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Gi oss en utfordring på Avfallskonferansen!
Bærer du på en ide/ tanke om hvordan sortering - innsamling - oppbevaring behandling av avfallet kan se ut om 5–10 år.
Og er det mulig å få utviklet og tilpasset bærekraftige maskiner, utstyr og
rekvisita til denne løsningen?
Med denne utfordringen er du hjertelig velkommen til vår stand.

FREMTIDEN FOR KOMMENDE
GENERASJONER
Avfall er en ressurs for sirkulærøkonomien.
Maskiner og utstyr vi leverer til avfallshåndteringen kan bidra til at vi produserer
mindre avfall, at det blir mer gjenbruk og
økt bruk av sekundære råvarer i omløp.
I tillegg kan utstyret bidra til bedre
lønnsomhet for bedriften og lavere
transportkostnader med mindre
utslipp av CO2.
I Norge har EnviroPac erfaring fra flere
tusen prosjekter. I tillegg høster vi ideer
og kunnskap fra hele verden via våre
søsterselskaper i San Sac Group. EnviroPac
samarbeider med ledende produsenter og
leverandører i Norden og Europa.

Når du krever kvalitet i alle ledd
PRODUKTER

KUNNSKAP

LØSNINGER

SERVICE

EnviroPac AS er en del av San Sac Group, Skandinavias ledende leverandør av
maskiner og utstyr til kildesortering, komprimering og behandling av avfall.
Salg & service i hele Skandinavia.

Tel. 400 06 130 • info@enviropac.no • www.enviropac.no

INNHOLD

Ja til gjenvinning
– men ikke her

At avfallsanlegg er en typisk NIMBY (not in my backyard), som altså er en
betegnelse på nødvendig virksomhet ingen vil ha i nærheten av seg, er ingen
nyhet. Men det virker som om den økende mengden store ord om gjenvinning
og sirkulær økonomi faktisk ledsages av en stadig mindre toleranse overfor
anleggene som kan virkeliggjøre disse visjonene.
Motstanden mot etablering av et nytt deponi for farlig avfall er et kapittel for
seg. Men her vil nok staten etter diverse runder manne seg opp til å sørge for
at dette kommer på plass før problemet blir akutt.
Verre er det med mer «vanlige» anlegg for håndtering og gjenvinning av
avfall. Som artikler i dette bladet viser støter særlig de private aktørene
som prøver å etablere nye anlegg i sentrale strøk på store problemer.
Lokalpolitikerne motsetter seg etablering, selv om Fylkesmannen har gitt
tillatelse med de strengeste vilkår. Og det finnes flere eksempler enn de som
er nevnt her, der uendelige runder med lokalpolitikere stopper eller i beste fall
forsinker prosjektene i årevis.
Det er selvsagt forståelig at lokalpolitikere er følsomme overfor
naboprotester, men det må være en grense for alt. Dersom et område er
regulert til industriformål burde ikke et moderne avfallsbehandlingsanlegg
være mer kontroversielt enn andre etableringer. En del steder har jo
kommunen bidratt til å forsterke naboproblemene ved å tillate boligbygging
kloss inntil arealer regulert til industri.
Men nå skal det jo også sies at avfallsbransjens framferd og omdømme har
gitt naboskepsisen adskillig næring opp gjennom årene. Vond lukt, stadige
branner og flygeavfall er rett og slett ikke akseptert i dagens samfunn – og
bør heller ikke være det. Avfallsbransjen er i ferd med å ta konsekvensen av
dette og flytter stadig mer av sin virksomhet inn i lukkede anlegg. Om disse
da driftes ordentlig burde det ikke være verre med en slik etablering enn
annen virksomhet som innebærer transport av betydelige volumer.
Det finnes åpenbart ingen rask og enkel løsning på dette problemet.
Lokaldemokratiet har kommet for å bli, og naboer vil fortsatt forsøke å hindre
uønskede etableringer med alle midler. Sosiale medier har også gjort det
enklere for såkalte ildsjeler å mobilisere bredt og nå fram med oppriktige
bekymringer og ren skremselspropaganda uten all verdens bruk av ressurser.
Den eneste løsningen på problemet – og den er ikke rask – er faktisk at
avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom ansvarlig og god drift i moderne
anlegg klarer å gjøre naboer og andres dommedagsprofetier til skamme.
Bare slik kan et bedre omdømme bygges sten på sten og bare slik kan
lokalpolitikere etter hvert få tillit nok til å kunne håndtere naboprotester uten
å få de store skjelven.

«

Vond lukt, stadige branner og flygeavfall er rett
og slett ikke akseptert i dagens samfunn – og bør heller
ikke være det.

»
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NYHETER

Handelens Miljøfond
sjøsettes i løpet
av sommeren
I løpet av sommeren begynner Handelens
Miljøfond å samle inn 50 øre pr plast
bærepose fra butikkene. Dermed ble
svangerskapet for ordningen omtrent like
langt som en vanlig graviditet.

Av Johs. Bjørndal

Peter Sundt er glad for
at det nå er avklart at
Handelens Miljøfond
starter i løpet av
sommeren.

For regjeringen og næringslivet
ble i oktober i fjor enige om at det
i stedet for forbud eller statlig
avgift på plastposer skulle kreves
inn 50 øre pr pose til Handelens
Miljøfond. Da håpet man at
ordningen skulle være operativ
fra 1. mars, men Peter Sundt,
styreleder i fondet, har måttet
konstatere at mye måtte på plass
før ordningen kunne iverksettes.
Men etter et styremøte 25. mai
kan han fortelle at det nå er
besluttet å starte «i løpet av
sommeren». Sundt forteller at
det har vært mange avklaringer
i forhold til myndighetene, den
siste med Konkurransetilsynet,
som ikke skal ha hatt noen innvendinger mot ordningen. – Det er
viktig å presisere at vi ikke legger
oss bort i hvor mye varehandelen
vil ta seg betalt for posene. Vi skal
ha 50 øre pr pose og plastposer
er en momsbelagt vare. Men hvor
mye for eksempel Rema eller Kiwi
vil ta betalt for plastposene er
ikke vår sak, sier han.
Han forteller videre at det
nå jobbes med å få plass en
fast organisasjon i fondet, eller
foreningen som Sundt sier, det er
nemlig den organisasjonsformen
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som er valgt for å løse denne
oppgaven. Om det samlede
poseforbruket i 2016 legges
til grunn ville de årlige inntektene bli cirka 400 millioner
kroner, men Sundt tror ikke
det blir så mye.
– Noe av hensikten er jo å
redusere bruken av plastposer. Og vi ser allerede at
en mer bevisst holdning til
bruk av plast, kundebetaling
og alternativer til plastposer
har bidratt til å redusere
forbruket, sier han.
Det er styret i foreningen
Handelens Miljøfond som
til slutt vil avgjøre hvordan
midlene skal brukes. – Men
vi har engasjert en ekspertkomite som har gitt råd og
anbefalinger om hva vi bør
starte med, avslutter Peter
Sundt. Blant disse forslagene
er ulike tiltak for å effektivisere arbeidet mot marin
forsøpling, bedre plastinnsamling der folk ferdes , en
flerårig plastkampanje og et
internasjonalt prosjekt hvor
man går inn i et fond sammen
med andre.

Fortsatt felles innsamling av
glass- og metallemballasje
Norsk Metallgjenvinning skilte i fjor lag
med Norsk Glassgjenvinning (nå Sirkel
Glass) og etablerte seg sammen med
Grønt Punkt Norge på Skøyen. Men den
felles innsamlingsordningen består.
Roar Eitrheim er nytilsatt medarbeider i Norsk Metallgjenvinning
AS, som altså er returselskapet
som skal sørge for innsamling
og gjenvinning av metallemballasjen i landet. Han understreker
overfor Kretsløpet at den såkalte
Syklus-avtalen fortsatt skal
bestå, noe som i praksis betyr
at glass- og metallemballasje
fortsatt kan samles inn samlet
og vil bli sortert på anlegget i
Onsøy. – De som nettopp har
innført henteordninger for disse
fraksjonene har ingen grunn
til å bekymre seg. Vi stimulerer
tvert imot henteordninger ved
å betale 800 kr mer pr tonn for
dem som har innført det, sier
Eitrheim.
– Men vi ønsker altså også
å få tak i mer av metallemballasjen enn de 55 prosentene
som dagens opplegg gir. Derfor
undersøker vi nå hvor mye
som følger andre kanaler, for
eksempel hvor mye som via gjen-

Roar Eitrheim i Norsk Metallgjenvin
ning forsikrer at dagens innsamlings
ordninger vil bestå.

vinningsstasjoner og private
aktører havner i fraksjonen
komplekst jern. Vi samlet
inn 1,49 kg metallemballasje pr innbygger i 2016 i
Syklus-strømmen, men har
som mål å komme over to
kg der neste år. Da må vi
hamre løs med budskapet
om at vi faktisk ønsker å
ta hånd om all metallemballasje, vi har avdekket at
det fortsatt hersker ganske
stor uvitenhet om det hos
publikum, sier Eitrheim.
J.B.

Kjell Håkon Helgesen slutter
i Sirkel
Kjell Håkon Helgesen har valgt
å si opp sin stilling som daglig
leder i selskapene Sirkel Glass
AS, Sirkel Materialgjenvinning AS
og Glasopor AS. Helgesen har
ledet disse selskapene i over 7
år. Han sier opp sin stilling for
å overta som daglig leder i en
annen bedrift.
– Vi takker Helgesen for disse
årene. Han har bidratt sterkt til
fantastiske resultater både i
Sirkel og Glasopor. Det er et stort
tap for alle tre selskapene at han
nå har sagt ja til nye utford
ringer, sier styreleder Morten
Sundell i Sirkel Glass. Han vil selv
overta som arbeidende styreleder/daglig leder i Sirkel Glass
og Sirkel Materialgjenvinning fra

– Det har vært noen spennende år i
arbeidet med gjenvinning av glas
semballasje, og jeg er stolt over de
resultatene vi har oppnådd, sier Kjell
Håkon Helgesen.

1.6.2018. Styreleder Ragnar
Arntzen vil overta som arbeidende styreleder/daglig leder
i Glasopor fra samme dato,
heter det i en pressemelding
fra Sirkel-selskapene.

ER DU USIKKER PÅ HVOR DU SKAL BEGYNNE? Vi er her for

deg gjennom hele prosessen. Uansett hvilket produkt du er
interessert i fra oss, så kan vi være behjelpelig med alt fra det
grunnleggende som farge og design, til planlegging av store
anlegg med praktiske løsninger.

GJENVINNING
UTSTILLERLISTE

Vanskelig å få etablert
nye avfallsanlegg
Det er ikke bare NOAH som
opplever problemer med å få
etablere seg på et nytt sted.
Også de private aktørene sliter
med å få tillatelse til å etablere
mer «vanlige» avfallsanlegg
i sentrale strøk. Lokalpoitiker
ne stikker kjepper i hjulene
både for Stena Recyclings og
Ragn-Sells’ planer for nyeta
blering i Drammensregionen.
Og i Sandefjord gir Franzefoss
Gjenvinning opp og trekker
søknaden om etablering av
avfallsanlegg.

De to direktørene Max Trandem i Stena Recycling (t.v.) og Bjørn Hoel i Ragn-Sells opplever nå begge at lokalpolitik
ere overprøver Fylkesmannens vurderinger og gjør det vanskelig å etablere seg, selv på steder som er regulert til
slik virksomhet. – Politikerne har naturligvis rett til å ombestemme seg. Men de må forstå at det også er deres ansvar
å tilrettelegge for næringsvirksomhet. Vi er oppgitt over at de samme som snakker så varmt om det grønne skiftet
samtidig legger hindringer i veien for den praktiske gjennomføringen av det, sier de to til Kretsløpet.

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

Nei til «nullutslippsanlegget»
Ragn-Sells har lenge arbeid
et for å få bygd et nytt
behandlingsanlegg 
i Drammensregionen. Etter
mange års leting etter et egnet
sted, kjøpte selskapet i 2014
en tomt på industriområdet
Eikhaugen rett sør for Dramm
en by. Fylkesmannen ga først
tillatelse til etablering her, men
Drammen kommune ga ikke
byggetillatelse, selv om de i
byggesaken slo fast i vedtaket
at gjenvinningsanlegg er
innenfor reguleringsformålet.
Av Johs. Bjørndal
Ragn-Sells har hatt skissen av hvordan det såkalte nullutslippsanlegget
skal se ut klar i årevis, men har foreløpig ikke tillatelse til å bygge det.

– Byggetillatelsen ble avslått med begrunnelse i at to mindre dispensasjoner om
gesimshøyde og etablering av en støttemur ikke innvilges. Vedtaket slår fast at
gjenvinningsanlegg er innenfor reguler
ingsbestemmelsene, men sier at dersom
vi ønsker å avvike på disse detaljene må
det omreguleres. I tillegg klager naboene
Fylkesmannens tillatelse inn til Miljødirektor
atet og får medhold. Tillatelsen oppheves og
Fylkesmannen får beskjed om å utrede lukt
og støy bedre, forteller Bjørn Hoel, direktør i
Ragn-Sells.

Og Fylkesmannen har dialog med plan
myndigheten, altså Drammen kommune som
nå finner det vanskelig å gi et slikt samtykke.
– Kommunen kan altså ikke svare på om de
mener anlegget er forurensningsfarlig før de
har sett vilkårene i tillatelsen og kan derfor
ikke gi samtykke. Og Fylkesmannen kan
ikke gi tillatelsen som svarer på spørsmålet
om virksomheten er forurensningsfarlig før
kommunen gir samtykke. En skikkelig Catch
22-situasjon som gjør at vi ikke kommer
videre, sier Bjørn Hoel.

FYLKE OG KOMMUNE VENTER
PÅ HVERANDRE

Hoel synes det er spesielt frustrerende at
prosessen stopper opp fordi de har ambisjoner om at det planlagte anlegget skal bli
landets første nullutlippsanlegg for gjen
vinning. Dette skal skje blant annet ved å
lukke inn all håndtering, minimere alle nær
miljøulemper og elektrifisere drift, produksjon
og transport. I tillegg har vi ambisjoner om
å bygge et klimanøytralt bygg. Det tiårige
programmet FutureBuilt, der Drammen
kommune faktisk er en av partnerne, har
nettopp utpekt vårt planlagte anlegg til et
forbildeprosjekt for klimanøytrale bygg. Men
det hjelper ikke stort dersom vi ikke får lov til
å bygge det, sier Bjørn Hoel. Det dreier seg
om et anlegg som kan ta imot inntil 70 000
tonn papir, plast og annet næringsavfall årlig,
for kverning, sortering, balling og videretran
sport.

En ny utredning blir gjort med påfølgende
høring, men naboene protesterer fortsatt og
peker spesielt på formuleringen i reguleringsplanen om at det ikke skal drives «forurensningsfarlig» virksomhet på området.
Ragn-Sells svarer på høringsuttalelsene og
Fylkesmannen starter en ny behandling. Men
nå finner Fylkesmannen det vanskelig å fatte
vedtak og henviser til forurensningsloven
§ 11, 4. ledd:
«Forurensningsspørsmål skal om mulig
søkes løst for større områder under ett og på
grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten vil være i strid med
endelige planer etter plan- og bygningsloven
skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke
fra planmyndigheten.»

NULLUTSLIPPSANLEGG PÅ BLOKKA

Naboene, som også bor ganske nær
Lindums avfallsanlegg, har vært særlig
opptatt av lukt. Dette er imøtekommet ved
at den planlagte omlastingen av matavfall
er tatt ut av prosjektet. Faren for støyplager
er eliminert ved at all produksjon er flyttet
innendørs og skal elektrifiseres. – Med en
beliggenhet kloss innpå E-18 er det faktisk vi
som må skjerme våre ansatte mot støy, sier
Bjørn Hoel.

– VI ER SOM ANNEN INDUSTRI
Hoel forteller at de har engasjert COWI for å
få en uavhengig vurdering av forurensningsfaren ved det planlagte anlegget. Denne
konkluderer med at forurensningsfaren ikke
er større enn for andre virksomheter som
allerede finnes i området, blant annet kjemisk
industri og transportbedrifter med bilvaskeanlegg.
Hoel sier at Ragn-Sells nettopp har oversendt denne rapporten til kommunen og at
de vil fremme byggesøknaden på nytt.
– Jeg har jo tro på at vi til slutt vil få dette
til. Vi brukte ti år på å få opp et nytt hovedkontor på Lørenskog, nå står det faktisk der.
Men det er frustrerende at man skal bruke
så mye tid og krefter på å få lov å investere
i nye moderne gjenvinningsanlegg. De politikerne som snakker høyest om det grønne
skiftet er gjerne de som mest aktivt hindrer
de tiltakene som er nødvendige for å få til
et slikt skifte, sier en oppgitt Ragn-Sells-
direktør.
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GJENVINNING
UTSTILLERLISTE

Omkamp om regulering
Stena Recycling fikk tillatelse
av Fylkesmannen i Buskerud
til å etablere et avfallsanlegg
på Lyngås i Lier, i et område
som ligger kloss innpå RfD
sin nye gjenbruksstasjon og
som faktisk ble regulert til
avfallsvirksomhet i 2014. Men
nå har politikerne i Lier likevel
fått kalde føtter. Direktør Max
Trandem er oppgitt.
Av Johs. Bjørndal

– Det dreier seg hovedsakelig om et anlegg
for omlasting av ulike avfallsfraksjoner,
mest jern og metaller. Plasseringen er etter
vårt syn ideell, sentralt, men med få naboer.
Det er jo sjelden at det i en reguleringsplan
spesifikt uttrykkes at området kan brukes til
avfallsbehandling, sier Trandem.

TIDLIGERE RALLYCROSSBANE
Og det dreier seg altså om et gammelt
grustak som tidligere huset Lyngåsbanen, 
der rallycrosslegenden Martin Schanche feiret
mange triumfer. Og Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen (RfD) har etablert en
gjenvinningsstasjon til 85 millioner kroner
på området, den har kapasitet til å ta imot
50-60 000 besøkende. Men et privat anlegg
som skal kunne ta imot inntil 90 000 tonn
avfall vil man altså ikke ha. Kommunestyret
i Lier har nettopp vedtatt et "midlertidig
forbud mot tiltak" og vil ta reguleringsplanen
opp til ny vurdering. Dette opprører Max
Trandem. – Vi mener kommunens vedtak er
mangelfullt begrunnet og vil derfor anke.
Vi forventer faktisk at det må være mulig å
etablere anlegg for mottak og behandling av
avfall i rimelig nærhet av der avfallet oppstår,

også her på Østlandet. Vi har positive
erfaringer fra andre deler av landet, men her
er det problematisk, sier han.

MANGE USANNHETER

– Men er ikke dette bare en naturlig del av
tilværelsen i et demokrati.
– Det kan du godt si. Men i dag opplever
vi at det spres usanne påstander gjennom
velorganiserte kampanjer på sosiale medier,
det har blant annet blitt hevdet at vi skal
deponere 90 000 tonn avfall og «etablere
en giftpøl midt i Liers matfat». Det er veldig
vanskelig å trenge gjennom dette og nå
ut med saklig informasjon. Vi skjønner at
lokalpolitikere med ønske om å bli gjenvalgt
må lytte til folkets røst. Men vi snakker her
om infrastruktur som samfunnet er nødt til
å ha, og som det gjelder å plassere på en
måte som ikke gir næringslivet for store
ulemper. Vi har møtt alle lokalpolitikerne
flere ganger for å presentere fakta, men har
altså foreløpig ikke fått gehør, sier Trandem.

TILLATELSEN TREKKES I TVIL
Han viser fram Fylkesmannens tillatelse,
som altså inneholder detaljerte krav
til hvilke fraksjoner som kan tas imot,
mengder, mellomlagring, dokumentasjon,
utslippsgrenser og miljøovervåking og

rapportering. – Vi har altså fått en etter
mitt syn svært grundig utarbeidet tillatelse
fra Fylkesmannen på hele 47 sider, med
masse bestemmelser om hvilke hensyn vi
må ta. Men så opplever vi altså at lokale
politikere etter press også begynner å trekke
i tvil det faglige grunnlaget for denne. I Lier
har det vært diskutert å få inn en tredjepart.
Da blir det ikke enkelt, sier han.
Spesielt den delen av tillatelsen som går
på farlig avfall er detaljert, med angivelse
av maksimal mengde på lager av hver
enkelt fraksjon, uten at dette beroliger
lokalbefolkningen. – Navneskiftet fra
spesialavfall til farlig avfall var jo saklig
begrunnet, for å fortelle hva det faktisk
handler om. Men det har ikke akkurat gjort
det enklere for oss som skal håndtere det.
I dette tilfelle virker det spesielt urimelig,
siden gjenvinningsstasjonen tar imot det
samme avfallet rett ved siden av, sier Max
Trandem. Han er alt annet enn fornøyd med
lokalpolitikerne i Lier, som han mener har
gjort en skikkelig kuvending.

«

– Vi opplever vi at det spres
usanne påstander gjennom
velorganiserte kampanjer på
sosiale medier.

»

Franzefoss Gjenvinning gir opp
I mai 2017 sendte Franzefoss Gjenvinning AS en søknad til fylkesmannen i Vestfold om
tillatelse til drift av avfallsmottak ved Stokke Containerservices anlegg på Lillevahrskogen
industriområde. – Basert på tilbakemeldinger direkte til oss og synspunkter som har
framkommet i lokalpressen, har Franzefoss besluttet å trekke søknaden, hetert det i en
pressemelding fra selskapet. – Franzefoss er opptatt av å ha et godt forhold til nabolaget
hvor vi driver virksomhet, og vi har erkjent at etablering av et anlegg på Lillevahrskogen vil
kunne medføre stor uro og misnøye lokalt i Stokke. Vi har vurdert det slik at vi som seriøs
samfunnsaktør ikke ønsker dette, sier ytre miljøsjef i Franzefoss, Bodil Eggen.
Franzefoss jobber nå med å finne en alternativ plassering som i større grad tar hensyn til
lokalmiljøet vi etablerer oss i, heter det.

