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Såkalt kvantitative gjenvinningsmål og hva som må gjøres for å oppfylle 
disse har hatt stort fokus de siste par årene, ikke minst etter at innholdet 
i EUs sirkulærpakke ble kjent. Og det er selvsagt ikke galt å sette seg 
høye mål og strekke seg etter disse. Det er også mange eksempler på at 
teknologiutvikling utløses av nettopp skjerpede myndighetskrav.

I jakten på høye gjenvinningstall er det likevel grunn til å minne om at 
det er liten vits i å kildesortere dersom kvaliteten på de innsamlede 
fraksjonene er for dårlige til at noen vil ha dem. Dette har blitt særlig 
aktuelt etter at Kina og etter hvert flere andre land ikke lenger vil ta imot 
millioner av tonn med lav kvalitet.

Men at det nå har blitt vanskeligere å bli kvitt fraksjoner med lav kvalitet 
gjør at det skjer mye positivt på dette området. At gjenvunne råvarer må ha 
en kvalitet som gjør at de etterspørres i konkurranse med jomfruelige er en 
erkjennelse som brer om seg. I dette nummeret beskrives et nytt anlegg 
for gipsgjenvinning, der 90 prosent av det som går inn materialgjenvinnes 
til ny råvare. Og Norsk Gjenvinning installerer nå en ny papirlinje, det 
erklærte målet er at innsamlet papir skal kunne videreleveres så godt 
som uten forurensninger. Også for glass- og metallemballasjen  gjøres 
investeringer som skal få opp kvaliteten og dermed gjennvinningsgraden.

Men utfordringene er fortsatt mange. Nesten en firedel av det 
kildesorterte matavfallet – som altså figurerer i statistikkene som 
materialgjenvunnet – sorteres ut i forbehandlingen og ender i 
forbrenningsanleggene. Likevel er mikroplast i bioresten en stor utfordring, 
som faktisk truer den gode kretsløpsløsning det er å tilbakeføre denne 
ressursen til jordbruket. 
Og Grønt Punkt Norge melder at avsetningen av innsamlet emballasjeplast 
er så vanskelig at det har vært nødvendig å etablere midlertidige 
mellomlagre for at plasten ikke skal hope seg opp hos innsamlere og 
kommuner. Tallene fra kvalitetsrevisjonene av den kildesorterte plasten 
rundt i landet er heller ikke lystige.

På bakgrunn av alt dette er det bra at Avfall Norge, Norsk Industri og 
Bellona har gått sammen og i et brev frarådet forskriftsfesting av 70 
prosent utsortering av husholdningsavfallet hos den enkelte kommune, slik 
Miljødirektoratet har foreslått. Direktoratet har selv synliggjort at det blir 
kostbart å oppfylle et slikt krav – å se gjennom fingrene med kvaliteten på 
det som kildesorteres til gjenvinning kan dermed bli fristende. Men det er 
altså en sikker vei til å bringe kildesortering og materialgjenvinning i varig 
miskreditt. Et nådeløst kvalitetsfokus er det som trengs.
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Forsiden: 
Lagring av radioaktivt avfall i deponiet på Himdalen, Aurskog. 
Uheldigvis har en del avfall som ikke dekkes av anleggets tillatelse 
også havnet der. Foto: Institutt for energiteknikk.

INNHOLD

«... å se gjennom fingrene med kvaliteten på det som 
kildesorteres til gjenvinning kan bli fristende. »

Kvaliteten må gå foran 
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Det presiseres i brevet at de tre organisa-
sjone ne er positive til obligatorisk utsortering 
av plast og biologisk avfall, og de ønsker 
dette gjennomført for både næringsliv og 
kommuner. Det er det tallfestede kravet for 
oppnådd utsorteringsgrad til kommunene de 
argumenterer imot, på følgende måte:
– Det blir ikke så dyrt. I brevet står det: 
Direktoratets kostnadsanslag ved tiltaket 
mer enn halveres (fra 950 mill. kr i 2035 til 
460 mill. kr.) Dette tallet begrunnes med 
et vedlegg utarbeidet av Erland Eggen i 
Energidata, der han med utgangspunkt i 
sitt arbeid med renovasjonsbenchmarking 
har beregnet merkostnadene ved å heve 
utsorteringsgraden – og altså kommet til et 
langt lavere tall enn Miljødirektoratet
–  Det er mer rettferdig. Ved et generelt 
krav uten tallfesting tas hensyn til forskjeller 
mellom kommuner når det gjelder hvor lett 
det er å oppnå en høy utsorteringsgrad. 
For eksempel er det solid dokumentasjon 
nasjonalt og internasjonalt på at høy 
utsorteringsgrad er vanskeligst å oppnå 
i områder med stor befolkningstetthet, 
spesielt i borettslag med mange boenheter, 
står det i brevet. 
– Alle gjør sitt beste uansett. Om dette 
står det: 
Det er vanskelig å se for seg at kommuner 
som innfører kildesortering ikke vil gjøre sitt 
beste for å oppnå høy utsorteringsgrad, 

Vil ikke forskriftsfeste 
kommunale utsorteringsmål
Miljødirektoratet la i 
oktober i fjor fram et 
forskriftsforslag med 
krav om at 70 prosent 
av plastavfallet og 
matavfallet fra hus
holdning skulle utsort
eres innen 2035. En slik 
tallfesting synes Avfall 
Norge, Norsk Industri 
og Bellona er en dårlig 
idè og de har sendt et 
felles brev til Klima og 
miljødeparte mentet.

Av Johs. Bjørndal
Utsortert matavfall ved Mjøsanlegget. Avfall Norge, Norsk Industri og Bellona hilser obligatorisk utsortering velkommen,  
men vil ikke ha et tallfestet mål for kommunene inn i forskriften.

uavhengig av om kommunene får krav til 
oppnådd utsorteringsgrad. Det er også 
slik at enhetskostnadene ved utsortering 
reduseres dersom det oppnås et høyt 
volum av utsortert avfall. Det vil slik 
sett være økonomisk gunstig med høy 
utsorteringsgrad   

Resten av brevet brukes til å imøtegå 
direktoratets kostnadsanslag (basert på en 
Mepex-utredning) for gjennomføring av sitt 
forskriftsforslag. Brevskriverne mener dette 
kan gjøres til en vesentlig lavere kostnad. 
Her står det blant annet: Bare kostnader til 

kommunikasjon i kommunene er anslått til å 
utgjøre ca. 300 mill. kr. i året. Ytterligere 150 
mill. kr. tilskrives utførelse av plukkanalyser. 
Dette synes helt urealistisk. Det er for øvrig 
ikke slik at kostnadene til kommunikasjon 
om renovasjon i norske kommuner øker med 
utsorteringsgraden av avfall.

Dette siste poenget understrekes med 
å nevne at Tønsberg kommune bare har 
1983 kroner i renovasjonsgebyr (eks. mva), 
men rapporterte at 65 % av kommunens 
husholdningsavfall i 2017 gikk til 
materialgjenvinning.

Henrik Lystad skifter beite i løpet av våren, 
men det er ikke opplyst til hvilket.

SLUTTER I AVFALL NORGE
I en pressemelding fra Avfall Norge 
fortelles det at fagdirektør Henrik Lystad 
slutter i løpet av våren, etter nesten 16 år 
i organisasjonen. Men det framgår ikke hva 
han da skal begynne med. Administrerende 
direktør Nancy Strand sier til Kretsløpet at 
Avfall Norge mister en fantastisk dyktig 
medarbeider, men at hun har forståelse 
for at han etter så lang tid søker nye 
utfordringer.

Det framgår også av meldingen at 
nærings politisk direktør Torbjørn Sølsnæs 
forlater Avfall Norge, han skal bli ansvarlig 
for politikk og samfunnskontakt i NHO 
Service og Handel. 



STRANDRYDDEAKSJON 2019
- vi har utstyret du trenger!

Fjorårets strandryddeaksjon ble en kjempesuksess, og våre lagre ble tømt på rekordtid. 
Vil du ha standard strandryddesekker eller sekker med eget logotrykk? 

da må du bestille nå!

Vi kan levere ferdige pakker med både big bags og plastsekker til aksjonen. Dersom 
dere ønsker eget trykk på sekkene, må dette bestilles nå. 

Våre plastsekker er laget av 100% gjenvunnet brukt plastfolie – Post Consumer Waste – 
som er innsamlet i Norge via systemer etablert av Grønt Punkt Norge og gjenvunnet.

ønsker du å bestille sekker til din strandryddeaksjon, eller har du spørsmål?
ta gjerne kontakt så hjelper vi deg videre.
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Klima- og Miljødepartementet har 
bedt Miljødirektoratet utarbeide 
en rapport som redegjør for 
produksjon og bruk av plast basert 
på biologisk materiale, og plast 
som er biologisk nedbrytbar i dag. 
Direktoratet har nå levert rapporten som er 
utarbeidet av konsulentselskapene Mepex og 
Eunomia.

SUMMERER EPLER OG PÆRER
Plast basert på biologisk materiale og plast 
som er biologisk nedbrytbar er som de 
aller fleste av Kretsløpets lesere vil vite to 
helt forskjellige ting. Likevel omtales de to 
plastformene om hverandre i sammendraget 
av rapporten som direktoratet har oversendt 
til departementet. Der kan vi lese at global 
produksjonskapasitet for ulike typer bioba-
sert og bionedbrytbar plast i 2017 er anslått 
til 2,05 millioner tonn, noe som tilsvarer 
omlag 0,6 prosent av global produksjons-
kapasitet for konvensjonell plast. Det finnes 
10-15 store produsenter av biobasert og 
bionedbrytbar plast som dominerer markedet. 
Mer enn 50 prosent av produksjonen skjer 
i Asia, omlag 20 prosent foregår i Europa, 
og resterende produksjon skjer i Nord- og 

GJENVINNING

Bioplast – et upresist begrep

Sør-Amerika, men det største markedet for 
slike produkter er i Europa. Årlig produksjons-
vekst for biobasert og bionedbrytbar plast 
anslås til 2-3 prosent, omtrent det samme 
som for konvensjonell plast. Samlet forbruk 
av biobasert og bionedbrytbar plast i Norge 
er av Mepex og Eunomia anslått til ca. 9 000 
tonn årlig, noe som utgjør omlag 3 prosent 
av årlig norsk forbruk av plast. Biobasert og 
bionedbrytbar plast finnes i mange ulike 
produkter, men rapporten fra Mepex og 
Eunomia anslår at emballasje utgjør omlag 60 
prosent av forbruket i Norge.

