christian Melby, Johannes Lien og to svenske
partnere. Han eier selv 30 % av Summa,
som er registrert i Sverige og har 11 ansatte
på kontorer i Stockholm og Oslo. Fondet
forvalter foreløpig 4,6 milliarder kroner og
pengene kommer fra norske investorer,
pensjonsfond, forsikringsselskaper og en
rekke internasjonale fond. Indahl sier dette
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om motivet for nyetableringen: – Vi har
forsøkt å identifisere de globale megatrendene og utfordringene og har endt opp
med fire. Disse er demografiske endringer
– jordens befolkning vil øke fra syv til ti
milliarder, bedre ressursutnyttelse, energieffektivisering, og teknologiutvikling, ikke
minst i form av digitalisering. Vi spisser våre
investeringer imot selskaper som arbeider
med å løse disse utfordringene. Her passer
Norsk Gjenvinning perfekt inn, sier Indahl.
– Finnes det et snev av idealisme her?
– Jeg vil heller si at det er rasjonelt å satse
på virksomheter som er en del av løsningen,
ikke en del av problemet. Kortsiktig tror jeg
det er mulig å tjene penger på veldig mye rart,
men vi har altså valgt denne tilnærmingen.

Mange av våre investorer er genuint opptatt
at pengene deres skal brukes bærekraftig.

– IMPONERT OVER UTVIKLINGEN
Etter Altors oppkjøp i 2011 sa Reynir Indahl
til Kretsløpet at han forventet 20 % årlig
avkastning på den investeringen. Gjennom
det nylig gjennomførte videresalget og et
obligasjonslån opptatt i 2014 er det ikke så
langt unna at Indahl har sine ord i behold.
– Norsk Gjenvinning har vært en god
investering for Altor, sier han.
– Men selskapet har vel ikke hatt den
inntjeningen du så for deg?
– Nei, men Norsk Gjenvinning har vært
gjennom litt av en reise siden 2011. Jeg vil
si at vi overtok en fragmentert skraphandel

som til dels var preget av det jeg vil karakterisere som en uprofesjonell kultur. Det er
brukt mye penger på å rydde opp i dette og
omforme konsernet til et industrielt drevet
selskap som tar bærekraft på alvor. Og jeg vil
påpeke at det gjennom denne prosessen er
levert solide og positive resultater, og 2017
har vært et meget godt år. Jeg har nå vært
ute av dette i to år er imponert over det som
har skjedd denne tiden. Årene Norsk Gjenvinning har bak seg har vært en transformasjonsperiode, nå er tiden inne for vekst.

NORDISK KONSOLIDERING

– Hvordan skal den skje? Avfallsmengdene
er jo i ferd med å stabilisere seg og det ser
ikke ut til å være all verden å tjene på selve
innsamlingen.
– Vi skal videreføre det gode arbeidet som
allerede er gjort med å få en stadig større
del av avfallet inn i vår industrielle verdikjede. Vi er helt avhengige av å gjenvinne
ressursene våre med tanke på den globale
råvareknappheten vi vil oppleve. Norsk
Gjenvinning jobber kontinuerlig med å finne
kundene som vil kjøpe resirkulerte råvarer, og
å sikre høy kvalitet og effektive verdikjeder
for materialene vi gjenvinner slik at de blir
konkurransedyktige mot primærråvarene.
Norsk Gjenvinning skal være en aktør som
virkelig fasiliterer overgangen til sirkulærøkonomi i Norge, det kan hende at vi engasjerer
oss lenger fram i verdikjeden, og jeg har også
tro på en videre konsolidering av bransjen i
Norden.
Her passer det å opplyse om at Summa
Equity sommeren 2016 kjøpte det svenske
selskapet Sortera Group. Det er en lands
dekkende avfallsaktør som hovedsakelig
driver med innsamling og behandling av
BA-avfall, har 240 ansatte og en omsetning på drøyt 700 millioner. Og det satses
offensivt, i løpet av 2017 har Sortera kjøpt
opp byggavfallsaktørenee BIG BAG Group i
Stockholm og DT Recycling i Malmø.

– NØDVENDIG OPPRYDNING
Erik Osmundsen nevner bruken av problemfraksjonen planglass til produksjon av Glava
som et godt eksempel på en ny og kortreist
industriell verdikjede. – Slike løsninger vil vi
se mer av framover, sier han. Osmundsen
forteller også at selskapet nå er inne i år to

av forbedringsprogrammet NG Flyt, som
ytterligere skal rulle ut LEAN og strømlinje
forme prosessene langs hele verdikjeden
fra avfallsbesitter til kjøper av resirkulerte
råvarer.
Tidligere har jo Osmundsen gått høyt på
banen når det gjelder ”compliance”, som altså
betyr etterlevelse av lover, regler og etiske
normer. Han har ikke lagt skjul på at Norsk
Gjenvinning brukte mye energi og penger på
en solid opprydning i årene 2012-2014, men
at man nå håper å ha fått alle lik ut av skapet.
– Noen vil si at du har skapt en stor fallhøyde for både deg og Norsk Gjenvinning.
– Vi har siden 2012 vært gjennom en
kulturendring, og har aldri sagt at alt har
vært eller er perfekt. Situasjonen i 2012
var ikke bra. Vi var helt nødt til å være
tydelige, selv om det enkleste hadde vært
å lukke øynene og la alt fortsette som før.
For meg handler det også om å kunne se
seg selv i speilet hver morgen. Den ryddejobben vi gjorde var helt nødvendig og en
viktig forutsetning, tror jeg, for å hente inn
obligasjonen i 2014, og for Summas kjøp
nå, sier Osmundsen, og Reynir Indahl nikker
bekreftende.

VIL HA STRENGE KRAV
– OG OPPFØLGING

– Gjenvinningsandelen i Norge står jo stille
og mange viktige råvarer – både primære og
sekundære – har falt i pris. Hva skal til for å få
fart på dette igjen?
– Vi må jo ha et lengre perspektiv enn
oljeprisfall og kinesiske importrestriksjoner.
Men det er jo klart at vi ønsker oss det jeg vil
kalle regulatorisk medvind, at myndighetene
blir mer ambisiøse og setter hårete mål. Her
får vi jo hjelp fra EU. All erfaring tilsier at
bransjen, om den får rimelig tid på seg, vil
klare å oppfylle disse. Kravene til gjenvinning
av bilvrak som nå må oppfylles er et godt
eksempel på det. Vi synes videre at miljø bør
vektes tydeligere ved offentlige anbud, for
eksempel 50%. Dersom pris betyr halvparten
vil den alltid være viktig nok. I tillegg håper
vi på en videre utbygging av ordningen som
kan øke innovasjonstakten, som skattefunn
og tilskudd gjennom Enova, sier Indahl.
– Jeg vil også føye til at vi fortsatt ønsker
oss en bedre håndhevelse av regelverket.
Det er fortsatt slik at det kan lønne seg å ta
snarveier. For virkelig å sikre konkurranse på

like vilkår burde myndighetene satse mer på
randomiserte stikkprøver hos avfallsaktørene,
sier Osmundsen.

– GOD EIERFORM

– Dersom eierne av et private equity-fond
skal få den avkastning de forventer må jo
fondets virksomheter selges med ikke altfor
lange mellomrom. Men veien fram til det
sirkulære samfunnet kan jo synes ganske
lang?
– I den nye regjeringsplattformen står det
at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en sirkulær økonomi som utnytter
ressursene bedre. Vi er sikre på at den
utviklingen vil akselerere. Vi skal være med
på neste steg i Norsk Gjenvinnings reise, men
det trenger ikke være noe livslangt forhold.
Norsk Gjenvinning er en framtidsrettet
bedrift med bra vekst som vi tror vil stige i
verdi de neste årene og som altså passer inn i
Summas filosofi, sier Indahl
– Det viktige er ikke hvem som eier et
selskap, men at det driftes profesjonelt. Vi
finner gode eksempler både blant familieeide
og kommunalt eide selskaper med et langt
perspektiv, og blant børsnoterte selskaper
som er opptatt av resultatet det enkelte
kvartal. Private equity er en eierform som gir
god kraft til forandring og til å nå spesifikke
mål i løpet av et antall år. Altor har ikke tatt ut
en krone i overskudd fra Norsk Gjenvinning,
de pengene vi har tjent har blitt tilbakeført
bedriften. Gode eierskifter med nye krefter
og kunnskap kan bidra til å gjøre selskaper
bedre. Så skader det jo heller ikke at eiere og
ledelse passer godt sammen og har et felles
verdisyn, supplerer Osmundsen.
Indahl trer ikke denne gangen inn som
styreleder i Norsk Gjenvinning, slik han gjorde
i 2011. Her fortsetter den rutinerte industrilederen og tidligere Elkem og REC-direktøren
Ole Enger (69), han har innehatt vervet
siden i fjor. – Han har tilført mye industriell
kompetanse, bruker mye tid på selskapet og
har veldig god styring, sier Indahl.

«

… vi overtok en fragmentert
skraphandel som til dels var
preget av det jeg vil karakterisere
som en uprofesjonell kultur.

»

ANNONSEINFORMASJON 2018
Ta kontakt for å få tilsendt medieinformasjon for 2018.
Neste utgivelse: Nr.2-2018 (april) - Annonsefrist 15. mars.

Annonseansvarlig: Arnt Erik Isaksen - Tlf. +47 411 61 619 / arnt.erik.isaksen@ﬂexkonsult.no
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PORTRETTET

Kommunene overtar renovasjonen
av Trøndelag
De interkommunale selskapene Innherred
Renovasjon (IR), HAMOS og MNA etablerer nå
selskapet Retrans Midt AS, som i løpet av våren
skal overta innsamlingen av husholdningsavfall
i alle de 34 eierkommunene. Direktør Geir Tore
Leira i IR mener dette er et godt grep for å sikre
kvalitet og stabilitet i tjenestetilbudet.
Av Johs. Bjørndal

De tre interkommunale
selskapene eier hver sin
tredel i det nye selskapet og
deres driftsledere skal utgjøre
styret, med Torbjørn Evjen
fra HAMOS Forvaltning som
styreleder. Daglig leder er
foreløpig Bjørn Heggelund fra

IR, det nye selskapet skal overta
innsamlingen i flere kommuner
på Innherred allerede 5. februar
og søker nå etter sjåfører.

ULIK FORSTÅELSE
Bakgrunnen for etableringen
av det nye interkommunale

Geir Tore Leira, direktør i Innherred Renovasjon, overtar ansvaret for innsam
lingen mindre enn fire uker etter at kontrakten med Retur as ble sagt opp.

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

LF520R Radiell sving:
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Kapasitet: Opptil 500 t/t • Opplagshøyde: 9 m • Mater: 7 m³ • Vekt: 23 tonn

også i store deler
selskapet er her som andre
steder misnøye med den
private leverandøren. Siden 1.
oktober 2016 har selskapet
Retur AS utført innsamlingen
av husholdningsavfall i Malvik,
Selbu, Meråker, Inderøy, Tydal,
gamle Leksvik kommune og deler
av Stjørdal, til sammen rundt
12 000 husstander. Dette har
ikke fungert tilfredsstillende og
etter en periode der selskapene
har stått langt fra hverandre i
forståelsen av enkelte elementer
i kontrakten, som det heter i en
utsendt pressemelding, møttes
de onsdag 10.01 til forhandlinger.
Partene kom da til enighet om
at Retur AS sier opp sin kontrakt
med IR, som altså selv vil ta
ansvar for innsamlingen i de
berørte kommunene fra 5. februar.
Fra før har IR utført innsamlingen
i egenregi i kommunene Levanger,
Verdal, Frosta og deler av
Stjørdal. Partene ønsker ikke å
gå nærmere inn i detaljene rundt
grunnlaget for oppsigelse, heter
det videre i pressemeldingen,
men Trønder-Avisa skriver at
manglende henting i romjula er
en del av bildet. Stig Fjærli, daglig
leder i Retur as, sier derimot til
avisa at uenigheten mellom de to
selskapene i all hovedsak handler
om HMS. – Det er en del godkjente
private veger som ikke egner seg
til å kjøre søppelbil på. Noen av
dem er veldig smale og mangler
snuplass, uttalte Fjærli til TrønderAvisa i romjula. Geir Tore Leira
nøyer seg med å si at han har en
annen virkelighetsoppfatning.

– FLERE KAN FÅ VÆRE MED
Han vil derimot gjerne fortelle
om etableringen av det nye
transportselskapet Retrans Midt
AS. – Vi ønsker å ha lokalkjente
og stabile renovatører og da tror
vi dette er måten å gjøre det på.
Vi har hatt stor gjennomtrekk og

«

til dels sjåfører som verken
kunne norsk eller engelsk. Nå
tilbyr vi faste jobber med bedre
lønnsbetingelser, pensjons- og
forsikringsordninger. Innen
sommeren regner vi med å ha
16-17 biler og vi er åpne for
at flere kommuner kan koble
seg på, sier han. Det er så vidt
Kretsløpet forstår lite aktuelt
å overta personell eller biler fra
Retur as. – Bilene de kjøpte inn
er lite egnede for våre forhold,
sier han.

OGSÅ MNA SIER OPP
KONTRAKTEN
Men også i Namdalen skjer
det endringer. Her har Midtre
Namdal Avfallsselskap samlet
inn i egenregi siden 1. august
i kommunene Leka, Bindal,
Nærøy og Vikna, etter at
renovatøren Miljøservice
Ottersøy kastet inn håndkleet
i sommer.
Og nå forteller daglig leder
Asle Hasselvold at de nylig
har sagt opp kontrakten
med Retur as for selskapets
øvrige ni kommuner og at det
nyetablerte selskapet vil overta
renovasjonen her fra 1. mai.
Heller ikke Hasselvold vil si så
mye om hva som ligger bak
hevingen av kontrakten. – Vi
hadde vel noe ulik forståelse
av hva oppdraget innebar, sier
han.
I de 11 kommunene som
eier Hamos Forvaltning er
det datterselskapet Retura
Sør-Trøndelag som har hatt
anbudet på renovasjon. Men
denne kontrakten går ut 1. mai
og daglig leder Trygve Berdal
sier det er vedtatt i Hamos'
representantskap at det
nyetablerte selskapet vil overta
innsamlingen fra da.

– Vi ønsker å ha lokalkjente og stabile
r enovatører og da tror vi dette er måten
å gjøre det på.

»

GJØR KLAR TIL
VÅREN*
Lukket
kombicontainer
10m3
Byggcontainer
5m3

Åpen liftcontainer
10m3

Krokcontainer
22m3

* Ca. to mnd. leveringstid

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50
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Gründerne bak Norsk Gjenvinning
I 40 år var det som senere
ble Norsk Gjenvinning en
tradisjonell skraphandel på
Grefsen. Det var lite snakk om
å fasilitere sirkulærøkonomien.
Men en foretaksom sønn og en
far som ga frie tøyler la i løpet
av få år grunnlaget for dagens
konsern.