Enkel registrering av farlig avfall
Integrert med avfallsdeklarering.no
Støtter krav til journalføring
Besøk oss på avfallskonferansen 5.-7. juni.
Kontakt oss: 4747 2727

salg@vsp.no

HARDANGER BERGEN HAUGESUND ÅLESUND

vsp.no

Kundetilpassede rampe for nett

Massive betongblokk som enkelt
bygges sammen som Lego

Containerstasjon med lett
adkomst og hoy sikkerhet

C3C BLOCKSYSTEM™
ENKELT

FLEKSIBELT

FLYTTBART

C3C Blocksystem™ er et komplett system av store betongblokker som kan tilpasses den enkelte kunde.
Støttemurer, Binger, Bulklager, Takløsninger, Gjerder- deponi, Drenasje – avrenning. Støttemurer med vinkler.
C3C Engineering har etablert ett nettverk av produsenter og lager i hele Norge. Ta kontakt og vi finner
nermeste produsent/ transportør som passer for deres prosjekt.
C3C ENGINEERING AB NORGE - 0047 90647627 - WWW.C3C.SE - WWW.STØTTEMURER.COM

CONCRETE m3 CONSTRUCTION

PORTRETTET

Fra Erna
til entreprenørene
Da Julie Brodtkorp for et års tid siden ble spurt om hun kunne tenke seg å bli ny direktør
i MEF hadde hun ikke hørt om organisasjonen, til tross for sine mange år i sentrale
politiske verv. Hun har derfor stor forståelse for at hennes viktigste marsjordre er å gjøre
organisasjonen, der medlemsbedriftene har mer enn 30 000 ansatte og omsetter for rundt
80 milliarder, mer synlig.

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Julie Brodtkorp (43) er mest kjent som politiker, fra 2013 til mai i fjor var hun stabssjef
ved statsministerens kontor og altså Ernas
høyre hånd. Tidligere har hun vært leder
for Høyres kvinnenettverk og rådgiver for
Høyres stortingsgruppe. Siviløkonomen, som
er oppvokst i Trondheim, har også flere år bak
seg i kommunikasjonsbransjen.
Men om Brodtkorp hadde beskjedne
forkunnskaper om Maskinentreprenørenes
Forbund har hun i hvert fall ingen problemer
med å argumentere for organisasjonens
betydning nå.
– Vi trenger flere arbeidsplasser i dette
landet. Og mange av de må komme i små
og mellomstore bedrifter, som de fleste av
våre medlemmer er. Den typiske MEF-bedriften har 7-10 ansatte, ofte sitter alle på
maskinene. Da er det viktig å ha en organisa
sjon i ryggen, med spisskompetanse, ikke
minst på juss og på kontrakter som blir stadig
mer kompliserte, sier hun.
Vi besøker Julie Brodtkorp i det vi trodde
var MEFs hovedkontor, i Fred Olsens gate 3 i
Oslo. Men slik er det visst ikke lenger. – Nei, vi
betegner det nå som et «back office». Vi har
omorganisert, det er færre sjefer her og flere
funksjoner er flyttet ut til distriktskontorene
vi har i hvert fylke. Dette er et signal til
medlemmene om at det er de som er viktige
og skal ha best mulig tjenester så nær seg
som mulig. Å spisse organisasjonen på denne
måten var også en klar marsjordre til meg.

– Det hjelper vel heller ikke at man stort
sett bare rekrutterer fra den ene halvparten
av befolkningen?
– Nei, det er klart. Vi ser at en god del jenter
tar «våre» fag på skolene, ofte med svært
gode resultater. Men så forsvinner de gjerne
ut i løpet av læretida. Vi skal gjennomføre en
spørreundersøkelse blant disse for å finne
ut hvor skoen trykker og hvilke tiltak som er
mest effektive. Kanskje er det så enkelt som
at vi må samle flere kvinnelige lærlinger i
samme bedrift? Å være den eneste av sitt
kjønn i et miljø kan være tungt – både for
kvinner og menn.

I Brodtkorps hittil snaue år som MEF-direktør har de fleste av medlemmene hennes
hatt plenty nok å gjøre. Det betyr ikke at alt
er fryd og gammen. – Politikerne har vedtatt
en rekordstor NTP (nasjonal transportplan)
og det er vel og bra. Men for at dette skal
komme norske bedrifter til gode må det fylles
opp med fagarbeidere. Her henger ikke politikken sammen, yrkesutdannelsen har lenge
vært lavt prioritert i dette landet. Volumet
må økes og kvaliteten på utdannelsen
forbedres, i år er det faktisk «Yrkesfagets år»,

– Ja, det har vel vært en kulturkollisjon
også for deg å komme inn en organisasjon
dominert av menn av få ord.
– Jeg reiser landet rundt og besøker
medlemmer tre av fem dager i uka. Og jeg
kan forsikre deg at jeg ofte møter menn av
mange ord når jeg spør hva de er opptatt av.
De klare, usminkede budskapene sitter løst,
der er forskjellen fra politikken stor. Men jeg
bør ikke sitte for lenge, da kan jeg plutselig
få beskjed om at jeg har kostet dem 30 000
kroner. Men jeg har blitt veldig godt mottatt
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men dette har foreløpig ikke gitt seg utslag i
annet enn noen store ord. I læreplanene for
«våre» fag brukes begrepet «skal ha hatt
befatning med maskiner». Dette er altfor
vagt, det kan sammenlignes med om kravet
til en språklærer var at han skulle «hatt
befatning med engelsk». Vi trenger klare
krav til hva opplæringen skal inneholde. Våre
bedrifter kan ikke ta imot lærlinger som er
rene nybegynnere, det blir for kostbart og kan
også være direkte farlig. Vi forstår at dette
er dyre skoleplasser, men god fagutdanning
– slik vi har på noen landslinjer – vil betale
seg. Det handler også om bransjens anseelse
og mulighet til å rekruttere blant de beste
ungdommene. Jeg tror egentlig ikke politik
erne er uenige i dette, de kjenner bare ikke til
bransjen og forstår behovene.

av medlemmene og setter stor pris på den
direkte måten å kommunisere på.
– Mange av MEF-bedriftene benytter
utenlandsk arbeidskraft i stadig større grad.
Er det et problem?
– Vi kan ikke stenge verden ute, men
samtidig må vi være opptatt av å forsvare
«den norske modellen», med små forskjeller
som sin viktigste kvalitet. Vi ser at aktører
dumper prisene gjennom ansettelser i utenlandsregistrerte skallselskap, men vi i MEF er
klare på at utenlandsk arbeidskraft skal ha
de samme betingelsene som nordmenn. Vi
er veldig opptatt av å bevare respekten for
den norske fagarbeideren, som må utgjøre
ryggraden i en seriøs bransje som tenker
langsiktig.

– Men det er vel lettere sagt enn gjort.
Byggebransjen har gjennomført almenngjøring av tariffavtaler, men det er ingen krav
om at medlemsbedriftene i MEF skal ha slike
avtaler?
– Nei, vi legger ikke noe press på medlemmene der. Men det betyr ikke at vi ikke sjekker
forholdene, våre medlemsbedrifter skal ta
godt vare på arbeidskraften sin. Vi har et godt
forhold til LO gjennom Norsk Arbeidsmannsforbund, vi har sammenfallende interesser på
mange områder.
– Tradisjonelt har maskinbransjen hatt
mange enmaskin-eiere med et visst «cowboystempel». Er dette i ferd med å forsvinne?
– Det er i hvert fall ikke min opplevelse. Det
er de store aktørene som står for cowboytaktene i dag, ved å presse underentreprenører
så hardt at de må drive useriøst. Jeg opplever
tvert imot at mange av våre medlemsbedrifter
er som store familier, der folk tar godt vare på
hverandre. Man finner gjerne arbeidsoppgaver
slik at folk som ønsker det kan fortsette langt
utover pensjonsalderen, det er også mange
eksempler på at bedriftene har sett potensialet og hanket inn unggutter i bygda som har
vært litt ute å kjøre.

›
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– Vi ser i en del bransjer at kontraktene blir
så store at det blir færre som kan legge inn
anbud. Dette er vel en uønsket utvikling, sett
fra MEFs side?
– Vi må innse at store kontrakter har
kommet for å bli, selskapet Nye Veier ble jo
opprettet nettopp for å gjøre anbudene større.
Men det er viktig at det er noe til alle, også for
å begrense bruken av underentreprenører. Vi
har hatt møte med næringsministeren for å få
fram dette. Et annet problem er at anbudene
og kontraktene har blitt så komplekse og
inneholder så mange krav at de nesten blir
umulige å forholde seg til. Et ferskt eksempel
er en entreprenør som skulle grave en grøft
for Statnett. Han måtte da forholde seg til
oppdragsgiverens såkalte Toolbox for leverandører, noe som blant annet innebar krav om
morgenmøter med alle arbeiderne hver dag.
Nå var jo dette fort gjort siden han var alene.
– Ingen slipper i dag unna klima- og miljøkrav.
Har næringslivet her et selvstendig ansvar for
å drive utviklingen framover, eller holder det å
følge opp regelverket politikerne har vedtatt?
– Vi har undertegnet Paris-avtalen og det
må vi alle forholde seg til. Mange av våre
medlemsbedrifter har tatt et selvstendig
ansvar, nå har 38 av dem blitt såkalte
Miljøfyrtårn-bedrifter, de har da gått inn på
betydelig heftigere krav enn det dagens
regelverk krever. Vi har bedrifter som har
løpende konkurranser om hvem som bruker
minst diesel. Og heldigvis er det slik at de som
tar dette på alvor også får en bedre bunnlinje,
mens de som stritter imot etter hvert vil få
problemer.
Men samtidig er det viktig at vi har tett
dialog med politikerne, slik at vi ikke får helt
urealistiske krav tredd ned over ørene. Det
snakkes for eksempel stadig om utslippsfrie
anleggsplasser. Det vil vi nok få, men det ligger
et stykke fram i tid. Det kreves fortsatt en
solid teknologisk utvikling før den elektriske
dumperen kan konkurrere. Og iblant skjer
det endringer som går i helt feil retning. At vi
mistet adgangen til startavskrivning gjør det

vanskeligere å bytte ut gamle forurensende
maskiner med nye og mer miljøvennlige.

– Loven om offentlige anskaffelser ble i
fjor endret, slik at det nå er anledning til å
vektlegge miljø i høyere grad enn tidligere ved
tildelinger. Er dette positivt eller åpner en slik
endring for mer uforutsigbar synsing?
– Jeg synes det er helt riktig at det stilles
strengere miljøkrav og tror de kan defineres
slik at det blir håndterbart. Men heller ikke her
må det brukes en mal som bare passer for
store aktører eller gjøres så komplisert at det
blir umulig for småbedriftene. Her som ellers
er vi ute etter rettferdig konkurranse mellom
aktørene.
– I avfallspolitikken er det mindre uenighet
om hva man skal gjøre enn hvem som skal
gjøre det. Er det et problem at det finnes så
mange sterke aktører med offentlig eierskap?
– Ikke nødvendigvis, men likebehandling er
avgjørende. Vi er i likhet med Norsk Industri
opptatt av at det ikke skal forekomme kryssubsidiering i de interkommunale avfallsselskapene. Jeg har dessverre også en følelse av
at det slåes hardere ned på private selskaper
som bryter reglene, enn når offentlig eide
aktører gjør det. Og da er det ikke lenger
konkurranse på like vilkår. Vi er for et strengt
regelverk som håndheves, men da må det
gjelde for alle.
– Hva synes du om at avfallsinnsamling fra
husholdningene igjen er i ferd med å bli en rent
kommunal geskjeft?
– Jeg synes det er synd at et par aktører som
trådte feil får ødelegge et marked som har
fungert godt i årtier. I alle andre bransjer er man
enige om at etablering av monopoler er dumt,
det har historien også vist. Jeg håper kommunene etter hvert vil tilrettelegge for at det skal
bli økt konkurranse om denne oppgaven, det
tror jeg alle i lengden vil tjene på.
Det koster naturligvis penger å være
medlem i MEF, kontingenten beregnes med
en promillesats av medlemsbedriftenes totalt

I samarbeid med Fredheim Maskin AS

 Targo 3000 saktegående avfallskvern
 Drivstoffbesparende direkte drift
 Markedets beste servicetilgang

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt
 For sortering av bark, flis, jord, kompost,

matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige /
fuktige masse

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse  Høy kapasitet og meget brukervennlig
 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær  Leveres på hjul, belter eller som stasjonær
anlegg

lønnsinnberettede beløp, om disse er to
millioner kroner utgjør medlemskontingent
og såkalt serviceavgift drøyt 20 000 kroner.

anlegg

– Hvorfor skal en liten hardtarbeidende
entreprenør med beskjeden margin betale
dette?
– Jeg vil si at det er små bedrifter, der eieren
selv sitter på maskin, som aller mest trenger
en organisasjon som MEF. Det er mange
regler å forholde seg til, og medlemskapet
gir rett til åtte timers juridisk rådgivning pr
år, bistand i arbeidsgiverspørsmål, tilgang til
etterutdanning og gunstige avtaler på blant
annet forsikring. I tillegg tilbyr vi et omfattende nettverk innenfor alle våre bransjer
og så har vi altså lokalkontorer i alle landets
fylker og jobber aktivt med rekruttering
gjennom OKAB-kontorene. (Opplæringskontor for anleggs- og bergfagene).
Julie Brodtkorp har tre egne barn i alderen
9 til 14 år, i tillegg bor to «bonusbarn i
20-årene hos henne. Men huset hennes
på Oslo Vest huser også to flyktninger fra
Etiopia og en pakistansk familie i under
etasjen. – Jeg liker å ha folk rundt meg, sier
hun enkelt. I et radiointervju med NRK i vinter
sammenligner hun dette fargerike fellesskapet med tidligere tiders storfamilier på
landsbygda.
Og selv om Julie Brodtkorp har forlatt rikspolitikken, har hun ikke sagt nei til å påta seg
viktige verv. I februar ble hun utnevnt som ny
leder i Kringkastingsrådet og før jul ble hun av
et enstemmig storting utnevnt som leder for
Norges Banks representantskap. – Jeg er jo et
samfunnsengasjert menneske og gjennom
disse vervene føler jeg at jeg får en passe
dose av det gamle livet mitt, sier hun.

«

– I alle andre bransjer er
man enige om at etablering
av monopoler er dumt, det har
historien også vist.

»

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

 2 i 1 Måling og kontroll
 Meget høy nøyaktighetsgrad
 Online overvåking

HC-pulper

Reject separator
Reject removal from
organic substrate.

Gentle dissolving
of organic waste.

Deflaker

High density cleaner

Mechanical disintegration for
increased biogas yield.

Removal of grit from
organic substrate.

cellwood.se
Contact in Norway: Lange Lyche Teknisk AS, post@langelyche.no

DEPONI

Lekkasjer, setningsskader og tillitssvikt
hos beboerne ved Brånåsen deponi

Vidar Hoels nabolag ser idyllisk ut, men beboerne vil vekk. Nå stevner de kommunen
som så langt ikke har villet løse dem ut. På parkeringsplassen nederst i veien sto det
tidligere et hus hvor deponigass tok fyr inne på badet.

Mye ser ut til å ha blitt gjort feil
ved det nedlagte avfallsdeponi
et i Skedsmo. Mens kommunen
stadig jobber med å kartlegge
omfanget av så vel deponiet
som problemene det skaper for
naboene, roper beboerne på fri
kjøp så de kan komme seg bort.
Alt tyder på at saken vil havne i
retten.
Av Astri Kløvstad

Brånåsen deponi var i drift fra 1970 til 1991,
men allerede i 1988, altså før deponiet ble
stengt, ble det vedtatt en reguleringsplan
for utbygging av et boligområde i umiddelbar
nærhet. NRK har dokumentert at det allerede
da ble advart mot dette, både fra den davær
ende helsesjefen i kommunen, fra nabokommunen Oslo og fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Dersom man likevel valgte å bygge
ut området, anbefalte både Oslo kommune og
fylkesmannen at det ble etablert en dyp leirevegg mellom avfallet i deponiet og husene,
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for å beskytte mot gass. Det ble gjort, og
deretter ga Skedsmo kommune i følge NRK
klarsignal for bygging.

BRUDD PÅ FORUTSETNINGENE
Men det var en klar forutsetning at ingen av
boligene skulle ligge oppå deponiet. Det ble
også vedtatt at det ikke skulle gå ledninger
til boligbebyggelsen gjennom deponiet, siden
deponigass ofte følger slike traseer. Så viser
det seg at det likevel er lagt ledningstraseer
gjennom deponiet og at flere av eiendommene som ble bygd på 1990-tallet, ligger
svært nær eller til dels oppå søppelfyllingen.
I tillegg ble et nytt boligfelt oppført i 2016
på toppen av deponiet, og her har det i følge
et brev Fylkesmannen sendte kommunen i
januar 2017 oppstått avvik i forbindelse med
anleggsvirksomheten. I brevet står det at det
så ut som om hele det øverste topplaget på
Brånåsen nedlagte deponi var skavet av. Ny
avløpstrase for det nye boligfeltet har blitt
lagt gjennom deponiet. Det har også blitt
observert sigevann i dagen. Kommunen fikk
pålegg om å undersøke grunnen og levere
rapport innen 1. juni i fjor.

INNHOLDSRIK FYLLING
I brevet står det også at deponiet inneholder

store avfallsmengder og avfallet er deponert
i en periode hvor det var mindre kontroll med
hva som ble deponert enn i dag. Det var også
tillatt å deponere avfall med organisk innhold
i det samme tidsrommet. NRK har blant annet
funnet dokumenter som viser at kjemikalie
fabrikken Dyno ved Lillestrøm hadde tillatelse
til årlig å levere mellom 20 og 50 tonn
kjemisk avfall bestående av utherdet urealim,
utherdet fenollim og Pvac-lim. Det skal også
ligge gamle kjøretøy i deponiet.
Vidar Hoel er en av naboene til deponiet
og han har fått rollen som talsmann for 16 av
beboerne. Han har selv betydelige setningsskader i sitt hus, og har mange ganger kjent
den kloakklignende eimen av metangass i
området. Men gasslekkasjene er verre hos
andre naboer.
Hoel forteller at beboerne i huset nederst
i gata tok kontakt med kommunen allerede
i 2010, på grunn av setningsskader. I dette
huset oppsto det etter hvert en brann på
badet som sannsynligvis skyldtes at gass fra
deponiet sivet inn og ble antent av avrevne
varmekabler i baderomsgulvet. Dette huset
ble kjøpt ut av kommunen og er nå revet.

KRITIKKVERDIG GASSHÅNDTERING
Hoel opplyser at kommunen i år 2000 fylte
over to meter masse på deponiet. – Det førte
til at mange av rørledningene til brønnene
som skulle samle opp deponigass ble knust.
Opprinnelig var det 36 brønner som skulle
samle opp gass og lede det til en generator
som produserte strøm, men nå er det bare
et fåtall brønner som virker. Da blir det ikke
nok gass til å lage strøm, og det som kommer
fram av gass blir faklet, forteller Hoel. Han er
ikke imponert over hvordan kommunen følger
opp dette.
– Vi hadde en periode i vår da hele området
stinket. Kommunens teknikere mente først
at det var et vanlig fenomen som man kan
oppleve hvor som helst i vårløsningen, men
måtte etter hvert erkjenne at gassanlegget
hadde druknet og fakkelen slukket på grunn
av for mye smeltevann. Dermed blåste
anlegget ut uforbrent metan og andre
deponigasser. Kommunen er pålagt å ha
døgnkontinuerlig drift på anlegget, men er
ikke så flinke til å følge opp påleggene fra
myndighetene, sier han.
Omtrent samtidig med denne episoden
begynte det å tyte opp brunt slam i bakken
over deponiet. Kommunen bestilte prøver
og stoffet viste seg å være rust med arsen.

Til venstre de avsperrede friarealene hvor giftstoffet arsen kom opp av bakken i vår. Midt i bildet ser vi en grave
maskin som rydder opp etter noen av kommunens grunnundersøkelser. Og til høyre – parkeringsplassen hvor det
tidligere sto en bolig som måtte rives.

Stoffet er funnet blant annet på en stor
gresslette, som brukes som lekeområde
og fotballbane. NRK opplyser at selskapet
Multiconsult har påvist at prøvene viser

nivåer av giftstoffet arsen som er åtte
ganger høyere enn tillatt.
– Nå har kommunen satt opp gjerder rundt
feltene hvor stoffet kom opp. Vi mener man
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DEPONI

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

Uten redaktør

Vidar Hoel er talsmann for 16 av boligeierne som har fått problemer
relatert til avfallsdeponiet, men det er flere borettslag og enkeltboli
ger som er berørt.

›

burde være føre var og sperre av hele området,
siden det bare er tatt prøver der det var synlig
forurensning, sier Hoel.