Råvarene til biobasert plast er i hovedsak 
landbruksvekster som sukkerrør, mais, poteter 
og hvete. Biologisk avfall og rester kan også 
brukes til produksjon av biobasert plast, men 
direktoratet kjenner ikke til at dette gjøres i 
noe særlig omfang.

LIK KJEMI I BIOBASERT 
OG FOSSILBASERT 
Avfallsbehandlingen er naturligvis ulik for 
de ulike plastformene, og her opplyser 
direktoratet at de typene av biobasert 
plast som har en lik kjemisk struktur med 
fossilbasert plast, f.eks. bio-PE og bio-PET, 
kan materialgjenvinnes sammen med 
tilsvarende fossilbaserte plastmaterialer. 
Slike biobaserte plastmaterialer kalles 
også «drop-in» plast fordi de har samme 
egenskaper som fossilbasert PE og PET og 
kan erstatte disse direkte. En stor andel av 
den biobaserte plasten som brukes i Norge 
er i denne kategorien. 

Andre typer biobasert plast, f.eks. PLA 
(Poly Lactic Acid), har en kjemisk struktur 
forskjellig fra konvensjonelle plasttyper. 
PLA skilles ikke ut til materialgjenvinning 
i norske behandlingsanlegg i dag, og vil 
normalt bli sendt til forbrenning. 

Bioplast er et begrep 
som ofte brukes 
for å «grønnmale» 
engangsprodukter og 
emballasje av plast. 
Men begrepet brukes 
om ulike produkter som 
ikke nødvendigvis er så 
miljøvennlige.

Biobasert eller fossil
basert, bionedbrytbar eller 
ikke  bionedbrytbar. Bio
plast kan være betegnelse 
på så mangt – med vidt 
forskjellige egen skaper.

Av Astri Kløvstad
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« Alle plastmaterialer vil 
brytes ned til slutt, selv om 
det for mange materialer 
vil ta svært lang tid.  »

Grønt Punkt Norge har publisert 
resultater fra sine kvalitetsre
visjoner av plastemballasje i 
2018. De viser at resultatene 
varierer fra 1,5 % forurensning 
i Tinn til 36,6 % i plasten fra 
RenoVest.

Grønt Punkt Norge har satt konkrete krav til 
kvalitet, der målet er å ha mindre enn  
5 % forurensing i plastemballasjen. Men det 
er langt igjen til dette målet er nådd, bare  
3 av de 21 kommunene og interkommunale 
selskapene som fikk besøk klarte dette 
målet, og ved hele12 av revisjonene ble det 
funnet en forurensingsgrad over 10%. Disse 
leverandørene har dermed fått trekk i støtten 
fra Grønt Punkt Norge, framgår det i nyhets-
brevet utsendt i januar. 

– En viktig del av revisjonene er selvfølgelig 
å kontrollere kvaliteten, men det handler i 
stor grad også om å hjelpe kommunen/IKS og 
bidra med informasjon og tips til hvordan de 
kan bedre resultatene sine, sier kvalitetssjef 
Petter Aaby Vebenstad i Grønt Punkt Norge. 
Han synes det er viktig at også ledelsen 
i selskapene deltar under revisjonene, så 
utfordringene blir løftet fra anlegget og 
inn i kontorene hvor mange avgjørelser blir 

Store kvalitetsvariasjoner på emballasjeplasten

Kvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. 
Foto: Grønt Punkt Norge.

tatt. – De som har mye forurensing er 
ofte klar over problemet og vi opplever at 
mange gjør en god innsats for å forbedre 
resultatene, sier Vebenstad. Han forteller 
til Kretsløpet at det vektede landsgjen-
nomsnittet basert på de siste revisjonene 
hos alle aktørene – altså ikke bare de som 
er revidert i 2018 – er at den innsam-
lede emballasjeplasten inneholder 10 % 
 forurensning. 

Det er annet restavfall som utgjør 

mesteparten av disse forurensningene, men 
også mat og altfor tilgriset plast utgjør en 
stor andel.  – Vi finner alt fra sko, bleier og 
dyrekadaver i plastinnsamlingen. Dette viser 
at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å moti-
vere og opplyse befolkningen om viktigheten 
av riktig kildesortering. Sørg for kontinuerlig 
veiledning og god informasjon til hushold-
ninger, skoler og barnehager, underentrepre-
nører og renovatører og ikke minst internt i 
kommunen/IKSet oppfordrer kvalitetssjefen.

IKKE REPRESENTATIVE 
STANDARDER
Når det gjelder plasttyper som markedsføres 
som nedbrytbare understreker direktoratet 
at det er viktig å være klar over at begrepet 
bionedbrytbar bør brukes sammen med 
en beskrivelse av hvor det er forventet 
at nedbrytningen skal foregå, og med et 
tidsperspektiv for nedbrytning. Hvilket miljø 
nedbrytningen skjer i vil ha stor betydning for 
hvor lang tid det tar.

Den mest anerkjente standarden for 
bionedbrytbar plast heter EN 13432, og det 
finnes flere merkeordninger basert på denne. 
EN 13432 stiller krav til hvordan man skal 
teste materialer for nedbrytbarhet i indus-
trielle komposteringsanlegg eller biogass- 
anlegg. Det er derfor ingen garanti for at 
materialer som er merket som bionedbrytbare 
eller komposterbare i henhold til EN 13432 
vil brytes ned i andre miljøer. Rapporten fra 
Mepex og Eunomia peker også på at testkri-
teriene i EN 13432 ikke er representative for 
norske komposterings- og biogassanlegg.

Det finnes heller ingen standard som kan 
garantere biologisk nedbrytning av plast 

innenfor en rimelig tidsskala i et ukontrollert 
miljø, som er relevant for norske forhold. 
Viktige eksempler på ukontrollerte miljø 
er hjemmekompostering og plast som 
ender som forsøpling på land eller i marint 
miljø. Slike miljø kan ha svært varierende 
betingelser, og avvike betydelig fra test-
krav ene i mye brukte standarder som EN 
13432 og EN 17033, skriver direktoratet.

NEDBRYTBART 
ER IKKE GJENVINNBART
De fleste typer bionedbrytbar plast er 
utviklet for å brytes ned og er derfor ikke 
egnet for materialgjenvinning. Hvis plast 
som kan materialgjenvinnes erstattes av 
bionedbrytbar plast, vil det i seg selv redu-
sere andelen plast som materialgjenvinnes. 
I tillegg er det en risiko for at bionedbrytbar 
plast ikke blir separert fra konvensjonell plast 
i tilstrekkelig grad i sorteringsanleggene. 
Dette kan reduserer kvaliteten på den resir-
kulerte råvaren.

Kompostering og behandling i biogassan-
legg kan, med visse forbehold, også telle med 
som materialgjenvinning mot EU-målene 

for emballasjeavfall og husholdningsavfall 
og liknende avfall fra næringsliv. Men fordi 
behandlingstiden i norske anlegg er kortere 
enn den angitt i standarden EN 13432, 
er det per i dag ikke sannsynlig at bioned-
brytbar plast vil kunne materialgjenvinnes i 
Norge. Hvis slik plast ender i norske kompost-
erings- og biogassanlegg vil den i de fleste 
tilfeller bli sortert ut og sendt til forbrenning.

Det var ikke en del av oppdraget å gi 
en anbefaling om hvordan biobasert og 
bionedbrytbar plast kan eller bør brukes, eller 
å kartlegge klima- og miljøkonsekvenser av 
produksjon og bruk av ulike typer plast, så 
dette er ikke omtalt i rapporten.
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– Ja, vi har en foreløpig beregning som 
viser en økning i returprosenten med tre 
prosent på bokser og halvannen prosent på 
PET-flasker. Vi regner med at effekten etter 
hvert vil komme opp i fire prosent. Det er få 
måneder siden dette ble innført og full effekt 
ser vi først når bokser og flasker med gammel 
pant er skifte ut hos forbruker.  
I tillegg har produsentene brukt opp sine 
lagre av «gamme» emballasje frem til 1. 
september, noe som har spart ressurser, sier 
Maldum.

Disse små prosentene høres kanskje 
puslete ut, men Maldum er fornøyd med 
økningen. For hver prosent tilsvarer altså mer 
enn 12 millioner enheter, og det er vanskelig 
å øke fra et nivå som fra før er høyt. I fjor fikk 
Maldum inn 87 prosent av ølboksene og 89 
prosent av plastflaskene. Men han er nøye på 
å få fram at de øvrige millionene av såkalte 
enheter ikke havner i naturen. – Plukkanalyser 
viser at rundt ni prosent av panteemballasjen 
havner i restavfallet og dermed går inn i 
forbrenningsanleggene. Det er ikke slik vi vil 
ha det, men det er vesentlig bedre enn at de 
havner i naturen. Det er bare en prosent av 
flaskene og en halv prosent av boksene som 
vi ikke kan gjøre rede for, sier Maldum.

– Men det tyder vel på at pantesatsen 
fortsatt er for lav når folk kaster flasker og 
bokser i restavfallet?

– Det kan du si, men dette er en balanse-
gang. Om satsen blir for høy oppstår nye 
problemer. Hvis panten er for høy kan det 
faktisk lønne seg å produsere tomflasker for 
å levere de inn til pantesystemet uten at de 
har vært fylt med innhold.

–Ok, men hvordan skal du få tak i de siste 
boksene og flaskene? Og vil nye sentral-
sorteringsanlegg være til hjelp?

– Vi gjennomfører en rekke tiltak – primært 
rettet mot ungdom – for å øke bevisstheten 
rundt pant. Mange flasker havner i restav-

Pantegeneralen 
vil gjenvinne mer
Kjell Olav Maldum (56) er direktør for Infinitum, selskapet som drifter 
pantesystemet for engangs drikkevareemballasje. Her samles årlig inn mer 
enn 1,2 milliarder bokser og flasker og i høst fikk han endelig gjennomslag 
for å øke pantesatsene, som har stått stille i mer enn 25 år. Men har det 
hjulpet?