Av Johs. Bjørndal

Adolf Jahr etablerte en liten skraphandel
Dannevigsgata på Sagene i 1926, men
flyttet allerede i 1928 opp til jernbanetomta
på Grefsen stasjon. Under navnet Aker
Flaske- og Skraphandel ble det handlet med
filler og skrap om sommeren og brensel om
vinteren. I tillegg ble det handlet med poteter
og petroleum, som det het den gangen.

EN ANNEN VERDEN
Sønnen Thorleif Jahr er født i 1928 og ble
tidlig involvert i denne geskjeften. – Jeg
var vel der daglig fra jeg fylte seks år. Vi
hadde flyttet opp på Kjelsås, men der nede
møtte jeg en annen verden enn på skolen.
De såkalte dragerne kom med filler og
flasker på håndkjerrer. Disse var samlet inn
i villastrøkene eller plukket på de mange
private småfyllingene som fantes over alt den
gangen. Det kom mange såkalte lasaroner
som ikke akkurat var født med sølvskje i
munnen, men jeg vil si de ble møtt med
respekt. Det var også stor byggeaktivitet på
den tida og mye snaus, men vi kjøpte ikke ting
vi skjønte var stjært, forteller Thorleif.
Han forteller at de også solgte ved på
avbetaling og at han ikke var gammel før han
ble sendt rundt med regningene. Og noen
minner fra denne tiden har brent seg inn. 
– Jeg skulle hente penger hos fru Haarklau,
som drev en systue. Jeg var våt som en katt
for det regnet og jeg hadde ikke jakke. – Jeg
skal sy en jakke til deg, sa hun og fant fram
noen stoffrester. Neste gang jeg kom fikk jeg
jakke, men gangen etter kom jeg igjen uten
og hun spurte hvorfor. – Mor syntes den var
så fin at hun mente jeg burde spare den til
søndagene, måtte jeg forklare.

KOSTNADSBEVISST FAR
Thorleif lar det også skinne gjennom at
heller ikke faren Adolf var av dem som slo
om seg med gryn. – Han hadde tidlig telefon
på kontoret, men den kunne bare brukes til
inngående samtaler, han hadde nemlig satt
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Thorleif Jahr (89) forteller gjerne om tida i skraphandelen på Grefsen og Håkon (63) ser med stor glede tilbake på
tida da han fikk virksomheten til å ekspandere til et landsomfattende konsern.

en hengelås på som blokkerte nummerskiva,
humrer han. Og forslag fra junior som innebar
utgifter falt ikke i god jord. – Da vi begynte å
presse papir lesset vi i flere år ballene på bil
med håndmakt, å kjøpe en truck syntes han
var helt unødvendig, erindrer han.
I de første 30-årene var det ikke fett
for noen, og slett ikke for en skraphandler.
Det var virkelig andre tider: – Vi kjøpte en
Ford lastebil i 1935, jeg husker den hadde
registreringsnummer C-10335. I 1938
begynte det å gå bedre og vi byttet til en
større bil. Den hadde nummeret C-10471, på
de tre årene var det altså registrert 136 biler
i Akershus, erindrer Thorleif Jahr (Grefsen lå
i Aker kommune fram til kommunesammenslåingen i 1948. Til sammenligning ble det i
2016 vraket 13 477 biler i Akershus).

– BURDE SKYTES
Under krigen ble bilene rekvirert av tyskerne
og de ansatte i skraphandelen fikk hendene
fulle med å produsere generatorknott, som
altså er små vedstykker, helst av or. Disse
kunne ved hjelp av forgassing brukes til å
holde biler og busser i gang. Thorleif Jahr
viser fram et solid arr på tommelen som
skriver seg fra kløyving av slik knott. – Jeg
husker tyskerne hadde med seg russiske
krigsfanger for å sjaue knottsekker. Fangene
var gjerne i en elendig forfatning og jeg lurte
meg til å gi en som knapt klarte å holde seg
på beina litt geitemelk – vi hadde faktisk en
geit i skraphandelen – når jeg trodde tyskerne
så en annen vei. Men da fikk jeg rettet en

pistol imot meg og klar beskjed om at sånne
som meg burde skytes.

OMFATTENDE OMBRUK
Også godt inn i etterkrigstiden var virksomheten på Grefsen en allsidig skraphandel, med
et betydelig innslag av ombruk. – Fattern drev
også med riving og vi solgte både trematerialer og murstein. På denne tida ble det bygd
mye hytter oppover langs Gjøvikbanen, ved
Sandermosen og Movann. Jeg husker godt
at særlig arbeiderne på Spikerverket kom
og buntet sammen plank og dro med seg på
toget, det var jo åpne plattformer ute i enden
av vognene den gangen. Vi hakket også
murpussen av murstein som vi solgte, men
dette foregikk oftest ute på rivningstomtene,
forteller Thorleif Jahr.
Men i 1964 startet Adolf Jahr med det som
senere skulle gi støtet til at virksomheten
utviklet seg til et konsern, nemlig innsamling
av returpapir. Den første tida ble papiret
levert til Fjellhammer Brug, som brukte det
i produksjonen av såkalt filtpapp, en type
kartong. Etter hvert ble også Håkon Jahr (født
1953) involvert i bedriften og Thorleif Jahr
beretter muntert om lønnsforhandlingene
mellom sin far og sin eldste sønn: – Håkon
ville ha bedre betalt og pappa tilbød ham 50
øre timen. – Vi ska'kke si 50 øre halvtimen a
bestefar, smalt det fra guttungen. Men det
var god tone og aldri noen høylydte krangler,
det var bare ikke noen tvil om hvem som
bestemte, sier han.

FRIE TØYLER FØR FYLTE 20
I 1972 bestemte Adolf Jahr, som da var 71 år,
seg temmelig plutselig for at nok var nok og
erklærte at han ville pensjonere seg. – Da sa
jeg til Håkon at hvis han ville utvikle virksomheten videre skulle han få frie tøyler. Jeg
hadde selv erfart det motsatte og bestemte
meg for å gjøre det helt annerledes, forteller
Thorleif. – Jeg var 19 år og hadde egentlig
planer om å studere juss, men jeg ombestemte meg raskt. Det er rart å tenke på at
da jeg begynte var Oslo en industriby og
kundene våre lå rundt oss. Papiret gikk som
sagt til Fjellhammer Bruk, støpejernet til Jøtul
i Lodalen, skrapjernet til Spigerverket og
kobberet til malingfabrikken Nordox i Østensjøveien. Og så hadde vi nabobedriften Foss
Jernstøperi, jeg husker vi leverte en syv tonns
jernkladd fra et skipsverft dit, den sprengte
de faktisk i stykker for å få smeltet den om,
erindrer Håkon Jahr.

STERKE MOTKREFTER
I mellomtiden hadde etableringen av
treforedlingsbedriften Sande Paper Mill, som
hadde spesialisert seg på å produsere bølgen
i bølgepappen, ført til at etterspørselen
etter returpapir økte kraftig. Og det var altså
satsing på denne fraksjonen som ga støtet
til ekspansjon for familiebedriften, som etter
hvert tok navnet Jahr & Sønner, siden Håkons
bror Morten også ble engasjert i bedriften.
Håkon Jahr forteller gjerne om denne tiden
og hvilke motkrefter han måtte hanskes
med. – Sande Paper Mill etablerte innkjøpsselskapet AWA, som satte i gang et systematisk
arbeid med å skaffe bedriften råstoff. Men
det fantes jo syv andre papirfabrikker som
var interessert i returpapir og hittil hadde
skaffet seg dette lokalt. Disse følte seg truet
og etablerte sitt eget felles innkjøpsselskap
Industrifiber AS. Dette selskapet fikk til en
avtale med AWA om å dele landet mellom
seg, noe Pristilsynet faktisk godkjente. Når
de inngikk denne delingsavtalen, ble det
Oslo-baserte innsamlingsselskapet Returpapir AS etablert, eid av Industrifiber og AWA
med en halvpart hver, forteller Håkon.

direktør Arild Holland, forteller Håkon.
Konsekvensen av papirindustriens organisering var at all omsetning i Oslo skulle gå
via Returpapir as. Dette fungerte nokså greit
i gode tider hvor fabrikkene hadde behov
for mye returpapir. – Men midt på 70-tallet
ble det en lavkonjunktur og papirfabrikkene
hadde ikke behov for alt som ble samlet inn.
Returpapir as, som var vår største konkurrent på innsamlingssiden, prioriterte i denne
fasen å levere sitt eget volum til fabrikkene
og vi hadde jernbanetomta full av papir. Jeg
sa at papirfabrikkene kunne få kjøpt papiret
direkte, men at vi ikke godtok noen mellomledd.

RENA KARTONG BRØT
UT AV KARTELLET
– På denne tiden hadde jeg fått god
kontakt med direktør Thord Hansson i et
av de svenske innkjøpsselskapene, PÅAB
(Paperåtervinning AB). Jeg hadde ferdig
signert kontrakt om at de kunne kjøpe hele
vårt volum i de neste 10 årene, men visste
at det ville bli brukt mot oss i markedet,
at vi da var illojale mot norsk industri. Jeg
ba da om et møte med samtlige fabrikker i
Norge som brukte returpapir som råstoff for
å avklare situasjonen. Møtet ble holdt i PSF
sine lokaler og der satt jeg alene, en ungdom
i begynnelsen av 20-årene, og møter 15
dressklesse middelaldrende menn med lang
erfaring. Jeg meldte at hvis jeg ikke kunne
handle direkte med dere som papirfabrikker
så jeg meg nødt til å sende over den ferdig
signerte kontrakten til Sverige og begynne
mine leveranser dit. Svaret var at de ikke ville

godta dette. Da ba jeg om at det ble skrevet
et referat fra møtet. Det nektet de å gjøre. Ja
vel, da sender jeg et referat fra møte selv, sa
jeg. Da ble det en meget trykket stemning,
men direktør Bjørn Mehus på Rena Kartong
brøt stillheten og sa: – Jeg kjøper av Håkon,
dere får gjøre hva dere vil. Dette var starten
på et langt og godt forhold til Rena Kartong,
dette skaffet oss også goodwill i NSB, som
vi fortsatt leide tomt av, siden det var lengre
jernbanetransport til Rena enn til Sande
Men i 1979 var tilværelsen på Grefsen
stasjon slutt, da var Jahr & Sønner eneste
gjenværende bedrift på det tidligere så
blomstrende industriområdet. – NSB krevde
at alle leietakere brukte toget til sin vare
transport og til slutt var det bare vi som
gjorde det, forteller Håkon. – Vi hadde noen
år tidligere kjøpt et småbruk på Økern og
vi flyttet etter hvert inn i nye lokaler der,
supplerer Thorleif.

HEMMELIGE FORHANDLINGER
I 1984 kjøpte Jahr & Sønner opp den tidligere
«hovedfienden» Returpapir AS, som hadde
mottak og sorteringsanlegg på Ulven i Oslo.
– Anlegget var ikke spesielt godt drevet og
det lå mye papir der, erindrer Håkon. Jahr &
Sønners innsamling av returpapir fortsatte
altså å øke og en av dem som ønsket bedre
kontroll på denne råvaren var direktør Jan
Arthur Iversen i Glomma Papp. – Han prøvde
to ganger å kjøpe virksomheten vår, men var
ikke villig til å betale det jeg forlangte. Han
var også uenig i at Returpapir AS ble solgt til
oss og i etterkant av dette erklærte han oss
krig. Men da denne krigen var på det heteste

MØTT MED TRUSLER
– Og selv om vi utover på 70-tallet ikke
samlet inn mer enn 3-4000 tonn papir
årlig, var vi likevel på den tiden en betydelig
leverandør til industrien. Jeg fikk etter hvert
kontakt med flere andre innsamlere og i
1973 etablerte vi Norges Returpapirforbund, en gjeng unge gutter som den gang
så mektige Papirindustriens Sentralforbund
(PSF) nektet å møte dersom de ikke fikk
medlemslista vår. Innkjøpsselskapene hadde
truet med at dersom man meldte seg inn i
Norsk Returpapirforbund ville det få konsekvenser for leveransene. Men vi engasjerte
advokat og fikk etter hvert møte med PSF-

Adolf Jahr på skraphandlerkontoret, der kasseapparatet var det dominerende møbelet.
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GJENNVINNING
ringte han plutselig en dag og sier: Håkon, jeg
er ”fed up” av innsamlingen. Kan du tenke deg
å kjøpe våre innsamlingsvirksomheter i Oslo
og Sarpsborg? Ja, sier jeg, det er vi interessert
i. Hvordan tenker du prosessen? Jan Arthur
sier da: – Vi må møtes et sted hvor ingen ser
at vi snakker sammen. Kan du møte meg på
Müllerhotellet på Mastemyr. Fra resepsjonen
opp trappen til høyre bak en søyle sitter jeg
på angitt tidspunkt, passer det? Vi ønsket
også å se anlegget i Sarpsborg og da mente
han at det eneste sikre tidspunkt for ikke
å bli sett sammen var 1. mai klokka 7 om
morgenen. Avtalen ble raskt klar og vi overtok
1. juni 1987.

nelsen på nær sagt alt og kostet det samme
å bli kvitt. Det var faktisk en av sjåførene
våre, Jan Gulbrandsen, som i 1975 foreslo
at vi skulle kjøre det ”beste” avfallet inn på
tomta for å sortere det i ulike fraksjoner før
vi leverte det videre. Vi begynte med det,
tok ut papir, metall og trevirke og begynte å
presse restavfallet før vi transporterte det
til Grønmo. Det var ganske smart ettersom
leveringen til deponiet ble fakturert etter
volum. Vi opparbeidet gradvis erfaring med
hva som fungerte og i 1983 åpnet vi landets

OPPKJØP AV INNSAMLERE
Dette var støtet til et oppkjøpsraid som i
første omgang var rettet mot innsamlere av
returpapir. Blant annet slo Jahr & Sønner kloa
i returpapirinnsamlingen i Trondheim, rett
foran nesa på TRV-direktør Erik Jondum.
– Han tilga meg aldri, humrer Håkon. I løpet
av noen få år hadde Jahr & Sønner fått
kontroll over 75 % av returpapiret som ble
samlet inn i Norge, det dreide seg om rundt
60 000 tonn årlig, sier Håkon. – Det gikk
ganske fort i svingene, supplerer faren Thorleif. I 1989 ble Håkon kontaktet av virkesdirektør Gunnar Lerfaldet i Norske Skog. Han
mente det i løpet av kort tid ville bli innført
produsentansvar for papir og ville gjerne
kjøpe seg inn i virksomheten. – Det endte med
at Norske Skog og etter hvert M. Peterson i
Moss kjøpte 41% av aksjene hos oss, forteller
Håkon Jahr.