ØNSKER Å BLI KJØPT UT
I forbindelse med reguleringen av boligfeltet der
Hoel bor, ble det i formannskapsmøte i Skedsmo
27. juni 1988 gjort et enstemmig vedtak som
sa at når disse tomtene skulle selges måtte
følgende tas inn i kontrakten:
Dersom tomten av sikkerhetsmessige grunner
ikke kan bebygges kjøper kommunen tomten
tilbake tillagt vanlige bankinnskuddsrenter
p.t 5%. Og at: De 13 tomtene som grenser til
søppelfyllinga kan ikke bebygges før det er klart
at den påtenkte ”skjerm” virker etter sin hensikt.
Nå er det eneste Hoel og de andre innbyggerne i området ønsker nettopp å bli kjøpt ut og
komme seg vekk. – I november 2016 fikk vi vite
at vi står på grunnforurensningslista. Der har
også kommunen forbrutt seg, for etter forvaltningsloven skulle de varslet oss først og gitt oss
uttalerett. Og dette medfører altså at jeg som
grunneier er ansvarlig for den søpla som ligger
under her. Hadde vi visst dette, hadde vi jo aldri
kjøpt bolig her, sier han.
I kommunestyremøte 9. mai var saken oppe
til behandling. Det ble vedtatt flere tiltak, blant
annet at det skal gjøres nye målinger og at
skader skal kartlegges, melder NRK.
Men forslaget om generell innløsning av
eiendommene som ligger nærmest det gamle
deponiet, ble ikke vedtatt. Nå vil Hoel og de
andre eierne av boligene som ligger nærmest
deponiet gå til rettssak mot kommunen. Der vil
de kreve å få eiendommene innløst og utgiftene
til advokat og flytting dekket. – Vi regner med at
søksmålet kommer i løpet av juni, sier Hoel.
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Med redaktør

Du mottar mange hundre budskap hver
dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne
stole på at det du leser og ser i mediene er
faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle
er å være uavhengig, og å sikre en balansert
dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på
vegne av deg.
Leser du et av Fagpressens blader eller
nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan
du være trygg på at innholdet som er viktig
for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig
redaksjon.

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig

Tar vare
på miljø og
ressurser for
generasjoner
Ekte fagfolk får det som er
komplisert til å virke enkelt.
Akkurat som det er enkelt og
trygt å være medlem av RENAS,
og vite at bedriften oppfyller
de strengeste miljøkrav til
behandling og gjenvinning av
EE-avfall gjennom oss.

Ta kontakt med oss på

renas.no

RENAS er en del av Returfellesskapet i partnerskap med Grønt Punkt Norge og Batteriretur.
Sammen er vi et ledende kompetansemiljø innen gjenvinning av EE, batterier og emballasje
og tilbyr helhetlige løsninger for store og små bedrifter med produsentansvar.

VÅTORGANISK
UTSTILLERLISTE

Kan gjøre matavfallet om til laksefôr
At insekter kan omdanne ulike typer organisk
materiale til verdifull protein er vel kjent. Spørs
målet er om det er mulig å få til en industriell
produksjon som effektivt omdanner matavfall til
insektmel, et fôr som er trygt og sunt for laks.
Det arbeides intenst med å finne ut av dette
både i Hardanger og på Voss.

Av Johs. Bjørndal

Forskning på insektkulturer er
ikke noe nytt for NIBIO Ullens
vang, tidligere en av Statens
forskningsstasjoner i landbruket.
I mange tiår har man her forsket
på insekter som gjør skade på
frukt og bær, institusjonen ligger
i Lofthus, midt i hjertet for disse
produksjonene i Hardanger. Men
mens det hittil stort sett har
vært snakk om bekjempelse og
skadedyrkontroll, jobber man
altså nå med masseoppformering og forsøk med nyttige
insekter.

SOLDATFLUE
Den arten som det knytter
seg størst forventninger til
som «matavfallsomdanner» er
soldatflue (Hermetia illuscens),
en tropisk art som formerer
seg raskt og der larvene spiser

fuktig, organisk avfall i et
frenetisk tempo. – Men denne
arten finnes ikke i Norge og vi må
derfor forholde oss til et meget
strengt regelverk, forteller Gunnhild Jaastad, som sammen med
Ingeborg Klingen er ansvarlig
for forsøkene med insektbasert
proteinproduksjon hos Nibio.
– Men disse insektene lever bare
noen få dager som voksne fluer,
de har da ikke munn og tar ikke til
seg næring. Og de trenger et helt
annet klima enn det norske for å
formere seg. Det er derfor liten
risiko for at soldatfluer vil kunne
klare seg etter en rømning,
men vi må uansett forholde
oss til Miljødirektoratets regler,
med streng kontroll og dobbel
barriére. Og det er så langt bare
vi som forskningsinstitusjon som
har fått lov til å ta dette insektet

Disse krabatene har stor appetitt og det trengs bare ti tusen av dem for å bli kvitt
en kilo fuktig matavfall om dagen.

inn i landet for å drive forsøk,
sier hun.

NATURLIG LAKSEFÔR
Jaastad forteller at initiativet
opprinnelig kom fra forskeren
Erik-Jan Lock ved Havforsknings
instituttet, og bakgrunnen
er oppdrettsnæringens store

Her i Nibio Ullenvangs relativt nybygde driftsbygning foregår forsøkene med de glupske insektene.
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

18

|

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 3 | 2018 |

behov for nye proteinkilder.
– Fiskemelressursen er for
lengst fullt utnyttet og soya
må bearbeides mye før den er
egnet som fiskefôr, blant annet
tilsettes Omega 3 og den rette
typen aminosyrer. Insekter er
et mer naturlig fôr for laksen,
for så vidt også til kylling, det

avfall pr dag i rundt 14 dager,
før omdanningen til voksent
insekt starter. Så dersom det for
eksempel kommer inn ti tonn
matavfall daglig vil det trengs
en solid gjeng på 100 millioner
larver for å smelle i seg det.
Det må også rekrutteres noen
millioner nye hver dag for å holde
bestanden ved like. – For oss er
det viktig å få klarhet i hvilken
forbehandling av avfallet som er
nødvendig og hvilket potensiale
restproduktet har, sier Igesund.

VERDIFULL REST?
Toralf Igesund og Gunhild Jaastad foran et av burene der fluene formerer seg og
sørger for nye generasjoner av larver med god appetitt.

Disse ferdig klekkede fluene har ikke munn og kan derfor ikke fortære matavfall el
ler noe annet. Det er heller ikke kjent at de kan være smittebærere for sykdommer.
Men de skal ikke slippe ut likevel.

er godt dokumentert gjennom
det fireårige Aqua Fly-prosjektet
i Bergen. Storstilt import av
soya til matproduksjon har
også blitt kontroversielt, det
er derfor mange grunner til at
oppdrettsnæringen ønsker seg
et mer naturlig og ressursvennlig
fiskefôr. Og om vi får dette til
er markedet nærmest uendelig,
sier hun.
– For oss handler det om å få
til en meningsfull utnyttelse
av matavfall, supplerer Toralf
Igesund, forvaltnings- og
utviklingssjef i BiR, han er med
på besøket i Ullensvang. Som
tidligere omtalt i Kretsløpet er
han skeptisk til biogass som
matavfallsløsning på Vestlandet
og har engasjert seg i arbeidet
med å finne fram til alternativer.

ET STYKKE FRAM
Hva er det så som foregår i de
relativt nye lokalene til den
tradisjonsrike forskningsinstitu-

sjonen i Hardanger? – Vi tester
hva som er optimale forhold
for oppformering, hva larvene
kan leve på, hvordan de vokser,
hvor raskt de spiser og hvilken
følsomhet de har for endringer.
Her har vi full kontroll på alle
faktorer og kan derfor gjøre
tester ved å endre dem etter
tur, forklarer Jaastad. Hun viser
fram bur der svermer av fluer
er i ferd med å legge egg i ulike
substrater, som hvetekli, ikke
salgbare gulrøtter og bryggeriavfallet mask.
Jaastad karakteriserer mye
av det de holder på med som
grunnforskning og understreker
at det er en god vei fram før
disse dyrene kan slippes løs i et
industrielt anlegg som tar imot
tonnevis av matavfall fra for
eksempel Bergen. For selv om
larvene har en glupende appetitt,
tyder de foreløpige resultatene
på at hver larve er i stand til
å fortære 0,1 gram organisk

For et restprodukt blir det også
her, ikke minst kommer det
en del ut igjen av de glupske
larvene. – Vi har forventninger
til at larveavføringen vil være et
svært egnet plantenæringsstoff.
Kanskje kan det også ha en
plantestyrkende effekt. Vi ønsker
å gjennomføre forsøk for å finne
ut mer om det, sier Jaastad.
Det er altså mange lovende
trekk ved forsøkene i Ullensvang og Igesund sier det finnes
automatiserte anlegg for insekt-

produksjon både i Sør-Afrika,
Nederland, Frankrike og USA.
Han har tro på at det går an å få
til dette også her, men foreløpig
byr regelverket på mange utford
ringer. I tillegg til restriksjonene
på innførsel av insekter, er det
innenfor EU idag ikke tillatt å
fôre laks med insekter som har
ernært seg av kjøtt eller fisk.
– Dette henger igjen fra kugalskapskrisen, da nesten alt ble
forbudt fordi noen engelskmenn
hadde kuttet svingene. EU kan
lette på begrensningene i Biproduktforordningen, men da kreves
nok forskning som dokumenterer
at det ikke er farlig.
Men det er tillatt å fôre
kjæledyr med den typen protein
og landets største produsent av
slikt fôr ligger i Vaksdal, sier han.

«

– For oss handler det
om å få til en menings
full utnyttelse av mat
avfall…

»

Avfallskurs.no

Kompetansen dere trenger
Asbest
Byggavfall
Farlig avfall
Kvalitetssikring
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Yrende liv i fjøset
På Voss har noen entusiastiske
gründere etablert selskapet
Invertapro, som vil produsere
snacks, fôr og plantegjødsel
basert på insekter. Foreløpig er
det larvene av den norske arten
melbille som utprøves, den er
faktisk EU-godkjent både som
fôr og mat.
Av Johs. Bjørndal

Det er et yrende liv i det gamle ysteriet i
fjøset til Jon Gjerde, en av gründerne bak
Invertapro. Her finner vi landets hittil eneste
produksjon av insekter til mat og fôr. De
tørkede larvene selges som snacks under
navnet Mjølmums, mens den såkalte frassen,
altså larvenes avføring selges i tørket form
som plantenæringen Bløme.

VIL BYGGE FABRIKK
Men det hele foregår foreløpig i beskjeden
målestokk, med stor manuell innsats.
Hensikten er å skaffe seg nok erfaring til å
etablere en ordentlig fabrikk, der proteinproduksjon basert på organisk avfall er automatisert. – Vi må ta det trinnvis, i løpet av
sommeren seksdobler vi produksjonen.
Vi har fortsatt fokus på FoU, men håper at vi
i løpet av 2019 er i gang med å etablere et
industrielt anlegg, gjerne her i Hordaland, sier
Alexander Solstad Ringheim. Han er en av
gründerne og daglig leder for Invertapro.

vært langt større enn det Invertapro
kan levere. Likevel er det oppdrettsnæringens behov for protein som er
Invertapros virkelige motor. – Vi har
allerede kontakt med flere i oppdrettsnæringen som er interessert i å
kjøpe så snart vi kan produsere store
nok mengder, og vil helt konkret
samarbeide med tre store norske
oppdrettsaktører de neste årene,
forteller Solstad Ringheim. Han sier
de fire ansatte har levd på vann, brød
og entusiasmen siden oppstarten for
drøyt to år siden. – Vi trenger definitivt
kapital for å komme videre. Men vi vil
bruke tid på å finne rett partner slik at
vi fortsatt kan ha styringen med vårt
eget prosjekt, sier han.

FILIAL I AFRIKA
Med bakgrunn fra NMBU på Ås og
fredskorpsdeltagelse i Afrika forteller
Solstad begeistret om Invertapro
sin «filial» i Tanzania, der de produserer kyllingfôr basert på kumøkk og
organisk avfall. – Tanzania har en store
produksjon av grønnsaker og dermed
enorme mengder organisk avfall. Black
Soldier Fly er en naturlig art i landet og
arbeidskostnadene er også slik at det
går an å holde på med dette som en
småskala virksomhet, forteller han.
Disse pene larvene inneholder 50% mer
protein enn kjøtt og kan produseres med en
brøkdel av ressursinnsatsen.

KJENT FRA MELPOSEN

Melbiller (Tenebrio molitor), eller melorm
som den gjerne kalles på larvestadiet, har
mange hatt som ubuden gjest i melposer
som har stått litt for fuktig. Invertapro har
også erfaring med å jobbe med soldatfluer
i Tanzania og jobber nå mot å skape den
optimale insekt-portefølje, tilpasset norsk
avfall. Ved å kombinere disse to insektene
til forskjellige fraksjoner, inkludert husholdningsavfall, skapes fleksibilitet spesielt i
forhold til fuktighetsgrad – og dermed minske
behov for forprosessering, sier Ringheim.
– Optimaltemperaturen ser ut til å ligge på
ca 25 grader for melbiller og et omløp tar ca
ni uker, forklarer Lukas Vanderhorst, neder
lenderen er insekteksperten som er ansvarlig
for produksjon, forskning og utvikling hos
Invertapro.

STOR INTERESSE
Så langt har etterspørselen av insektsnacks
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Denne gjengen har stor tro på at det går an å få til en kommersiell produksjon av insektprotein basert på
organisk avfall. Fra venstre Toralf Igesund, styremedlem i Invertapro, daglig leder Alexander Solstad Ringheim,
produksjonsansvarlig Lucas Vanderhorst og gründer og investor Jon Gjerde.

Få en ny hverdag med

effektivt rutevedlikehold

ISY ProAktiv Rutevedlikehold gir deg god oversikt over kjøremønster
og enkel behandling av endringer. Arbeidsoppgavene gjennomføres
direkte i kart.
Med ISY ProAktiv Rutevedlikehold får du:
• Sekvensering av ruter
• Mulighet til å sekvensere ruter basert på kjørte ordrer
• Oppdatere hentesteder
• Arbeide med ruter som er under planlegging
I kombinasjon med feltverktøyet
ISY ProAktiv Mobil Tømming får du i tillegg automatisk
nytte av oppdateringer fra renovatørene.

Ta kontakt for mer informasjon:
Frode Hølleland, 982 55 444, frode.holleland@norconsult.com

Informasjonssystemer

ENERGIGJENVINNING

Importerer engelsk avfall med rutebåt
Geminor åpnet nylig sin nye
såkalte Hub for import av
engelsk avfall i Borg havn på
Øra ved Fredrikstad. Rundt
110 000 tonn sortert, kvernet
og ballet avfall vil komme hit
årlig og fordeles til de nærlig
gende forbrenningsanleggene
– som tar imot det med åpne
armer.

Av Johs. Bjørndal

Avfallshåndtering handler mye om logi
stikk og Kjetil Vikingstad, CEO i Geminor, var
åpenbart godt fornøyd med det han kunne
presentere for rundt 60 inviterte gjester.
Opplegget er at det hver mandag kommer
2000 tonn avfall med DFDS-fraktebåten
Lysbris Seaways, som går i ukentlig skytteltrafikk over Nordsjøen. Den frakter papir fra
Norske Skog i Halden til Belgia, ulike varer
fra Belgia til Immingham i England og altså
avfall derfra til Borg Havn. Her losses ballene
ved hjelp av et mobilt transportbånd direkte
inn i et nærliggende lagerhus som har plass
til 3-4000 tonn. Fra denne Hub'en – eller
knutepunktet – går avfallet primært til Bio-El,
som nesten er havnas nærmeste nabo, og
til Sarpsborg Avfallsenergi sitt anlegg hos
Borregaard, snaue to mil unna.

– AVHENGIG AV ENGELSK AVFALL
Hafslund er nå den eneste aktør i landet som
energigjenvinner avfall i såkalte fluidized

DFDS-båten
Lysbris Seaways i
ferd med å rulle ut
transportbåndet
og starte lossing
av avfallsballer
ved Borg Havn i
Fredrikstad.

Ved Bio-El i Fredrikstad har Geminor montert en finkvern som forbehandler det impor
terte avfallet og sørger for at det får den fraksjonsstørrelsen som er optimal for fluidized
bed-anlegget.

bed-anlegg. I tilegg til Bio-El i Fredrikstad har
Hafslund også et slikt anlegg på Haraldrud
i Oslo. Avfallet til disse anleggene må være
kvernet ned til en 0 - 10 cm fraksjon, noe

som krever en omhyggelig forbehandling.
Geminor har faktisk installert sin egen
elektriske finkvern ved anlegget i Fredrikstad for at kvaliteten skal bli riktig. Av de

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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rundt 50 000 tonn avfall som årlig går inn
i anlegget er 70-80 prosent nå importert.
– Hadde det ikke vært for Geminor og det
engelske avfallet hadde det rett og slett ikke
vært mulig for oss å holde dette anlegget
i drift, sa driftssjef Per Johannessen, da
bedriften ble besøkt i forbindelsen med
Geminors åpningsarrangement.

Kjetil Vikingstad
konstaterer at
det er økende
interesse for
avfallet Geminor
importerer til
Norge. – I januar
var vi største
aktør på utførsel
av avfall fra
Storbritannia, sier
han fornøyd.

BEDRE KVALITET
Også ved Sarpsborg Avfallsenergi (SAE) er
man såre fornøyd med Geminors importerte
avfall. SAE er et såkalt Energos-anlegg
med to linjer, som ligger inne på Borregaards
fabrikkområde og leverer alle sine 230 GWh
til Borregaard i form av damp. Anlegget
tar årlig imot ca 80 000 tonn avfall i året, i
fjor var 15-20 000 av disse tonnene ballet
avfall fra England. – Det engelske avfallet har
jevnere kvalitet og inneholder mindre inert
materiale. Fuktigheten kan variere også på
importavfallet, men det følger i hvert fall ikke
med masse snø, slik vi i blant opplever med
norsk avfall, sa driftsleder Jørgen Karlsen,
som gjerne ville teste anlegget sitt på
utelukkende importavfall et par uker.
SAE ble for øvrig solgt fra Hafslund til det
australske pensjonsfondet Prime Super Pty
for to år siden, for 280 millioner kroner, uten
at dette har påvirket aktiviteten ved anlegget
så mye.

NOK AVFALL Å TA AV
Geminor har som mange vil vite blitt en stor,
internasjonal avfallsaktør. I fjor håndterte selskapet 1,2 millioner tonn avfall,
hvorav 450 000 tonn ble eksportert fra
Storbritannia og 200 000 tonn fra Norge.
Omsetningen nærmer seg milliarden og det
formidles avfall fra rundt 100 leverandører
til 70 mottakere. Selskapets COO Ralph
Schöpwinkel prøvde under arrangementet
å se inn i glasskula: – Importen til Norden
vil fortsatt øke, etter som behandlingskapasiteten er stor og mengden restavfall
vil reduseres. Men det er fortsatt enorme
mengder deponiavfall å ta av. England vil
være en viktig leverandør i flere år framover,
Finland har også overskudd av avfall, men

Fortum Waste
Solutions
Fortum tilbyr tjenester innen miljøkunnskap
og ressurseffektivitet til bedrifter.
Vi samarbeider med våre kunder for å bygge
smarte og bærekraftige løsninger for å sikre
sirkulasjon av verdifulle materialer og
fjerne skadelige stoffer fra kretsløpet.
kjetil.himle@fortum.com, +4790601224
lisa.moen@fortum.com, +4797073861
fortum.no

etter hvert vil det komme mer fra Sør- og
Øst-Europa. Vi kjører nå et prøveprosjekt
med italiensk avfall til Danmark. Det er også
spennende hva som skjer i Frankrike, som
fortsatt deponerer halvparten av avfallet sitt.
Hele EU skal jo ned til 10% deponering innen
2030, sa Schöpwinkel. Han var altså ikke redd
for at å mangle avfall å handle med, men er
forberedt på at konkurransen blir hardere.

«

– Hadde det ikke vært for
Geminor og det engelske avfallet
hadde det ikke vært mulig for oss å
holde dette anlegget i drift…

»

FARLIG AVFALL

Batteriretur:

Samling i Fredrikstad
og robotsortering
Batteriretur har nå flyttet både
sin administrasjon og sorter
ingsaktivitet til Borg Havn i
Fredrikstad. Og en ny robot som
sorterer 16 småbatterier pr
sekund er nettopp tatt i bruk.
Neste trinn blir bygging av en
stor hall for demontering og
gjenvinning av elbil-batterier.
Av Johs. Bjørndal

Batteriretur har lenge hatt sin administrasjon
i Sarpsborg, mens innsamlede batterier fra
hele landet har blitt sortert og lagret i Halden.
Nå er dette samlokalisert til Borg Havn i Fredrikstad, bortsett fra at kasserte elbil-batterier
foreløpig tas hånd om i Sandefjord.

RASJONELL LOGISTIKK
– Vi har hatt et utmerket samarbeid med Borg
Havn som har etablert fasilitetene vi trenger
på sin eiendom, sier Fredrik Andresen, som
overtok som daglig leder for Batteriretur for
to år siden. Han begynte straks arbeidet med
å samle virksomheten på et sted. – Og leien
vi betaler her er ikke stort høyere enn det vi
sparer i transportkostnader, sier han fornøyd.
Tidligere ble nemlig de sorterte batteriene
transportert til Moss for utskiping, siden
mesteparten av batteriene eksporteres til
gjenvinning. Tyngden av blybatteriene går
til smelteverket H.J. Enthoven i England, men
Andresen sier Batteriretur sørger for å ha to

Denne intelligente enheten til et par millioner sorterer småbatterier kjapt og minst 97 % korrekt. Alkaliske
engangsbatterier utgjør den klart største mengden og følger båndet rett fram til tønna, mens andre typer skytes
lynraskt ut til sidene med luft og havner i kassene. I den svarte boksen finnes et kamera som kan ta inntil 2000
bilder pr sekund.

nedstrømsløsninger for hver fraksjon, slik at
de hele tiden er sikret avsetning.