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

fallet fordi man ikke gidder å dra med seg 
en enkelt flaske tilbake i butikken. Men nå 
har vi blant annet plassert ut gjenvunne 
oljefat med en liten panteåpning på alle 
Oslo-skolene. Også de som bestiller matvarer 
levert hjem kan få en sekk fra oss og sende 
panteemballasjen med leverandøren tilbake 
igjen. Vi må gjøre det enkelt for folk å gjøre 
riktige valg.

Når det gjelder sentralsortering, så har 
vi hatt et samarbeid med ROAF. Foreløpig 
klarer ikke anlegget deres å få ut en så ren 
PET-fraksjon at vår gjenvinner vil ha den. 
Vi tar gjerne imot når det er i orden, men 
primært vil vi altså ha våre enheter tilbake 
gjennom pantesystemet. 

– Det har vært sagt og skrevet mye i det 
siste om gjenvinningsplast og manglende 
avsetning. Hvordan er situasjonen for pante-
flaskene?

– Vi har alltid fått levert vår rene fraksjon 
til en god pris, og nå går markedet rette veien 
igjen. Plast er verdens mest effektive mate-
riale, med lav vekt og utrolige bruksegen-
skaper. Det slippes heller ikke ut nevneverdig 
med CO2 fra plastproduksjonen. Problemet er 
at det er så billig å produsere ny, jomfruelig 
plast, noe som selvsagt gjør betalingsviljen 
for gjenvunnet vare lav. 

– Hva kan man egentlig gjøre med det?
– Jeg er veldig glad for at du spør, for jeg 

mener at løsningen ligger opp i dagen. Vårt 
pantesystem fungerer godt fordi alle har 
økonomisk insitament til å få enhetene inn 
igjen. Det er Torbjørn Berntsen som skal ha 
æren. Som miljøvernminister gjorde han den 
genistreken å innføre en skyhøy miljøavgift 
på engangs drikkevareemballasje (pt. kr 5,88 
på hver boks og 3,55 for hver flaske) og 
samtidig gjøre det mulig å redusere den i takt 
med innsamlings- og gjenvinningsandelen. 
Et lignende opplegg bør man innføre også 
for å premiere bruk av gjenvunnet materiale. 

En slags materialavgift på bruk av jomfrue lig 
plast som reduseres i takt med andelen 
gjenvunnet plast i flaskene, ville fungert. Og 
den avgiften trengte ikke være så høy, vi har 
beregnet at 0,83 øre pr enhet vil være mer 
enn nok til å tippe regnestykket i favør av 
gjenvinningsplast.

– Hva med bioplast, Coca Cola lanserte jo 
sine plant bottles for noen år siden?

– Disse har identiske egenskaper med 
fossile flasker og skaper ingen problemer i vår 
materialstrøm. Nedbrytbar plast er derimot 
en forurensning, jeg synes for øvrig det er 
et paradoks i en såkalt sirkulær økonomi at 
man skal bruke energi på å produsere noe 
som blir borte av seg selv. Vårt hovedfokus 
er gjenvinning, vi vil ikke ha noe som ikke 
er gjenvinnbart og vi arbeider altså for at 
markedet for gjenvunnet plast skal øke. 

 
Emballasjen som Infinitum samler inn 

representerer rundt 9000 tonn aluminium og 
noe over 20 000 tonn PET. Det aller meste 
av dette havner i selskapets mottaks- og 
sorteringsanlegg på Heia i Fetsund, som 
ble åpnet sommeren 2013. Aluminiumen 
går i sin helhet til gjenvinning hos Hydro 
Holmestrand, mens mesteparten av plasten 
foreløpig havner i tyske Rostock og svenske 
Norrköping. Men allerede i 2013 ble det vist 
fram et ledig areal og planer om å bygge 
gjenvinningsanlegg på Heia. Og nå blir dette 
realisert. 

– Spaden går snart i bakken. Vi skal bygge 
og leie ut til en gjenvinner, Cleanaway, som 
er en del av Veolia-konsernet. Her skal det 
produseres såkalt flakes, helt ren oppmalt 
PET som skal bli til nye flasker. Det siste nå 
er at mineralvannsaktørene tar dette i bruk 
direkte, altså produserer sine egne flasker 
uten å gå veien om de såkalte preform 
pluggene som engangsflaskene gjør i dag. 
Dermed sparer man en oppvarming og får en 
enda mer energi- og ressurseffektiv produk-
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Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

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

 Stjernesikt 2F / 3F, Saktegående Grovkvern Targo 3000, Flipflowsikt 2F / 3F,        
Vindsikt, Trommelsikt, Steinutskiller m.m 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Online overvåking 

I samarbeid med Fredheim Maskin AS  

sjon. Vi håper å ha anlegget i produksjon 
midt i 2020, da får vi kortreiste nedstrøms-
løsninger på alt vi samler inn, sier Maldum 
fornøyd. 

– Men dere samler jo ikke inn alt, hva 
med den økende mengden glassflasker fra 
mikrobryggeriene, som det ikke lenger er pant 
på?

– Volumet er dessverre såpass lite at en 
egen logistikk blir for kostbar, dessuten er det 
jo et velfungerende system for gjenvinning 
av glass. I tillegg er glassemballasjen mindre 
miljøvennlig for volumprodukter, Vinmono-
polet har beregnet at 40 prosent av klima-
belastningen av en vinflaske skriver seg fra 
selve flaska. Heldigvis ser vi at nye tekniske 
løsninger gjør det mulig å ta i bruk alumini-
umsboks også for mindre aktører, stadig mer 
øl vil komme i boks – også fra nisjeaktørene. 

Pant er ingen ny oppfinnelse, her i landet 
har vi hatt pantesystem siden 1902. I mange 
år hadde bryggeriene sitt eget pantesystem, 
som hovedsakelig håndterte ombruksflasker 
av glass. Norsk Resirk, som Infinitum het 
inntil 2014, ble etablert i 1999 for å ta hånd 
om engangsemballasjen som da begynte 
å komme. De to systemene levde side om 
side i nesten 15 år, men de siste årene har 
Infinitum vært det eneste systemet. Og 
omsetningen er høy — rundt 3 milliarder 
kroner passerer årlig.

– Men omløpshastigheten er også høy, 
vi har i snitt ikke pengene mer enn 14 
dager, forteller Maldum, som insisterer på at 
systemet er kostnadseffektivt.

– Et produsentdrevet system med aktørene 
som eiere har de beste forutsetningene for å 
lykkes, når politikerne har lagt rammene. Nylig 
hadde vi besøk av senator Bob Wieckowski 

fra California. Paradoksalt nok har de der et 
statlig pantesystem som fungerer svært 
dårlig. Han var imponert over vårt opplegg 
og sier han nå har fått inspirasjon til å få 
på plass noe bedre hos dem, sier Maldum 
og viser fram et håndskrevet takkebrev fra 
senatoren i USAs mest folkerike delstat.

– Fra parlamentarikerne i Nordisk Råd 
kommer det stadig forslag om et nordisk 
pantesystem. Hvorfor er det en dårlig idè?

– Fordi systemkostnadene vil bli for høye 
og fordi det ikke går an å ha et felles pante-
system når avgiftene ellers ikke er harmo-
nisert. Dessuten fungerer dagens system, 
vi tar imot svenskeboksen uten å betale ut 
pant. Materialverdien gjør at dette omtrent 
bærer seg. 

– Men ellers er det ved ingen tvil om at det 
økte fokuset på plastforurensning har gitt 
panteløsninger et solid puff i ryggen. 

– Det er helt riktig. Før ble pant betraktet 
som noe tungrodd og halvsosialistisk som 
produsentene arbeidet hardt for å unngå. 
Men det skjedde en endring fra årsskiftet 
2016/17, da lagde først Sky News flere store 
reportasjer om plastforurensning, deretter 
drev den berømte hvalen på land. Nå har vi 
internasjonale gjester månedlig, og systemet 
er i ferd med å bli en eksportartikkel. Men det 
er en utfordring å forklare at miljøavgiften 
– som er bidragsyter til Infinitums suksess – 
tilsvarer hele 10 000 euro pr tonn plast og 
svimlende 35 000 euro pr tonn aluminium, 
sier Maldum.

Mannen som nå i ti år har vært sjef for 
pantesystemet er ekte Oslogutt, oppvokst i 
Parkveien. 

– Stjerna på toppen av Frydenlund Bryggeri 
lyste inn på rommet mitt, forteller han.  

Yrkesvalget ble likevel ikke spesielt urbant, 
Kjell Olav Maldum utdannet seg til bilmeka-
niker og senere ingeniør ved høyskolen på 
Gjøvik. – Jeg hadde bildilla og drev mye med 
bilcross og PO-løp, forteller han. 

Etter at han var ferdig å skru selv arbeidet 
Kjell Olav Maldum flere år i Biltilsynet, så 
hos Teknologisk Institutt med elbiler og 
alternative drivstoff, før han skiftet hest og 
begynte å jobbe med emballasjeoptimering 
i Dagligvare handelens Miljøforum. Derfra 
var ikke veien lang over til Norsk Resirk, der 
dagligvare handelen og drikkevareprodu-
sent ene eier halvparten hver.  Maldum røper 
at bil  interessen fortsatt er noe større enn 
den burde være hos lederen av en miljøbe-
drift, men forsvarer seg med at firmaet har 
elbil og at hans egen Mercedes er nede i 
under halvliter'n på mila på langkjøring. 
 – Og så har jeg en seilbåt, den er laget av 
aluminium og er hundre prosent gjenvinnbar, 
sier han. 

Men Maldum har tidligere figurert som 
toppturskiløper på bilder i årsmeldingene og 
styrker dette imaget ved å dra fram bilder 
fra en nylig gjennomført telttur med gutta 
til Høgevarde på Norefjell, visstnok en årviss 
foreteelse med lange tradisjoner. Ellers bor 
mannen nå på Tåsen i Oslo, sammen med 
kona og to barn på 16 og 18 år, eldstejenta 
på 24 har forlatt reiret. 

« – En slags materialavgift 
på bruk av jomfruelig plast som 
reduseres i takt med andelen 
gjenvunnet plast i flaskene, ville 
fungert. »

PORTRETTET



Dette kan studentene bidra med:

Tidligere oppgaver har favnet alt fra 
kartlegging, utredning, dokumentasjon 
og forskning innenfor områder som 
byplanlegging, materialgjenvinning 
og avfallsreduksjon samt kom-
munikasjon, publikums-kontakt 
og salg.