NAPPETAK MED RENHOLDSVERKET
Han kan også berette om nappetak med den
daværende lederen for Oslo Renholdsverk,
Gunnar Værnes. – Han var ganske direkte,
under åpningen av sorteringsanlegget
overrakte han meg en kniv og sa: – Det er
en gammel norsk tradisjon at de man gir en
kniv ønsker man livet av. Men det ikke deg
personlig jeg vil til livs, men virksomheten din,
sa han i sin hilsningstale. Og dette prøvde
Værnes blant annet å få til gjennom å endre
gebyrsystemet på Grønmo fra volum til vekt.
– Vårt svar var å laste om restavfallet og kjøre
trailer med henger ned til Frevar i Fredrikstad.
Dette ble forsøkt stoppet, under henvisning
til en forskrift om kommunens styringsrett
over avfallet. Saken gikk til Miljøverndepartementet som konkluderte med at det ikke var
hjemmel for å nekte denne transporten, sier
Håkon Jahr. Han ble også innkalt til Samferdselsdepartementet som mente han manglet
bevilgning til transport på annet enn flatvogn. Svaret ble å kjøpe biler med bevilgning
fra eksisterende virksomheter.

NAVNESKIFTE OG OPPKJØPSRAID

FØRST PÅ SORTERING
Men da hadde Jahr & Sønner for lengst
begynt å ekspandere på et annet område,
nemlig transport og sortering av avfall. – Fram
til midten av 70-tallet var avfall fellesbeteg-

første sorteringsanlegg for næringsavfall
på Haraldrud. Dette var en svært lønnsom
periode, siden vi fortsatt kunne ta full pris på
alt som kom inn, forteller Håkon Jahr.

Thorleif Jahr viser fram maleriet av seg selv foran
håndkjerra og faren Adolf, som grunnla skraphandelen.

Rundt 1990 var ikke Jahr & Sønner lenger
bare en familiebedrift, men et aksjeselskap
med virksomhet flere steder, og etablerte
industribedriften på eiersiden. Tiden var
inne for et navneskifte og fra 1991 tok
virksomheten navnet Norsk Gjenvinning AS.
Veksten fortsatte for fullt gjennom 90-tallet,
bare i 1995 overtok Norsk Gjenvinning 13
selskaper og utvidet porteføljen til å omfatte
dekk, spesialavfall og entreprenørtjenester.
Året etter kom bunnsolide selskaper som

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av jern

Virvelstrømseparator VS1000
Separering av aluminium, kobber, zink, etc.

MagnetGrip «The sky is the limit»
Sortering av byggavfall

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005
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HELLER MENIGHETSARBEID

Norsk Hydro, Gjensidige, Vesta, Tiedemanns og Høegh inn på eiersida gjennom
en kapitalutvidelse på 88 millioner kroner.
Samtidig engasjerte Norsk Gjenvinning seg
omsetning av jern og metall, blant annet ved
etablering av fragmenteringsverk i Orkanger
og oppkjøp av Brødrene Londons virksomhet
på Haraldrud.

SOLGTE TIL FRANSKMENNENE
– Da emisjonen ble gjort i 1996 var avtalen
at vi skulle gå på børs med selskapet i løpet
av tre år. Men da vi skulle begynne denne
prosessen i 1999 sa de tre meglerhusene vi
kontaktet at det ikke ville bli noen omsetning
på denne aksjen og at de ikke ville gå inn i en
slik prosess. Men vi hadde lovet våre aksjonærer en exit og startet en salgsprosess,
forteller Håkon. Det begynte også å røyne
på motivasjonen for konserngründeren som
hadde kjørt med gassen i bånn i 30 år. Og
resultatet av denne prosessen kjenner vi, 
i 1999 ble samtlige aksjer i Norsk Gjenvinning
solgt til det franske CGEA-Onyx konsernet og
tok etter hvert navnet Veolia Miljø.
Men det stoppet slett ikke veksten
med stadig nye oppkjøp. Bare i 2001 ble
selskapene Vestfold Gjenvinning, Firing
Returpapir, Sarp Norway og Oslo Follo Miljø
kjøpt opp og metallselskapet Normet Group
ble etablert. Norsk Gjenvinning kjøpte også

Håkon Jahr bruker nå det meste av sin tid på
eiendomsselskapet Jahr Gruppen og menighetsarbeid
i Filadelfiakirken i Oslo.

fyrkjelen ved Sande Paper Mill, som kunne
brenne såkalt foredlet avfallsbrensel. Men
dette ble ingen suksess, etter som fabrikken
som trengte energien gikk konkurs året etter.
Håkon Jahr trakk seg tilbake høsten 2002 og
har siden brukt sin tid på eiendomsinvesteringer og arbeid i Filadelfiakirken i Oslo.

Men da equityfondet Altor kjøpte avfalls
konsernet «tilbake» fra franskmennene i
2011 og atter tok navnet Norsk Gjenvinning,
fikk Håkon Jahr tilbud om å sitte i styret. 
– Og det har jeg gjort helt til i fjor. Det har
vært interessant å følge med, men nå gidder
jeg ikke lenger sitte hele dagen å gjennomgå
bunkevis med regneark, sier han. Da bruker
han heller denne tida i landets største
pinsemenighet med 50 ansatte. Dette er
et engasjement han er vokst opp med og
definitivt deler med faren.
– Jeg har sittet i menighetens eldsteråd i
32 år, det er nok rekord, humrer Thorleif. 
De to snakker varmt om dette menighetsarbeidet og om betydningen av å engasjere
seg i noe som er større enn seg selv og
egen familie. – Jeg er grunnleggende glad i
mennesker og har vært det bestandig. Tror
jeg fikk det innprentet allerede som guttunge
på skraphandlertomta, sier Thorleif.

«

… jeg sa til Håkon at hvis han
ville utvikle virksomheten videre
skulle han få frie tøyler. Jeg hadde
selv erfart det motsatte…

»

TERMINATOR AVFALLSKVERNER
TERMINATOR Universalkvern
Markedslederen som kverner de
krevende og vanskelige
avfallsfraksjonene
Kverner også returtrevirke effektivt
med lavt innhold av finstoff i
sluttfraksjonen

Nye Multistar One stjernesikt
Ny, effektiv og enkel produksjonslinje spesielt
godt egnet for returtreflis og annet treavfall
Krokløftmontert elektrisk drevet stjernesikt
Produserer i kombinasjon med grovkvern
effektivt ønsket fliskvalitet.
Kun overstørrelsen fra siktet returneres
automatisk tilbake til kverna for 2. gangs
kverning

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

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

Stena Recycling først med
elektrisk tungtransport
Stena Recycling kaster
seg nå inn i det på
gående rallyet om å ligge
i front på elektrifisert
avfallstransport.
Selskapet blir ifølge en
pressemelding det første
i verden som begynner å
kjøre elektriske lastebiler
som er godkjent for en
totalvekt på 50 tonn. I
løpet av våren 2018 skal
to nye biler settes i drift
mellom Oslo og Moss og
lasten er aske fra avfalls
forbrenningsanleggene i
hovedstaden.
Av Johs. Bjørndal

Fra 1. mai vil dette bli et vanlig syn ved Stena Recycling sitt anlegg på Solgård ved Moss.

Daglig går det nemlig 12 lass med til sammen
rundt 250 tonn aske fra anleggene på
Klemetsrud og Haraldrud til Stena Recycling
sitt anlegg i Moss, der metallet i asken
sorteres ut for gjenvinning ved hjelp av et
mobilt anlegg fra danske Meldgaard Miljø.
Stena overtok denne aktiviteten 1. juli 2016,
tidligere gikk asken til Norsk Gjenvinnings
anlegg på Nes. Nå transporteres den til
Solgaard ved Moss og tilbake igjen vil
bilene transportere importert avfall som blir
fjernvarme i Oslo. Omfanget av virksomheten
krever at bilene ruller i skytteltrafikk, noe som
betyr 26 000 mil pr år. Når denne trafikken nå
blir elektrifisert, betyr det at ca 120 000 liter
diesel spares hvert år. Dette gir reduserte
CO2-utslipp på drøyt 320 tonn per år, heter
det.

oppdraget er meget velegnet for elektriske
lastebiler. Avstanden er passende og bilene
kan lades i 20 minutter ved hvert stopp.
En lengre ladning finner sted om natten,
forklarer Max Trandem, adm. dir. i Stena
Recycling AS.
– Vi er veldig glade for at teknologien nå
har kommet så langt at vi kan begynne å
kjøre med helt elektriske lastebiler med tung
last i daglig trafikk. Det er positivt både for
klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for
sjåførene som får et bedre arbeidsmiljø og
en helt annen kjøreopplevelse. En el-lastebil
er roligere, jevnere og har mye mer kraft
enn en vanlig dieselbil. I tillegg bidrar vi
til Oslo kommunes miljømål om å halvere
klimagassutslippene innen 2020, sier
Trandem

– PERFEKT OPPDRAG

TILFREDS KUNDE

– Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke

I Oslo kommune, som har vedtatt et mål
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om å redusere sine klimautslipp med 50
prosent innen 2020, er man naturligvis godt
fornøyd med denne investeringen: – For oss
og for innbyggerne i Oslo, er dette en veldig
positiv og spennende nyhet. Vi er med og
tar de første skrittene mot elektrifisering
av tungtransport på vei. Vi får en mer
bærekraftig håndtering av både drivstoff
og restprodukter i fjernvarmeproduksjon.
Virksomheten som helhet vil gi en betydelig
mindre klimapåvirkning, sier Matthias Franke,
avdelingsdirektør i Energigjenvinningsetaten.

– BARE BEGYNNELSEN
De nyutviklede elektriske lastebilene, som
altså er de to første eksemplarene i verden
som settes i kommersiell trafikk, leveres
i løpet av våren 2018. Bilene kommer fra
den nederlandske produsenten Emoss
som har levert elektriske kjøretøy i ti år,
men aldri før i denne størrelsen. – Dette

er det første steget. Hvis det fungerer,
undersøker vi muligheten for å bytte til
elektriske lastebiler i andre deler av Stena
Recycling. Jeg håper også at vi kan inspirere
andre selskaper til å bytte til elektriske
alternativer der det er mulig, sier Max
Trandem.

– VESENTLIG DYRERE
Svein Alfstad er transportsjef i Stena
Recycling Norge og kan bidra med litt mer
spesifikke opplysninger om de nye bilene:
– Fulladet kan disse bilene kjøre 15 mil med
fullt lass, det betyr at de klarer tur/retur
Oslo-Moss før de må lades. ABB skal levere
en nyutviklet hurtiglader som leverer 150
kW, den skal brukes til den kjappe ladingen
mellom turene, forteller han. Alfstad
sier videre at den første av de to bilene
forventes å være driftsklar 1. mai. Meningen
er at disse bilene ikke skal kjøre tomme
tilbake til Oslo, men frakte avfall fra Stenas
anlegg i Moss til forbrenningsanleggene i
hovedstaden.
På spørsmål om pris svarer Alfstad at
de elektriske bilene er "vesentlig dyrere"
enn konvensjonelle tungbiler, men at
Enova har støttet prosjektet, som omfatter
innkjøp av to biler og den nye ladeenheten.
Enova har bidratt med halvparten av
merkostnadene i lignende prosjekter og på
deres hjemmesider framgår det at Stena
Recycling ble tildelt 3,83 millioner kroner i
oktober i fjor.

Elektrisk innsamling
i gang i Sarpsborg
Riktig nok noe forsinket i forhold til
planene satte Norsk Gjenvinning 4.
januar i gang med elektrifisert innsamling av husholdningsavfall i Sarpsborg.
Og førsteinntrykket skal være godt, de
to bilene fungerte utmerket og hadde
mer enn 50% av batterikapasiteten
intakt etter en full dag på veien.
Bilene er stillegående, men likevel
sikre. – Vi har fått installert et spesielt
kamera i bilen som sikrer at vi ser alt som
ferdes i blindsonen for bilen. Dette gjør
det mye enklere for oss og vi føler oss
sikrere når vi er ute og kjører forteller

Patrick Adolfsen og Hans Peter Schonhowd, som er mannskap på den ene bilen.
De er begge entusiastiske til nyvinningen
og deler kjøringen mellom seg slik at
begge får rundt halvparten av tida bak
rattet.
Ordfører Sindre Martinsen-Evje er etter å
ha vært med på en tur ikke mindre begeistret: –Ære være våre ansatte som jobbet
med dette anbudet. Vi blir flere innbyggere
og må derfor sikre enda flere bærekraftige
løsninger. Da er det ekstra gøy når det
skjer i praksis, sier han entusiastisk.

«

…disse bilene kan kjøre med
fullt lass tur/retur Moss før de må
lades.

»

Hans Arild Schonhowd, sjåfør for Norsk Gjenvinning, er svært fornøyd med sitt nye elektriske kjøretøy,
som sies å være de første elektriske renovasjonsbilene med to kammer.

I samarbeid med Fredheim Maskin AS

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

 Optisk båndvekt
 På aller typer masser og på
aller typer transportbånd

 Innovative og banebrytende maskiner for behandling av biomasse, trevirke,

 2 i 1 Måling og kontroll

 Stjernesikt 2F / 3F, Saktegående Grovkvern Targo 3000, Flipflowsikt 2F / 3F,

 Meget høy nøyaktighetsgrad

matjord, kompost, avfall, klebrige / fuktige masse m.m SALG og UTLEIE.
Vindsikt, Trommelsikt, Steinutskiller m.m

 Online overvåking
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DEBATT

Står våre klima- og miljømyndigheter støtt i deponisaken?

Knut Schüller, leder av
aksjonsgruppa «Vern om
Grenland», er ikke impo
nert verken over Miljømyn
dighetenes eller Bellonas
håndtering av deponisaken
i Brevik. Foto: Vivi Sævik,
Porsgrunn Dagblad.

Olaf Brastad er i Kretsløpet nr 5-2017 sitert på at prosessen Miljødirektoratet
har gjennomført når det gjelder å finne nye lokasjoner for uorganisk farlig avfall
har vært grundig og god. Det er vi mildt sagt uenige i.					
Av Knut Schüller, Vern om Grenland
			
				
Det var på høstens Farlig
Avfall-konferanse at Olaf Brastad
kommenterte saken – og spesielt
Jonas Gahr Støre sitt utspill i
valgkampen: – Det som derimot
er betenkelig er når ansvarlige
politikere ikke setter seg inn i
dette og hører på denne fagmyndigheten, men isteden fraskriver
seg ansvaret og gjemmer seg
bak det sirkulære økonomibegrepet. Jeg er oppriktig forbanna
over at noen prøver å få fram et
budskap om en virkelighet som
ikke er der, og ikke er villige til
å ta inn over seg at vi faktisk i
uoverskuelig framtid vil ha en
farlig avfallsutfordring, 
sa Brastad.