NYTT ANLEGG FOR ELBILBATTERIER
Volumet av elbil-batterier er foreløpig
beskjedent, men Andresen sier de allerede
mottar slike daglig. Og nå planlegges en stor
demonteringsfabrikk for disse i Fredrikstad
i løpet av et par år. Et slikt anlegg må ha en
høy grad av automatisering, men samtidig

høy sikkerhet. – Dersom de volumene vi
forventer skulle demonteres manuelt ville
vi trenge 150 elektrikere. Det må bli en
robotisert løsning, disse batteriene settes jo
også sammen på den måten. Jeg tenkte først
at det bare var å kjøre disse monteringsrobotene i revers, men så enkelt er det visst
ikke, sier Andresen. Han forteller videre at
både materialene og reststrømmen i disse
batteriene skal gjenvinnes. Spesielt er det
interessant å gjenvinne det sjeldne metallet

NB! Ny kassalov 01.01.2019
Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ta kontakt.
VSP Miljø er en betalingsløsning spesielt utviklet
for avfallsbransjen.
Besøk oss på avfallskonferansen 5.-7. juni.
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Kontakt oss: 4747 2727

salg@vsp.no

HARDANGER BERGEN HAUGESUND ÅLESUND

vsp.no

Blybatterier fra hele landet kommer inn til anlegget i Fredrikstad.
De sendes stort sett rett videre til gjenvinning i England.

kobolt, ikke minst fordi de største forekomstene finnes i det ustabile landet Kongo. Men
noe butikk er visst heller ikke denne gjenvinningsprosessen. – Dette kommer til å bli
dyrt, men vi har god dialog med bilbransjen.
De er klar over at det vil koste å få tatt hånd
om disse batteriene, men bilindustrien er ikke
noe Kirkens Bymisjon, sier Andresen, som
selv har bakgrunn fra denne bransjen.

ALLE TYPER BATTERIER
Batteriretur ble etablert allerede i 1993,
etter initiativ fra Thorbjørn Berntsen. Og i
mange år handlet det bare om blybatterier,
hovedsakelig startbatterier fra biler. Her er
det en oversiktlig mengde markedsaktører og
materialverdien er betydelig, så det ble raskt
etablert et effektivt system for innsamling
og gjenvinning. Men i 2012 ble EUs batteridirektiv «nye» batteridirektiv implementert
i Norge og det ble da forskriftsfestet at alle
typer batterier skulle samles inn. Batteriretur
begynte da, gjennom datterselskapet Rebatt,
å samle inn småbatterier også. I dag kommer
det årlig inn 15-17 000 tonn blybatterier og
rundt 700 tonn småbatterier. – Vi overoppfyller våre forpliktelser for begge kategoriene, men styret har sagt at vi ikke skal si nei
til å ta imot, sier Fredrik Andresen.

Sentrale medar
beidere hos Bat
teriretur samlet
foran sitt nye ad
ministrasjonsbygg.
Fra venstre Key
Account Manager
Per Magnus Karls
son, daglig leder
Fredrik Andresen,
sikkerhetsråd
giver Kari Bang og
driftssjef
Tor Henrik
Svendsen.

SELVPROGRAMMERENDE ROBOT

et utseende som er nytt for den. Svendsen
forteller at batterimengden er økende og at
de hadde måttet øke antall ansatte fra de
ti som i dag betjener anlegget i Fredrikstad,
dersom de ikke hadde investert i roboten.
– DAB-radioene krever mer strøm enn de
gamle og dette bidrar til å øke forbruket. Vår
forpliktelse er å samle inn 30 % av småbatteriene som settes på markedet, men vi tar
imot det som kommer, sier han.

Robotisert sortering er i vinden og da
deltagere på Avfall Norges seminar om farlig
avfall besøkte Batteriretur kunne driftssjef
Tor Henrik Svendsen stolt vise fram en robot
for sortering av småbatterier som er under
innkjøring. Den sorterer 16 batterier pr
sekund i inntil syv fraksjoner og er i stand til å
«programmere seg selv» gjennom fotografering dersom det dukker opp batterier med

Programvare for effektiv veiing på brovekt og i hjullaster
Har du...
Løse lapper og kvitteringer?
Feilregistreringer?
Liten kontroll på dataflyt?

Tidspress?
Fakturert alle vektbilag?
Mye manuelt arbeid?

Vi har løsningen!
EFFEKTIV VEIING

WLCOM AS

Online ScaleTM

- et komplett system for registrering,
rapportering og administrasjon

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

- to the future
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INNSAMLING

Strandryddeuken ble en suksess!

Statsminister Erna Solberg deltok sammen med Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, på Strandryddedagen i Melvik under. Foto: Kine Martinussen.

Hele avfallsbransjen deltok i
Norges største ryddedugnad.
Aldri har så mange avfalls
selskaper engasjert seg i den
årlige Strandryddeuken.
Av Sara Wilsgaard, Avfall Norge

Med 90 000 frivillige og nærmere 3000
ryddeaksjoner registrert i ryddeportalen til
Hold Norge Rent, var årets Strandryddeuke
den største dugnaden noensinne i Norge.
Avfallsbransjen gjorde sin del og dekket hele
Norge med 300 mottakspunkter, i tillegg til
at de fleste hadde tilbud om transport. – Vi er
veldig stolt over at avfallsbransjen stilte opp
på Norges største ryddedugnad. Det har vært
gjort en fantastisk jobb for å få dette på plass
denne våren, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

– BRANSJEN HAR TATT ANSVAR
Avfall Norge har registrert over 70 avfallsselskap som har lagt til rette for gode
innsamlingsløsninger i forbindelse med
Strandryddeuken. – Private, kommunale og
interkommunale avfallsselskaper har engasjert seg i årets strandryddeuke. Det er imponerende. Bransjen har åpnet opp for mottak
på gjenvinningsstasjoner, har utplassert
kontainere, og de fleste tilbyr også å hente
avfallet, sier Nancy Strand. Dette er første
året så mange avfallsselskaper har engasjert
seg, og aldri har hele Norge vært dekket med
så mange mottakspunkter både langs kysten
og innlandet.
– Vi er stolte av medlemsbedriftene som
har tatt samfunnsansvar, og har svingt seg
rundt for at de som er med på å rydde også
har enkle løsninger for levering av det som
ryddes, sier Svein Kamfjord, direktør i KS
Bedrift Avfall.

FORVENTER EN TREDOBLING
I følge Hold Norge Rent ble det i fjor samlet
inn 1400 tonn avfall fra ryddeaksjoner, og
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Kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg tror ÅRIM
alene kommer til å ta imot 150 tonn avfall fra rydde
aksjonene. Foto: Vasco Pinhol.

nærmere 50.000 frivillige deltok i strandrydding. Hold Norge Rent forventer en dobling
fra årets ryddeaksjoner, mens avfallselskapet
ÅRIM alene forventer å samle inn 150 tonn
avfall fra ryddeaksjonene. – Det er en tredobling fra ifjor, sier Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i Årim. Det er med andre ord god
grunn til å tro at årets strandryddeuke vil slå
alle rekorder, også når det gjelder innsamlet
avfall.

KONTAINERE OVER HELE LANDET
Men det er altså ikke bare de interkommunale
selskapene som har stilt opp, også de private
aktørene i bransjen bidrar. Så langt har Norsk
Gjenvinning mottatt 13,3 tonn avfall fra

Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM nøyer seg ikke med å
informere, hun rydder selv marint avfall fra kajakk.

strandryddeaksjonene. – Vi jobber fremdeles
med å hente inn kontainere, og fordelt på
i underkant av 20 aksjoner forventer vi en
total tonnasje på 16-17 tonn, sier Hans
Fredrik Wittusen, direktør for forretningsutvikling og bærekraft. I tillegg til individuelle
aksjoner har Norsk Gjenvinning også jobbet
tett med Coop for utplassering av kontainere
ved 50 av deres butikker. – Det har vært
viktig for oss å bidra i denne landsomfattende dugnaden og vi synes Avfall Norge og
Hold Norge Rent har gjort en fortreffelig jobb
med å samle bransjen til årets aksjon, sier
Wittusen.
Cecilie Lind i Ragn-Sells melder at de har
tatt imot over 50 tonn hittil og basert på
fjorårets erfaringer forventer de at mengden
dobles innen utgangen av året. – Vi opplever
mange steder et større engasjement enn
de siste årene, så det er tydelig at årets
strandryddeuke har nådd bredere ut en
tidligere. Det skal Hold Norge Rent ha all ære
for. Samtidig gleder vi oss over at noen av
strendene som ble ryddet i fjor har mindre
avfall i år. Det viser at det heldigvis nytter å
rydde, sier hun.

først havne i havet. Flere avfallsselskaper
gir tilbakemelding om at de gjerne hadde
materialgjenvunnet plasten, men store
deler av det innsamlede avfallet egner seg
dårlig, da det ofte ikke lenger har en kvalitet
som gjør materialgjenvinning mulig. – Mye
av det vi finner er gammel plast som er
helt oppsmuldret, nesten papiraktig. Den er
derfor ikke egnet til materialgjenvinning, sier
Ingeborg Ukkelberg. Men det viktigste for
bransjen at avfallet blir håndtert på en trygg
og forsvarlig måte, slik at avfallet ikke igjen
havner i naturen.

AVFALLET GJENVINNES

– Det er tredobling fra i fjor
for ÅRIM

Mye av avfallet som samles inn kunne vært
materialgjenvunnet, men da må det ikke

BLIR ENERGIGJENVUNNET
Nå er det bransjen som gjør siste innsats og
sørger for at avfallet blir tatt hånd om. Store
deler av avfallet som leveres inn sendes
videre til forbrenningsanleggene. Energien
går til fjernvarme og strøm. Ifølge Forus
energigjenvinning produseres det ca. 2500
kWh energi i form av høytrykksdamp fra 1
tonn avfall. 2000 tonn avfall vil da gi ca. 5
GWh (millioner kWh) energi, hvis all energien
brukes til å produsere strøm, tilsvarer dette
årsforbruket til 250 husstander.

«

1,6
jordkloder vil trengs hvis vi fortsetter å bruke like mye av jordas ressurser som nå. I ERP har vi som mål å være
den beste partneren på reisen mot en mer bærekraftig fremtid. La oss ta hånd om ditt produsentansvar og
gi deg muligheten til å vise bærekraft i praksis. ERP tilbyr pålitelige og kostnadseffektive behandlings -og
logistikkløsninger for elektriske og elektroniske produkter.
Hos ERP får du muligheten til å ha én kontrakt i Europa, men samtidig få god service lokalt.
Se dine medlemsfordeler på www.erp-recycling.no

»

AVFALLS POLITIKK

Bistandsarbeidet imot marin
forsøpling styrkes
Bistandsprogrammet imot marin forsøpling, som
var en nyhet da årets statsbudsjett ble lagt fram
i oktober i fjor, ble styrket med 130 millioner da
Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 15. mai.
Totalt er da årets bevilgning til formålet 280
millioner kroner.

Av Johs. Bjørndal

Hvert år havner anslagsvis
åtte millioner tonn plastavfall
i verdenshavene. Det antas at
mengdene vil doble seg frem
mot 2030 og firedoble seg i
2050. Opp mot 80-90 prosent
av avfallet kommer fra land.
I mange utviklingsland – og
særlig i land som opplever rask
økonomisk vekst – øker mengden
avfall uten at det finnes gode
avfallssystemer som sikrer at
det ikke ender opp i havet, heter
det i pressemeldingen som ble
publisert da revidert budsjett ble
lagt fram.
– Norge er en havnasjon.
Vi har levd med og av havet
i generasjoner. Derfor har vi
spesielt gode forutsetninger
for å lede an globalt på dette
feltet. Med lang erfaring, mye
kompetanse, og en økning til
nesten 300 millioner kroner i
revidert nasjonalbudsjett, kan vi
virkelig utgjøre en forskjell, sier
utviklingsminister Nikolai Astrup
til Kretsløpet.

NYTT FOND I
VERDENSBANKEN
Så veldig konkret om hvordan
pengene skal brukes er
utviklingsministeren foreløpig ikke.
– Vi jobber nå med innretningen
av programmet, men det vil
omfatte flere konkrete innsatser,
og samle eksisterende og nye
tiltak for å sikre en helhetlig
tilnærming. Et av de nye tiltakene,
som vil utgjøre en sentral del av
bistandsprogrammet mot marin
forsøpling, er regjeringens initiativ
til å etablere et flergiverfond i
Verdensbanken. Dette fondet skal
mobilisere både utviklede land,
utviklingsland og private aktører
til å investere i tiltak som gir rene
og sunne hav. Det skal finansiere
avfallhåndteringssystemer i
utviklingsland slik at mindre plast
finner veien ut i havet, bidra
til å spre kunnskap om marin
forsøpling, og ikke minst legge til
rette for effektiv opprydning. Jeg
har hatt dialog om fondet med
Verdensbanken og potensielle

– Bistandsprogrammet er en viktig del av regjeringens havsatsing og et
tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav, sier
utviklingsminister Nikolai Astrup, som på dette bildet holder innlegg på et FNarrangement om finansiering av organisasjonens utviklingssystem. Foto: Frode
Overland Andersen, UD.

givere – både andre land og
private aktører. Så langt har
jeg fått positiv respons på
initiativet vårt, sier Astrup.

HELHETLIG INNSATS
MÅ TIL
Astrup sier det nå er stor
og økende oppmerksomhet
internasjonalt om dette
problemet og at det tas mange
initiativ verden rundt. – Men
tiltakene er stort sett i mindre
skala og med veldig stor
bredde. Det er behov for en
mer helhetlig tilnærming til
problemet. Marin forsøpling er

en global utfordring som krever
felles løsninger. Vi har derfor
ambisjoner om at fondet skal
bli et flaggskip for innsastsen
globalt, ved å fokusere på
prioriterte innsatsområder
for gode og dokumenterte
resultater, sier han.
I tillegg til forebygging
gjennom god og bærekraftig
avfallshåndtering vil programmet
også bidra til overføring av
kunnskap om marin forsøpling
og legge til rette for effektiv
opprydning.

ANNONSE 1 bredde 180mm x 64mm 1/4 side liggende

Forhandler brukt og nytt utstyr til avfalls kverning og sortering

www.returteknikk.no
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circus.no
foto: tommy normann

SER DU BRUKT
PLASTFOLIE?
Vi ser nye plastrør.

Når du kildesorterer emballasjen blir den gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du
miljøansvar og sørger for at bedriften din bryr seg. Finn den nærmeste avfallshåndterer
på www.grøntpunkt.no og avtal et godt retursystem med din innsamler.
Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for at emballasjen blir samlet
inn og gjenvunnet. Gjennom Grønt Punkt Norge blir dette trygt ivaretatt.

Nyhet i
Norge!

CitySolar
Solcelledrevet komprimerende
avfallsbeholder
• Solcelledrevet beholder
• Få plass til opptil 20 ganger så mye
avfall
Furnishing your living

FINBIN ®

environment since 1945

THE BRAND OF LEHTOUUORI

• Kapasitet på 240 liter

Hun vil redde
verdenshavene
Byggingen av forskningsskipet REV er påbegynt,
prosjektet har etablert ytterligere to arenaer
for havforskning og selskapet har nå tegnet
en samarbeidsavtale med FNs miljøprogram.
På Årskonferansen for Avfall Norge kommer
administrerende direktør i X Four-10/REV, Nina
Jensen, for å fortelle om prosjektet.

• Komprimerer avfallet
i en vanlig innerbeholder på hjul

Av Astri Kløvstad

• Varsler når den er full
• Oversikt over status på egen nettside
• Spar betydelige tømmekostnader

C

ity® GX is a new generation
product family for the collec

of emptying. The City® GX series
includes a solar-powered CitySolar

the container of a waste truck or
another vehicle fitted with a con

large collection capacity is required
City® GX collection equipment
on streets and in parks. City® GX are ideally applicable For general
reduces the number of required waste management logistics, as the
maintenance services, saves the en 240 litre wheeled waste containers,
vironment and increases the cost which are generally used as the inner
effectiveness of emptying activities, containers of the collection equip
by decreasing the required frequency ment, can be emptied directly into

lection equipment can be custom

that compresses theden
waste materia[,
tipping
tion of waste materials
in anhvordan
• Design
selv
skaltainer
se
utdevice.
The layout of the City® GX col
urban environment, one in which a as well as the basic CityPack model.

ized, according to the environment,
• Finbin har levert kvalitetsprodukter
through the use of different colors.
ln addition, it is also possible to use
different materials on the side panels,
i stål siden 1945
or even print images or textures for
the panels.

FinBin products:
Lehtovuori Oy
Hopeatie 4
Fl-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 7846 777
Email: info@lehtovuori.fi

e � FINBIN
More information about our product range: www.finbin.fi

Designed and
manufactured
in Finland

_

THE BRAND OFLEHTOUUORI

www.miljo-sikkerhet.no
post@miljo-sikkerhet.no
telefon 52845350

®

Kretsløpet omtalte forskningsskipet som Kjell Inge Røkke vil
bygge for et år siden. Den gang
var Nina Jensen leder i WWF,
men samarbeidet med Røkke
om båtplanene. I dag har den
tidligere marinbiologen som
mange vil vite byttet jobb og
blitt direktør i Røkkes selskap.
Fra selskapets markeds- og
kommunikasjonsrådgiver Tone
Nymoen har vi fått vite at
byggingen av skipet, som skal
være en arena for å samle
forsknings- og kunnskapsmiljøer fra hele verden, ble
påbegynt i februar, og at det
per dags dato ikke er noe som
tilsier at den planlagte sjøsettingen i 2020 skal bli forsinket.
– Skroget bygges ved
Vard sitt verft i Romania. Et
forsknings- og ekspedisjonsskip på denne størrelsen er
banebrytende arbeid og jobben
som legges ned både med
tanke på ingeniørkunst og
design er virkelig imponerende,
sier hun. I tillegg til å innhente
kunnskap og utvikle løsninger
skal båten samle plastavfall.
Den skal ha plass til 60 forskere
og 30 mannskaper.
Selskapet har visjoner om å
bidra til å redde verdenshavene.
Til det skal verdens største
forsknings- og ekspedisjonsskip få hjelp av «Verdenshavenes hovedkontor» som man
ønsker skal ligge på Fornebu og
«Verdenshavenes dataplattform», som skal samle alle data
fra og om havet.

Direktør for selskapet X For-10/REV, Nina
Jensen, kommer til Årskonferansen for å
fortelle om hvordan man blant annet ved
hjelp av forskningsskipet REV (Research
Expedition Vessel) skal løse utfordringe
ne i havet. Foto: X For-10

Verdenshavenes hovedkontor
skal være en arena for forskere,
næringsliv, frivillige organisasjoner,
ulike havmiljøer og befolkningen
forøvrig. Og det vil være et naturlig
sted for å følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med FNs
miljøprogram.
– Det strategiske partnerskapet
med FNs miljøprogram innebærer
at vi skal jobbe sammen om å
skape plattformer for samarbeid
mellom flere aktører på hav
relaterte temaer, øke bevisstheten,
samt sørge for implementering av
FNs bærekraftmål med spesielt
fokus på havet, forteller Nymoen.
Og dette kan du altså høre mer
om i Stavanger 6. juni.
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Sammen skaper vi en
bærekraftig framtid

Årskonferanse med
mange endringer
Det som i alle år har hett Avfallskonferansen
heter nå Avfall Norges årskonferanse.
Plenumssesjonen begynner midt på dagen
tirsdag, fagforedragene avsluttes onsdag, mens
det på torsdag bare er fagturer. Og framtidige
konferanser skal alternere mellom bare tre byer:
Stavanger, Oslo og Trondheim.

KOMPLETT
GRAM
PRODUKTPRO

-PLAST.NO
STROMBERGS

Av Johs. Bjørndal

Miljøfyrtårn bedrift

2Side container
Bunntømmende overflate container

Silje Rosenlund er
ansvarlig for årets
Avfallskonferanse,
unnskyld Årskonferanse.
Hun mener årets
konferanse er justert i
henhold til deltagernes
tilbakemeldinger.

• Et design for fremtiden
• Innkasthøyde imøtekommer universell utforming
• Mulig å benytte samme innkastluke på alle typer avfall
• Overensstemmende med EN 13071
• Tilfredstiller kravene til UN 13701 (konstruksjon)
• Tilbys i 3600, 2800 og 2000 liter
• Store flater for kommunikasjon
• Produsert i slagfast polyethylene
• Overlappende bunnluker som
hindrer spill

Se hele vårt sortiment på våre
hjemmesider, besøk oss gjerne
på Facebook eller på Instagram.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!
Tlf: +47 64 80 29 00
office@strombergs-plast.no

3600 L

2800 L

Tilpasningsmulighet

God plass til eget design
og informasjon

2000 L

Silje Rosenlund i Avfall Norge
forklarer hvorfor man har gjort
disse endringene. – Vi lytter jo
til de innspill og tilbakemeld
inger vi får fra deltagerne.
Navneendringen reflekterer
endringene i bransjen, det er jo
ikke lenger bare snakk om avfall.
Konferansen spenner tematisk
bredere enn tidligere, men den
gode atmosfæren vil forhåpentligvis bestå, sier hun.
Programendringene er også
begrunnet i innspill fra deltagere,
men også av oppslutningen man
har opplevd om de ulike delene
av arrangementet. – Vi har
ønsket å kutte ned tidsforbruket,
men samtidig sørge for at flere
får anledning til å delta på fagturene uten å gå glipp av andre
ting. Vi beholder konseptet med
en minglemiddag tirsdag og en
festmiddag onsdag, så blir det jo
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mulighet til å ta det litt roligere
torsdag morgen, fagturene
starter kl 10, sier Rosenlund.
At konferansen ikke lenger
skal turnere rundt i hele landet
skyldes rett og slett størrelsen.
– Alle vil vel gjerne komme rundt
i landet, men konferansen har
nå blitt så stor at vi ikke har så
mange alternativer dersom vi
ikke skal begrense deltagelsen.
Og så har vi jo i tillegg det årlige
høstmøtet som fortsatt vil
rullere, sier Rosenlund.
Hun forteller videre at
årskonferansen pr 24. mai har
kloss opp mot 800 påmeldte,
det er omtrent det samme som
de foregående konferansene
har hatt et par uker før de går av
stabelen. Men Silje Rosenlund
tror ikke deltagerrekorden fra
arrangementet på Gardermoen i
2015 vil bli slått i år.