REdu-programmet har svært 
gode tilbakemeldinger fra 
både studenter og bedrifter. 
Les mer om hva studentene 
hadde å si om sin internship 
på www.REdu.no

Avfall Norge søker nye samarbeidspartnere til REdu og årets Summer Internships
Rekordmange studenter søker seg til bransjen gjennom REdu. I fjor søkte over 80 studenter seg til å bli Summer Intern, 
åtte avfallselskaper åpnet dørene for 18 studenter med stor suksess. I år har vi satt oss mål om 30 plasser. Vi trenger 
derfor flere samarbeidsaktører. Vil du bidra til å ta imot studentene gjennom REdus Internships-program?

Brenner du for å øke kompentansen i bransjen?

Bli med!
Ønsker du vurdere deltakelse i 
REdu og tilby internships? 

Ta kontakt med  
jens.maage@avfallnorge.no  
T 922 922 62 for mer informasjon.

Tre gode grunner for å ansette en Summer Intern:
1. Studenter har nye og innovative perspektiver. De 

arbeider selvstendig noe som kan bidra til å effektivisere 
eksisterende arbeidsprosesser.

2. Gir studenter verdifull og virkelighetsnær arbeidserfaring 
som bransjen har bruk for

3. Studenter er gode ambassadører for bransjen og kan 
komme tilbake som fremtidige medarbeidere eller kunder.

Hva kreves av bedriften?
• Bedriften tilbyr 6–8 ukers betalt sommerjobb (behøver 

ikke å være sammenhengende uker).

• Internshipet kan være koblet med studentens master- 
eller bacheloroppgave, men kan like gjerne være ett eller 
flere interne prosjekter i bedriften. 

• Studentene er selvstendige og engasjerte og med litt 
innføring i starten kan de jobbe mens du tar ferie.

• Begynn planleggingen internt nå!

Les mer om hvordan bransjen jobber for å engasjere 
studenter over hele landet til å jobbe med avfall og 
gjenvinning www.REdu.no

Følg REdu på Facebook!

Ansett en student som Summer 
Intern og få oppgaver løst!

Ingvild Wang og Kristian Ebnes, 
interns hos ROAF i 2018.  

(Foto: Kristian Ebnes)
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Det er nå mer enn seks år siden Romerike 
Biogass (RBA) ble åpnet av dagens klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen. Han var byråd for 
miljø og samferdsel i Oslo da anlegget til 510 
millioner ble offisielt åpnet i desember2012. 
Det ble da vektlagt at man hadde sikret seg 
ved hjelp av såkalt doble komponenter, om 
det oppsto problemer ved en av anleggets 
mange tekniske innretninger skulle ikke dette 
føre til stans. 

– ARBEIDSOMT OG UTFORDRENDE
Men kapasiteten på anlegget svarte ikke 
til forventningene, noe som medførte en 
langvarig tvist med leverandøren Cambi as. 
Uenigheten besto av mange elementer og 
begge parter fremmet økonomiske krav mot 
den andre. Men saken ble omsider bilagt med 
et rettsforlik i Oslo Tingrett sist vår. Innholdet 
i dette er ikke offentlig, men anlegget er nå 
omsider overtatt av Oslo kommune Energi-

Endelig stabil drift ved Romerike 
biogassanlegg

Matavfallet fra julefeiringen i hovedstaden har i år blitt tatt 
imot av et biogassanlegg med stabil drift og god produk
sjon av flytende biogass (LBG). Men det lar seg ikke nekte 
at problemene har stått i kø ved Oslo kommunes anlegg for 
behandling av matavfall i Nes på Romerike. 

Johs. Bjørndal

gjenvinningsetaten og samarbeidet med 
Cambi fungerer godt. I mellomtiden har 
problemer med blant annet forbehandlingen 
og kompressorene til gassoppgraderingen 
ført til ustabil drift. I vår måtte en av reak-
torene stenges i to måneder på grunn av at 
topp-pakningen røyk, noe som også førte til 
luktproblemer. – Det har vært seks arbeid-
somme og utfordrende år, oppsummerer 
 senioringeniør Espen Govasmark, som har 
vært med fra starten.

HALV MASKIN
Det har også dukket opp utfordringer som 
ikke kan lastes verken leverandør eller 
ansatte. Innskjerpinger i selvkostreglementet 
har medført at Energigjenvinningsetaten 
ikke har kunnet tilby anleggets overskudds-
kapasitet til næringsaktører med våtorga-
nisk avfall. Dermed har bare halvparten av 
kapasiteten blitt utnyttet, matavfallet fra 

Oslos innbyggere utgjør rundt 17-18 000 
tonn årlig, mens anlegget kan ta imot rundt 
50 000 tonn. Men også her er det posi-
tive trekk. – Vi trenger rundt 30 000 tonn 
matavfall for å drifte anlegget for produksjon 
av LBG. Vi kommer opp til det volumet blant 
annet ved hjelp av matavfall fra ØRAS (Øvre 
Romerike Avfallsselskap), Nes kommune og 
diverse leverandører av matavfallssubstrater. 
Vi gjør også forsøk med mottak av avvannet 
husdyrgjødsel og i løpet av et par måneder 
skal det foreligge en juridisk betenkning fra 
Kommuneadvokaten om våre muligheter til 

Senioringeniør Espen Govasmark smiler bredt foran bilen fra AGA som nå henter flytende biogass 23 ganger i uka.

Ikke alt som kommer til biogassanlegget er mat. 
Rejectandelen ligger stabilt på 21 prosent hos 
RBA og bildet viser metallfraksjonen.
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å gå mer aktivt ut i markedet, sier Nils Finn 
Lumholdt, han er leder for RBA og direktør 
for materialavdelingen i Energigjenvinnings-
etaten.

EN FEMTEDEL TIL FORBRENNING
Hittil er altså det absolutt meste av råstoffet 
matavfall i grønne poser fra Oslos befolk-
ning. Govasmark forteller at tendensen er at 
mengdene kulminerer. – Det er jo sterkt fokus 
på å redusere matsvinnet, sier han. Og det 
er heller ikke alt som kommer som egner seg 
for biogassproduksjon. Det tas ut gjennom 
forbehandlingen, som består av kverning, 
sikting, og sentrifugering.  – Rejectandelen 
har ligget stabilt på 21 prosent helt siden 
oppstarten, plast utgjør 8 prosent. Dette går 
foreløpig til forbrenning, forklarer Govas-
mark. Metall utgjør bare en halv prosent, 
men skaper likevel problemer, spesielt større 
enheter som passerer gjennom magneten i 
forbehandlingsanlegget er utfordrende.

LUKTKILDER STOPPET
Det lar seg heller ikke nekte at det har vært 
luktutfordringer ved Romerike Biogass, 
også utenom vårens hendelse med en utett 
reaktor. Både ved gassoppgraderingsan-
legget og ved fyllingen av biogjødsel til 
landbruket har det vært luktutslipp. Tiltakene 

har vært å tilsette jernklorid i bioreaktorene 
for å redusere mengden luktgasser, bytte 
ut svovelsyre med salpetersyre i prosessen 
i gjødselproduksjonen og etablere luktren-
seanlegg ved lagertankene for flytende 
biogjødsel. Når i tillegg produksjonen av 
flytende biogass nå er stabil og faklingen 
fungerer som forutsatt er luktproblemene 

under kontroll. Ved Kretsløpets besøk en kald 
dag i desember var det i hvert fall ikke noe å 
kjenne utenfor bygget. 

STABIL PRODUKSJON AV LBG
En av de mest gjenstridige problemene ved 
RBA er at produksjonen av flytende biogass 
ikke har vært stabil. Og ettersom markedet 

Orkel Direkte AS - Keeps the wheels turning I Telefon: 993 49 360 - E-post: salg@orkel.no - Web: www.orkel.no - Adresse: Johan Gjønnes’ veg 25, 7320 Fannrem

   Orkel Hi-X EVO komprimerer og reduserer volumet med 
      inntil 3:1

      Avfall som er presset og emballert i rundball krever mindre 
      plass, og kan lagres over tid uten fare for lukt og avdrift

     Rundballene kan enkelt stables for lagring og transport, 
      både på åpen og lukket bil eller i container

  Ta kontakt i dag for å finne ut mer om våre kompaktorer og
   les mer på www.orkel.no!

ORKEL Hi-X       EFFEKTIVISERER 
LOGISTIKK AV ULIKE TYPER 
FRAGMENTERT AVFALL!      

EVO  

Matavfallet oppholder seg 28 dager 
i 4042 grader i de to store biogass

reaktorene. Men oppholdstiden 
kan reduseres dersom tilgangen på 

råstoff øker.

›
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for komprimert biogass i perioder 
har vært mettet, har dette resul-
tert i mer fakling enn ønskelig. 
Men nå er disse problemene løst, 
det produseres flytende biogass 
kontinuerlig, som AGA henter 
med tankbiler. I 2018 ble det 
levert rundt 1,4 millioner normal-
kubikkmeter biogass i tillegg er 
ca. 600 000 m³ brukt internt 
i anlegget og en tilsvarende 
mengde faklet. I år håper man på 
en dobling av salgsvolumet, og 
dersom anlegget får råstoff nok 
til å utnytte kapasiteten fullt ut 
kan det bli snakk om nesten nok 
en fordobling. 

POLITISK BACKING
RBA er som nevnt underlagt 
selvkostregimet og driften finan-
sieres over renovasjonsgebyret 
i Oslo. Anlegget opererer derfor 
ikke med noen gate fee for Oslos 
matavfall. Men med en invester-
 ing på mer enn en halv milliard, 
betydelige innkjøringsproblemer 
og lav kapasitetsutnyttelse har 

denne belastningen vært større 
enn forventet. Men både Govas-
mark og Lumholdt berømmer 
politikerne i Oslo kommune for 
å ha holdt stø kurs. – Vi har hele 
tiden hatt full backing fra eieren, 
altså byrådet i Oslo, sier de. 

Desto hyggeligere er det å 
kunne rapportere at man nå ser 
lys i tunnelen og at anlegget er 
i ferd med å yte det bidraget til 
Oslos kretsløpsbaserte avfalls-
behandling som opprinnelig var 
meningen.