SVIKTENDE GRUNNLAG
Det jeg ønsker å få frem i dagen
er norske miljømyndigheters
framferd, og promotering av
Dalen gruve til deponi. Og
hvordan dette kan ha påvirket
Olaf Brastad og prosessen
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frem til idag. Fra våren 2015,
og utover sto det å lese i et
utall aviser og tidsskrifter en
henvisning til en vurdering av
Dalen gruve. Det var direktør
Ellen Hambro som gav uttalelsen
som lyder
"Med det vi vet i dag, mener
Miljødirektoratet at disse
gruvene ut fra en miljøfaglig
vurdering kan være særlig godt
egnet".
Direktør Ellen Hambro har på
direktoratets egen nettside, og
gjentatte ganger uttalt seg til
norsk presse om egnetheten
av Dalen gruver i Brevik som
fremtidig nasjonalt deponi for
farlig uorganisk avfall. Hun
uttaler dette med referanse til
at det foreligger en miljøfaglig
vurdering som understøtter
hennes påstand. Påstanden
som er fremført flere ganger er
som følger. "Med det vi vet i dag,
mener Miljødirektoratet at disse
gruvene ut fra en miljøfaglig

vurdering kan være særlig godt
egnet".

FIKK IKKE INNSYN
Denne påstanden blei fremsatt på tross av at det eneste
som forelå på denne tiden var
regiongeolog for Telemark,
Vestfold og Buskerud Svend
Dahlgrens høringsuttalelse av
1. desember 2014. Her tar regiongeologen klart avstand fra
etterbruk av gruvene til deponi.
Denne høringsuttalelsen ble
unndratt som saksfremlegg ved
Porsgrunn bystyres behandling av saken 5. mars 2015.
Jeg henvendte meg gjentatte
ganger til direktoratet for å få
denne påståtte miljøfaglige
vurderingen overlevert uten
resultat. Til sist måtte jeg gå via
Sivilombudsmannen og Klimaog miljødepartementet for å få
direktorat til å sende meg den
miljøfaglige vurderingen.

VURDERINGEN 
FINNES IKKE
I tilsvar fra miljødirektoratet
den 21.12.2015 opplyser
direktoratet at den miljøfaglige
utredningen direktør Hambro
viser til faktisk ikke finnes!
Ettersom det ifølge det samme
direktorat ikke foreligger en slik
miljøfaglig vurdering er direktør
Ellen Hambro sin påstand villedning av en samlet norsk presse,
storting, regjering, miljøvernminister og befolkningen generelt.
Dette er fakta, og når klima og
miljøminister Vidar Helgesen står
på Høgskolen i Oslo og Akershus
4. mai 2017 og uttaler at han
støtter seg på sitt Direktorat i
saken, da står han sannelig ikke
mye støtt. Mer enn aner vi at det
kan foreligge grunn til å stille
spørsmål om Miljødirektoratets
rolle i saken? Det samme bør vel
gjelde Olaf Brastad og Bellona,
spesielt når vi vet at de er rikelig
sponset av NOAH A/S.

Fortsatt massiv motstand
mot deponi i Brevik
Klima- og miljødepartementet sendte før jul et
planprogram for etablering av nytt deponi for
uorganisk farlig avfall på høring. Som tidligere
omtalt innebærer dette fortsatt behandling
av avfall på Langøya, men deponering i Dalen
gruve i Brevik. På et folkemøte i Brevik 10. ja
nuar ble det tydelig at også dette nye forslaget
møter massiv motstand lokalt.
Av Johs. Bjørndal

Bystyret i Porsgrunn stoppet
i 2015 arbeidet med å konsekvensutrede deponering i gruvegangene i Brevik, dermed var
ballen spilt over til Staten. Miljødirektoratets utredning fastholdt
at Brevik var det beste alternativet og NOAH har presentert et
nytt alternativ der behandlingen
fortsatt skal skje på Langøya og
det nøytraliserte avfallet ikke
transporteres gjennom Brevik.
Det er et planprogram basert på
dette som ble sendt på høring
med uttalefrist 31. januar.
Departementsråd Tom Rådahl
og kommunikasjonsdirektør Jon
Berg i Klima- og miljødepartementet presenterte sammen med
prosjektleder Egil Solheim i NOAH
planene på et folkemøte i Brevik
10. januar.
Men endringene hadde
åpenbart ikke dempet den
lokale motstanden i Brevik. Før
møtet hadde anslagsvis tusen
mennesker gått i demonstrasjonstog mot deponiplanene.
Bare en tredel av disse fikk plass
på møtet inne i Kulturhuset, men

disse la ikke skjul på sin oppfatning. Solheim forsikret at NOAH
ikke ønsker å drive et deponi
dersom det ikke kan bevises å
være trygt for omgivelsene i all
framtid. Men ifølge Porsgrunn
Dagblad ble et spørsmål til
salen om de trodde på dette
møtt med et rungende nei.
Det kom mange kritiske
spørsmål, også om departe
mentets lovhjemmel til å
fremme saken mot kommunens
vilje, aksjonsgruppen Vern
om Grenland politianmeldte i
oktober staten for lovbrudd.
På møtet ble det henvist til
forskriftene for konsekvensutredning som hjemmel for
statens arbeid med saken. Etter
framdriftsplanen beskrevet
i planprogrammet skal dette
vedtas i løpet av februar/mars
og en konsekvensutredning av
tiltaket foreligge innen 1. mai.
Men folkemøtet avslørte
at mange fortsatt vil kjempe
med nebb og klør mot denne
etableringen.

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

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet 10. januar.
Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

|

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

| nr 1 | 2018 |

21

INNSAMLING

Rapporterer om rekordrydding
Hold Norge Rent rapporterer
om rekordrydding av avfall i
den hittil mest omfattende
Strandrydderapporten som er
produsert.

Av Astri Kløvstad

Rett før jul kom Strandrydderapporten 2017.
Den er bygd over samme lest som de foregående årene, men utvidet med beskrivelser
av mange flere strandryddeaksjoner, og i
tillegg ryddeprosjekter både til lands og dypt
til vanns. Daglig leder i Hold Norge Rent,
Lise Keilty Gulbransen, forklarer økningen i
antall strandryddeaksjoner med refusjonsordningen som gjør at både strandryddere og
renovasjonsselskaper får dekket utgiftene
med transport og innlevering av innsamlet,
herreløst avfall.
– Og så spilte det selvfølgelig en stor
rolle at denne gåsenebbhvalen som var full
av plast dukket opp på Sotra, med all den
oppmerksomheten det medførte. Men uten
tilskuddsordningen hadde ikke alle disse
aktørene fått satt i gang med alt de har gjort.
De kunne blitt aldri så motivert og inspirert
av den hvalen, men hvis ikke pengene hadde
vært der, hadde det ikke vært mulig å få gjennomført så mange aksjoner, sier hun.

1374 TONN AVFALL RYDDET
I 2017 har 48 702 frivillige blitt registrert
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i Ryddeportalen, som er Hold Norge Rents
verktøy for datainnsamling og administrasjon
av refusjonsordningen. Dette er en økning
på 163 prosent fra året før. På landsbasis ble
det gjennomført 2 845 ryddeaksjoner, en
økning på 108 prosent sammenliknet med
2016, opplyses det i rapporten. Nå er ikke
tallene helt sammenlignbare, for selv om
frivillige rydder avfall på avveie og registrerer dette i Ryddeportalen året rundt, er
2017-rapporten basert på det som var regis-

trert fram til 1. november. Til sammenlikning
var 2016-rapporten bare basert på tall fra
1. april til 30. september. Det er likevel ingen
tvil om at det er snakk om en formidabel
økning i innsatsen. Totalt er det registrert
at 1374 tonn avfall er fjernet og 2207
kilometer strand er ryddet i 2017, en økning
på henholdsvis 264 og 154 prosent. Mer enn
55 500 timer ble lagt ned i frivillig opprydding. Det tilsvarer 32 årsverk og det utgjør
en økning på 110 prosent fra innsatsen
registrert i 2016-rapporten.

VASSDRAG OG INNSJØER
Men rapporten fra 2017 inneholder mer enn
statistikk fra strandrydding.
– Vi har videreutviklet rapporten og prøvd å
fortelle mer om hva som foregår rundt i hele
landet, for det har jo blomstret opp veldig
mange nye aktører, forteller Gulbransen.
– Og helt nytt av året er at vi har begynt å
se på situasjonen også inne i landet. I 2017
satte vi i gang et pilotprosjekt for å kartlegge
forsøpling og måle mikroplast i tilknytning
til vassdrag og innsjøer. Det har ikke vært
gjort mye systematisk for å se på hva slags
avfall som er på avveie i innlandet, og vi har
jo faktisk et ganske stort forsøplingsproblem
der også, sier hun.
I innlandet er seks områder kartlagt: Akerselva, Glomma, Tyrifjorden, Nidelven, Mjøsa og
Tykkere og mer omfattende enn noen gang. Siste utga
ve av Strandrydderapporten beskriver et mangfold av
aktiviteter og byr på den ene rekorden etter den andre.

Nordsjø. Hver ferskvannskilde er besøkt på
to steder; et sted langs eller i nærheten av
hovedfartsåren til vassdraget eller innsjøen,
gjerne et sted med adkomstmulighet via
motorisert ferdsel. Den andre målingen
er gjort utenom hovedfartsåren eller på
et annet mindre tilgjengelig sted. Begge
stedene ble det foretatt registreringer og
avfallet ble plassert i en av 46 kategorier.
Dessuten ble det vurdert om avfallet har
drevet i land eller blitt kastet/dumpet der,
om området er blitt utsatt for dumping av
hageavfall eller om det er en villfylling. 
– Pilotprosjektet har kommet med noen
første antagelser om hva som er hovedkildene i innlandet. Det er ikke så veldig
forskjellig fra det vi finner langs kysten,
men den store fraksjonen fra fiskeri mangler
selvfølgelig, sier Gulbransen.

KAN TILPASSES NYE BEHOV

Daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen,
ser for seg at Strandrydderapporten kan utvikles
videre for å fylle kunnskapsbehovet om marint avfall
og forsøpling ellers.

MEST FRA PERSONLIG FORBRUK
Fra strandryddingen langs norskekysten er
nemlig maritim virksomhet, inkludert fiskeri
en av de største kildene til marint avfall.
Hele 37 prosent av avfallet kom fra maritim
virksomhet, men den største kilden var
personlig forbruk. Avfall fra personlig forbruk
utgjorde 45 prosent av det som ble ryddet.
Bygg, næring og industri var den tredje
største kilden med 12 prosent og sanitæravfall utgjorde 5 prosent. Tallene er basert på
antall enheter funnet, ikke på vekt.
I Ryddeportalen er det også registrert
hvilke kategorier avfallet fra kysten hører til,
uavhengig av kilde. Her opereres det med
54 kategorier, og ut fra dette har man laget
en topp 10-liste. 74 prosent av funnene
hører til i en av de ti vanligste kategoriene.
Uidentifiserbare plastbiter er den største
kategorien for sjuende året på rad. Av andre
vanlige avfallstyper kan nevnes taubiter,
drikkeemballasje, isopor, korker, plastposer,
bomullspinner, pakkebånd/strips og sigarettsneiper.
– Plast er uten tvil verstingen blant marint
avfall. Internasjonale funn støtter også dette.
Likevel kan det være en liten feilmargin i
statistikken fordi mange ryddere i hovedsak
plukker plast når de er ute og rydder, mange
frivillige ryddere lar ofte naturlige materialer
som papir, trevirke og matavfall ligge, står
det å lese i rapporten.

nene som har tatt opp mye drikkevareemballasje har vært i nærheten av et sentrumsområde med kai og gjestehavner. Resultatene
er sannsynligvis svært representative
for liknende områder, men trolig ikke for
havbunnen som helhet, sies det i rapporten.
I 2016 åpnet Hold Norge Rent for en
ny registreringsfunksjon i Ryddeportalen.
Denne funksjonen gjør det mulig å melde inn
forsøplede områder som trenger rydding.
I løpet av 2017 ble det registrert 481
forsøplede områder her, fordelt på 18 fylker
og 112 kommuner. Oppland er det eneste
fylke uten registreringer av forsøplede
områder. – Dette skyldes nok ikke at Oppland
er uten forsøpling, men det kan være fordi
ryddemiljøet i Oppland er mindre enn i
andre deler av landet, eller det kan skyldes
manglende kjennskap til Ryddeportalen,
skriver Hold Norge Rent.

På spørsmål om Gulbransen ser for seg at
Strandrydderapporten skal være en årlig
utgivelse framover, svarer hun at det i
utgangspunktet er et oppdrag som videreføres.
– Men landskapet er i endring. Nå får vi får
jo et Oljevern- og miljøsenter i Lofoten, og
det er stadig flere større aktører som ikke
bruker Ryddeportalen. Og jo flere aktører
som ikke bruker den, jo dårligere grunnlag
har vi for å lage en skikkelig rapport. På ett
eller annet tidspunkt er det et spørsmål om
hvor hensiktsmessig det er at vi fortsetter
med det, sier hun. Men hun ser for seg at
rapporten kan tilpasses til å dekke nye
behov.
– Da man ønsket å lage en rapport over
hva man finner på norske strender første
gang, visste man jo ingen ting. Nå kjenner
vi jo til det. Men det trengs en del annen
kunnskap, for eksempel om hvor mye av
det vi rydder som er historisk avfall, altså
avfall som ikke lenger produseres og dermed
ikke er et problem som skal forebygges. For
det er et veldig viktig skille. Og så er det
fordelingen mellom hva som kommer fra
utlandet og fra havet og hva som er landbasert, norsk avfall. Dette har vi lite kunnskap
om, og Strandrydderapporten kan kanskje
få en fornyet aktualitet ved at vi går mer i
dybden på kildene, fortsetter Gulbransen og
understreker at det nettopp er detaljkunnskapen om kildene som kan utløse de rette
typer tiltak og løsninger for å få stoppet
forsøplingen.
Strandydderapporten er finansiert med
støtte fra Miljødirektoratet, og det er Malin
Jacob i Hold Norge Rent som har vært
redaktør for utgivelsen.