Laveste gjenvinningsandel siden 2005
SSB har nylig publisert Avfallsregnskapet for
2016. Her framgår det at gjenvinningen av
ordinært avfall falt til 74 prosent – den laveste
andelen på 11 år. Samtidig øker avfallsmengden
som går til deponi.
Avfallsmengdene i Norge i
2016 var på 11,4 millioner
tonn, en økning på 3 prosent
fra 2015, viser nye tall fra
Avfallsregnskapet. Ettersom
veksten i BNP bare var 1 prosent
fra 2015 til 2016, er ikke målet
om at avfallsveksten skal være
mindre enn denne oppnådd.
Heller ikke det nasjonale
miljømålet om at gjenvinningen
av ordinært avfall levert til kjent
håndtering skal være på minst
80 prosent ble nådd. I 2016 var
den på 74 prosent, en nedgang
fra 77 prosent i 2015, og ikke
minst fra 2013 da gjenvinningen
var på hele 81 prosent.
Mens andelen til både
materialgjenvinning og

energigjenvinning er noenlunde
stabil etter 2012, har andelen
avfall som blir brukt til fyll
masser og dekkmasser blitt
redusert i 2016. Det er da særlig
bruken av slagg, støv, bunnaske
og flygeaske og betong og tegl
som fyllmasser og dekkmasser
på deponier som er redusert
i 2016, og som gir utslag på
gjenvinningsgraden.
I 2016 ble 38 prosent av
alt ordinært avfall til kjent
håndtering materialgjenvunnet
(44 prosent dersom en
også inkluderer biologisk
behandling), mens 27 prosent
ble energigjenvunnet. Totalt
ble 35 prosent av alt ordinært
avfall sendt til forbrenning.

Det regnes her med en
energiutnyttelsesgrad på 78
prosent.
Mengden ordinært avfall til
deponi har gradvis økt de siste
årene, fra 1,0 millioner tonn i
2012 til 1,4 millioner tonn i 2016.
Dette er den største andelen til
deponi etter at deponiforbudet
ble innført i 2009. Økningen
skyldtes blant annet økt

deponering av betong og tegl.
Betong og tegl tok i 2016
for første gang over som den
avfallskategorien som det
deponeres mest av – selv når
en inkluderer farlig avfall, som
lenge har vært den største.
I fraksjonen ble det deponert
mer enn 500 000 tonn betong
og tegl.
Kilde: SSB

NORBA, EN STABIL PARTNER PÅ MARKEDET
NORDISKE PRODUKTER FOR NORDISKE FORHOLD!
Se og opplev elektrisk
renovasjonsbil i Stavanger
5-7Juni!
KONTAKT OSS

Salg:
Gunnar +47 901 74 210
Support:
+46 480 42 74 67

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

Allerede i produksjon!
100 % El-drevet
Renovasjonsbil fra Norba!

Service:
Oslo
Bergen
Trondheim
Kalmar

+47
+47
+47
+46

90 68 22 22
815 33 030
815 52 300
480 42 74 28

www.geesinknorba.com/se
GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel +46 480 42 74 00
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Bigbelly utplassert i parker i Oslo
Avfallsbeholderen Bigbelly
komprimerer søpla
automatisk og sender
e-post når den begynner å
bli full. – Vi leier foreløpig
intelligente søppeldunker
i ett år og håper de gjør
en slutt på at rotter og
måker kildesorterer søpla
fra beholderne våre, sier
parkforvalter i bydel St.
Hanshaugen, Elin Løvseth.

10-12 kilo før den sier fra at den må
tømmes, forklarer Thomas Bjørnstad, daglig leder i Polar-Gruppen,
som sammen med Norsk Gjenvinning har levert Bigbelly til bydelen.
Nivåmålingen drives av en innebygd
solcelle og en slik beholder koster
45.000 kroner, ifølge leverandøren.
I Norge er slike beholdere også satt
opp i Sandefjord og Tønsberg, men
løsningen er ganske utbredt i USA,
der Bigbelly blir produsert.
Og om beholderne på St.Hanshaugen svarer til forventningene
kan flere av Oslos 3000 offentlige
avfallsdunker bli mer intelligente.
Leder for miljø- og samferdselskomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg (H),
lover nemlig å ta saken opp på neste
møte i bystyret, slik at hele byen og
strendene rundt indre Oslofjord også
kan få denne løsningen.
Kilde:Vårt Oslo

Løvseth forteller at søppelkassene
i Stensparken i dag blir tømt minst
en gang daglig på hverdager i tidsrommet fra mai til oktober. Det slipper
man forhåpentligvis nå. – En vanlig
søppeldunk inneholder to til tre kilo
søppel når den blir tømt. En Bigbelly
som komprimerer søpla vil inneholde

Slik ser den intelligente avfallsbeholderen
BigBelly ut innvendig.
Foto: Anders Høilund, VårtOslo.

100% ELEKTRISK LASTBIL
Mød
os på
stand 117
• Lav indstigning
• Totalvægt 27 tons - lasteevne 10 tons
• Opladningstid fra 6 - 9 timer
• «Onboard charger»

WVTA (Whole Vehicle Type Approval) : European Homologation
Phoenix Danmark A/S
Dalager 15
DK-2605 Brøndby
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Tel.: +45 4342 5282
E-mail: info@phoenixdanmark.dk
www.phoenixdanmark.dk

Ny intelligent avfallsbeholder
lanseres i Stavanger
Komprimerende avfalls
beholdere som varsler når de
er fulle er årets nyvinning i
avfallsbransjen. Bigbelly er
allerede utplassert i Tønsberg
og Oslo, nå lanseres en finsk
løsning med en større beholder.
På årets avfallskonferanse vil Miljø &
Sikkerhet AS lansere et helt nytt produkt
som har fått navnet CitySolar. Det er også en
solcelledrevet, komprimerende og varslende
løsning, men "innmaten" er en vanlig 240
liters avfallskontainer på hjul. – Den vil kunne
romme like mye avfall som 20 ordinære
avfallsbeholdere til utebruk, og dermed
kunne tømmes 20 ganger så sjelden, sier
Ståle Roness i Miljø og Sikkerhet. Og den
kommuniserer nivået på hvor full den er over
en skybasert tjeneste som medfølger, og
varsler derfor via epost når den må hentes.

Den store, selvkomprimerende og nivåvarslende beholderen CitySolar skjemmer heller ikke ut bybildet.

Løsningen produseres av det finske
selskapet Finbin , som har levert produkter
til utemiljø siden 1945. – Produktene til den
finske produsenten har vist seg å tåle det
norske klimaet svært godt. Vi har samarbeidet med Finbin siden tidlig på 2000-tallet,

og kan underskrive på at produktene holder
god kvalitet. Vi ser derfor frem til å kunne
levere denne beholderen til noen av våre
norske kunder allerede i sommer, sier Roness.

Vi leverer alle typer maskiner
innen avfallsbehandling!

svelvikmaskin.no

Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139
Adr.: Strømmveien 266, 3060 Svelvik
E-mail: post@svelvikmaskin.no
Web: www.svelvikmaskin.no
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GJENNVINNING

Klemetsrud må gå en ekstra
runde for å komme videre med CCS
I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke
bevilgningen til demonstrasjonsprosjekt for fangst
og lagring av CO2 til 280 millioner kroner, til «inntil to
CO2-fangstprosjekter». Det betyr at Norcem nå får mid
ler til å gjennomføre sitt forprosjekt, mens Fortum Oslo
Varme må gjennom en ekstra runde med kvalitetssik
ring før Klemetsrud-prosjektet eventuelt får gå videre.
Av Johs. Bjørndal

Bakgrunnen er at en såkalt
kvalitetssikringsrapport fra
Atkins Norge og Oslo Economics
vurderte at Klemetsrudprosjektet
har større risiko i gjennomfør
ingen enn Norcems. Det handler
om høye kostnader knyttet til
transporten av CO2, frykt for
aminutslipp nær storbyen Oslo

og manglende prosjekterfaring i
organisasjonen. Men Fortum Oslo
Varme får altså en sjanse til å
oppdatere informasjon og justere
prosjektet, mens regjeringen
stenger døren for prosjektet
ved Yaras ammoniakkfabrikk
«grunnet lavt læringspotensial
sammenlignet med de to andre

DESIGNET FOR NORDISK KLIMA

www.kanstad-mek.no
Telefon 77 72 26 00
E-post firmapost@kanstad-mek.no
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Jannicke Gerner
Bjerkås mener
de har gode
svar på de
innvendingene
som framkom
i regjeringens
«kvalitets
sikringsrap
port» tidligere
i år.

aktørene og usikkerhet rundt
andre forhold ved anlegget».

SIKKER PROSESS
Jannicke Gerner Bjerkås, den
påtroppende CCS-direktør ved
Fortum Oslo Varme, har fortsatt
stor tro på at de vil få gå videre
med sitt prosjekt. Hun sier de
har levert oppdatert informasjon
til konsulentene på alle punktene som ble påpekt. – Vi har
gjennomgått tallene på nytt og
gjort en avklaring på enkelte av
kostnadene i grensesnittet, som
Fortum Oslo Varme og eierne er
villige til å påta seg. Og anleggets fangstkapasitet har økt
fra 315 000 til 405 000 tonn
siden mulighetsstudiet, det er
viktig at dette ses opp mot den
kostnadsøkningen som påpekes.
Vi har også levert dokumentasjon på at vår fangstprosess er
sikker og at vi vil overholde alle
utslippsgrenser. Alle de rundt
20 CO2-fangstanleggene som
finnes i verden i dag er basert
på aminprosessen. Vi har også
dokumentert at vi i konsernet
har stor og tung prosjektkompetanse som vil bidra til å realisere et CO2-fangstanlegg som
bygges og driftes innenfor tid
og budsjett. Fortum er et stort,
europeisk energiselskap med
ressurser, erfaring og kompetanse på å gjennomføre store
og kompliserte prosjekter. Også
derfor er fangstprosjektet på
Klemetsrud sikret stor interna-

sjonal overføringsverdi, samt
gode muligheter for å utvikle
karbonfangst til å bli en felles
europeisk satsing, sier hun.

– VI ER UTÅLMODIGE
– For oss er det også viktig å
påpeke at 58% av CO2 som
vil fanges opp på Klemetsrud
har biologisk opprinnelse, den
stammer altså fra fornybart
råstoff. Dette gjør at vi kan
etablere verdens første karbonnegative avfallsforbrenningsanlegg, noe som vil ha meget
stor overføringsverdi. Det er et
moment som konsulentene ikke
har vektlagt, sier Bjerkås.
Hun håper Stortinget vil
bevilge penger til forprosjektet
deres allerede under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett før sommeren, slik at de
ikke behøver å vente på neste
års statsbudsjett. – Vi har et
godt prosjekt og er utålmodige
etter å komme i gang, og det
er kritisk for å kunne levere et
godt forprosjekt at vi ikke får en
forsinket oppstart, sier Bjerkås.
Like fullt er det fortsatt langt
fram til fullskala CO2-fangst
eventuelt ser dagens lys i Brevik
eller på Klemetsrud. «Når forprosjektet er gjennomført, vil regjer
ingen gjøre en ny vurdering og
invitere Stortinget til eventuelt
å fatte investeringsbeslutning,
heter det i pressemeldingen fra
Olje- og energidepartementet.»

Pål Mikkelsen skal lede nyopprettet etat
Det er ikke hver dag det opprettes en ny statlig
etat her i landet. Men regjeringen vedtok i
desember i fjor å opprette Norsk nukleær
dekommisjonering (NND) og legge den til
Halden. Og nylig ble det klart at den skal ledes
av avfallsveteranen Pål Mikkelsen (55).
Av Johs. Bjørndal

NND er underlagt Næringsog fiskeridepartementet,
og oppgaven er å sørge for
opprydding og en forsvarlig og
langsiktig håndtering av norsk
atomavfall. – Det virker kanskje
voldsomt med en egen etat for å
løse dette problemet, men det er
overraskende komplekst. Vi har
hatt omfattende forskning og to
reaktorer i sving siden 50-tallet.
Når disse nå skal legges ned
og etter hvert rives oppstår et
mangslungent avfallsproblem

som det i dag ikke finnes noen
fullgod løsning på. Jeg er ydmyk
overfor denne oppgaven og glad
for at jeg får sjansen til å være
med på å bygge opp noe nytt,
sier Mikkelsen, som var styreleder
i Avfall Norge fra 2006 til 2008.
Han tiltrer som direktør 1.
september og fortsetter fram
til da i Oslo Fortum Varme,
riktig nok ikke som CCS-direktør,
den stillingen overtok Jannicke
Gerner Bjerkås 1. juni. – Men jeg
fortsetter i styringsgruppen for

UniCon

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede
oppbyggingen av en ny etat. Men han
legger heller ikke skjul på at det blir
deilig med litt kortere reisevei, han bor
på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

dette prosjektet også etter 1.
september. Jeg har arbeidet med
karbonfangst på Klemetsrud
siden oppstarten i 2014 og

brenner virkelig for det, sier
Mikkelsen.
I Norsk nukleær dekommisjonering er det foreløpig bare
ansatt to personer, den andre
er Ann-Cathrin Becken, som er
ansatt som administrasjonssjef.
Hun forlater en stilling som
personal- og administrasjonssjef
i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hvor stor den nye etaten
etter hvert skal bli kan ikke
Mikkelsen si noe sikkert om.
– Alt er foreløpig under
utredning. Men det blir et aktivt
forvaltningsorgan som også
får ansvar for det eksisterende
deponiet i Himdalen i Aurskog,
sier han.

«

– Når reaktorene
skal rives oppstår
et komplekst
avfallsproblem.

»

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

• Ordreregistrering med ordretorg

• Ruteplanlegging

• Containerlogistikk

• Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App

• KundeWeb

• Abonnement

• Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter

• Rapporter/Statistikker

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

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

hogia.no/transport
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Oslo vurderer skiftordningen
Renovasjonsetaten i Oslo måtte
videreføre toskiftsordningen da
de overtok avfallsinnsamlingen
etter Veireno ifjor vinter.
Dette gir liten fleksibilitet
og medførte blant annet at
det har blitt samlet inn avfall
mange helger og helligdagene
i påsken. Direktør Hans Petter
Karlsen sier modellen er under
vurdering.
Av Johs. Bjørndal

– Toskiftmodellen har ikke vært prøvd i
stor skala i Norge før. En bedre utnyttelse
av bilparken er besnærende, men også
utfordrende. Alt tilgjengelig materiell er i
drift fra halv syv om morgenen til åtte om
kvelden, det gjør at vi mangler fleksibilitet
og beredskapskapasitet i høytider og andre
krevende perioder, sier Karlsen.

Hans Petter Karlsen må konstatere at avfallsinn
samling på to skift gir mange utfordringer.

Karlsen tiltrådte i desember og må
konstatere at hans første vinter som
renovasjonsdirektør har vært krevende, med
mye snø og svært vanskelige kjøreforhold

på de mange småveiene renovasjonsbilene
må kjøre. – Klagetallene har vært høyere enn
ønskelig de første månedene, vi har hatt
etterslep som har vært vanskelig å hente
inn, noe som dessverre har ført til press
på renovatørene og grensene for tillatt
arbeidstid, sier Karlsen.
Han forteller at modellen er under
vurdering. – Byrådsavdelingen har bedt oss
om å vurdere vår driftsmodell, men vi har ikke
konkludert. Vi har i dag ikke nok biler til å gå
tilbake til ett skift og en eventuell overgang
vil kreve tid, sier Karlsen. Som tidligere omtalt
er det Byrådets politikk å samle inn avfallet i
egenregi ut denne bystyreperioden (201519). – Vi forholder oss naturligvis til det, sier
Karlsen.
Han forteller videre at kostnadene til
dagens innsamling er høyere enn for to
år siden (altså før Veireno overtok) og gir
budsjettmessige utfordringer. – Etaten
holder seg innenfor sitt totalbudsjett, men
vi må stramme inn på andre ting og enkelte
prosjekter må skyves litt fram i tid, avslutter
Hans Petter Karlsen.

Effektiv veiing, registrering og identifisering
Scanvaegt Systems tilbyr brovekts- og mobilveiesystemer, de er
designet til å håndtere bransjespesifikke oppgaver innen miljøsektor,
gjenvinningsindustri, entreprenørbransjen, råstoffindustri,
gjenvinningsstasjoner og jordbruk.
Brovektsløsninger
Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovektsløsninger
til veiing, registrering, data-oppsamling og kontroll, som bidrar til
kvalitet, effektivitet og økt fortjeneste.

ROBUSTE,
DRIFTSIKRE BILVEKTER
OG RASKE
MOBILVEIESYSTEMER

Mobilveiesystemer
Boteks Mobilveiesystemer måler, overvåker og optimerer innsamlingstjenester innen gjenvinnings- og avfallsindustrien. Veiesystemet,
som inkluderer digitale kjørelister, RFID-identifisering av beholdere
og utstyr til automatisk veiing, øker effektiviteten og gir komplett
overblikk.

Scanvaegt Systems AS
Vestvollveien 32G • 2019 Skedsmokorset • Tel. 9664 6700 • post@scanvaegt.no • www.scanvaegt.no
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Sommernes tar til motmæle
Kommunerevisjonen
i Oslo forsterket i
en rapport framlagt
i april kritikken mot
Renovasjonsetatens
arbeid i forbindelse
med anskaffelsen
som endte med at
Veireno gikk konkurs
og kommunen overtok
avfallshåndteringen.
Men daværende
direktør Pål A.
Sommernes tar til
motmæle.
I et innlegg med tittelen
Skulle offentlige lovbrudd
avverge avfallsproblemer? på
nettstedet næringspolitikk.
no tar Sommernes bladet
fra munnen. Han viser til
at det ikke bare var Oslo
kommune som fikk utfordringer
med avfallsinnsamlingen,
RenoNorden-konkursen skapte
problemer for mer enn 130
kommuner. – Leverandørene var
ikke å stole på, selv om de etter
gjeldende lov- og regelverk var
kvalifiserte som tilbydere, skriver
Sommernes.
Han mener videre at både
Kommunerevisjonens rapport,
og Deloitte-rapporten som
ble lagt fram i fjor vår, er

Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter
Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er
produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

preget av etterpåklokskap
og ikke tar utgangspunkt i
faktagrunnlaget som forelå
da tildelingen fant sted. Et
sentralt moment i Sommernes'
innlegg er kommunerevisjons
påstand: Veirenos manglende
økonomiske forutsetninger
for oppdraget er den viktigste
årsaken til at Oslo kommune ikke
lyktes med anskaffelsen. Dette

mener Sommernes er et tema
Renovasjonsetaten vurderte
grundig, han viser også til at
tildelingen ble vurdert rettslig
av Oslo byfogdembede høsten
2015, etter at Norsk Gjenvinning
anla sak for å stoppe inngåelsen
av Veireno-kontrakten.
Sommernes konkluderer med at
det hadde vært brudd på Lov om
offentlig anskaffelse å avvise

tilbudet fra Veireno.
Sommernes kritiserer også
at Kommunerevisjonens
rapport i liten grad vurderer de
utenforliggende faktorer som
bidro til at Veireno mislyktes.
Han viser til "gå sakte"-/
sabotasjelignende aksjoner
hos Veireno og langer også ut
mot sine kollegaer i Energi
gjenvinningsetaten, som tar
imot avfallet på sine sorterings- og behandlingsanlegg.
Her mener Sommernes det var
"alvorlige ledelsesunnlatelser",
ved at det ikke ble orientert om
en revisjonsstans i den mest
kritiske oppstartsperioden og
at Renovasjonsetaten/Veireno
ble direkte motarbeidet.
– De grunnleggende
problemer og ukulturen hos
Energigjenvinningsetaten på
Haraldrud ble det etter min
oppfatning ikke ryddet opp i
før det "var for sent", skriver
Sommernes.
Les hele innlegget til
Sommernes her: https://
naringspolitikk.no/2018/04/17/
tidligere-avfallsdirektor-
pal-a-sommernes-offentligelovbrudd-avvergeavfallsproblemer/

«

Kommunerevisjonens rapport tar på flere steder ikke utgangspunkt
i fakta som forelå da Renovasjonsetatens beslutninger ble fattet, men er
bygget opp med utgangspunkt i etterpåklokskap…

»

Backers stjernesikt
n 2 eller 3 fraksjoner
n Hjul, belter, krokløft, skid
n Spesielt egnet for vanskelige
masser
n Kompost, torv, flis, matjord

www.backers.de

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 3 | 2018 |

41

UTLANDET

Søppelplukkere i Fluenes by
Et nytt lass med avfall ankommer fra
Antananarivo, noe som utløser febrilsk
aktivitet. Det gjelder å sikre seg alt av
verdi før bulldoserne overtar.

I utkanten av Madagaskars hovedstad
Antananarivo ligger en av Afrikas største
søppelfyllinger. Her arbeider og bor titusentalls
mennesker blant avfall fra verdens mest
pestrammede by.