MIKROPLAST NESTE
Tone Samuelsen er markeds- og 
logistikkansvarlig ved RBA. Hun 
opplyser at anlegget gjennom et 
samarbeid med Felleskjøpet nå 
har full avsetning på sine 45 000 
tonn med flytende biogjødsel, 
bønder i nærområdet tar imot 
den. Men det finnes fortsatt nok 
av utfordringer, både for RBA 
og andre anlegg som produ-
serer biogass av matavfall. En 
av de mest presserende er å 

få ut mikroplast fra substratet 
og dermed også biogjødselen. 
Dette har vist seg vanskelig, 
selv med den mest omhyggelige 
forbehandling. – Problemet er 
ikke godt kvantifisert, men det er 
likevel et absolutt krav at dette 
tas tak i. Biogassbransjen jobber 

sammen om dette og inviterer 
leverandørene til å utvikle 
løsninger. Det kan være en bedre 
siling av den våte biogjødselen 
eller en pyrolysebehandling av 
avvannet biorest ved høy tempe-
ratur, sier Govasmark. 

Selv etter å ha vært gjennom en siling med to millimeter åpning inneholder substra
tet små plastpartikler. Det er en stor utfordring for biogassbransjen å gjøre noe med 
det.

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

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

hogia.no/transport

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

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

Asbest 
Byggavfall 
Farlig avfall 
Kvalitetssikring

Bak arrangementet står avfalls-
organisasjoner i alle de fem 
nordiske land. Foruten Avfall 
Norge er det Avfall Sverige, 
Biogasforeningen (Danmark), 
Finnish Biogas association og 
Sorpa (Island). Alle disse er 
representert i programkomitèen. 
Oslo kommune – som altså er 
kåret til europeisk miljøhoved-
stad i 2019 – står som vertskap 
og konferansen åpnes med en 
mottagelse i Oslo rådhus om 
kvelden 8. april.

OMFATTENDE PROGRAM
Den nordiske konferansen 
går over to fulle dager og 
programmet – som riktig nok 
ikke er helt komplett ennå – blir 
omfattende, med parallellse-
sjoner om alt fra gjødselvare-
regler til markedet for biogass. 
I plenum blir det selvsagt også 
fokus på biogassens muligheter. 
Måge trekker spesielt fram Åsa 
Westlund, riksdagspolitikeren 
som leder det relativt nyut-
nevnte utvalget som skal utrede 
Sveriges videre satsing på 
biogass. Hele programmet er å 
finne på nettsiden nordicbiogas-
conference.org.

Nordisk biogasskonferanse 
i Oslo i april

Konferansen avsluttes med fagutferder, en av dem går til Greve Biogass ved 
Tønsberg.

Den 7. nordiske biogasskonferansen går av stabelen i Oslo 
911. april neste år. – Det er ventet mellom 300 og 500 
deltagere fra hele verden og dette er en flott anledning til 
å vise fram norske løsninger, sier Jens Måge i Avfall Norge.

FAGUTFERDER
Ellers blir det fokus både på 
klimaendringene og på de 
økonomiske konsekvenser og 
muligheter som ligger i et skifte 
fra fossil til fornybar energi. 
Det siste skal den tidligere 
oljeanalytikeren Thina Saltvedt, 
nå rådgiver for grønn energi 
og klima i Nordea, snakke om. 
Det hele avsluttes torsdag 11. 
april, med ekskursjoner til Oslo 
kommunes biogassanlegg på 
Romerike og til den magiske 
fabrikken i Vestfold. 

ISWA DAGEN FØR
Og dagen før den nordiske 
 konferansen – altså mandag 
8. april – vil konferansen ISWA 
Beacon Conference on Bio-waste 
Management gå av stabelen. 
Dagen etter arrangerer i tillegg 
til biogasskonferansen, en egen 
Composting Day, med besøk 
på Oslo kommunes komposter-
ingsanlegg på Grønmo. – Denne 
uken vil det dermed bli mulig å 
oppdatere seg skikkelig på det 
som skjer internasjonalt innenfor 
innsamling og håndtering av 
våtorganisk avfall, sier Måge. 

Blant foredragsholderne er svenske Åsa Westlund, som leder den 
såkalte EUnämnden i Riksdagen.



Det vanket mange gode og store ord 
både fra klima- og miljøminister Ola Elve-
stuen og Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg 
under åpningen av stasjonen, som altså 
skal forsynes med flytende gass fra Oslo 
kommunes eget anlegg på Romerike og fra 
Biokraft på Skogn.

VIL BYGGE FLERE
 – Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid med 
å gjøre transportsektoren helt fossilfri. Jeg er 
glad for å høre at det er konkrete planer om 
å etablere et nettverk av slike stasjoner, sa 
Elvestuen. Da hadde Melby allerede fortalt 
at den neste stasjonen vil bli åpnet i Halden 
i april, deretter står Trondheim for tur. AGA 
har allerede 19 fyllestasjoner for komprimert 
biogass, men dette er altså den første for 
den mer energitette flytende biogassen. Og 
flere vil komme, men det ble ikke lagt skjul på 
at verktøy fra politikernes kasse må brukes 
for å få dette på plass. Både investerings-
støtte fra Enova og fritaket fra veibruksav-
gift ble nevnt. 

GRATIS I BOMRINGEN?
Lan Marie Berg sa at dette var en av 
hennes mange morsomme dager på jobben. 

Landets første fyllestasjon for 
flytende biogass
– Dette er sirkulær økonomi 
i praksis. Vi leverer oksygen 
til oppdrettsbransjen og får 
flytende biogass tilbake, sa 
John Melby fra AGA da landets 
første fyllestasjon for dette 
drivstoffet ble åpnet på Furuset 
i desember.

Av Johs. Bjørndal

« … det vil ikke ta lang tid før det er hundre biler 
som fyller her. »

Ola Elvestuen og Lan Marie Berg er mer enn klare til å starte fyllingen av flytende biogass på den nye stasjonen.

John Melby fra AGA med en 
av de relativt få kjøretøy
ene som foreløpig kan 
bruke drivstoffet fra den 
nye stasjonen. – Men det 
vil veldig snart bli adskillig 
flere, forsikrer han. 

Tungtransporten utgjør hele 20 prosent av 
hovedstadens klimautslipp, som det altså 
er vedtatt skal reduseres med 50 prosent 
i perioden 2016-2020. Fra 2015-16 var 
reduksjonen 8 prosent, kunne hun meddele. 
Berg pådro seg applaus fra forsamlingen med 
opplysningen, da hun fortalte at sekretari-
atet for Oslopakke 3 har fått beskjed om å 
vurdere fritak i bomringen også for biogass-
kjøretøyer.

– BILPRODUSENTENE HAR VÅKNET
John Melby sier til Kretsløpet at fyllesta-
sjonen på Furuset har kostet 16 millioner 
kroner, hvorav Enova har bidratt med tre 
millioner. Noen kø foran stasjonen kan 
ikke påregnes med det første, det finnes 
foreløpig bare 20 kjøretøyer i daglig drift 
som bruker flytende biogass. Men dette 
mener Melby vil endre seg raskt. – Det er nå 
ti aktører som enten har kjøpt eller bestilt 
biler bygd for flytende biogass, det vil ikke 
ta lang tid før det er hundre biler som fyller 
her, sier han. 

Og en av årsakene til dette er at produ-
sentene av tyngre kjøretøyer nå for alvor 
satser på denne løsningen. – Vi har utviklet 
en helt ny 450 Hk motor for gass, med 
samme effekt og dreiemoment som de 
beste dieselmotorene. Denne monterer vi 
nå blant annet inn i busser, som da vil få en 
rekkevidde på 100 mil, sa John Lauvstad, 
markeds- og kommunikasjonsdirektør i 
Norsk Scania.
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VÅTORGANISK



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. 
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Norsk Gjenvinnings innovasjonsdirektør 
Thomas Mørch er inntil videre arbeidende 
styreleder i det nyetablerte 50/50-selskapet 
som har fått navnet New West Gipsgjen-
vinn ing as. Han forteller at Norsk Gjenvinning 
eier produksjonshallen, mens kanadierne eier 
maskineriet, som de også har patent på.  
– Vi har lagt inn rundt 10 millioner hver i 
dette prosjektet, sier han. 

GOD RESPONS OPPSTRØMS 
OG NEDSTRØMS
Mens høsten har blitt brukt på oppstart og 
innkjøring er det fra nyttår full produksjon 
ved anlegget, som nå har utvidet til kjøring 
på tre skift. – Etterspørselen etter gjen-
vunnet råvare fra de to norske gipsfabrik-
kene Gyproc og Norgips har vært større enn 
forventet. Det samme har entreprenørenes 
og kommunenes interesse for å levere gips 
til materialgjenvinning, forteller Mørch. Han 
arbeider allerede med å få utvidet tillatelsen 
fra Fylkesmannen, slik at anlegget kan ta 
imot mer enn de 40 000 tonnene dagens 
tillatelse gir adgang til.

– DEPONIFORBUDET BØR 
OMFATTE GIPS
SSB opererer i sin siste oppdatering med at 
det genereres 76 000 tonn gipsavfall årlig. 
Mørch tror det reelle tallet er høyere – og at 
det fortsatt øker. Han forteller at anlegget 
i Holmestrand tar imot gips fra tre kilder. 
Rundt 1/3 er produksjonsspill fra Norgips og 
Gyproc, 1/3 er kapp fra byggeplasser og den 
siste tredelen er gips fra rivnings- og rehabili-
teringsprosjekter. Her er det  konkurranse 
fra deponiene, siden det fortsatt er tillatt å 
deponere gips. – Vi konkurrerer ikke pris-
messig med de rimeligste deponiene. Men vi 
arbeider jo for at deponiforbudets unntak for 
gips bør fjernes. Bare papiret på gipsplat ene 

GJENVINNING

Industriell gipsgjenvinning i Holmestrand
I løpet av høsten har Norsk 
Gjenvinning og det kanadiske 
selskapet New West Gypsum 
Recycling bygd opp et anlegg 
for materialgjenvinning av gips 
ved selskapets anlegg Nordre 
Foss ved Holmestrand. Her 
har man tillatelse til å ta imot 
40 000 tonn årlig, noe som 
 allerede viser seg å være for 
lite. 