OGSÅ UNDER VANN
Av de 2845 ryddeaksjonene som Strandrydderapporten 2017 omtaler, er 55 utført av
dykkere. På den måten blir også deler av
havbunnen ryddet. Det er første gang denne
rapporten har med resultater fra undervannsrydding, og det er satt opp en egen topp
10-liste for de nesten 40 000 enhetene
dykkere har plukket opp fra havbunnen. Her
er det drikkeemballasje som troner øverst
med 57 prosent av enhetene. – Dykkeaksjo-

Plast og drikkemballasje utgjør en stor andel av det herreløse avfallet på strendene.
Her fra en ryddeaksjon på Vengsøya i Troms. Foto: Ren Kyst/ Bo Eide.
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Norske Byggeklosser: Felles løft med ny
forbrukerkampanje om oppussingsavfall
Nordmenn er europa
mestere i oppussing,
men langt fra mestere
i å sortere når vi pus
ser opp. Dette vil LOOP
gjøre noe med og har
tatt initiativ til en felles
nasjonal kampanje som
skal stimulere til bedre
sortering og mer ombruk
av oppussingsavfall. Den
faller sammen med lan
seringen av en ny versjon
av filmklassikeren Norske
Byggeklosser.
Av Fredrikke Bertheussen, LOOP

Den nasjonale kampanjen skal stimulere til bedre sortering og mer ombruk av oppussingsavfall. I en guide viser karakteren Otis
hvordan man kan sortere hjemme med enkle grep. Foto: 74 Entertainment/ Nordisk Film Distibusjon/ Design: PARAPLY/LOOP

Nordmenn river ned og pusser opp som
besatt. Faktisk er vi i europamestere når
det gjelder oppussing. I 2016 brukte vi hele
70 milliarder på å oppgradere boligene våre.
I oppussingskaoset glemmer man fort å
sortere avfallet som oppstår. I tillegg har mye
av det som rives ut en verdi og kan brukes på
nytt.
Kampanjen vil gjøre noe med nettopp

dette. Med Atle Antonsen som bærende figur
i kampanjen og sortere.no som felles nasjonal
avsender skal avfall fra oppussing settes
på dagsorden. – Vi skal få frem at avfall bør
sorteres hjemme før det leveres til gjenvinning og at slik sortering under oppussing kan
gjøres med enkle grep, sier kampanjeleder
Sylvelin Aadland fra LOOP.

FÅR DRAHJELP FRA STORFILM
LOOP har inngått samarbeid med en av årets
største norske spillefilmer, Norske Byggeklosser, som er en nyinnspilling av kultklassikeren med Rolv Wesenlund fra 1972.
Samarbeidet gir sortere.no og alle deltakerne
i kampanjen mulighet til å bruke karakterer,
bilder og klipp fra filmen. I filmen møter vi et
par som skal totalrenovere en bolig. Det gir

KOMTEK RENOVASJON - et totalkonsept
•

Programvare som effektiviserer
forvaltning av renovasjonstjenesten

•

Feltverktøy for tømme- og avviksregistring

•

Moderne innbyggerløsninger som sikrer
god dialog og «Min side» funksjonalitet

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

en gylden anledning til å sette fokus på
sortering, avfallsminimering og gjenbruk.
Atle Antonsen spiller hele 11 roller i filmen,
blant annet Otis som sitter i bua på gjen
vinningsstasjonen.
– Sorteringseksperten Otis har fått
en naturlig plass i kampanjen vår og har
selvfølgelig hovedrollen i kampanjefilmen
som alle kommuner og IKS som deltar i
kampanjen vil kunne bruke i sin kommunikasjon lokalt, sier Sylvelin Aadland.
Kampanjefilmen blir å se både i sosiale
medier og på lokale kinoer over hele landet.
Kampanjen som helhet vil i stor grad leve
i sosiale medier, noe som gjør det enkelt å
dele og spre innholdet.

Otis som sitter i bua på gjenvinningsstasjonen er gjennomgangsfigur i LOOPs kampanje om oppussingsavfall. Ka
rakteren Otis er en av mange roller som Atle Antonsen spiller i filmen Norske Byggeklosser. Foto: 74 Entertainment/
Nordisk Film Distibusjon.

BRED OPPSLUTNING
Hele 48 IKS fra Finnmark Miljøtjeneste i
nord til Avfall Sør er med på kampanjen.
Til sammen dekkes 300 kommuner og
over tre millioner innbyggere. Norsk Resy
AS, Grønt Punkt Norge, RENAS, Sirkel
Glass og Infinitum er også med og støtter
kampanjen. LOOP har ansvaret for prosjektgjennomføringen og innholdsproduksjon av
kampanjen.
LOOP har gjennom årene fått god
erfaring i å utvikle og drive nasjonale
kommunikasjonskampanjer for avfallsbransjen. Norske kommuner er gode på å

samarbeide og utvikle avfallsløsninger på
tvers av kommunegrensene. Også når det
gjelder kommunikasjon er det mange fordeler
med samarbeid: – Når vi står sammen om en
felles kampanje på denne måten får vi ikke
bare ekstremt god valuta for pengene, men
budskapene får mer gjennomslagskraft når
de både kommuniseres lokalt og nasjonalt,
sier Hildegunn Iversen, daglig leder i LOOP.
Filmen Norske byggeklosser kommer på
alle norske kinoer den 21. februar.

UniCon

TALL OM OPPUSSING
I 2016 pusset 900.000 husholdninger
opp for til sammen 70 milliarder
kroner. Det skaper enorme mengder
avfall. Ifølge en fersk undersøkelse
fra Prognosesenteret er det ofte rent
estetiske grunner til at vi pusser opp.
Vi kunne klart oss med å bruke 45
milliarder om formålet med oppussingen
kun hadde vært å holde standarden i
boligen vedlike.

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

• Ordreregistrering med ordretorg

• Ruteplanlegging

• Containerlogistikk

• Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App

• KundeWeb

• Abonnement

• Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter

• Rapporter/Statistikker

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

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

hogia.no/transport

VÅTORGANISK

Variabel kvalitet på substrat
til biogassanlegg
En undersøkelse hos fem
anlegg viser at substratet som
puttes inn i biogassanleggene
inneholder betydelig med
forurensning og at nesten en
fjerdedel av det kildesorterte
matavfallet blir reject i
forbehandlingsprosessen.
Konklusjonen er at det er behov
for å forbedre forbehandlingen
og substratkvaliteten.
Av Frode Syversen og
Jarle Marthinsen, Mepex

Kildesortert matavfall inneholder forurens
ninger og emballasje som i stor grad blir
fjernet ved forbehandling før det går inn
i selve biogassanlegget. Substratet som
tilføres reaktorene vil likevel inneholde
både synlige og usynlige forurensinger
som skaper driftsutfordringer og påvirker
kvaliteten til sluttproduktet. Avfall Norge,
Lindum, Greve Biogass, Frevar, EcoPro og Oslo
kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) har
gjennomført et samarbeidsprosjekt for å få
mer kunnskap om hva substratet inneholder
og finne metoder for å dokumentere
kvaliteten. Prosjektet er delfinansiert av
Oslofjordfondet og ledet av Mepex Consult.
Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at
kravene til synlige forurensninger vil kunne bli
en utfordring for biogassbransjen, samtidig
som analysemetodene som er gjennomført
gir god dokumentasjon på innholdet. Det
pekes også på at det er behov for å forbedre
forbehandlingen og substratkvaliteten,
samt redusere et vesentlig tap av organisk
materiale.

FORURENSNINGER SKAPER
UTFORDRINGER
Det pågår en utvikling av markedet for
biogass i Oslofjordregionen. Produksjon
av klimanøytralt drivstoff til busser og
andre nyttekjøretøyer er økende, og det
samme gjelder produksjon av biogjødsel
til konvensjonelt og økologisk landbruk.
En nødvendig industrialisering av bio
gassbransjen vil kreve bedre kontroll med
kvaliteten i hele verdikjeden fra oppsamling
av råvaren til endelig produkt. Med matavfall
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Fremmedlegemer funnet i det ferdig forbehandlete biogassubstratet. Resultatene fra prosjektet viser
at mengden av disse kan gjøre det vanskelig å møte kravene i gjødselvareforskriften.

og andre råvarer inn til biogassanleggene
(biosubstrat) følger det med en del synlige
og usynlige forurensninger, som plast,
glass, metall, fiber m.m. Dette kan stamme
fra feilsorteringer, originalemballasjen til
matavfallet, men også fra poser og sekker
som benyttes i innsamlingen. Synlige
forurensninger skaper til dels store drifts
utfordringer for biogassanleggene, og kan
føre til redusert behandlingskapasitet, økt
vedlikeholdsbehov, økte driftskostnader,

redusert kvalitet på jord- og gjødselprodukter
mm. Usynlige partikler, i form av mikroplast,
kan skape utfordringer for kvaliteten på jordog gjødselproduktene.

PRAKTISKE TESTER
Hovedmålet for forprosjektet var å utvikle
og teste praktiske metoder for å analysere
og karakterisere matavfallssubstratet. Bedre
kontroll med verdikjeden, vil kunne redusere
kostnader og driftsproblemer, og bidra til å

utvikle markedet for substrat til produksjon
av biogass.
Det ble innledningsvis foretatt en kart
legging av testmetoder som var aktuelle for
prosjektet med vekt på de nordiske landene.
Det ga også innsikt i utfordringer knyttet til
fremmedlegemer (partikler) i biosubstratet,
og aktuelt forbehandlingsutstyr for å fjerne
disse.
Det ble gjennomført ulike tester ved 3 av
biogassanleggene som totalt sett pågikk
over 6 uker med vekt på bestemmelse av
synlige forurensninger basert på metoder
benyttet til biogjødsel, både norsk metode
(gjødselvareforskriften) og svensk metode
(SPCR 120). Videre ble det tatt prøver for
bestemmelse av biokarbon med C 14 datering
(mikroplast).
Prosjektet viste at testene samlet sett
gir god dokumentasjon av innholdet av
synlige forurensninger i biosubstratet og
sluttprodukt. En ny metode etter den
svenske standarden SPCR 120 fremstår
som mer relevant fremover. Denne
metoden bestemmer også totalt areal av
fremmedlegemene, og vil derfor vekte
plastforurensninger høyere enn tunge
partikler som glass og metall.

SLUTTPRODUKT VILLE IKKE MØTE
KRAV TIL KVALITET
De faktiske analyseresultatene av substratet
viser at to av de tre anleggene trolig ville
hatt problemer med grenseverdien for
fremmedlegemer i gjødselvareforskriften.
Dette er vel og merke basert på en vurdering
av resultatene av substratanalysene og
ikke analyse av sluttproduktet. Vurdert mot
SPCR 120 ville ett anlegg fått problemer
med å overholde grenseverdien for synlige
forurensninger. Dersom varslet innskjerping
av grenseverdiene i SPRC 120 ble lagt til

Kildesortert matavfall på vei til forbehandling. Selv i områder der kildesortering av matavfall har lange tradisjo
ner følger det med en god del som ikke er mat.

grunn, ville to av anleggene fått problemer
med kravet, mens det tredje anlegget så vidt
vil klare å overholde kravet.

MYE TAP AV ORGANISK
MATERIALE I REJEKT

HOVEDPROSJEKT I 2018

Erfaringer viser at forbehandling av
kildesortert matavfall er forbundet med
betydelige driftsproblemer og høye
rejektandeler som innebærer tap av bio
gass og biogjødsel. Utvikling innen for
behandling de siste 15 årene har ikke løst
alle utfordringene. Data innhentet fra de
5 anleggseierne i dette prosjektet viste
varierende, men til dels høye rejektandeler og
et gjennomsnitt på 24 % på våtvekt. Det er
behov for bedre kontroll med råvarene inn og
tap av biogasspotensial.
Slitende partikler er en utfordring for
mange anlegg. Det ble ikke funnet egnede
metoder for testing av stein < 2 mm. Nye
metoder bør derfor utvikles, f.eks. metoder
basert på karakterisering av partikkelstørrelse
i jord/sand. Bestemmelse av biokarbon C 14
ga ikke resultat. Metoden vurderes som for
grov til å bestemme innholdet av mikroplast

KILDESORTERINGSUTSTYR PÅ NETT

i biosubstrat. Det pågår en utvikling av nye
metoder for å bestemme mikroplast i biorest
og biogjødsel både i Norge og internasjonalt
som også kan vurderes for biosubstratet.
Partene vil arbeide videre og søke om
tilskudd for et hovedprosjekt i 2018. Et
hovedprosjekt kan omfatte større omfang av
tester og mer parallelle prøver på substrat og
biogjødsel. Det vil også søkes etter egnede
metoder for å måle slitende partikler og
mikroplast.
Et annet viktig tema blir optimalisering
av substratproduksjonen for å fjerne
mer fremmedlegemer og slitende
partikler, øke biogassutbyttet, forbedre
kvaliteten på bioresten og redusere
behandlingskostnadene. Det er aktuelt å
utvikle et kvalitetssystem for biorestens
verdikjede som kan tilpasses alle anlegg. Det
kan innebære utvikling av kvalitetsrutiner
for kontroll gjennom hele verdikjeden fra
innsamling av avfallet til salg av ferdig
produkt.

Nå kan du kjøpe alt du trenger av
kildesorteringsutstyr på nett. Stort
utvalgt i sekker, poser, stativer og
oppsamlingsutstyr.

Besøk oss i dag på: www.ngbutikken.no
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DEBATT

Hvordan få en industriell utvikling
Stortinget behandler nå en
stortingsmelding om avfall
spolitikk og sirkulær økonomi.
Norsk Industri ønsker en indus
triell utvikling for avfalls- og
gjenvinningsbransjen.

– Vi er ikke kjent med
at noen norske virk
somheter ønsker å bli
underlagt kommunalt
avfallsmonopol,
skriver Gunnar Grini i
denne artikkelen.

Av Gunnar Grini,
bransjesjef gjenvinning i Norsk Industri

Avfalls- og gjenvinningsbransjen omsetter
for 25 milliarder og sysselsetter ca. 8800
personer. Siden 2004 har antall sysselsatte
økt med ca. 3000 personer og omsetningen
har doblet seg. Bedriftene er leverandører av
resirkulerte råvarer og brensler foredlet fra
avfall, til prosessindustri, nasjonalt og globalt.
I tillegg tar industrien hånd om farlig avfall
og sørger for sikker håndtering av miljøfarlige
kjemikalier.

MYE FUNGERER GODT 
I AVFALLSPOLITIKKEN
Vårt perspektiv er at håndtering av avfall skal
skje på en stadig mer innovativ og ressurseffektiv måte. Det er naturlig å se for seg
en utvikling mot større og mer avanserte
gjenvinningsanlegg med kapasitet til å
konkurrere om avfall regionalt, nasjonalt og
nordisk. Dette vil kreve store og langsiktige
investeringer. Da trengs rammebetingelser
som fremmer privat næringsutvikling og
industrialisering.