Tekst: Bengt Sigvardsson
Foto: Jesper Klemedsson

Søppelfyllingen utenfor Mada
gaskars hovedstad Antanana
rivos strekker seg over et areal på
mer enn 250 daa. Daglig kommer
søppelbiler dit og dumper 1500
- 2000 tonn avfall fra Antananarivo. Og en sverm av mennesker
kaster seg over det nyankomne
avfallet og roter rundt i det med
bare hendene og med raker.
– Jeg og søsteren min hoppet
av skolén tidlig i 2017 for å
hjelpe familien vår å tjene penger,
sier 11-årige Misra Raharimalala.
– Men vi håper å kunne begynne
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på skolen igjen når økonomien
vår har blitt bedre, sier hennes
søster, 14-åriga Zendra.
De fniser og tuller med noen
andre jenter som sorterer avfall
i en sky av fluer. Jentene er
blant tusenvis av mennesker
som tjener til sitt levebrød
ved å lete etter gjenvinnbart
avfall på fyllinga. Stanken av
råttent avfall og brent gummi er
kvelende. Ingen har noen form
for verneutstyr og de fleste er
barbeinte.

Søppelplukkerne selger organisk avfall til griseoppdrettere. Plast, aluminium
og metall går til gjenvinningsbedrifter mens kull selges på gaten.

STADIGE PESTUTBRUDD
– Vi er vant til dette. Iblant
skjærer vi oss på glass eller
andre skarpe gjenstander, men
det må man regne med, sier
den 45-årige seksbarnsmoren
Ramampionina Perline. Men
det finnes andre farer. Siden
1980 er byllepest endemisk på
Madagaskar og bryter vanligvis
ut hvert år mellom oktober
og april. Sykdommen smitter
mennesker via lopper fra infiserte
gnagere, noe det finnes rikelig av
på deponiet. Om byllepest ikke

behandles i tide kan den utvikle
seg til luftbåren lungepest.
– Jeg er født her og har jobbet
på fyllinga siden jeg var 16 år.
Ingen her har blitt smittet, sier
Ramampionina.
I 2017 brøt pesten ut allerede
i august, da i en form som smitter
mennesker imellom via dråper
fra hostekuler. Cirka 2350
mennesker ble smittet og over
200 døde. Antananarivo og andre
tettsteder ble hardest rammet,
men Ramampionina forteller at
søppelsamlerne ikke tok noen

spesielle forholdsregler. – Vi tror
Gud beskytter oss, selv under
epidemiene, sier hun.

FRYKTER
MODERNISERING

På slutten av 1980-tallet åpnet den frivillige organisasjonen AKAMASOA en grunnskole i Fluenes By. Skolepengene er
70 kroner per elev, det er mindre enn mange andre steder på Madagaskar. Likevel slutter en del på skolen av økonomiske
grunner, blant dem er søstrene Misra (11 år) og Zendra Raharimalala (14 år).

Organisk avfall selges till griseoppdrettere og dyreskjeletter
kjøpes av bønder som bruker
beinmargen til gjødsel. Plast og
aluminium selges til gjenvinningsbedrifter, mens kull selges
på gaten. – Som regel tjener vi
rundt 4000 ariary (ca 10 NOK)
per dag. Vi klarer oss, selv om det
bare rekker til det mest grunnleggende, sier Ramampionina.
Hun frykter at en modernisering
av avfallshåndteringen skal ta
levebrødet ut av hendene deres.
Nye bulldosere og kompaktorer
har allerede påvirket dem. – Nå
har vi bare en kort stund på oss
til å lete gjennom avfallet før
maskinene kommer. Det innebærer at vi tjener mindre penger,
sier hun.

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
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Tidligere levde avfallssamlerne
i hytter laget av plastpresenninger. Men i 1989 ble organisasjonen AKAMASOA grunnlagt,
og den har bygd enkle hus i tegl,
leire og sement inntil deponiet.
Denne bydelen, som på folkemunne kalles «Fluenes by», har
idag 25 000 innbyggere. Her
finnes også en grunnskole og en
helsestasjon. – Nesten alle barn
går nå i grunnskolen, noen går
også videre på høyskole. Men de
som gifter seg tidlig eller hopper
av skolen begynner å jobbe på
fyllinga, sier Ramampionina.

OVERLATER
GJENVINNINGEN TIL
PLUKKERNE
Selskapet SAMVA opererer
deponiet i Fluenes by og har
ansvaret for avfallshåndteringen
i Antananarivo, som har rundt
1,4 millioner innbyggere. Men
selskapet tar bare hånd om 53
prosent av byens avfall. – Den
uformelle sektoren tar hånd
om resten, som er mulig å
gjenvinne eller kompostere, sier

Den 45 år gamle seksbarnsmoren Ramampionina Perline har vært søppelplukker siden hun var 16 år. Familien tjener cirka
10 NOK per dag og forsøker å spare penger til å legge nytt tak på huset sitt. – Og så håper vi at vi med tiden kan få strøm og
rennende vann i huset, sier hun.

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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B AT e S U n i T e d F o t o : i s i d o r

Menneskene i Fluenes By bor, arbeider og spiser omgitt av avfall, men ifølge
Madagaskars Helseministerium har ingen tilfeller av pest blitt registrert der.

Det er lett å forferdes over hvordan innbyggerne i Fluenes By lever og arbeider,
men selv løfter de fram alle forbedringene som har skjedd de siste 30 årene.

SAMVASs tekniske rådgiver,
Rakotondrasolo Andry Marie.
Hun forteller at 90-95 prosent
av byens avfall er organisk,
på landsbygda er andelen
trolig enda høyere. Over 70
prosent av Madagaskars 26
millioner innbyggere lever i
fattigdom. For mange av dem
innebærer søppelplukking og
gjenvinning en livsnødvendig
inntekt. Deponiet i Fluenes by
har tidvis vært inngjerdet, men
det førte til protester, siden
søppelplukkerne da mistet sitt
levebrød. Studier viser at dersom
de i stedet ble ansatt for å

sortere, ville inntektene deres
mer enn halveres. På SAMVA har
man akseptert at sorteringen
og gjenvinningen på fyllinga
tas hånd om av innbyggerne i
Fluenes by.
– Vi har laget åpninger i
gjerdet slik at de kan ta seg inn.
Men det er naturligvis et farlig
arbeidsmiljø. Søppelplukkerne
følger ingen hygieniske
foreskrifter og de brenner søppel
som de ikke kan gjenvinne. Den
svarte røyken er helseskadelig
og ikke bra for miljøet, avslutter
Fanja Rakotoarifera, servicesjef
på SAMVA.
Den 38 år gamle syv
barnsmoren Rasoari
manga Erilyne er på vei
til søppelfyllinga fra
hjemmet i Fluenes By
med to av sine barn. Hun
nevner flere fordeler
med å bo her, blant
annet at skolavgiftene er
lave og at månedsleien
for familiens toroms
bolig bare er 2,50 NOK.
– Vi har det bra her. Mine
eneste ønsker er at vi får
strøm, flere møbler og
maling til huset, sier hun.

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

DEBATT

Industriell bærekraft
Temaet for Avfall Norges årskonferanse er i år
«industriell bærekraft», hvor målet er å sette
søkelys på hvordan bærekraftig utnyttelse av
ressurser skal skape ny, industriell utvikling.
Av Nancy Strand,administrerende direktør
i Avfall Norge

Dersom vi skal lykkes i å håndtere
ressursknapphet, klimaendringer
og forsøpling, må det skapes
mer lønnsomhet og større vekst
gjennom ny industriell utvikling. Det må lønne seg mer å ta
ressurser i bruk på nytt, og vi må
sørge for at resirkulerte råvarer
blir førstevalget for industrien.
I Stavanger inviterer vi avfallsog gjenvinningsbransjen og
annet næringsliv til å være med
å diskutere hvordan vi skal få
dette til.

SMART PRODUKSJON
Vi må være forberedt på en
situasjon der ressursknapphet
fører til at råvarepriser skyter i
været, eller at krig og konflikt
gjør sentrale ressurser utilgjeng
elige. En bærekraftig ressursforvaltning av råvarer handler om at
vi bruker de riktige materialene
flere ganger. Smart forbruk
forutsetter smart produksjon,
som igjen forutsetter nye måter
å tjene penger på. Det er dette
industriell bærekraft handler om.
Vi ser fremveksten av dette

Oﬃsielt konferanseblad:

– Det må lønne seg mer å ta ressurser i bruk på nytt, og vi må sørge for at resirku
lerte råvarer blir førstevalget for industrien, skriver Avfall Norges direktør Nancy
Strand i denne kronikken.

både i offentlig og privat sektor,
både i og utenfor avfalls- og
gjenvinningsbransjen. Avfallsressurser brukes til ny verdiskapning
som gir økt konkurransekraft
for norsk industri, på en trygg
og miljømessig måte. Sirkulærøkonomien skaper rom for nye
markeder og nye arbeidsplasser.
Men det er fortsatt en vei å gå.

JOBBE SAMMEN

Kretsløpet nr. 4-2018.

Septembernummeret trykkes opp
i ekstra opplag og deles ut på

Farlig avfallskonferansen
i tillegg til fast distribusjon!

Annonsefrist: 27. august
Annonseansvarlig:
Arnt Erik Isaksen - Tlf. +47 411 61 619
arnt.erik.isaksen@ﬂexkonsult.no
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Avfalls- og gjenvinningsbransjen
må jobbe mer med egen utvikling. Vi må samarbeide tettere
med andre næringer, og vi må
jobbe sammen for å få på plass
de riktige rammebetingelsene for
sirkulærøkonomien.
Siden 1990-tallet har
industriell utvikling og økt
handel løftet mer enn en milliard
mennesker ut av fattigdom.
Samtidig forbruker en økende
verdensbefolkning stadig mer av
jordens naturressurser. Industriproduserte forbruksvarer er
billige og lett tilgjengelige over
hele verden. Utfordringen med
denne utviklingen er at avfallsmengdene vokser fortere enn

befolkningsveksten og den
økonomiske veksten.

FELLES MÅL

Når vi setter industriell bærekraft på dagsorden er det fordi
vi ser at avfalls- og gjenvinningsbransjen kan og bør spille
en nøkkelrolle i utviklingen av
de nye, grønne og lønnsomme
verdikjedene. Ressursknapphet
skal møtes med kraftfulle
virkemidler mot det som på
godt norsk kan kalles sløsing.
Det betyr at vi skal kjøpe mindre
og kaste mindre, og at det vi
ikke lenger har bruk for kan bli
råvarer til ny produksjon.
En mer økologisk bærekraftig
industri forutsetter at industrien omstilles til å ligne kretsløpet i naturen. Der resirkuleres
alt og omdannes til nytt liv
– eller for industriens del: Nye
produkter. Økonomisk bærekraft for industrien forutsetter
ikke bare at en slik omstilling er
lønnsom, men også at den er
mer lønnsom enn den tradisjonelle formen for produksjon; der
vi henter ut ressurser og kvitter

oss med dem når de har tjent
sitt formål i produksjonslinjen.
Industriell bærekraft er
nemlig kombinasjonen av disse
elementene: Det må være lønnsomt å være ressurseffektiv og
miljøvennlig. Energi, materialer
og restråstoffer må utnyttes
effektivt. Sirkulærøkonomien er
i sentrum for denne utviklingen.

INDUSTRI OG
MYNDIGHETER
Norsk industri er i verdensklasse i bærekraftig innovasjon.
Det har skjedd gjennom et
offensivt trepartssamarbeid
der bedrifter, myndigheter og
ansatte sammen har jobbet
for å bevare og skape økt
lønnsomhet og nye arbeidsplasser, på en bærekraftig
måte – økologisk og økonomisk.
Bedriftene må bidra med kapital
og vilje til å satse, ansatte med
omstillingsvilje og kompetanse
og myndighetene må legge
til rette gjennom reguleringer,
lovgivning og økonomiske
incentiver.
EU har nå vedtatt krav om
obligatorisk sortering av matavfall innen 2023 og skjerpede
mål for materialgjenvinning av
plastemballasje, som skal implementeres i norsk lovgivning.
Avfall Norge har jobbet lenge
for dette, som ett viktig steg på
vei til sirkulærøkonomien.
Men det er bare starten. Mer
må til for å oppnå EUs mål om
65 prosent materialgjenvinning.

BRANSJENS ROLLE
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har hatt en god industriell utvikling. Dette henger
sammen med at synet på avfall
har endret seg. Før i tiden var
avfall et problem som måtte
håndteres for å hindre miljø- og
helseskade. I dag er avfallsgjenvinning en del av prosessindustrien. Vi trenger mer forskning
og utvikling om hvilke materialog avfallstyper som egner seg

for industriell utnyttelse. Marint
avfall og plast er eksempler på
avfall hvor det er den rasjonelle
industrielle utviklingen som nå
må prioriteres.
Bransjens viktigste rolle er
å sørge for at kvaliteten på
de materialene vi samler inn,
behandler og gjenvinner, holder
samme nivå som de jomfruelige
materialene. For å få dette til
må vi utvikle flere standardiserte løsninger og jobbe mer
med digitalisering. Men først og
fremst må vi samarbeide mer på
tvers, internt og med industrien.
Vi må tilby det industrien etterspør. Og vi må samarbeide med
industrien for å finne løsning
på hvordan et resirkulert råstoff
kan ha samme anvendbarhet og
nytteverdi som det jomfruelige.

INDUSTRIELLE
MULIGHETER
Nederland var et av de første
landene som implementerte
tiltak for bærekraftig industriell utvikling. En nasjonal
miljøpolitisk plan inneholder
et styringssystem for analyse
og retningslinjer for industri-,
landbruks-, energisektoren med
spesifikke mål for utslippsreduksjoner, prioriteringer, og
samspill mellom det offentlige
og industrien. Den nederlandske
modellen kombinerer en vekt på
innovasjon og konkurranse med
ansvarlighet og tilsyn.
Det er fornuftig. Vi trenger
konkurranse. De mest innovative
og mest effektive vil vinne frem.
Vi må synliggjøre lønnsomheten
i å bruke ressurser flere ganger.
På kort sikt, fordi vi konkurrerer
med jomfruelige ressurser som
per i dag oppfattes å være
billigere og bedre enn de som
er resirkulert. På lang sikt; fordi
det er en nødvendig omstilling
av økonomien i en verden som
vil oppleve ressursknapphet og
som skal endre forbruksmønster
i møtet med klima- og miljøutfordringene.

MANGE GODE
SOMMERTILBUD!
Lukket
kombicontainer
10m3
Byggcontainer
5m3

Åpen liftcontainer
10m3

Krokcontainer
22m3

«

Bransjens viktigste rolle er å sørge for 
at kvaliteten på de materialene vi samler inn,
behandler og gjenvinner, holder samme nivå som
de jomfruelige materialene.

»

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50
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Bedre kostnadskontroll
er nødvendig!
Vanligvis er det positivt å være kostnadsbevisst, men i avfallsbransjen
applauderes de kommunene som bruker mest penger. Hvorfor er det sånn?
Av Gunnar Grini, bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri.

I Norge har kommunene ansvar for å sørge
for at avfallet fra husholdninger blir samlet
inn og behandles forskriftsmessig. Kostnadene dekkes over innbyggernes avfallsgebyr. Det er et omforent mål i både norsk
og europeisk avfallspolitikk at en størst
mulig andel av avfallet skal gjenvinnes til nye
materialer.

TYST OM DE MEST EFFEKTIVE

KOSTBARE ANLEGG
Det vanlige i offentlig sektor er at politikere
er opptatt av ressurseffektivitet og kostnadskontroll. Dersom en offentlig oppgave
kan utføres med god kvalitet til lave kostnader er dette bra. Unntaket er innsamling og
behandling av husholdningsavfall, der pengebruken i noen kommuner er ute av kontroll.
Den nye trenden i den kommunale delen
av avfallsbransjen er å investere i sentral
sorteringsanlegg. Dette er flotte anlegg.
Men prislappen er høy. På Romerike har
kommunene investert over 200 millioner
kroner i et sentralsorteringsanlegg. I Østfold
vurderes det et tilsvarende anlegg til 300
millioner kroner. I Trøndelag går kommunene
sammen om et regionalt sentralsorterings
anlegg, med en prislapp på rundt 500
millioner. I Stavanger og Sandnes skal det
brukes over 600 millioner på et anlegg.
Kommuner som ikke vil være dårligere
enn naboene setter i gang planlegging av
store sentralsorteringsanlegg. Samtidig er
erfaringen at en for liten andel av restavfalls-

Gunnar Grini er bransjesjef for gjenvinning i Norsk
Industri. Han er forundret over de interkommunale
selskapenes investeringsvilje.

Eksempler på kommuner i motsatt ende av
skalaen finner vi blant annet i Vestfold. Disse
kommunene innførte kildesortering på et
tidlig tidspunkt og har tradisjon for å konkurranseutsette håndtering av avfallet. Her er
andelen husholdningsavfall til materialgjenvinning blant landets høyeste og gebyret
blant de laveste.
Fra industriens side stiller vi oss undrende
pengebruken i deler av den kommunale
avfallsbransjen. Det gir ikke mening at
kommuner som bruker hundretalls millioner,
eller til og med milliarder, på overdimensjonerte avfallsanlegg får applaus, mens
kommunene som løser sine lovpålagte
oppgaver effektivt og minst like bra ved bruk
av markedet sjelden får den samme positive
oppmerksomheten.

HVORFOR ER DET SÅNN?
mengdene som går inn i disse anleggene
kommer ut igjen som salgbare fraksjoner.
Det kan synes som om det ikke er foretatt
gode nok analyser av etterspørselen i
nedstrømsmarkedet før spadene stikkes
i jorda. Trolig ville det vært tilstrekkelig
med rundt tre-fire slike industrielle anlegg
på landsbasis, dersom dette skulle kunne
forsvares samfunnsøkonomisk. Større
er faktisk ikke avfallsvolumene som skal
håndteres.

Én mulig forklaring er selvkostregimet. Investering i et offentlig avfallsanlegg til noen
hundre millioner betyr en økning i husholdningenes avfallsgebyr på noen hundrelapper
i året. I tillegg går dette utenfor de kommunale budsjettene, og midlene som brukes
konkurrerer således ikke med penger til
skoler, barnehager, eldreomsorg, osv. Dermed
blir effektivitet og kostnadskontroll kanskje
ikke like viktig.
En annen forklaring er at de kommunale

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

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

T:70 19 80 80
www.reknes.no
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avfallsselskapene er sterkt administrasjonsstyrte. Anleggene begrunnes med at det vil
vedtas nye ambisiøse mål for materialgjenvinning i EU eller at investeringene i seg selv
skal innebære innovasjon og at eierne vil
bli foregangskommuner. Vårt klare inntrykk
er at de fleste kommunestyrene ikke har et
godt nok beslutningsgrunnlag før de sier ja til
million- eller milliardinvesteringer. Det etterspørres ikke grundige kost-nytte vurderinger
og det vurderes ikke om samme kvalitet i
tjenestetilbudet og samme miljøgevinster
kan oppnås til lavere kostnader.
En tredje forklaring er at det i seg selv kan
ligge prestisje «å ligge i forkant» og «å være
innovative». Av og til kunne vi ønsket oss et
mer jordnært forhold til hva som er innovasjon. Norsk industri er konkurranseutsatt og
er vant med å drive innovasjon for å hevde
seg i en global konkurranse. Fra vårt ståsted
er det ikke særlig innovativt å finansiere
nye avfallsanlegg ved å øke innbyggernes
avfallsgebyr.

HVORFOR ER DETTE PROBLEMATISK
FOR INDUSTRIEN?
For det første fører investeringslysten
til at fokus i en del kommunale selskap
handler om hvordan de skal få fylt opp
anleggene sine. Noen kommuner tar til orde

Det planlegges investeringer på milliarder av kroner
til sammen i nye sentralsorteringsanlegg. Bildet er
fra ROAFs anlegg i Skedsmo, det eneste i landet som
hittil er satt i drift.

for at næringslivets avfall må underlegges
monopoler, og at næringslivet må være med
på å finansiere ulønnsomme kommunale
anlegg. For industrien, som er vant til å
tilpasse seg tøff konkurranse for å overleve,
er dette ikke til å forstå.
Videre ødelegger investeringer i
ulønnsomme kommunale avfallsanlegg
investeringsgrunnlaget for private
bedrifter. En forutsetning for å foreta

langsiktige investeringer i industrielle
gjenvinningsanlegg er forventningen om
å kunne konkurrere om tilstrekkelig volum
inn til anlegget. Private bedrifter ser på
Skandinavia som ett marked og det etableres
nordiske gjenvinningsanlegg for en del
fraksjoner. Dersom interkommunale selskaper
investerer i avfallsanlegg i hvert sitt område
svekkes grunnlaget for private investeringer.
Overdimensjonering av slike anlegg svekker
investeringsgrunnlaget ytterligere.
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 private investeringer. Da trengs
rammebetingelser som fremmer privat
næringsutvikling og industrialisering.

«

– Fra vårt ståsted er det ikke
særlig innovativt å finansiere nye
avfallsanlegg ved å øke innbyg
gernes avfallsgebyr.

»

GJENVINNING

Ombruk for millioner
Gjenbruket på Lilleham
mer har en kjempestor
butikk, fylt med varer
som folk har gitt til dem
gratis. – I fjor solgte vi for
2,8 millioner kroner, sier
avdelingsleder Anne-Lene
Gaaserud.
Av Harald Vingelsgaard

Gjenbruket er et sysselsettingstiltak
i regi av Lillehammer kommune.
Denne bedriften gir et tilbud inntil
40 personer – «deltagere», som
de benevnes i bedriften. Disse
deltagerne kommer av forskjellige
årsaker ikke inn i vanlig arbeid. I
tillegg har Gjenbruket ni fast ansatte
på vanlige vilkår. – Når vi selger
for nesten tre millioner kroner, er
det kjempebra, med tanke på de
svært lave prisene vi har. Ting skal

Anne-Lene Gaaserud kan vise fram en innholdsrik og velordnet gjenbruksbutikk på Lillehammer. Foto: GLØR

Doppstadt lanserer – framtidens avfallskvern!