Av Johs. Bjørndal

gjør at 6-7 % av dem er organisk avfall, 
dessuten dannes det svoveldioksid når gips 
brytes ned sammen med organisk materiale. 
Dessuten kan gips gjenvinnes i det uende-
lige, akkurat som metall, sier Mørch.

VILJE TIL GJENVINNING
Han forteller videre at det koster 550-750 
kroner pr tonn å levere gips til anlegget i 
Holmestrand, avhengig av volum og kvalitet. 
Gate fee utgjør absolutt hovedinntekten, 
betalingsviljen for det gjenvunne gipspul-
veret er foreløpig relativt beskjeden. – Bruk av 
gjenvunnet materiale øker produksjonskost-
nadene for gipsplateprodusentene, forklarer 
Mørch. – Men interessen for å levere hit er 
gledelig stor. Kommunene er svært inter-
essert i å øke materialgjenvinningsandelen 
på avfallet fra gjenvinningsstasjonene, de 

store entreprenørene er også opptatt av det. 
EU-regelverket krever 70 % materialgjenvin-
ning av BA-avfall innen 2020. Skal dette nås 
kreves økt ombruk av de tunge massene fra 
rivning, men fra nybygg og rehabilitering er 
gips en betydelig fraksjon. Vi ser nå endelig 
også at byggherrene begynner å stille høyere 
krav til avfallshåndteringen i sine bygge-
prosjekter, sier Mørch. Han bruker nå ganske 
mye tid ved det nye anlegget, men vil gå 
over i en mer tradisjonell styrelederfunksjon 
når ny fabrikksjef er på plass fra 1. april. Han 
heter for øvrig Thomas Topstad og kommer 
fra Hydro Aluminium i Holmestrand.  

DEN ENES DØD...
Nå er ikke materialgjenvinning av gips noe 
nytt her i landet. Gips Recycling Norge har 
tatt imot gips ved sitt mottak i Svelvik   

Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinning (t.v.) og Michael McCamley viser fornøyd fram det ferdige og svært rene 
gipspulveret.
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Berghagan 3, 1405 Langhus
Telefon: 23 16 94 60 -  Faks: 22 61 10 30 
post@holgerhartmann.no
www.holgerhartmann.no

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

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

i snart 10 år. Men i november gikk det danske 
morselskapet konkurs og dro det norske 
datterselskapet med seg. Men Thomas Mørch 
gjør det klart at satsingen i Holmestrand ikke 
har noen sammenheng med det. – Dette har 
vi planlagt og arbeidet med i tre år, sier han. 

Mørch vil heller snakke om de strenge kvali-
tetskravene til gjenvunnet gipsulver.  
– Vi bygger nå på hallen for å kunne lagre 
mer ferdigvare. En av årsakene er at Norgips 
vil teste kvaliteten på hver eneste batch 
vi produserer – før den sendes. Men at vi 
må kunne garantere leveranser av høy 
og dokumenterbar kvalitet, er noe vi som 
 gjenvinningsbedrift bare må forholde oss til, 
sier Mørch.

KANADISK DEPONIFORBUD 
UTLØSENDE
Hvordan får man så de sørgelig utseende 
lassene med gipsavfall til å gjenoppstå som 
et homogent og kritthvitt finkornet pulver 
uten forurensninger? Det har familiesel-
skapet New West Gypsum Recycling arbeidet 
med i mer enn 30 år. Bakgrunnen er at den 
kanadiske delstaten British Columbia var 
først i verden med et deponiforbud for gips 
allerede i 1984. Dette fikk brødrene Tony 
og Gwen McCamley – som allerede drev 

med rivning og håndtering av BA-avfall – til 
å utvikle en teknologi for pulverisering og 
rensing av gipsavfall. Og sakte, men sikkert 
har dette ballet på seg, etter oppstarten i 
Holmestrand brukes denne nå patenterte 
prosessen i ni anlegg i Nord-Amerika og 

Europa. Mer enn 5 millioner tonn gipsavfall 
har hittil gått gjennom disse anleggene.

KJØRER TIL DET ER RENT NOK
Prosessen består kort fortalt av at avfallet 
grovknuses med hjullaster, den kjøres 

Første ledd i bearbeidelsen av det innkomne avfallet skjer med hjullaster – som bør være utrustet med et godt 
støvfilter.

›
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ganske enkelt litt fram og tilbake i haugen. 
Via et transportbånd som gir mulighet for 
manuell fjerning av uønskede objekter mates 
de knuste platene deretter inn i en kvern 
som knuser materialet ned til maks 4 mm. 
Prosessen videre – som altså er patentert og 
ikke tillatt å fotografere – består i en form 
for sentrifugering som i flere trinn redu-
serer «kornstørrelsen» og får ut papir og 
andre forurensninger. Her kjøres materialet 
om nødvendig flere runder, til det er helt 
rent. – Mer enn 90 % av det som puttes inn i 

anlegget kommer ut igjen som høykvalitets 
råvare, sier Mørch fornøyd. Resten er hoved-
sakelig papir, som i hvert fall foreløpig går til 
forbrenning.

KANADISK EKSPERTISE
Michael McCamley, sønnen til en av grün-
derne, har vært med under innkjøringen av 
anlegget. At mannen har greie på gips-
gjenvinning er ingen overdrivelse. Han kan 
alt om hva som kan puttes og ikke for å få 
ønsket resultat. Eksempelvis er fuktighet et 

tema. – All gipsen trenger ikke være helt tørr, 
men er den for fuktig må den blandes med 
tørrere vare, forklarer han. Dette poenget 
illustreres forøvrig tydelig under Kretsløpets 
besøk, en trailer med gipsavfall får ikke tippet 
det ut fordi hele lasset har frosset fast. 
Denne problemstillingen er  åpenbart ikke 
helt ny for Michael McCamley, som snart blir 
erstattet med en kanadisk fabrikksjef inntil 
Thomas Topstad er på plass på permanent 
basis i april. Han blir da en av foreløpig fem 
fast ansatte ved anlegget, men meningen er 
å øke til 7-8 i løpet av året. 

Frode Tangsveen har i drøyt ti år ledet Gips 
Recycling Norge, som rett før jul ble erklært 
konkurs, som en direkte følge av at det 
danske morselskapet Gypsum Recycling 
Holding måtte kaste inn håndkleet for et år 
siden. Tangsveen sier det norske selskapet 
tok imot rundt 30 000 tonn gipsavfall årlig 
ved mottaket i Svelvik. – Vi klarte å møte 
de kvalitetskravene som gipsprodusentene 
stilte og de økonomiske resultatene var ok, 
sier han til Kretsløpet. Tangsveen sier også 
at han sammen med flere andre vurderer å 
etablere et nytt tilbud med utgangspunkt i 
konkursboet. 

VURDERER 
NY VIRKSOMHET 

GJENVINNING

Som de fleste andre gjenvinningsanlegg består anlegget i Holmestrand av en hel serie maskiner som 
bearbeider avfallet. Denne enheten kverner og knuser gipsen, resten fikk vi ikke ta bilde av.

effektivt rutevedlikehold!

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

ISY ProAktiv Rutevedlikehold gir deg god 
oversikt over kjøremønster og enkel  
behandling av endringer. Arbeids- 
oppgavene gjennomføres direkte i kart.

Informasjonssystemer

Ta kontakt for mer informasjon:

Frode Hølleland, 982 55 444, frode.holleland@norconsult.com

Få en ny hverdag med

I kombinasjon med feltverktøyet  
ISY ProAktiv Mobil Tømming får du i tillegg automatisk  
nytte av oppdateringer fra renovatørene.



Opplev utviklingen.

Materialhåndteringsmaskiner  
fra Liebherr
  Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet
  Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet
  Egenproduserte komponenter med høy kvalitet
  Ergonomisk og oversiktlig arbeidsplass som sikrer høy produktivitet

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

Visit us at:

Munich, April 8th –14th

Find out more at
www.liebherr-bauma.com
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I 2015 ble det oppdaget at 
Institutt for energiteknikk 
hadde lagret flytende radio-
aktiv syre i deponiet i Himdalen 
i Aurskog-Høland i strid med 
reglene. I høst ble det i tillegg 
oppdaget at for store mengder 
av det radioaktive stoffet 
Americium-241 var lagret der. 
Det dreier seg om henholdsvis 
åtte tønner syre og minst sju 
behold ere med Americium-241.

SYRE FRA LEGEMIDDEL-
PRODUKSJON
Anlegget i Himdalen er foreløpig 
Norges eneste i sitt slag. Det er 
et såkalt «kombinert lager og 
deponi for lav- og mellomaktivt 
nukleært avfall» - KLDRA - og 
her oppbevares avfall fra norsk 
industri, helsevesen og forsvar, 
og avfall fra Institutt for ener-
giteknikk (IFE). Det er Institutt 
for energiteknikk som drifter 
anlegget i Himdalen. Instituttet 
eier og drifter også de to atom-
reaktorene i Halden og på Kjeller. 

Da den ulovlige lagringen av 
flytende syre fra legemiddel-
produksjon ble oppdaget, uttalte 
administrerende direktør Nils 
Morten Huseby ved IFE til NRK, 
Østlandssendingen at det 
skyldtes «en glipp» et år eller to 
tilbake i tid.

I dag sier Huseby til Kretsløpet 
at feildeponeringen av syren fra 
legemiddelindustrien har blitt 

Flere brudd på tillatelsene til deponering 
av atomavfall i Himdalen

tatt på største alvor og har ført 
til omfattende forbedringer. 

– Vi erkjenner at våre rutiner 
og praksis i to tilfeller rundt 
2013-2014 ikke var gode nok. 
Det er alvorlig. Sikkerhet og 
trygghet går foran alt for IFE, 
og det er viktig å understreke at 
dette avfallet har blitt oppbevart 
trygt og sikkert. Vi har ryddet 
grundig opp i dette over de 
siste årene og har nå en annen 
praksis og sikring av prosedyrene 
for avfallshåndtering, slik at de 
følger konsesjonskravene til 
punkt og prikke sier Huseby.

IKKE PRIORITERT 
AV POLITIET
I februar 2018 anmeldte Statens 
strålevern, eller Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet 
som det heter i dag, IFE til 
politiet for ulovlig deponering av 
flytende, syreholdig radioaktivt 
avfall i avfallsdeponiet KLDRA 
Himdalen. Denne anmeldelsen 
ble liggende ubehandlet hos 
politiet over sommeren, og 
i slutten av oktober sendte 
miljøstiftelsen Bellona en klage 
til riksadvokat Tor-Aksel Busch 
fordi saken ikke ble prioritert. 