NORSK INDUSTRI GIR ÅTTE RÅD

1.Trepartssamarbeid, industriell kompetanse,
satsing på FoU og et konkurransedyktig
skattesystem er viktige faktorer for all
industri. Dette gjelder naturligvis også for
norsk gjenvinningsindustri.
2. Gjenvinningsbransjen er del av et internasjonalt råvaremarked. For at ressursene i

Klar for framtidens gjenvinning!

Med sikte på å omvandle så mye avfall som mulig til en resurs, utvikler
vi stadig, i samarbeid med våre leverandører, nye maskiner som er
spesialiserte på å bearbeide ulike materialer. Sammen med Doppstadt
står vi klar for å møte utfordringene i framtidens gjenvinning!
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Industrivegen 59
2072 Dal
Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no

avfallet skal kunne utnyttes effektivt må
avfallsråstoffet etterspørres i et marked.
Internasjonal handel med resirkulerte
råvarer er derfor en forutsetning for en
miljømessig fornuftig avfallspolitikk. Dette
gjelder uavhengig av om vi snakker om
returmetaller, papp/papir, plast eller avfallsbrensler.

for gjenvinningsbransjen?
3. Vi må utnytte materialressursene i avfallet
bedre. Norsk Industri har i en årrekke bedt
om at det innføres krav til utsortering av
resirkulerbart avfall. De fleste kommuner
og bedrifter har allerede innført gode
kildesorteringsløsninger. Et forskriftskrav
er nå fornuftig og vil få med etternølerne.
4.Det må gjelde like vilkår mellom offentlige
og private bedrifter som konkurrerer i
kommersielle avfallsmarkeder. Kommunale avfallsselskap som har monopol på
eierkommunenes husholdningsavfall og
samtidig driver kommersiell virksomhet vil
bevisst eller ubevist påvirke konkurransen
ved at den kommersielle virksomheten
nyter fordeler av monopoloppgavene.
Dette er problematisk og har også vært
adressert i rapporter fra konkurransemyndighetene.
5.Forurensningsloven skiller tydelig mellom
husholdningsavfall og næringsavfall.
Kommunene har ansvaret for å sørge for
innsamling og behandling av avfallet som
oppstår i husholdningene, mens avfallet
som oppstår der det drives virksomhet,

enten privat eller offentlig, er næringsavfall og gjenstand for konkurranse. Denne
ansvarsfordelingen har fungert godt i 14
år. Kommunesektoren har tatt til orde for
at kommunene bør får ansvar for mer av
næringsavfallet. Norsk Industri avviser
dette. Vi er ikke kjent med at noen virksomheter ønsker å bli underlagt kommunalt
avfallsmonopol.
6.Europeisk regelverk legger sterke føringer
på avfallspolitikken. Ett eksempel er
EUs initiativ innen det vi kaller sirkulær
økonomi. Norske myndigheter og
næringsliv må derfor samarbeide og delta
aktivt i EU-prosesser på avfallsområdet.
Norsk lovgivning bør tilpasses til EUs
sirkulære økonomi.
7. Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål
om at veksten i avfallsmengdene skal
være betydelig lavere enn den økonomiske veksten. Tradisjonelt er det slik at
vekst i forbruket gir økte avfallsmengder.
Unntaket er landbasert industri, der
økonomisk vekst forbindes med reduserte
avfallsmengder. Dette skyldes at det er

lønnsomt for industrien å redusere avfallsmengdene og utnytte biprodukter. Andre
sektorer har noe å lære av industriens
kontinuerlige miljøarbeid.
8.For mye av avfallspolitikken handler om
innsamling av husholdningsavfall. Norsk
Industri anbefaler at kommunene løser
denne oppgaven ved å bruke markedet og
vektlegger kvalitet og miljø ved offentlige anbudskonkurranser. Men, dette er
beslutninger som tas lokalt av den enkelte
kommune. Innsamling av husholdningsavfall er imidlertid kun en liten del av det
gjenvinningsindustrien representerer. 
80 % av avfallsmengdene som oppstår er
næringsavfall. Det er da viktig at avfallspolitikken stimulerer til langsiktighet og
industrielle investeringer.

«

Et forskriftskrav om
 tsortering av resirkulerbart 
u
avfall er nå fornuftig og vil 
få med etternølerne.

»

La oss ta
hånd om
matavfallet!

Tom Werven, daglig leder i Mjøsanlegget AS

Mjøsanlegget er et behandlingsanlegg for biprodukter og matavfall beliggende på Lillehammer.
Anlegget kan ta i mot:
• fast og flytende biprodukter og matavfall i kategori 2 og 3 (fra både husholdninger og næringliv).
• emballert matavfall (med egen behandlingslinje for blant annet glassemballasje).
Kontakt oss for et godt tilbud på telefon 994 95 300
eller les mer om oss på www.mjosanlegget.no.
Mjøsanlegget AS - Åsmarkvegen 301 - 2614 Lillehammer

UTLANDET

Innsats mot global marin forsøpling
– en ny mulighet for norsk næringsliv
Både norske myndigheter og
internasjonale institusjoner
intensiverer nå kampen mot
global marin forsøpling. Det bør
gi muligheter for norsk avfalls
bransje og leverandørindustri,
mener Henrik Lystad i Avfall
Norge. Han har vært med Inno
vasjon Norge til Indonesia for å
se nærmere på hvordan norsk
teknologi og kompetanse kan
bidra.
Av Henrik Lystad, Avfall Norge

I desember 2017 gikk nyheten verden over:
Myndighetene på Bali i Indonesia erklærte
forsøplingskrise langs Kuta Beach. En stor
ryddeaksjon ble satt i gang for å rydde marint
avfallet som hadde hopet seg opp på en av
øyas mest kjente strender og surfeparadis.
Når turistinntektene utgjør omtrent 80
prosent av økonomien på øya, og dårlige
anmeldelser og bilder av strandsøppel på
sosiale medier bare er et tastetrykk unna, er
det lett å skjønne at marin forsøpling ikke
bare handler om estetikk.

AMBISIØSE MÅL
Manglende infrastruktur for avfallshåndtering er den viktigste årsaken til
plastforurensningen av verdenshavene.
Befolkningen og middelklassen, og med
det plastforbruket, vokser ofte raskere enn
kapasiteten til å håndtere avfallet, og derfor
ender mye av avfallet til slutt i havet. Indonesia er med sine over 250 millioner innbyggere verdens nest største landkilde til marin
forsøpling etter Kina. Men landet har satt
seg ambisiøse mål om å få skikk på forsøplingen og avfallshåndteringen. Indonesia
var blant landene som sammen med Norge
satte nullvisjonen for marin forsøpling på
agendaen i FN og fikk denne vedtatt på FNs
tredje miljøforsamling i Nairobi i desember.
Indonesia skal være vertskap for årets Our
Ocean-konferanse, før det er Norges tur i
2019. Blant landets ambisiøse miljømål er
å bringe andelen fornybar energi opp til 23
prosent, redusere avfallsmengdene med 30
prosent og marin forsøpling med 70 prosent –
alt sammen innen 2025! Bare det siste er en
enorm forpliktelse, og Indonesia erkjenner at
landet trenger all den hjelpen det kan få.
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Restavfallet fra den enorme byen Jakarta havner stort sett på store deponier med ytterst beskjeden
miljøstandard. Avfallsplukking på dette deponiet ga sysselsetting til rundt 80 personer.

EGET BISTANDSPROGRAM

Norge etablerer nå et eget bistandsprogram
mot marin forsøpling og legger 150 millioner
i potten for 2018. Det er allerede etablert
programmer i Verdensbanken og andre steder
med støtte fra blant annet Norge. Dette var
bakgrunnen for at Avfall Norge ble invitert
til et seminar i Jakarta i regi av Innovasjon
Norge. Avfallshåndteringen i denne megaAvfallsbiler i kø
etter lunsjtid med
avfall til deponiet.

byen med rundt 30 millioner innbyggere
består av en miks av offentlig lokalt ansvar
og uformell sektor, som står for resirkuleringen. Indonesisk avfallshåndtering foregår
på en manuell og svært arbeidsintensiv måte,
ikke ulikt andre deler av den tredje verden.

SVÆRE DEPONIER
Husholdningene i den raskt voksende middel-

I veldedighetsprosjektet XS project får
barn og ungdom fra avfallsfamilene
mulighet til skolegang og annen hjelp.
Her vaskes plastemballasje som det
senere lages produkter av.

klassen i Jakarta får typisk tilbud om henting
av avfallet i en fraksjon fra kommunen en
gang i uka. I tillegg inngås gjerne en uformell
avtale med private avfallsinnsamlere (trash
collectors) om henting to til tre ganger i uka.
Disse frakter avfallet til egne uregulerte
sorteringsområder der de tar ut det som er
av verdi. Resten blir hentet av kommunens
biler og kjørt til deponiet. Matavfallet utgjør
omtrent 60 prosent av husholdningsavfallet,
mot omlag 36 prosent i Norge. Deponiene er
enorme og generelt av lav standard. Deponiet som Avfall Norge besøkte hadde ikke
gassanlegg, trolig heller ikke bunntetting,
men et enkelt sigevannsanlegg. Sigevannet
ble ledet derfra rett ut i elven.

UFORMELL GJENVINNING
Materialgjenvinningsandelen for Indonesia
anslås til 20-25 prosent, som tross alt ikke
er så veldig mye lavere enn i Norge. Alt
dette er det den uformelle sektoren (waste
collectors, waste pickers) som står for. Dette
utgjør levebrød for mange tusen familier.
Bare på deponiet Avfall Norge besøkte
jobbet ca 80 mennesker, med å sortere for
hånd i de ca 700 tonn med avfall som daglig
ble tippet.

STORE MULIGHETER
I 2018 vil Innovasjon Norge komme med en
rapport om avfallshåndtering i Indonesia,
og mulighetene dette gir norsk næringsliv

i landet. I tillegg vurderes det å opprette et
Global Growth program for Indonesia, som
innebærer øremerket satsing fra Innovasjon
Norge og mulighet for koordinerte utvekslingsturer for de som er interessert.
Med Nicolai Astrup har Norge fått en
utviklingsminister som kjenner vår bransje
bedre enn noen av forgjengerne. Dette bør
gi muligheter for å stille de riktige spørsmålene og innrette norsk bistand slik at
norsk kompetanse og løsninger faktisk kan
utgjøre en forskjell i kampen mot global marin
forsøpling. Og markedet er enormt. Som på
mange andre områder kommer mesteparten
av alle nye investeringer i avfallsinfrastruktur
allerede i land utenfor Europa og USA. Her
bør norsk avfalls- og gjenvinningsbransje,
rådgivningsselskaper og teknologileverandører kjenne sin besøkelsestid.

I det offentlige rom er det svært lite avfallsbeholdere. Til gjengjeld
er det waste pickers som plukker med seg alt avfall av verdi.

HELHETLIG TILNÆRMING VIKTIG
Flere norske teknologimiljøer er i
verdenstoppen på sine områder. At disse
miljøene og teknologiene ofte ikke dekker
hele verdikjeder bør kunne kompenseres
med et nordisk samarbeid. Samtidig er det
helt avgjørende å ta utgangspunkt i lokale
forhold, som eksempelvis rollen til den
uformelle sektoren. Land som Indonesia har
gjerne også en proteksjonistisk tilnærming
til investeringer, og krever at en lokal aktør er
med i utrednings- og driftsselskapet.
En annen inngang bør være å gi satsingen
en tydelig profil. Danmark er eksempelvis
allerede synlige i Indonesia og profilerer seg
tydelig på sirkulær økonomi. Finske Fortum
planlegger et stort forbrenningsanlegg,
med sveitsisk, dansk og svensk teknologi og
kompetanse. Å redusere marin forsøpling
bør være en åpenbar inngang, bruk av norsk
spisskompetanse bør også flettes inn i dette.
Samtidig kan det være grunn til å tenke
helhetlig. Selv om myndighetene i land som
Indonesia ofte er opptatt av fornybar energi
bør ikke energigjenvinning være den eneste
løsningen. Med mer enn 60 prosent matavfall
kan det være vel så effektivt å begynne med
å skille ut det våte fra det tørre.

INNSATSEN MÅ KOORDINERES
Har norske kompetansemiljøer tilgjengelig
kompetanse til å følge opp en satsing fra
norske myndigheter sin side? Jeg tror kompetansen er der, men at det kan stilles spørsmål
ved kapasiteten og koordineringen av en slik
satsing. Kanskje bør en på dette området
gjøre som en gjorde på landbruksområdet for
over 30 år siden, da man opprettet Noragric
for å koordinere akademia og den faglige
virksomheten knyttet til bistand innen landbruk og matproduksjon.
For å bidra til bedre koordinering fra
norsk avfalls- og gjenvinningsbransje sin
side lanserer nå Avfall Norge fagnettverket
ANIN Tek. Nettverket vil ha som målsetting
å øke medlemmenes engasjement for bedre
avfallshåndtering internasjonalt. Ta kontakt
dersom dette er noe som er av interesse for
deg.
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GJENVINNING
UTSTILLERLISTE

Verktøybibliotek for bedre miljø
Moholt bibliotek i Trondheim
har begynt å låne ut verktøy.
Det skal redusere forbruket, 
gi mindre avfall og bedre miljø.
Verktøybiblioteket er populært
og kan være en liten begynnel
se på noe stort.
Av Harald Vingelsgaard

– Utlånet er overraskende godt. De fire første
månedene hadde vi om lag 250 utlån, sier
avdelingsleder Lars Danielsen i Moholt biblio
tek. Hvis du mangler verktøy til å bore hull i
murveggen i stua di, og heller ikke har riktig
verktøy til å reparere sykkelen din. 
Ja, da behøver du ikke kjøpe avansert boremaskin og spesialskrutrekkere med bits. Du
går til biblioteket og låner det. Gratis. Moholt
bibliotek låner ut alt fra verktøykasse med
små håndverktøy til vinkelsliper og stikksag.
Verktøybiblioteket åpnet i juni i år, etter

ide fra Framtiden i våre henders avdeling i
Trondheim.