■

Oppfellbart materbord

Høy kapasitet
Lavt drivstoff forbruk
■ Slette og bratte sider i innmatings
trakta gir bra kapasitet

Valse med variabel hastighet
Reverserbar valse
■ Self Cleaning mode under drift
■ Nytt design på utmating

■

■

■

■

■

Utfellbar side/kam = enkelt vedlikehold
Tender: S, M, L, XL
■ Limiter
■
■

MTU Euromot IV / Forberedt for steg V
Servicevennlig motorrom
■ Ny patentert drivft av valsen
■
■

INVENTHOR

■

Semitrailer

■

Eller belter

TYPE 9

Framtidens kvern er her. Doppstadt har tatt fram en helt ny generasjon avfallskverner
med en kapasitet som setter ny standard i bransjen. Ring oss for mer informasjon!
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Industrivegen 59
2072 Dal
Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no

7–12 meter langt hekkbånd

gjennom mange operasjoner
før de kommer ut i butikken.
Men vi greier ikke dekke lønn og
husleieutgifter med inntektene,
sier hun. Som et kommunalt
tiltak, har Gjenbruket høy andel
kommunal finansiering.
Gjenbruket har en butikk på
bortimot 700 kvadratmeter, et
100 kvadratmeter varelager og
et 200 kvadratmeter verksted
for småreparasjoner av ting.

OMHYGGELIG
KILDESORTERING
Alle varene, ting og tang, smått
og stort, alt fra kopper og kar til
vaskemaskiner og møbler, tas
imot på varelageret. – I løpet av
året får vi mye vi ikke kan selge.
Møbler som ikke er brukbare blir
demontert av våre deltagere
og kildesortert. Restavfall er
dyrt å levere så vi sparer mye
penger på god kildesortering.
Det er en arbeidsoppgave som
mange deltagere kan utføre

og synes er allright. Blant
varene Gjenbruket får inn og
ikke får solgt er haugevis av
bøker. – Noen deltagere hos
oss sitter og river ut papiret
i bøkene. Det blir papiravfall,
mens permene blir restavfall.
Vi bruker mye tid til dette, men
denne kildesorteringen sparer
oss for mye penger, når det
koster rundt 3.000 kroner å
kaste en pall med bøker. Vi er
nøye på kildesortering i alt vi
arbeider med, selvfølgelig fordi vi
er miljøbevisste, men også fordi
vi er kostnadsbevisste. Vi lager
egne prislapper av bokpermer
på de større tingene. Vi tar imot
brukte bæreposer som brukes
i kassa. Vi bruker mye avispapir
til å pakke inn småvarene, en
av deltagerne sitter og tar ut
stiftene i avisene, forteller
Gaaserud.

Deler av butikken framstår som ferdig møblerte rom med ting som passer sammen.
Og alt som selges i Gjenbruket, har de fått gratis. Foto: GLØR.

TUSENVIS
AV GJENSTANDER
Gjenbruket har mange tusen ting
til salgs. Butikken er delt inn i
soner:
• Bøker, leker og treting som
boller, knagger, kurver og
trefat.
• Senger og madrasser, dyner,
puter, sengetepper og
nattbord.

• Bokhyller, pyntehyller,
skjenker og skap, alt fra
furuskap til moderne skap.
• Salongbord og sofaer
og lenestoler fra ulike
tidsepoker tilbake til 1940tallet og fram til i dag.
• Kjøkkenbord og spisebord,
spisestuer.
• Tepper, alt fra filleryer til
persiske tepper.

VI GRATULERER

MASTERNES Gjenvinning
Med nytt Multistar One Stjernesikt!

Robots transform the waste industry

Velkommen til vår stand 71 / 72
på Avfallskonferansen Industriell
Bærekraft i Stavanger 5-7. juni

•

Elektrisk drift

•

Produserer i kombinasjon med grovkvern
effektivt kundens ønskede flisfraksjon

•

Overstørrelsen fra siktet returneres
automatisk tilbake til kverna for 2. gangs
kverning

«Kom innom og diskuter fremtidens
robotsorteringsløsninger med oss!»

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

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

UTSTILLERLISTE
GJENVINNING

Som på andre gjenbruksbutikker er kopper og servise populære salgsobjekter.

›

• En vegg med rammer, og rundt
omkring i butikken henger
bilder, malerier, trykk og
plakater.
• Smykker og sølvtøy.
• Bestikk og kjøkkenting
som kjøkkenmaskiner,
bakemaskiner, ismaskiner.
• Reoler med serviser, glass,
kopper, tallerkener. Messing og
kobberting.
• Hvitevarer som komfyrer,
kjøleskap, vaskemaskiner og
oppvaskmaskiner.
• Sykler, ski og annet
sportsutstyr.
• Tekstiler som for eksempel
duker, puter og løpere.
– Inne i butikken setter vi
fram sofaer og bord som passer
sammen, dekorerer bordet
med serviser og glass, og har
små utstillinger på bordene. På
samme måte lager vi miljøer for
spisestua og kjøkkenet. Det skal
være fristende og innbydende
for kundene, forklarer Gaaserud.

SAMARBEID MED GLØR
Gjenbruket samarbeider
med avfallsselskapet GLØR,
(Lillehammer, Øyer og Gausdal
kommunes avfallsselskap), ved at
de har et rom på avfallsplassen
Roverudmyra. I dette rommet kan
folk sette fra seg ting de vil gi til
Gjenbruket i stedet for å kaste
dem.
Gjenbruket samarbeider
også med dem som gir husrom
til flyktninger og innvandrere.
De er faste kunder, handler
møbler og ting som skal brukes i
leilighetene til flyktningene.

GODT INNARBEIDET
Butikken er åpen mandag til
fredag fra klokka 9.00 til 15.00
og lørdager fra 10.00 til 15.00.
Alle mulige folk kommer innom
for å handle. De har kunder fra
Lillehammer og kommunene
omkring, i tillegg til oslofolk
som har hytte på Hafjell. – Vi
selger mange små varer, kopper
og glass som koster fem eller

Anne-Lene Gaaserud utenfor butikken i Moavegen 36 på Lillehammer. Foto: GLØR.

ti kroner stykket. Spisebord og
stoler selger vi også mye av.
Hvitevarer er lettsolgt, men vi får
inn lite av det etter at butikkene
begynte å ta imot brukte varer
selv. Blant det som er tyngst
å selge er eldre sofaer, sier
Gaaserud.
Gjenbruket har lang historie
i Lillehammer, butikken åpnet
allerede i 1996. – Folk er
miljøbevisste og prisbevisste,

og så tror jeg mange synes det
er moro å handle her. Noen av
kundene våre bruker mye tid,
de går og kikker, og finner noen
skatter. Her kan de gjøre et
godt kjøp, både økonomisk og
miljømessig, sier avdelingsleder
Anne-Lene Gaaserud.

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.
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Bioenergisatsingen
i Norge er mislykket
Riksrevisjonen konstaterer i en
rapport at Stortingets vedtak fra
2008 om å øke bioenergibruken med
14 TWh innen 2020 ikke på noen
måte vil bli nådd. Til tross for mange
virkemidler var økningen fram til
2016 på beskjedne 1,4 TWh. Og
den består nesten utelukkende av
flytende biodrivstoff til veitrafikken,
hovedsakelig importert palmeolje.

Utviklingen i
bioenergiforbruk i
Norge 2008-2016
i TWh.
Bruken av faste
biobrensler påvir
kes også av vinter
temperaturen og
2018 vil utvilsomt
gi kurven et puff
oppover.

Av Johs. Bjørndal

Som figuren viser har det vært
en reduksjon i bruken av faste
biobrensler i perioden, det gjelder
både ved, flis og briketter og
pellets. Forbrenning av fornybart
avfall regnes også som bioenergi
og dette bidraget har økt fra 1,3
til 2,2 TWh i perioden. Produksjon
av biogass har også økt, men
utgjør med sine 0,3 TWh fortsatt
et forsvinnende lite bidrag.
Størst økning er det på flytende
biobrensel til veitrafikk, som har
økt fra null til 3,9 TWh i 2016.
Stortinget har gjennom
behandling av en rekke meldinger

vedtatt at bioenergibruken
skal økes og tre departementer
(Olje- og energi-, Klima- og miljø,Landbruks- og mat) har iverksatt
virkemidler for å oppnå dette.
Riksrevisjonen konstaterer at
disse virkemidlene har gitt svake
resultater og at myndighetene
ikke har samordnede mål og
strategier for å øke produksjonen
av bioenergi.
Det framgår ikke entydig av
rapporten hvor mye penger
som er brukt på de ulike
virkemidlene for å stimulere
bioenergi, men Enova alene

har tildelt 2,5 milliarder
kroner til bioenergirelaterte
prosjekter. Riktig nok er 1,8
milliarder av dette støtte til
fjernvarmeutbygging, som
distribuerer energi fra flere kilder.
Men 458 millioner er tildelt til
biogassprosjekter. Landbruks- og
matdepartementet har brukt
419 millioner kroner, drøyt
halvparten av dette er støtte til
gårdsanlegg.
Riksrevisjonen drøfter også
årsakene til at disse pengene har
gitt så liten effekt. Her trekkes
vedvarende lave strømpriser

KILDESORTERINGSUTSTYR PÅ NETT

fram som en hovedårsak:
Elsertifikatordningen, som ble
innført i 2012, subsidierer økt
utbygging av fornybar kraft og
har bidratt til kraftoverskudd
og lave strømpriser.
Riksrevisjonen vurderer det slik
at elsertifikatordningen utilsiktet
begrenser muligheten for økt
produksjon og bruk av bioenergi,
heter det i oppsummeringen.

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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UTLANDET

Sterkt plastfokus på årets IFAT
Mer effektiv gjenvinning av
plast og ny teknologi for bedre
filtrering av mikroplast var
sammen med digitalisering av
hele bransjen sentrale temaer
på verdens ledende messe for
miljøteknologi. IFAT gikk av
stabelen i München 14-18. mai
og var større enn noen gang.
Hele 141 000 besøkende fra 160 land fant
veien inn for å besøke de 3305 utstillerne
som presenterte "fremtidens teknologier
for rent miljø" på årets arrangement, dette er
en vekst i besøket på fire prosent fra 2016.
– Miljøutfordringene er globale og dette gjenspeiles i besøket av internasjonale politikere,
de mange delegasjonene fra hele verden
og teknologikyndige som kommer for å dele

Kverning av søppel

Kverning av rundvirke

Sentrale personer under åpningen av IFAT 2018. Fra venstre Stefan Rummel, direktør for Messe Munchen,
Svenja Schultze, miljøvernminister i Tyskland, Aura Obama (halvsøster til Barrack), vinner av prisen for
miljøbevisst lederskap for sitt arbeid i Kenya og Marcel Huber, miljøvernminister i Bayern.

Kverning av hage- og
parkavfall

Kverning av retur tre

Båtlasting

Flis av rundvirke

Flis av returtre

NORSK ENERGIGJENVINNING AS
Norsk Energigjenvinning AS har utført kverning av
treavfall og restavfall på det skandinaviske marked
siden 1988. Vi har omfattende erfaring og en godt
utviklet maskinpark.
For kverning og hugging av tømmer, retur tre, hage
& park eller husholdnings- / industriavfall er vi den
naturlige samarbeidspartner.

Telefon: 380 81 180 | Web: www.neg.no
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ideer, erfaringer og knowhow, sier Stefan
Rummel, administrerende direktør 
i Messe München.

– FORBRUKERNE DRIVER NÆRINGEN
Det er fremfor alt forbrukernes økende
miljøbevissthet og deres etterspørsel etter
bærekraftige løsninger som sørger for
vekst i bransjen. Tysklands miljøvernminister
Svenja Schulze satte under åpningen ord på
det mange mennesker rundt om i verden er
opptatt av. – Vi trenger å utnytte ressurser
og resirkulere plast og annet materiale mer
effektivt, og unngå unødvendig plast og at
plastavfall kastes i miljøet. Her har teknologiene en sentral rolle og IFAT presenterer
smarte og innovative løsninger som allerede
finnes for mange av våre utfordringer, sa hun.

KRAV TIL BRUK 
AV RESIRKULERTE RÅVARER
Herwart Wilms, administrerende direktør i
Remondis SE, var en av bransjens talsmenn

Bedre plastgjenvinning av ymse fraksjoner var et høyst aktuelt tema på årets arrangement.

og han kvitterte med å utfordre politikerne
– Teknologiene er klare og i standby. Men for
å oppnå en lukket råvaresyklus, må produsentene nå øke sine bruk av resirkulerte
råvarer betydelig, sa han. Og IFATs sjef Stefan
Rummel er overbevist om at årets arrangement har utfordret både lokale myndigheter
og industrien. Foruten avfallshåndtering og
produksjon av sekundære råvarer er IFAT

Blant nyhetene på årets messe var denne finske kverna fra Tana OY, som skal være spesielt egnet til
problemfraksjoner som brukte dekk og madrasser. Denne langsomtgående, sterke kverna skal gjør det mulig
å få ut metallene og samtidig kverne de øvrige materialene ned til ønsket fraksjonsstørrelse.

også verdens ledende messe for drikkevann
og behandling av kloakk og avløpsvann.

PLASTGJENVINNING OG
SELVGÅENDE KJØRETØY
På IFAT 2018 ble det presentert mange
og høyst forskjellige nyheter. Selskapet
Aluminium og Kunststoffe AG har utviklet
en kjemisk-fysisk prosess for gjenvinning
av plastavfall som skal være kostnadseffektiv. Teknologien er av særlig interesse
for plasttyper som tidligere har vært mulig
å gjenvinne, for eksempel flerlagsfilmer i
emballasje. Selskapet ble etablert i 2008
og har nå 65 ansatte og et 57.000 m² stort
område i Merseburg i Tyskland. Flere gjenvinningsanlegg med denne teknologien er under
planlegging i Europa og Sørøst-Asia.
Det ble også presentert en ny teknologiplattform for å gjøre selvgående kjøretøyer
mer presise. Det nystartede selskapet Enway
Gmbh i Berlin mener det er mulig å manøvrere
disse med centimeterpresisjon og dermed
gjøre dem sikrere og mer anvendelige til
for eksempel avfallsinnsamling. Et samarbeidsprosjekt er allerede etablert med Berlin
by, men i første omgang dreier det seg om
feiemaskiner som skal rengjøre gatene.
Den neste IFAT-messa finner sted i
München 4-8.mai 2020.

Strekkfilm

One of Norways leading packaging suppliers

(
*
8

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

•
•
•
•
•

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

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

Tilsynsaksjonen 2018:

Forbedring,
men fortsatt mange avvik
Fylkesmennene gjennomførte i vinter et
landsdekkende og koordinert tilsyn mot
virksomheter som tar imot og lagrer farlig
avfall. Miljødirektoratets oppsummering er at
det er mindre omfattende og alvorlige avvik
enn tidligere, men at andelen brudd fortsatt
er høy innenfor sentrale kontrollområder.
Av Johs. Bjørndal

Kontrollen omfattet 135 virksomheter over hele landet og det ble
ifølge Miljødirektoratet avdekket
alvorlige brudd ved 11% av disse.
Tilsammen ble det avdekket
hundrevis avvik, men mange av

disse skyldes mangelfull
dokumentasjon. Direktoratets
vurdering er at de kontrollerte
virksomhetene ikke har bidratt
til at farlig avfall har kommet
på avveie, heter det.

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.

SVIKTENDE RUTINER OG
INTERNKONTROLL
Miljødirektoratet presenterte resultatene av tilsynsaksjonen på et
seminar i begynnelsen av mai. Her
framgikk det at en del virksomheter har manglende forståelse
for betydningen av og plikten
til journalføring, en del mangler
også systematikk for å unngå
farlig avfall som ikke er deklarert.
Mange av avvikene skyldes også
sviktende internkontroll og Miljødirektoratet mener at manglende
etterlevelse av internkontrollregel
verket forklarer at det en del
steder er gjentagende brudd på
tilsyn etter tilsyn.

LAGRER FOR MYE
Det Miljødirektoratet karakteriserer som alvorlige brudd – som
altså er funnet ved 15 virksomheter – knytter seg til manglende
mottakskontroll, utilfredsstillende håndtering og lagring og
manglende internkontroll. Hovedtrekkene er at virksomhetene tar
imot avfall de ikke har tillatelse til,
at det lagres større mengder farlig

avfall enn tillatt og at de samme
bruddene er påtalt tidligere. –
Andelen brudd er fortsatt for
høy innenfor sentrale kontrollområder, heter det i oppsummeringen fra direktoratet.

STRENGEST I BUSKERUD?
Bjørn Kopstad har i sitt nyhetsbrev Insider publisert samlet
alle avvik som er lagt ut på
nettstedet norskeutslipp.no og
navngitt de ulike anleggene.
Her framgår at det er store
regionale variasjoner. Hele 75
av totalt 201 avvik (oversikten
er ikke fullstendig, da ikke alle
rapporter er lagt ut) er funnet
ved de 12 anleggene som er
kontrollert av Fylkesmannen i
Buskerud sin miljøvernavdeling.
Her har også fem anlegg fått
varsel om tvangsmulkt, noe som
ellers bare forekommer ved et
anlegg i Rogaland. I Finnmark er
det ikke funnet noen avvik ved
de to kontrollerte anleggene og
i Nordland bare ett avvik, ifølge
oversikten i Insider.

– Regelverket skal
praktiseres likt
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
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Einar Knutsen er leder for Industritilsynsseksjonen
i Miljødirektoratet. Han sier de legger stor vekt på
at tilsynspraksisen skal være lik rundt om i landet.
– Vi gjennomfører samlinger for fylkesmennene,
der det gis opplæring både i regelverksforståelse
og utøvelse av tilsynsarbeidet. Vi har også en
veiledning før hver enkelt tilsynsaksjon. Bransjene
er veldig opptatt av at det skal være likhet for
loven, det er vi også og vi bruker betydelige
ressurser på å bidra til det. Dersom vi får konkrete
meldinger om ulik praksis, vil vi følge opp disse, sier
Knutsen, som ikke har fått slike i forbindelse med
tilsynsaksjonen mot mottak og mellomlagring av
farlig avfall.

– Lover og regler
må omsettes i praksis
– Vi registrerer at det generelt er mindre
alvorlige og omfattende brudd som er
avdekket under denne tilsynsaksjonen.
Tankevekkende er det imidlertid at det er
en del gjentatte avvik, altså avvik som også
ble registrert ved forrige tilsyn, kommen
terer generalsekretær Roar Hansen i Norsk
forening for farlig avfall (NFFA).

– Vi vil vurdere tiltak vi som bransjeforening kan iverksette for å sikre
forbedring, sier Roar Hansen, generalsekretær i NFFA.

– Om andelen på 11 prosent
alvorlige avvik skal karakteriseres som høyt innenfor et
såpass komplekst område
som farlig avfall, vil alltid noen
diskutere. Målet er uansett at
denne prosentandelen skal være
lavest mulig. I alle tilsyn uansett
bransje ligger det mye læring.
Vår foreløpige konklusjon er at
bransjen må bruke mer energi
og dedikert kompetanse til å
omsette lover og forskrifter
i praktiske rutiner og intern
kontrolltiltak. Vi merker oss
også Miljødirektoratets melding
til NFFA, om at de registrerer
færre avvik, bedre rutiner og en
mer bevisst kultur i de virksomhetene hvor ledelsens oppmerksomhet og tilstedeværelse også
er innenfor daglig, operasjonell
drift, sier Hansen.
Han understreker viktigheten
av at Fylkesmannen praktiserer likebehandling under sine

tilsyn og henviser til at NFFA
har poengtert dette overfor
Miljødirektoratet, og at direktoratet mener å ha rutiner for
å tilse dette. – Likebehandling
er et absolutt krav fra vår side.
Tilsynspersonellets kompetanse
skal heller ikke være utslagsg
ivende for om avvik gis eller
ikke. Lov og forskrift skal ikke
praktiseres «strengere» i ett
fylke enn et annet, uttrykker
Roar Hansen.
– NFFA vil fremover systematisk gå gjennom rapportene
med informasjon om funnene.
Vi vil deretter vurdere ytterligere tiltak vi som bransjeforening kan iverksette for å sikre
forbedring. Resultatene fra
tilsynsaksjonene er generelt
med på å forme foreningens
satsing på opplæring og kompetansehevende tiltak. Dette er
standard prosedyre hos oss,
avslutter Roar Hansen.

VI GJENVINNER
FARLIG AVFALL
I NORGE,
KONTAKT OSS FOR
ET GODT TILBUD
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Kurs og seminarer
Dato

Kursnavn

Sted

Arrangør

Kontaktperson

Avfall Norges årskonferanse

Stavanger

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

5. september

Farlig avfall. Grunnkurs modul 1 og 2

Asker

NFFA

www.nffa.no

6. september

Farlig avfall Grunnkurs modul 3

Asker

NFFA

www.nffa.no

Energiseminar

DFDS/København

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

6. september

Kurs om basiskarakterisering av avfall
til deponi

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

12. september

Kurs om farlig avfall – nivå 1

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Farlig avfall 2018

Thon Hotel Oslo Airport

NFFA og COWI

www.nffa.no

5-7. juni

5-7. september

19-20.september

Kurs om byggavfall og avfallsplaner

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

25-27. september

25. september

Elmia Avfall & Återvinning

Jönköping

Elmia AB

www.elmia.se/avfall

26-27. september

Kurs om miljøkartlegging – nivå 1

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

27-28. september

Seminar biologisk behandling

Levanger

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Farlig avfall – videregående kurs

Quality Hotel Skjærgården,
Langesund

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

17. oktober

Seminar – det kommunale ansvaret

Oslo

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

23. oktober

Kurs om byggavfall for ansatte på
avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

24. oktober

Kurs om asbest for ansatte på
avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. oktober

Deponiseminar

Gardermoen

Avfall Norge

31. oktober

Kurs om miljøkartlegging – nivå 2 bygg
og anlegg

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

31. oktober

Kurs i brannforebygging på
avfallsanlegg

Hobøl

NFFA

www.nffa.no

30. okt - 1. nov.