Aftenposten forteller at Bellonas 
brev til Busch kom som en direkte 
reaksjon på en uttalelse fra poli-
tiadvokat Bjørn Arne Tronier ved 
Øst politidistrikt i Aftenposten 
29. oktober:

– Vi har veldig få etterforskere 
akkurat nå. Det er ikke gjennom-
ført noen avhør i saken, og dette 
er noe vi ventelig vil kunne se 
på først til neste år, sa han om 
saken i Himdalen.

NYTT REGELBRUDD
Utålmodigheten ble vekket til live 
etter at et nytt regelbrudd kom 
for dagen i september 2018. 
I forbindelse med en grundig 
gjennomgang av tidligere 
deponert avfall oppdaget IFE 
selv lagring av beholdere med 
for høye becquerel-verdier. I en 
pressemelding 10. september 
forteller instituttet at enkelte 
beholdere med avfall fra 
industrien overstiger grensen 
for tillatt mengde bequerel i 
enkeltbeholdere. Totalt er det 
snakk om sju behold ere med 
avfall fra industrien, som IFE 
på grunn av radioaktivitet i 
innholdet har ansvaret for å 
håndtere i Norge.

– Det er ikke fare for helse og 
miljø, og IFE er svært opptatt av 
å få klarhet i saken og ser alvorlig 
på alle avvik, sier Henning 
Refshauge Vahr, direktør for 
Atomavfall og dekommisjonering 
ved IFE i pressemeldingen.

Aftenposten opplyste i slutten 
av oktober at en gjennomgang 
av dokumentasjonen for 
samtlige tønner som er lagret 
siden 2014 viser at ni, ikke sju,  
av dem overstiger den lovlige 
mengden radioaktivitet på 4000 
becquerel per gram. Beregninger 
Aftenposten har gjort viser at av 
disse hadde de tre beholderne 
med størst avvik henholdsvis 
56, 43 og 39 ganger den tillatte 
mengden radioaktivitet.

FORTGANG 
I ETTERFORSKNINGEN
Etter at IFE opplyste om dette 
siste bruddet på vilkårene i 
tillatelsen etter forurensnings-
loven, skal også Aurskog-Høland 
kommune ha gått til det skritt å 
politianmelde instituttet.

Etter å ha latt saken ligge 
på vent siden den første 
 anmeldelsen kom i februar 2018 
bekreftet politiadvokat Tronier 

Deponiet i Himdalen 
ble etablert i 1998 og 
her har Institutt for 
energiteknikk konse
sjon til å lagre lav og 
mellomaktivt radio
aktivt avfall. Nå er 
det påvist at reglene i 
henhold til konsesjon 
og tillatelser er brutt 
ved i hvert fall to an
ledninger.

Av Astri Kløvstad  

Bak tykke murer og under metervis med fjell lagres og deponeres lav og mellomaktivt radioaktivt avfall i Himdalen i Akershus. 
Foto: IFE.
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i slutten av desember overfor 
Aftenposten at  politidistriktet 
har satt flere etterforskere 
i arbeid. Han bekreftet også 
at distriktet fikk instruks om 
å  prioritere saken fra stats-
advokaten. Flere personer 
i ledelsen ved Institutt for 
energiteknikk skal være avhørt, 
men Tronier kan ikke uttale seg 
om hvor lang tid politietter-
forskningen vil pågå, skriver 
Aftenposten.

– INGEN 
SIKKERHETSRISIKO
Da IFE ble anmeldt for oppbe-
var ing av flytende radioaktivt 
avfall i februar 2018, la insti-
tuttet ut en pressemelding 
om saken. Der forsikres det at 
avfallet ikke er behandlet på en 
farlig måte. 

– Denne saken dreier seg om 
hva konsesjonen ga IFE anled-
ning til å deponere, og der har 
vi erkjent feil og beklaget. Selve 
lagringen er sikker, trygg og god, 
og dette er bekreftet av tilsyn 
fra myndighetene, står det å lese 
i pressemeldingen. Der opplyses 
det at åtte tønner som ble 
deponert i tidsrommet mellom 
26.02.2013 og 16.06.2014 
inneholdt ca. 6,5 liter væske-
holdig avfall i glassbeholdere 
fordelt mellom de åtte tønnene. 
– IFEs vurdering er at det var 
liten risiko forbundet med denne 
deponeringen, da det i hver 
tønne er tilsatt 12,5 kg tørr 
sement som vil nøytralisere syren 
og binde væsken ved en even-
tuell lekkasje fra beholderne. 
IFE erkjenner at våre rutiner og 

praksis ikke har vært gode nok 
knyttet til håndteringen av 
dette avfallet i perioden 2012-
2014, skriver IFE.

I følge Aftenposten var 
mesteparten av tønnene med 
syreholdig avfall returnert til 
IFEs anlegg for behandling av 
radioaktivt avfall på Kjeller i 
2016, mens de ni beholderne 
med Americium-241 fortsatt er 
i Himdalen.

– Hvorvidt de aktuelle kildene 
skal tas ut av anlegget, vil bli 
avgjort i samarbeid med Statens 
strålevern. Avfallet er, slik det 
ligger, kapslet inn i beholdere og 
beskyttet i flere lag, sa Henning 
R. Vahr til Aftenposten da. Han 
gjentok at den sikkerhetsmes-
sige betydningen er at de ikke 
har fulgt rutinene. – Det ser vi 
alvorlig på og jobber grundig 
videre med. Det har ikke medført 
fare for helse og miljø, og ikke 
stråling til omgivelsene, under-
streket han.

Statens strålevern utførte 
tilsyn av IFEs håndtering av 
flytende radioaktivt avfall 
20. desember i 2017. I den 
forbindelse ble det gjennomført 
en befaring av lagerbygget hvor 
avfallstønnene med flytende 
radioaktivt avfall står lagret 
inntil et nytt solidifiserings      l-
aboratorium er ferdig. Det ble 
ikke funnet avvik eller gitt 
anmerkninger ved tilsynet, og 
Statens strålevern konkluderte 
med at IFE har god oversikt 
over flytende radioaktivt 
avfall, opplyser instituttet til 
 Kretsløpet.

Tønner og beholdere med radioaktivt avfall støpes inn i sement inne i fjellhallene i 
anlegget i Himdalen. Foto:IFE.
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VI GJENVINNER FARLIG 
AVFALL - KONTAKT OSS 
FOR ET GODT TILBUD 
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FARLIG AVFALL

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

NOAH TAR ANSVAR
Vi som er ansatt i NOAH tar hver dag 

ansvar for ditt og mitt avfall. Vi er stolte over 
den jobben vi gjør for miljøet.

«Ansatte i NOAH har en eier som bryr seg 
om menneskene og miljøet. Vi er en del av 
et veldrevet selskap som har muligheter og 
vilje til å investere i nytenkning.»

Trond Harald Bratberg, 
hovedtillitsvalgt i NOAH / 
leder Langøens fagforening

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

Derfor har norske myndigheter 
satt i gang en prosess for å 
planlegge et nytt deponi av 
denne typen, et såkalt kombi-
nert lager og deponi for lav- og 
mellomaktivt radioaktivt avfall, 
KLDRA. En kombinert løsning 

Nytt anlegg for radioaktivt 
avfall under planlegging
Deponiet i Himdalen i 
AurskogHøland er i dag 
eneste lager og deponi 
for radioaktivt avfall her 
i landet. Og det er ikke 
nok. Deponiet er over 
60 prosent fylt opp per i 
dag, og det er beregnet 
at det vil være fullt rundt 
år 2035.

Av Astri Kløvstad

innebærer at noe av avfallet 
skal lagres istedet for å depo-
neres. Lagring innebærer at det 
skal være mulig å få tilgang til 
avfallet for inspeksjon, eventuell 
fornyet behandling og eventuell 
om   plasser ing. Deponering inne- 
bærer at avfallet støpes inn, 
siden det da ikke foreligger noe 
behov for videre inspeksjon eller 
ny behandling. 

ALT PÅ ETT STED
Nærings- og fiskerideparte-
mentet har gitt Statsbygg 
i oppdrag å utrede et nytt 
KLDRA-anlegg. Utredningen skal 
omfatte analyser og kostnads-
overslag for et nytt anlegg, 
blant annet hvordan anlegget 
skal utformes og hvor det bør 
være lokalisert. Statsbygg har 
satt ut utredningsoppdraget til 
konsulentselskapet WSP Norge. 
Dette skriver departementet på 
regjeringens nettsted. Stats-
bygg opplyser på sin nettside at 
det er et nasjonalt mål å finne 
tekniske løsninger og mulige 
lokaliseringer der alt framtidig 
radioaktivt avfall kan samles på 
ett sted. Det betyr at Statsbygg 
også skal utrede muligheten for 
å mellomlagre brukt reaktor-

brensel og annet langlivet mellom- 
og høyaktivt avfall der.

Det nye anlegget skal bygges 
etter modell av dagens anlegg i 
Himdalen. Det er et fjellanlegg med 
fire separate haller med 50 meter 
fjelloverdekning. Tre av hallene 
benyttes for deponering av avfall. 
Her blir avfallet støpt inn i store 
betongrom. En hall skal ha funksjon 
som lager frem til driftsperiodens 
slutt. Anlegget er dimensjonert for 
10 000 behold ere med radioaktivt 
avfall. Det er bygget av Statsbygg 
som også eier anlegget, mens det 
er Institutt for energiteknikk (IFE) 
som drifter det og som har det 
primære ansvaret for sikkerheten 
der.

UTREDNING I LØPET 
AV ÅRET
WSP Norge AS skal nå være i gang 
med å utrede hvordan anlegget 
i grove trekk kan utformes, finne 
egnede områder der det kan 
bygges og beregne hvor mye det 
kan komme til å koste. Statsbygg 
skal etter planen levere utred-
ningen til departementet våren 
2019. Den nye etaten Norsk 
nukleær dekommisjonering (NND) 
som er under oppbygging med 
kontor i Halden, skal kvalitetssikre 

Radioaktivt avfall som deponeres blir først behandlet ved IFEs anlegg for 
behandling av radioaktivt avfall på Kjeller for å redusere volumet.  
Foto: Espen Solli.