HÅND I HANSKE
Miljøenheten i Trondheim har jobbet med
tilsvarende ide i lengre tid. Da forslaget om
verktøyutlån kom, passet det perfekt med
planene til Miljøenheten. – Vi har en energiog klimaplan som nylig er vedtatt. I den
planen er det et kapittel om forbruk og avfall.
Og i den sammenheng skal vi ha konkrete
tiltak for å fremme ombruk og legge til rette
for å dele og for å reparere ting, sier rådgiver
Hanne Aaserud i Miljøenheten i Trondheim
kommune. – Forslaget til Framtiden i våre
hender passer som hånd i hanske med det vi
har jobbet med lenge, både i forhold tiloverordnet strategi og konkret handling, sier hun.
Miljøenheten i Trondheim kommune har
tidligere samarbeidet med miljøorganisasjoner om «fikseverksteder», hvor folk kan få
hjelp til å lære seg å reparere alt fra deksler
på mobiltelefoner til å sy klær. Reparasjon av
sykler, med verktøy lånt på biblioteket, kan
komme i forlengelsen av denne ordningen.
Moholt biblioteks avdelingsleder Lars Danielsen låner ikke bare ut bøker,
men nå også kvalitetsverktøy.

DESIGNET FOR NORDISK KLIMA

Dette er ikke store verksteder som finnes i bedrifter, men det
kan være et rom i biblioteket, et bydelshus eller lignende.
Moholt bibliotek er det første «Verktøybiblioteket» i
Trondheim. Det skal i løpet av kort tid bli tilsvarende verktøybibliotek i bydelene Saupstad og på Byåsen. – Vårt mål er at
alle bibliotekene i Trondheim skal låne ut verktøy, sier rådgiver
Hanne Aaserud ved Miljøenheten.

MINDRE FORBRUK

www.kanstad-mek.no
Telefon 77 72 26 00
E-post firmapost@kanstad-mek.no
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Framtiden i våre hender er en organisasjon som jobber for
bedre miljø, etikk og rettferdig fordeling av ressursene. 
– Vi mener det er for lite fokus på privat forbruk for å få et
bedre miljø. Vi må få folk til å redusere forbruket, sier Mari
Bremnes Ese, som er leder for Framtiden i våre hender
Trondheim.
Verktøyet som lånes ut på biblioteket er svært solid og av
høy kvalitet, sammenlignet med mye annet som finnes på
markedet. – Kvalitetsverktøy varer lenge. Det er bedre at folk
låner verktøy på biblioteket, enn at de kjøper billig og dårlig
verktøy i en forretning, bruker dette et par ganger og kaster
det eller lar det bli liggende ubrukt. Verktøyet på biblioteket
repareres når det blir nødvendig, understreker Bremnes Ese.
Hun peker på avfallsproblemet i Norge, altfor mye avfall og
for lite sortering, det blir heller ikke nok materialgjenvinning.
– Det tar mye lengre tid før verktøyet som lånes ut på biblioteket kommer til avfallsplassen enn billig og dårlig verktøy
som blir ødelagt og må kastes. Ordningen med Verktøybiblioteket gir mindre søppel og bedre miljø, mener Bremnes Ese.
Utlån av ting er selvsagt ikke noe nytt her i landet. – Det
nye er at vi samarbeider med det offentlige, med biblio

teket. Ordningen med verktøyutlån får et helt annet
gjennomslag ute blant folk når en offentlig institusjon
som biblioteket gjør det, sammenlignet med private og
organisasjoner, sier Mari Bremnes Ese i Framtiden i våre
henders avdeling i Trondheim.

VERKTØY OG BØKER
Men passer verktøy sammen med bøker, spør vi
avdelingsleder Lars Danielsen i Moholt bibliotek. – Både
utlån av bøker og utlån av verktøy handler om å dele. Alt
vi holder på med i biblioteket skal være kunnskapsbasert
og livslang læring, sier Danielsen.
Verktøyet på Moholt bibliotek ble kjøpt inn av Miljø
enheten for om lag 50.000 kroner.
Ikke nok med det, Moholt bibliotek kjøper nå inn to
elektriske sykler med tre hjul. Dette er sykler med et lite
lasteplan og de lånes ut gratis. På den måten kan folk
kjøre rundt og handle ting, uten å bruke bil. Miljøvennlig.
– Hvordan ser fremtiden ut for utleie av verktøy
på Moholt bibliotek? – Fremtiden ser lys ut. Utlån av
verktøy er en ordning som er kommet for å bli, sier
avdelingsleder Lars Danielsen ved Moholt bibliotek.

«

– Det er bedre at folk låner verktøy
på biblioteket, enn at de kjøper billig og
dårlig verktøy i en forretning….

»

Lånekunde Knut Bolsønes (t.v.) er svært godt fornøyd med tilbudet på Verktøybiblioteket, her
ved siden av avdelingsleder Lars Danielsen.

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

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

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

Sted

Arrangør

Kontaktperson

27. februar

Dato

Kurs – målorientert ledelse med RBM

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

1. mars

Grønn Konkurransekraft-dagen 2018

Oslo Kongressenter

Grønt Punkt Norge

www.grøntpunkt.no

6. mars

Mottak og basiskarakterisering av avfall til
deponi – kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

6. mars

Byggavfall og avfallsplaner – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

13. mars

Høringsmøte om nasj. norm for nedgravde
løsninger

Avfall Norges lokaler, Oslo

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

7-8. mars

Kommunikasjonsseminar

Clarion Admiral, Bergen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

7-8. mars

Miljøkartlegging nivå 1 – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

8-9. mars

Driftsforum for kompostering

Fretheim Hotel, Flåm

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

14-15. mars

Gjenvinningsseminar

Victoria Hotel, Stavanger

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

19-23. mars

Study tour biowaste

Oslo

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5. april

Farlig avfall – seminar

Fredrikstad

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

10. april

Farlig avfall – kurs nivå 1

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Driftsforum biogass

Scandic Bypark, Bergen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

11. april

Farlig avfall og radioaktivt avfall – grunnkurs

Asker

NFFA

www.nffa.no

11. april

Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

12. april

Farlig avfall og radioaktivt avfall – grunnkurs

Asker

NFFA

www.nffa.no

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Scandic Oslo Airport

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. april

Miljøkartlegging bygg og anlegg, kurs nivå 2

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

26. april

Asbestkartlegging og risiko, kurs nivå 2

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Asbestkurs

Radisson Oslo Airport

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Seminar for beh.anlegg

Miljødirektoratet

Miljødir., NFFA, Norsk
Industri

NFFA/Norsk Industri

8-9. mai

Planlegging av renovasjonsløsninger – kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

29. mai

Farlig avfall, kurs nivå 2

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

30. mai

Kurs om byggavfall for ansatte på
avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

10-11. april

24-25. april

8. mai
8. mai

ISY PROAKTIV FELTVERKTØY

Mobile applikasjoner for renovasjon
Få en ny hverdag med feltverktøyene
ISY ProAktiv Mobil Service og
ISY ProAktiv Mobil Tømming!
MED VÅRE FELTVERKTØY KAN DU:
• Håndtere tømminger og serviceordre i felt
• Registrere avvik på stedet og dokumentere med foto
• Få oversikt over ruter og stoppesteder
• Kommunisere med kontorapplikasjonen
Ta kontakt for mer informasjon:
Frode Hølleland - 982 55 444 - frode.holleland@norconsult.com I Kjell Sandal - 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com

www.nois.no
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Ragn-Sells tilbake på Lørenskog
Ragn-Sells AS hadde offisiell
åpning av sitt nye hovedkontor
rett før jul. Det nye bygget
til 80 millioner kroner ligger
nøyaktig på samme sted som
kontorene selskapet flyttet ut
av for ti år siden.

Av Johs. Bjørndal

Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim, styreleder
Erik Sellberg og direktør Bjørn Hoel erklærer i felles
skap Ragn-Sells nye hovedkontor for offisielt åpnet.

Flere svenske røster var å høre
under åpningsseremonien, både
eiere og ledelse i det familieeide
konsernet var godt representert. Styreleder Erik Sellberg
karakteriserte innrykket som en
offensiv flytting, i motsetning til
de to foregående gangene det
norske hovedkontoret har endret
adresse. Han kunne også fortelle
at 2017 ble et "kanonår", det
beste noensinne, for Ragn-Sells
AS, som altså er den norske
delen av konsernet. Og Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) hadde nå bare godord
å komme med. Adm. dir. Bjørn
Hoel har jo ikke akkurat holdt
hemmelig at kommunens trege
saksbehandling har forsinket
byggingen av nytt hovedkontor
vesentlig.
Men nå står altså nybygget på
Lørenskog der. Det inneholder
80 arbeidsplasser, hovedkontoret flyttes hit fra Lillestrøm og
administrasjonen i flere datterselskaper får også plass. Alle
blir sittende i kontorlandskap,
også direktøren. Fra kontorene er
det panoramautsikt til avfalls-

Nesten ti år etter at prosessen ble satt i gang står Ragn-Sells nye
hovedkontor ferdig på Lørenskog. Bygget er tegnet av Ole Folmo,
Romerike Arkitekter.

håndteringen som foregår
ved produksjonsanlegget til
konsernets Oslo-avdeling, hit
kommer årlig rundt 125 000
tonn næringsavfall av ymse
fraksjoner. – Det er viktig for
meg at produksjon og administrasjon er tett sammenkoblet og det får vil til på en
helt unik måte her, sa adm. dir.
Bjørn Hoel.

Ragn-Sells-konsernet
har nå virksomhet og
datterselskaper i seks
land, foruten moderlandet
og Norge finnes disse i
Danmark, Polen, Estland og
Latvia. Den samlede omsetningen har også passert
seks milliarder fikk vi vite.

Connecting Global Competence

Resources. Innovations. Solutions.
May 14–18, 2018 • Messe München
Environmental technologies at IFAT.
How can companies get ready now for the environmental standards of tomorrow?
What’s the most intelligent and cost-efficient way to save resources and raw materials?
And how can the reprocessing of waste products from manufacturing be turned
into a competitive advantage that helps companies survive long-term in the market?
At the world’s leading trade fair for environmental technologies you can find an array of innovative solutions—be it in process
water treatment or intelligent recycling. Boost cost-efficiency in your company and discover the innovations potential of IFAT 2018.
New layout of exhibition sections: www.ifat.de/hallsituation

Get your ticket now online.
www.ifat.de/tickets/en

www.ifat.de

IFAT18_Besanz_Industrien_182x128_Kretsløpet_E-NO.indd 1

Information: ExpoService ApS | Birkerød
Tel. +45 6166 0098 | post@exposervice.dk

18.01.18 16:09
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Istanbul får Europas største
forbrenningsanlegg

Marin opprydning ga miljøpriser

Energi- og avfallsteknologiselskapet Hitachi Zosen Inova AG (tidligere
Von Roll) med hovedkontor i Sveits har signert en kontrakt med Istanbuls
kommunale selskap, Metropolitan Municipality (IMM) om bygging av et
avfallsforbrenningsanlegg, som skal kunne generere 70 MW el fra en million
tonn avfall per år.
Avfallsforbrenningsanlegget blir det første «waste to energy»-anlegget
for kommunalt fast avfall (MSW) i Tyrkia og det største i sitt slag i Europa.
Anlegget vil ligge i nærheten av Istanbuls nye flyplass nordvest for byen.
Fra og med år 2021 vil anleggets tre forbrenningslinjer bearbeide cirka 15
prosent av byens faste avfall og generere cirka 70 MW el. Regionen har
enormt potensial når det gjelder behov for miljøvennlig avfallsforbrenning.
Norsk Fjernvarme 12.01

Vi trenger et offentlig fritidsbåtregister i
Norge

1.oktober i fjor ble den nye tilskuddsordningen for utrangering av gamle
fritidsbåter innført. Dette er positivt. Ved levering til et godkjent avfallsmottak vil båteier motta 1.000 kroner pr. båt opptil 49 fot. Pr. 1 januar i år er
det innlevert mer enn 1.000 båter i Norge, der brorparten er mindre båter.
Den 12. desember 2017 kunne NRK melde at 40 båter sannsynligvis var
stjålet for å få vrakpant hos avfallsselskapet Vesar i Vestfold. Dette viser
med all tydelighet at vi i tillegg til denne ordningen, som er et godt tiltak fra
myndighetenes side, også trenger et offentlig obligatorisk fritidsbåtregister,
der båt og eierskap blir registrert.
Et frivillig register holder ikke og vil ikke kunne tilfredsstille behovet for
en total oversikt over den samlede fritidsflåten i Norge. Beregninger som
er gjort antyder at vi i Norge nå har nesten en million fritidsbåter og det
er bare en liten del som er registrert i Småbåtregisteret. KNBF mener at vi
trenger et offentlig obligatorisk fritidsbåtregister drevet av Sjøfartsdirektoratet som dekker fritidsbåter ned til 15 fot.
Kongelig Norsk Båtforbund 16.01

Plastkretsen bygger anlegg for moderne
plastsortering

I Motala i Sverige bygger Plastkretsen det de hevder er Europas mest
moderne sorteringsanlegg for plastemballasje. Prislappen ligger på 750
millioner svenske kroner. Plastkretsen er en del av Förpacknings- og
Tidningsinnsamlingen i Sverige. Satsingen er en viktig del av omleggingen
til sirkulær økonomi. Det betyr at en mye større andel av plastemballasjen
som settes på markedet skal materialgjenvinnes.
Det nye anlegget innebærer også at plastemballasje som samles inn i
Sverige, ikke behøver å sendes utenlands for sortering. – Med vår investering vil vi endelig kunne sortere alle våre plastemballasjer i Sverige, og
vi sikter høyt for å øke materialgjenvinningsandelen, sier Kristian Östlund,
styreleder i Plastkretsen.
Packnews.no 22.01
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Lars Hollund (t.v.) og Åge Wee i Slettaa Dykkerklubb mottar Rogaland 
Fylkeskommunes Miljøpris 2017, av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. 
Til høyre Tom Tvedt, president i Norges Idrettsforbund.

Slettaa Dykkerklubb er tildelt Rogaland Fylkeskommunes miljøpris for
2017. Klubben mottar prisen for sitt arbeid med Norges største undervannsdugnad «Project Aware Smedasund», som Åge Wee opprettet
i 2012 og som i år ble gjennomført for sjette gang. Klubben har de
siste årene samlet flere hundre dykkere, organisasjoner og bedrifter til
miljødugnaden, og totalt er det hentet opp rundt 42 tonn miljøavfall
fra havbunnen i Smedasundet.
– Oppmerksomheten rundt miljøproblemer har i første rekke vært
rettet mot den lett synlige forsøplingen i strandsonen. Årets prisvinner
har fokusert på marin forsøpling som ikke er så lett synlig for de fleste,
nemlig avfall og gjenstander som er dumpet i sjøen. Vi vil takke for
mange års arbeid, og vi er imponerte over hva klubben har fått til over
disse årene, sa fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
Prispengene på 50 000 kroner går uavkortet til nytt klubbhus for
Slettaa Dykkerklubb, sier Åge Wee.
– Vi er veldig glade for prisen og ikke minst oppmerksomheten og
anerkjennelsen vår miljøinnsats nå har fått. Denne prisen går til alle
som har bidratt både i sjøen og på land de siste seks årene, både
sponsorer og deltakere. Jeg er veldig imponert over dugnadsånden og
miljøfokuset her i regionen, sier Åge Wee.
Men Rogaland Fylkeskommunes miljøpris er ikke den eneste prisen
Slettaa Dykkerklubb har fått. Lørdag 9. desember mottok Åge Wee
også Rogaland Venstres miljøpris for 2017. – Slettaa Dykkerklubb
gjør en fantastisk innsats med Project Aware Smedasund. Dessuten
favner de bredt, og lærer opp nye generasjoner til å ta et miljøansvar
og bry seg om naturen, sier Lene Mathisen, styremedlem i Haugesund
Venstre.