Høstmøtet

Mo i Rana

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

31. okt. – 1. nov.

Kurs, drift av deponi

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kurs asbestkartlegging og
risikovurdering – nivå 2

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

6-7. november

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

13. november

Basiskar. og mottakskontroll av avfall
til deponi – kurs

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. november

Farlig avfall. Grunnkurs modul 1 og 2

Asker

NFFA

www.nffa.no

20. november

Kurs om farlig avfall – nivå 1

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Planlegging av renovasjonsløsninger

Gardermoen

Avfall Norge

karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kurs om farlig avfall – nivå 2

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

15-18. oktober

24-25. oktober

1. november

20-21. november
21. november

La oss vise deg hvordan
våre innfordringsløsninger kan gjøre
din hverdag mer effektiv
www.kred.no
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Inkasso er
mer enn penger

Nytt om navn
Terje Eckhoff
(48) er ansatt som
administrasjons- og
salgskoordinator ved
det norske kontoret
til returselskapet European
Recycling Platform (ERP).
Eckhoff kommer fra stillingen
som prosjektleder for Loop
Miljøskole, der han gjennom seks
år har jobbet med informasjon
om avfall og kildesortering. Han
er utdannet lærer, har jobbet på
ulike skoler med både barn- og
voksenopplæring og drev blant
annet med kursing i barn og
unges psykiske helse, før han
startet i Loop for seks år siden.
Han tiltrer stillingen ved ERPs
norske kontor i Drammen 11. juni.
Ståle Nistov (50)
er ansatt som
ny Daglig leder i
Franzefoss Gjenvinning etter Trond
Sørensen som sluttet i høst.
Nistov kommer fra stillingen
som administrerende direktør i
Nettbuss Travel AS. I Nettbuss
har han hatt flere ulike lederstillinger siden 2009. Nistov har en
Bachelor of Arts fra University

Espen Larsen Mikkelborg (28) er fra 1.
november 2017 ansatt
som rådgiver i Ålesund
regionen interkommunale
Miljøselskap, ÅRIM. Mikkelborg kom
til ÅRIM som nyutdannet fra Norges
Jannicke Gerner
Miljø og Biovitenskaplige Universitet,
Bjerkås (45)blir ny
med master i Fornybar energi. Han
CCS-direktør i Fortum
har fordypet seg i avfall som ressurs
Oslo Varme fra 1. juni
og skrev masteroppgave for Reno2018. Hun kommer
vasjonsetaten i Oslo kommune, REN.
fra stillingen som
Oppgaven omhandlet materialgjendirektør HR og kommunikasjon
vinningsgraden for husholdnings
i Fortum Oslo Varme. Hun er
avfall i Oslo Kommune.
tidligere offiser i Luftforsvaret,
og var direktør kommunikasjon
Elisabeth Hov (53) er
og strategi i Energigjenvinnings
fra 26. februar ansatt
etaten og deretter stabssjef i
som driftssjef ved
Klemetsrudanlegget AS før hun
Innherred Renovasjon
startet i Fortum Oslo Varme 4.
IKS. Hov kommer fra
august 2017. Bjerkås var med
stilling som prosjektleder kunde- og
på å starte opp CCS-prosjektet i
kommunikasjon i NTE Nett AS
2014, og har jobbet tett sammen
Hun har utdannelse fra Luftformed avtroppende CCS-direktør
svarets befalsskole og krigsskole, og
Pål Mikkelsen gjennom hele
over 30 års erfaring med ledelse i
prosjektet.
Forsvaret og i privat næringsliv. Hun
var daglig leder i interiørkjeden Black
Design AS i 14 år og har den siste
tiden vært ansatt i Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk som HR-rådgiver og
prosjektleder.
of Strachclyde og master i
ledelse fra BI. I tillegg har han
gjennomgått lederprogrammer
fra IN-SEAD og KTH Business
School. Nistov begynner i Franzefoss Gjenvinning 13. august.

Petter Segtnan
(52) er fra 1. februar
ansatt som daglig
leder i Retura IR AS.
Segtnan kommer
fra stilling som salgssjef
parkering, Swarco Norge. Han
har utdannelse fra blant annet
varehandelens Høgskole (nå BI).
Segtnan har i 30 år jobbet med
salg og ledelse i blant annet
dagligvarebransjen, elektronikkbransjen, rørleggerbransjen og
parkeringsselskap.
Mette Bye (51)
er fra 1. mai ansatt
som prosjektleder i
Innherred Renovasjon
IKS
Bye kommer fra stilling som
kunde- og utviklingssjef hos
AS Røra fabrikker. Hun er
utdannet agronom og ingeniør i
næringsmiddelteknologi, og har
også etterutdannelse innenfor
kvalitetsledelse, innovasjon og
endringsledelse. Hun har lang
generell industri- og ledelses
erfaring fra Orkla, Trønder-mat og
Røra fabrikker, blant annet som
kvalitetsleder/kvalitetssjef.

Fokus: et bærekraftig samfunn!

Sveriges største møteplass for

VA, avfall og gjenvinning
Rundt 300 utstillere.
Demoarealer både innendørs og utendørs.
Sceneprogram og seminarer.
Besøk våre informative prosjektutstillinger
– her får du vite mer om selvkjørende
søppelbiler, hvordan gamle våpen blir
trendy klokker, hvordan motebransjen
skaper nye kreasjoner av resirkulerte
tekstiler, og mye mer.
Forhåndsregistrer deg på elmia.se/avfall eller
elmia.se/vamassan for å få gratis inngang.

25-27 SEPTEMBER 2018
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Vil installere 2 MW solcelleanlegg
på søppelfylling

Øyrådet på Gran Canaria har ønske om å installere 8 500 solcellepaneler med
en effekt på 250 watt hver, på en 18 000 kvadratmeter stor nedlagt avfallsfylling i Juan Grande. Den installerte effekten vil bli 2 MW, melder Canariajournalen. Kostnaden er beregnet til 1,7 millioner euro pluss 700 000 euro for å
koble solkraftparken til kraftnettet.
Et ingeniørselskap er tildelt en kontrakt på 42 000 euro for å prosjektere
anlegget. Prosjekteringen skal gjøres i løpet av tre måneder. Men først må
det gjøres en mulighetsstudie som vil vise om det er teknisk mulig å bygge
solkraftparken på den gamle søppelplassen.
Energirapporten nr 15 2018

Illsint tiur skremte folk fra å kaste avfall

En tiur stanset all avfallshåndtering på Rebne i nærmere en time lørdag.
Fuglen jagde folk inn i bilene. – Dette var virkelig en spesiell dag på jobben,
sier David Percy som jobber i VKR og hadde ansvaret for miljøstasjonen på
Rebneskogen denne dagen.
– Tiuren oppsøkte bil etter bil. En kvinne som hadde opplevd sint tiur en
gang tidligere satte seg inn i passasjersetet for å slippe unna. Jeg prøvde
å skremme vekk tiuren, slik at hun skulle komme seg ut og rundt bilen og
inn i førersetet. Men det var virkelig ikke lett. Han stilte seg opp og spredde
vingene og sa tydelig fra at hun skulle bli der, sier Percy.
– Det var like før jeg måtte stenge hele miljøstasjonen. Ved ett tilfelle
fløy tiuren ut av stasjonen og satte seg på snøen i skogkanten. Da trodde
jeg showet var over. Men han kom tilbake og gjenopptok domineringen av
plassen her. Han var virkelig ikke til å spøke med. Heldigvis angrep han ingen
direkte, og han satte seg heller ikke oppå biler.

Avisa Valdres 02.05

SINTEF MOLAB

Vi har et sterkt fagmiljø
innen miljøundersøkelser
og avfallskarakterisering

Våre dyktige og erfarne medarbeidere leverer
prøvetaking og kjemiske analyser, samt tester
av høy kvalitet til konkurransedyktig pris.
- Utslippsmåling til luft, vann og jord
- Basiskarakterisering av avfall
- Utlekkingstesting
miljøfarlige bygningsmaterialer
- Analyse av miljø
- Prøvetaking
- Rådgivning

Nytt avfallsregelverk formelt
vedtatt i EU

Den såkalte avfallspakka ble formelt vedtatt av Rådet i EU 22. mai, det er
dermed ikke lenger noen tvil om hva som blir de gjenvinningsprosentene
som medlemslandene må forholde seg til framover. Av det såkalt husholdningslignende avfallet (municipal waste) skal det materialgjenvinnes 55 %
innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035.
Landene skal ha etablert separat innsamling av tekstiler og farlig avfall
innen 2025 og innen utgangen av 2023 skal bioavfall enten samles inn
separat eller hjemmekomposteres. De spesifikke målene for materialgjenvinning av emballasje av ymse slag ble også vedtatt:
				2025
2030
Totalt for alt emballasjeavfall		
65 %
70 %
Plastemballasje			
50 %
55 %
Treemballasje			
25 %
30 %
Jernholdig emballasje		
70 %
80 %
Aluminiumsemballasje		
50 %
60 %
Glassemballasje			
70 %
75 %
Emballasje i papir og papp		
75 %
85 %
Videre skal maks 10 % av husholdningsavfall og lignende avfall
deponeres i 2035, men det åpnes for at medlemsland som deponerte over
60 % i 2013 kan utsette fristen med 5 år.

Moss kommune bøtelagt
for plastforsøpling

Politimesteren i Øst politidistrikt utstedte 6. november 2017 foretaks
straff på 400 000 kroner mot Moss kommune ved Moss havn for
overtredelser av forurensningsloven. Moss kommune vedtok forelegget
umiddelbart.
Bakgrunnen for saken er at Fylkesmannen i Østfold ga Moss havn
tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Værlebukta utenfor havna
høsten 2014. Ifølge søknaden var det mineralske masser uten organisk
materiale som skulle brukes, hovedsakelig fra arbeider med Follobanen og
Bekkelagstunnelen. Men det viste seg at sprengningsmassene inneholdt
større mengder sprengningsplast fra Follotunnelen, i form av såkalte
Nonel plastrør, fra Bekkelagstunnelen også i form av plastarmeringsfibre.
Etter at dumpingen av masser startet den 10. mars 2016, ble det raskt
klart for havnearbeiderne at massene inneholdt ganske store mengder
plastavfall fra sprengningen. Plasten spredte seg rundt i sjøen og på
strendene rundt havnen. Havnearbeiderne visste at det kunne komme noe
plastavfall etter dumpingen, og dro ut i lettbåt med håver for å fange opp
det som måtte flyte opp. Dette viste seg raskt å være utilstrekkelig, og de
varslet ledelsen om forholdene. I konsesjonen fra Fylkesmannen var det
satt som et vilkår at tiltakshaveren så snart som mulig skulle informere om
«unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning».
Likevel fortsatte dumpingen av massene helt til 8. april før Fylkesmannen
ble varslet om plastproblematikken. Miljøverndirektøren hos Fylkesmannen
trakk da konsesjonen tilbake, og dumpingen ble stoppet.
Men da var det allerede fylt omkring 32 000 kubikkmeter steinmasser i
Værlebukta. Den estimerte mengden plast var 630 kg plastarmeringsfibre
samt en ukjent mengde sprengtråd, som blant annet la seg i strandsonen.
Lokalbefolkningen i Moss reagerte kraftig på plastforurensingen og
forsøplingen i fjæra og på strendene. Den populære stranden Sjøbadet
mistet sommeren 2016 sitt miljøsertifiseringsmerke Blått flagg og ble i
stedet karakterisert som «very dirty».
Kilde: Miljøkrim nr 1-2018

En av landets største
industrielle laboratoriebedrifter
med avdelinger i Mo i Rana,
Glomfjord, Oslo og Porsgrunn
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www.sintefmolab.no
info@sintefmolab.no
+47 404 84 100

Plasttråder samlet opp fra havnebassenget i Moss.

– Dette er så nedslående
at det ikke kan beskrives

Volda og Ørsta jobber videre
med biogassanlegg

Eit samrøystes representantskap i Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)
gir det interkommunale renovasjonsselskapet grønt lys til å jobbe vidare med
biogassprosjektet. – Etablering av eit biogassanlegg i samband med bygging
av ein omlastingsstasjon for matavfall på det nye industriområdet på Melsgjerdet, er eit utruleg spennande prosjekt. Dette er eit kortreist-prosjekt, i og
med at vi kan nytte ressursane biogass og biorest lokalt. Ein vil vidare kunne
redusere transporten vesentleg. Eit slikt prosjekt vil også gje arbeidsplassar,
seier leiar i representantskapet i VØR, Jan Henning Egset i ei pressemelding frå
selskapet.
Leiaren i representantskapet er tilfreds med at kvalitetssikring av prosjektet,
i etterkant av rapporten frå Rambøll, viser at det vil vere mogleg å oppnå
lønsam drift. Han viser også til at det blant gardbrukarar i Volda og Ørsta er
stor interesse for at det vert bygd eit biogassanlegg i området.
Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har dei siste åra arbeidd tett saman med
Ålesundregionen interkomunale miljøselskap IKS (ÅRIM) og Søre Sunnmøre
Reinhaldsverk IKS (SSR) for å få etablert eit biogassanlegg på Melsgjerdet.
Planen er å nytte matavfall frå heile Sunnmøre og husdyrgjødsel frå gardbrukarar i Volda og Ørsta inn i anlegget, og vidare at gardbrukarar tek tilbake
bioresten som er eit fullverdig gjødselprodukt, medan biogassen kan seljast
mellom anna til transportsektoren. Jan Henning Egset seier at bygging av
eit biogassanlegg er eit for stort løft til at VØR kan klare dette åleine. – Vi er
derfor godt nøgde med at vi har fått til eit godt samarbeid med ÅRIM og SSR,
seier Egset.

June Grønseth ble på gråten av synet som møtte henne ved avfallsstasjonen på Haugen i Vestvågøy.
– I går hadde jeg første mulighet for å kjøre innom vårt største avfallsmottak i Lofoten, som ligger på Vestvågøy, Haugen heter tettstedet. June
Grønseth fra Laukvik i Lofoten skriver dette på sin åpne Facebookprofil
tirsdag 24. mai.
– Og dette er bare så nedslående at det ikke engang kan beskrives.
Tusenvis av plastenheter er flydd ut fra anlegget, og henger det ikke i
trærne så farer det rett i havet med elva som renner rett forbi anlegget.
Elva renner ut i havet på yttersida av Lofoten. Jeg har ryddet plast fra
strender og kystlinjer som frivillig i Lofoten i mange år. Dette må stanses!
Videoen Grønseth la ut på Facebook sammen med innlegget sitt, har
vakt bestyrtelse blant lofotinger som har brukt dagevis på å rydde strandsonen for plast i vår. Kommentarer på det sosiale nettverket, vitner om
skuffelse over at søppel driver ut i naturen fra anlegget:
– Blir nesten som å rydde i fjæra for å gå opp ei elv og hive det ut igjen,
skriver en oppgitt kvinne. – Folk som bruker tiden på å rydde villfaren plast
og tar ansvar for dette problemet så godt det lar seg gjøre, blir holdt for
narr! Det er til å gråte av! uttaler en annen.

Lofot-Tidende 24.05

Jan Henning Egset på industriområdet på Melsgjerdet der VØR har sikra seg eit areal
på 30 mål.

Vesar søker nye løsninger for grovavfallet

Vesar mener mye av det som i dag kastes som grovavfall heller kan brukes på
nytt. Derfor har de sagt opp deler av avtalen med Norsk Gjenvinning og er på
utkikk etter nye løsninger. Nå inviterer de til dialogkonferanse.
Er du av dem som plukker opp naboenes utplasserte grovavfall? Det er på
mange måter i tråd med Vesars ønsker for dette avfallet - gjenbruk.
Vesar inngikk nylig en avtale med Norsk Gjenvinning om innsamling av
husholdningsavfall. Tidligere har hage- og grovavfallet vært en del av denne
avtalen, men Vesar ønsker nå å se på nye løsninger, skriver de i en pressemelding.
- Mye av det som i dag leveres som grovavfall er brukbare ting som kunne
vært brukt av andre istedenfor at det ble kastet. Det er noe av det vi håper
at vi nå kan få gjort noe med, ved å se på hvordan vi organiserer denne
ordningen. Store deler av det som samles inn kan også gjenvinnes til nye
produkter eller råvarer, og på denne måten holdes i omløp. I tillegg er det
selvfølgelig viktig for oss at vi får et godt og effektiv servicetilbud til kundene
våre, sier utviklingssjef Bjørn Erik Rui.
Tønnsberg Blad 22.05
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Normalisering for papir
Papirprisene har hentet seg noe inn igjen, etter det kraftige fallet som strengere importkrav
fra Kina medførte i begynnelsen av året. Avsetningen av innsamlet plast er fortsatt vanskelig,
mens skrapjernprisen nå viser en stigende tendens.
TREVIRKE

Vinteren var kald og medførte
stor etterspørsel på trebaserte
brenselsfraksjoner. Ifølge
den ukentlige publikasjonen
EnergiRapporten var det en
solid prisøkning på pellets i uke
10, som foreløpig varer ved. De
fleste produsentene i Norden
gikk tomme for pellets og prisen
pr tonn opplastet ved fabrikk er
nå rundt 2000 kroner, noe som
tilsvarer 40,5 øre pr KWh. For
trebriketter er prisen fortsatt
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 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 noe
billigere å bli kvitt enn tidligere.

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 og februar
som følge av at Kina innførte
strenge importkrav, noe som
spesielt rammet kvaliteten mixed
paper. Prisene på papir er nå
svakt stigende igjen etter det
sterke fallet i starten av året. Det
er mangel på jomfruelig papir
i markedet som medfører økte
priser. Eksportprisen fra UK på
bølgepapp er rundt 110 £/tonn,
mens prisen på avis/magasinpapir
er rundt 100 £/tonn.

JERN OG METALL

PLASTEMBALLASJE

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 sunket siste
måned og per 22.mai er prisene
per tonn (omregnet til NOK):
− aluminium NOK 18 225		
opp 14 % fra 19.mars
− kobber
NOK 55 766		
opp 6 % fra 19.mars
− bly
NOK 19 694		
ned 8 % fra 19.mars
− sink
NOK 24 445		
ned 3 % fra 19.mars
Skrapjernprisen, har etter et fall
i april igjen hatt en prisstigning,
og 24.mai 2018 var prisen NOK
1575 per tonn, en nedgang på
rundt 7 % siden mars.

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 ble fastsatt til
55% innen 2030. EU kommisjonen ønsker å forby engangsservice av plast.

GLASS OG
METALLEMBALLASJE

Det er stort fokus på gjenbruk
og gjenvinning av tekstiler i
Norden og EU. I Nederland er
det satset stort på teknologi.
Ikke gjenbrukbare tekstiler
sorteres på et fibersorterings
anlegg. Anlegget FIBERSORT
er en teknologi som automatisk
sorterer store mengder blandede tekstiler etter fibertype.
Når tekstilene er sortert, blir
materialene solide og høyverdige
råmaterialer til tekstilindustrien.
Til tross for at teknologien
fungerer, er det ennå ikke
kjøpere til mange av fraksjonene
som kan utsorteres.

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.
Vinmonopolet melder at de nå
skal bytte ut vinflasker med
«stående poser og PET-flasker»
fordi glassflasker er tunge og en
«miljøversting».

TEKSTILER

Norsk Metallgjenvinning AS
NMG - Retur av metallemballasje
Visste du at det samles inn store mengder metallemballasje som du ikke mottar godtgjørelse for?
Ta kontakt med Norsk Metallgjenvinning AS,
så finner vi en løsning hvor du får godtgjort for jobben som gjøres.

Kontakt:
Roar Eitrheim, roar.eitrheim@nmgas.no, tlf. 970 970 11
Knut Rinden, knut.rinden@nmgas.no, tlf. 99 48 09 83

Ren luft
et felles ansvar
www.batteriretur.no

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

Baksiden
Hovedsamarbeidspartner for 16. gang!

Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Sirkel Glass, ønsker alle velkommen til standen deres på konferansen i Stavanger.

Sirkel har vært en aktiv partner og hoved
samarbeidspartner for avfallskonferansen
siden arrangementet Tromsø i 2002. Da delte
vi ut en eske til hver deltaker på bussen på vei
til Sommarøy. Esken bestod av en miniatyrflaske Aquavite, en øl, klippfisk og spekepølse.
Siden den gang har vi bidratt med å utvikle
den såkalte dag null på konferansen til det
den er i dag, et fast og selvfølgelig innslag
på bransjens viktigste møteplass. Vi har
hatt mange ulike konserter og show, Abbashow, Trylle-show, Elvis-show, og ikke minst
fjorårets Dum Dum-konsert. Vi har ønsket
å legge til rette for en hyggelig mingling,
mange treffes for første gang på lenge denne
kvelden.

Tradisjonen tro serverer vi hvert år den
faste ølen, på glassflaske selvfølgelig, og
gjerne produsert av et lokalt bryggeri.
For Sirkel har det vært viktig å være en
tydelig støttespiller i bransjen og til Avfall
Norge, og det har vært en glede å bli kjent
med alle de lokale vertskapene rundt om
i hele landet! Kommunene og IKS-ene er
en av våre viktigste samarbeidspartnere,

samarbeidet om konferansen har derfor
vært viktig for oss.
Vi gleder oss til årets konferanse i
Stavanger og ønsker å invitere alle til
standen vår. Vi kan ikke utelukke at det
vanker noen fine premier for de som har
et snev av konkurranseinstinkt. Vi sees i
Stavanger!

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