Arbeidsgiver mener renovasjons
lønningene må opp

– I min verden kan man ikke leve av 170 kroner timen, sier administrasjonssjef Svein Tore Aurland i NordRen AS. I NordRen har derfor timelønna
ligget over tariff, uten at Aurland vil si nøyaktig hvor mye over. Den
tidligere konsernlederen i RenoNorden kom til NordRen høsten 2015, tre
år etter at de tre tidligere RenoNorden-gründerne Svein Sørensen, Roy
Åsheim og Asbjørn Haugen etablerte NordRen AS.
I dag har NordRen avdelinger i Moss, Nes på Romerike, Follo, Sunnhordland, Agder, Bærum, Sandefjord, Askim, Solør og Førde. Ingen av dem
har hatt tariffavtale tidligere, men etter at Transportarbeiderforbundet
krevde tariffavtale på Solør-avdelinga, bestemte NordRen seg for at
samtlige avdelinger skulle få tariffavtale.
– Det ville vært merkelig om vi skulle hatt avtale bare på en av avdelingene, sier Aurland.
Kravet fra NTF gjorde at NordRen også fant ut at de skulle melde seg
inn i Maskinentreprenørenes Forbund, MEF. – Det gjør at MEF tar forhandlingsbiten og at vi ikke trenger å bruke energi på det, sier Aurland. Om
MEF vil kjempe for å heve lønningene betraktelig, slik Aurland vil, er han
imidletid usikker på. – De vet i hvert fall hva jeg mener, sier han, og legger
til at minstelønna bør økes til minst 200 kroner timen.
– Det vi er mest bekymret over er lønnsnivået i bransjen. Lønningene er
for lave, så er det noe vi virkelig kunne tenke oss å legge bredsida til for
så er det å få opp minstelønna og lønnsnivået i bransjen. Vi vet hvem som
står for verdiskapningen. Den skapes av de som er ute på veien og kjører i
all slags vær og kjøreforhold, understreker han.
FriFagbevegelse 16.01

Lederskifte i Reknes

Styret i IT-selskapet Reknes AS har ansatt Runar
Oseberg Grøtting som ny direktør i selskapet. Han
avløser gründer Karl-Inge Reknes som fortsetter med produktutvikling og som arbeidende
styreleder. Grøtting er utdannet innen økonomi,
ledelse og markedsføring. Han har lang erfaring fra
ulike lederstillinger i næringslivet, bla. i IT-bransjen
gjennom mange år.
– Jeg har kommet til at selskapet er klar for å ta
nye steg i et voksende marked som er preget av
Runar Oseberg Grøt
store digitale endringer. I den forbindelse så var
ting (50) har overtatt
det naturlig å styrke ledelsen i selskapet, og jeg
som direktør i Reknes
er glad for at dette nå er gjennomført. Endringen
as. Han kommer fra
jobb som markedssjef
trådte i kraft fra årsskiftet, sier Karl-Inge Reknes i
i datasenteret Blue
en pressemelding.
Fjords i Jostedalen.
Reknes har mer enn 25 års erfaring med utvikling,
leveranse og drift av spesialtilpasset programvare
med tilhørende hardware for avfallsbransjen. I dag
er Reknes en ledende systemleverandør i Norge
for håndtering av alle typer avfall, og i særdeleshet
innenfor farlig avfall. Selskapet har 16 ansatte, og
ligger i Langevåg utenfor Ålesund.

Billigere søppel

Renovasjonsavgiftene for innbyggere i Tinn har hvert år siden 2003 økt
eller stått stille, men nå – i 2018 – skjer noe helt spesielt. Søpleregninga di
blir nesten 500 kroner billigere enn i fjor.
I 2017 betalte en husstand 4915 kroner i renovasjonsavgift i Tinn
kommune – prisen er inkludert merverdiavgift. Det var prisen Tinn
kommune tok for å hente ditt organiske avfall, returpapir, returglass,
hermetikkbokser og restavfallet utenfor boligen din. Men 2018 blir ikke
året hvor Tinn kommune sprenger 5000 kroners grensa. Tvert imot
vedtok kommunestyret før jul å kutte avgiftsnivået til 4453 kroner for
2018. Nesten til 2014 nivå. Det etter anbefaling fra rådmann Rune
Lødøen. – Reduksjonen skyldes flere forhold, svarer rådmannen, som tar
et forbehold om at han ikke har de nøyaktige tallene foran seg i juleferien.
– Det skyldes blant annet flere abonnenter å fordele utgiftene på, lave
renter, altså lavere kapitalkostnader og mer effektiv drift, sier han
Rjukan Arbeiderblad 02.01

Avslørende sjekk av søppel
Renovasjonsselskapets sjekk av
avfallsdunkene våre er avslørende:
Restavfallsdunkene er fulle av søppel
som ikke skal være der. I november ble
avfallsdunkene fra sju boligområder
i Drammensområdet tømt og undersøkt. Fire karer brukte flere uker på
å gjennomgå innholdet i ditt og mitt
søppel. – Vi har tatt ut stikkprøver, slik at
resultatet av undersøkelsen skal være
representativ, sier kommunikasjonssjef
Marianne Holen hos Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).
I restavfallet skal bare det som er
igjen etter sortering kastes. Det betyr
at det ikke skal være mat, papir, plast,
metall og glass der. Men slik var det ikke
i restavfallsdunkene som ble sjekket.
Som figuren viser skulle halvparten av

avfallet i restavfallsdunkene ikke
vært der. – Dette er ille. Jeg tror
det er mye slurv, men også del
manglende kunnskap og det er
noe vi kan gjøre noe med, sier
Holen.
Drammens Tidende 25.01

Støre vil ta et nasjonalt oppgjør med plastbruken
Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier Norge som kystnasjon er forpliktet
til å ta bedre vare på havet. Og han lover at fiskerne lettere skal få kvitte seg
med avfall.
Tromsøs befolkning har i flere år vært flinke på kildesortering. Men byens
ordfører Kristin Røymo (Ap) har likevel et mål om å bli enda flinkere; at byen
skal bli mest mulig plastfri. Dette har partiets leder sentralt, Jonas Gahr Støre,
bitt seg merke i, og adopterer nå Røymos mål til å bli et nasjonalt mål. Og han
ser at viljen blant Norges befolkning er til stede. Derfor er han optimist. Men
å innføre plastforbud tror han likevel ikke er løsningen. – Et forbud er ikke noe
man bare kan sette en dato på. For plast har også en viktig funksjon. Blant
annet når det gjelder lagring av mat. Det er den unødvendige plastbruken vi
må til livs. Plastposer er én ting det strengt tatt ikke er behov for, sier han.
fiskeribladet.no 22.01

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar
for forbrukerens og industriens avfall. På Langøya utenfor
Holmestrand har vi i 26 år utviklet behandlingsmetoder for
et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

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

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

Svakt for papir og plast, lysning for trevirke
Returprisene har falt på grunn av manglende avsetning til Kina. Av samme grunn har Grønt
Punkt Norge redusert sin betaling til kommunene for innsamlet plastemballasje. Men
avsetningen av returtrevirke er bedre enn på lenge.
JERN OG METALL

Omsetning av jern- og
metallskrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene til
gjenvinningsbedriftene vil til dels
påvirkes av prisene på London
Metal Exchange (LME), bortsett
fra jern som ikke er børsnotert.
Prisene i LME har stort sett hatt
en positiv utvikling siste måned
og per 22.januar er prisene per
tonn (omregnet til NOK):
– aluminium NOK 17 564,
opp 2 % fra 28.november
– kobber
NOK 55 415,
ned 1 % fra 28.november
– bly
NOK 20 481,
opp 2 % fra 28.november
– sink
NOK 27 049
opp 4 % fra 28.november
Skrapjernprisen, har igjen hatt en
prisstigning og 22.januar 2018
var prisen NOK 1575 tonn som er
høyeste prisen på mange år.

TEKSTILER

I følge en ny rapport fra Nordisk
ministerråd i 2016 blir over 100
000 tonn av brukte tekstiler
samlet inn hvert år i Norden og
går til gjenbruk og resirkulering.
Konkurransen om denne
fraksjonen ser ut til å øke. Flere
klesprodusenter er nå aktive
med egne innsamlingssystemer
for brukte tekstiler. Det inngås
også samarbeid mellom
kleskjeder og organisasjoner
som jobber aktivt med sirkulær
økonomi som for eksempel. I;
CO. I: CO fremmer utviklingen av
innovative resirkuleringsmetoder
og samarbeider tett
med internasjonale
forskningsinstitutter og
resirkuleringsselskaper.

GLASS OG
		METALLEMBALLASJE

Stadig flere kommuner
innfører henteordning hos
husholdningene av glass- og
metallemballasje. Dette øker
innsamlingsvolumet og forbedrer
kvaliteten på fraksjonene. I 2016
ble det samlet inn om lag 75 000
tonn glassemballasje og 13 500
tonn metallemballasje.
Tyske myndigheter innfører
fra 2019 en ny emballasjelov.
Gjenvinningsmålene vil økes til
63% for plast, 90% for metall,
glass og papir og papp og 70%
gjenbruk av drikkevareemballasje
innen 2022.

PLASTEMBALLASJE

Lavere oljepris og redusert
avsetning til Kina har medført
overskudd av gjenvinningsplast
og svært dårlige priser. Grønt
Punkt Norge reduserte derfor
sin godtgjørelse for innsamlet
plastemballasje til kommunene
fra nyttår, men innførte samtidig
en volumgradert pris, slik at de
som samler inn mest også får
best betalt.
EU vedtok 16.januar 2018 en
plaststrategi som sier at all
plastemballasje på EU-markedet
skal bli resirkulerbar innen 2030,
forbruket av engangsplast vil
bli redusert og forsettlig bruk
av mikroplast vil bli begrenset.
Plastgjenvinningsmålet som
helhet er på 55% innen 2030.

VÅTORGANISK 			
		AVFALL

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

PAPIR OG PAPP

Returpapirprisen i Europa hadde
et kraftig fall i januar som
følge av manglende eksport
til kinesiske papirfabrikker.
Eksportpris fra UK på bølgepapp
var i desember rundt 125 £/
tonn og rundt 45 £/tonn for
blandet papir. I Tyskland sank
også prisene seg til under
laveste nivå i 2017.

TREVIRKE

Ifølge den ukentlige
publikasjonen EnergiRapporten
kom det en ørliten stigning på
trebaserte brenselprodukter i
oktober. Prisen for pellets levert
i bulk er nå 29,1 øre pr KWh. For
trebriketter, er prisen 19,7 øre pr
kWh fulle lass fritt opplastet ved
fabrikk. Prisen på ren flis oppgis
å være 20,5 øre pr kWh for flis
med mindre enn 35% fuktighet
og 19,0 øre pr kWh for flis med
mer enn 35% fuktighet. Flis
produsert av hogstavfall (GROT)
omsettes nesten ikke lenger,
etter at statstilskuddet til
produksjon av slik flis ble fjernet.
Utsalgsprisen for briketter og
pellets i småemballasje varierer
ganske mye, med priser fra ca.
kr. 1,50 opp til kr. 3,50 per kg.
Avsetningen av returflis har
bedret seg de siste månedene.
Malt og lakkert trevirke har
fortsatt negativ verdi over hele
landet, men er nå billigere å bli
kvitt enn tidligere.

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

Renovasjon
Farlig Avfall
Online med Avfallsdeklarering.no
Selvbetjening / Adgangskontroll
Veie og Betalingsløsninger
Logistikk / Kjøreplanlegging
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Baksiden
Studenter lærer gjenvinning hos Sirkel Glass
Tre studenter fra Bachelor innovasjon og
prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold har i
2017 fått praktisk arbeidserfaring ved gjen
vinningsanlegget til Sirkel Glass (tidligere Syklus)
i Råde. Til gjengjeld har de tilført bedriften
fersk skolekunnskap om 5S/Lean og effektiv
organisering av produksjon.
Fabrikksjef Espen Sandsdalen er ikke
i tvil om at opplegget har vært til
gjensidig nytte.
– Studentene har gjerne vært her
1-2 dager i uka gjennom en tremåned
ersperiode. De kommer med ny kunnskap og ideer som de gjerne ser bli satt
ut i livet raskt. De stiller gode spørsmål
som fortjener velbegrunnede svar. Så
må jo deres ønske om rask framdrift
tilpasses vår praktiske virkelighet.
Det medfører læring den andre veien.
Men jeg vil si at samarbeidet med
studentene har bragt oss opp på et
høyere nivå, sier han.
Men Sandsdalen er klar på at et
slikt samarbeid ikke bare er givende,
men også krevende for bedriften. – Vi
kommer til å videreføre dette samarbeidet med Høgskolen i Østfold, men

5S/Lean

tar ikke imot flere før til høsten.
Da har vi fått på plass en ny
medarbeider med ansvar for
kvalitet og sikkerhet. Det er nemlig
svært viktig at vi har anledning
til å følge opp studentene på en
skikkelig måte. Et slikt samarbeid
må være forankret både i ledelsen
og nedover i bedriften for å bli
vellykket, sier han.
Og ved Høgskolen i Østfold
er man strålende fornøyde med
at studentene får sjansen til å
teste ut sin teoretiske kunnskap
i praksis: – Hvis faglig kunnskap reduseres til fine ord, sirlig
oppsatte modeller og diagrammer
gjør vi oss selv uinteressante,
sier førsteamanuensis Gunnar
Andersson.

Dette er en metode med referanse til en liste av fem japanske ord, som
oversatt starter med bokstaven S. 5S er en filosofi og en måte å organisere
og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten med den hensikt å forbedre
effektiviteten ved å eliminere sløsing, forbedre flyt og redusere overflødig
prosessering. Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke bruker tid
på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dedikerte plass.
5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og
hvordan.

Studentene Monica Honningsvåg, Paria Maghsoudi og Elisabeth Langs
holdt jobbet våren 2017 sammen med de ansatte på Syklus AS med å
implementere 5S/Lean ved bedriften. Foto: Gunnar Andersson.

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