OPPRYDDING 
DYRERE ENN ANTATT

Opprydningen etter atomreaktoren i Halden blir tre ganger 
dyrere enn antatt. I følge Aftenposten 28. januar ber Institutt 
for energiteknikk (IFE) om møte med energi og miljøkomiteen 
og næringskomiteen på Stortinget, om det som fremstilles 
som en krise i arbeidet med å rydde opp i atomanleggene og 
behandle atomavfall fra reaktorene ved Kjeller og Halden.

Administrerende direktør ved IFE, Nils Morten Huseby, sier til 
Aftenposten at det i fjor høst ble gjort nye beregninger for 
kostnadene ved å rive og håndtere avfallet bare fra Halden
reaktoren. – De nye tallene viser at det blir tre ganger dyrere å 
nedbygge Haldenreaktoren, og det er seks ganger mer avfall 
fra rivingen av Haldenreaktoren enn det som ble beregnet i 
statlige utredninger i 2016.

I brevet instituttet har sendt de to komiteene heter det i følge 
Aftenposten at den nukleære virksomheten på IFE har et 
budsjettert underskudd på 81 millioner kroner i 2019. IFE har 
ikke økonomi til å dekke det. Og dessuten at de økonomiske 
rammene for Haldenreaktoren og atomavfall i statsbudsjettet 
for 2019 ikke er tilstrekkelige for å følge anbefalingene fra 
IAEA (det internasjonale atomenergibyrået). De er heller ikke 
tilstrekkelige for å overholde konsesjonskravene og påleggene 
fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet.

utkastet før endelig utredning 
kommer i 2. halvår 2019. NND vil 
få ansvar for videre oppfølg ing 
av anbefalingene og det videre 
arbeidet med etablering av 
KLDRA. Det er Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet 
(tidligere Statens strålevern) som 
er tilsynsmyndighet på atom-
energiområdet og bygging og 
drift av et nytt KLDRA-anlegg vil 
kreve konsesjon derfra.

INGEN TID Å MISTE
Erfaringen fra etableringen i 
Himdalen viser at en slik prosess 
med bygging og etablering av et 
KLDRA-anlegg tar rundt 10 år. 
Anlegget i Himdalen er forventet 
å bli fullt mellom år 2035 og 
2040. I juni vedtok styret ved 
IFE at Haldenreaktoren skal 
stenges, men i tillegg har IFE en 
atomreaktor på Kjeller. Det er 
foreløpig ikke avgjort om og i så 
fall når reaktoren på Kjeller skal 
stenges ned. Ved nedbygging 
og riving av atomreaktorene vil 
anlegget i Himdalen fylles enda 

raskere, fordi mye av avfallet fra 
rivningen vil måtte deponeres 
der.  Ved IFEs anlegg i Halden og 
på Kjeller er det også lagret om 
lag 17 tonn brukt reaktorbrensel 
i påvente av endelig deponi-
løsning. Det er foreløpig ikke 
besluttet hvor dette avfallet 
skal deponeres for evigheten. I 
tillegg kommer radioaktivt avfall 
fra norsk industri, sykehus og 
forskning, inkludert røykvarslere. 
Dette er grunnen til at man har 
begynt planleggingen av et nytt 
anlegg.

Før radioaktivt avfall 
blir lagret eller deponert i 
KLDRA-anlegget i Himdalen, 
blir det behandlet ved IFEs 
anlegg på Kjeller. Her gjennom-
føres tekniske prosesser for 
å redusere avfallsvolumet slik 
at lagringsmengden blir minst 
mulig. Deretter kapsles avfallet 
inn, slik at det blir egnet for 
langtidslagring. Innkapslingen 
skal hindre at de radioaktive 
stoffene slipper ut til om  -
givelsene. 

WVTA (Whole Vehicle Type Approval) : European Homologation   

100% ELEKTRISK LASTBIL

• Lav indstigning

• Totalvægt 27 tons - lasteevne 10 tons

• Opladningstid fra 6 - 9 timer

• «Onboard charger»

Phoenix Danmark A/S 
Dalager 15
DK-2605 Brøndby

Tel.: +45 4342 5282
E-mail: info@phoenixdanmark.dk 
www.phoenixdanmark.dk

pub-cless-20181010-D.indd   1 10/10/2018   13:39
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Med plukkanalyse som fag

På verdensbasis lever flere 
millioner mennesker av å rote i 
avfallet. Det skjer helst i fattige 
land, men også i Sverige finnes 
en håndfull. Men hensikten 
er ikke den samme, selskapet 
Envir AB har med egne fast 
ansatte spesialister utført 
mange hundre plukkanalyser, 
rundt hundre for norske kunder. 
Og ifølge selskapets leder Bjørn 
Larsson er dette en bransje i 
vekst.

Av Johs. Bjørndal

Envir ble etablert i 2013, men Larsson 
forteller at det hele startet langt tidligere. 
– Det begynte med at vi for 15 år siden 
startet med systematiske plukkanalyser i det 
interkommunale selskapet Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB. Som andre selskaper ønsket 
vi i utgangspunktet bedre kunnskap om 
hva vårt eget avfall inneholdt, men etter 
hvert bygde vi opp en liten lab og påtok 
oss oppdrag for andre selskaper. Det ballet 
på seg og i 2013 fikk jeg og noen kolleger 
anledning til å kjøpe ut denne aktiviteten 

og kommersialisere den i et eget selskap, 
forteller Larsson. 

Og stadig flere som tidligere har puslet 
med plukkanalyser på egen hånd overlater 
nå dette til Envir. I dag har selskapet syv 
fast ansatte, i tillegg leies inn ved behov. 
Å plukke og detaljert sortere avfall vil for 
mange ikke være noen drømmejobb, men 
Larsson sier de så langt ikke har hatt noen 
problemer med å rekruttere. – Vi har stabile 
og dyktige medarbeidere, sier han. 

STORE FORSKJELLER
Så kan man jo lure på om vi ikke snart vet 
nok om hva folks avfall består av, i hvert fall 
husholdningsavfallet. Det var denne frak-
sjonen Envir startet med og analyser av rest- 
og matavfall fra husholdning utgjør fortsatt 
tyngden av oppdragene. Men så enkelt er det 
visst ikke. – Det er betydelige forskjeller, som 
blant annet beror på innsamlingssystemet 
og hvem man samler inn fra. Villaområder 
sorterer bedre enn blokkbebyggelse, sosio-
økonomiske forhold spiller også inn. Områder 
med høy innvandring eller mange studenter 
kommer dårligere ut, det finnes også sesong-
variasjoner, forteller Larsson. 

PRESISJON AVGJØRENDE
Om man skal kunne sammenligne mellom 
selskaper eller registrere utvikling over tid, 
kreves naturligvis at man er nøye med å 
bruke samme metodikk, både på innsamling 
og sortering. Derfor har Envir, først sammen 
med Universitetet i Luleå, utviklet en manual 
for plukkanalyser av husholdningsavfall. 
Siden har dette arbeidet blitt overtatt av 
Avfall Sverige, men med Envir som aktiv 
bidragsyter. Den siste manualen kom i 
2017 og her beskrives fremgangsmåten i 
detalj, blant annet framgår det at det skal 
sorteres minst 500 kg representativt avfall 
i 28  fraksjoner. Helst vil Envir ha avfallet til 
sitt relativt nybygde laboratorium i Munka 

Plukkanalyse betyr mye arbeid for flittige hender – og slik vil det fortsatt være framover, tror Björn Larsson. Foto: Envir.

Björn Larsson er leder for Envir AB og en av gründer
ne. Han tror ikke at roboter eller nye sentralsorter
ingsanlegg vil gjøre ham arbeidsløs med det første.
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TERMINATOR knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, allsidighet, kapasitet, god 
driftsøkonomi, driftsstabilitet og 
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TOPTURN serien til vinnermodeller.  
 
Komptech tilbyr et bredt modellutvalg av 
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«Vi Gjør Norge Grønnere»! 

Vi Gratulerer Grønn Vekst - 
Telemark med ny TOPTURN X55 
Kompostrankevender! 

m 

Ljungby i Skåne, men blir transporten altfor 
lang kan sorteringen også foregå hos avfalls-
besitter. – Vi har vært flere ganger i Nord-
Norge, sier Larsson. 

ULIKE OPPDRAGSGIVERE
Han forteller at Envir i tillegg til fullstendige 
plukkanalyser også tar på seg mer spesiali-
serte oppdrag. – Vi har erfaring med prak-
tisk talt alle typer avfall, ikke bare rest- og 
matavfall fra husholdninger. Vi har analysert 
ulike typer emballasje, aviser og landbruks-
plast. Plast har vi i flere oppdrag sortert i ulike 
polymertyper, vi ser en utvikling i retning 
av at kundene ønsker stadig mer detaljerte 
analyser, sier Larsson. Han forteller også at 
det ikke bare er kommunale selskaper som er 
kunder, både returselskaper og ikke minst de 
svenske kraftvarmeverkene er interessert i 
Envirs tjenester. Her dreier det seg ofte om 
å kontrollere at importert avfall inneholder 
det som er avtalt. Larsson tror heller ikke at 
nye sentralsorteringsanlegg vil gjøre ham 
arbeidsløs. – Da vil man jo få behov for å 
analysere både det som går inn og det som 
kommer ut, sier han. 

NITID HÅNDARBEID
Plukkanalyse er et møysommelig håndarbeid, 
som foregår ved et sorteringsbord.  

– To personer bruker 12-16 timer på å 
sortere en normal restavfallsprøve på 500 
kg, forteller Larsson, som ikke ser for seg 
at dette arbeidet blir automatisert med det 
første. – Ofte er avfallet pakket inn på en 
måte som en robot ikke vil kunne håndtere. 
Men i det nye laboratoriet i Munka Ljungby 
har vi i hvert fall gjort det som er mulig for å 

gjøre jobben effektivt og så komfortabelt 
som mulig, med god ventilasjon, lys, varme 
og hensiktsmessige løftebord, sier han.

Men noe standard pris for hva det vil 
koste å få analysert avfallet sitt hos Envir vil 
Larsson ikke gi. – Det avhenger av oppdrags-
typen og ikke minst av transportavstand, 
sier han. 

Plukkanalysen foregår på sorteringsbord og dersom det dreier seg om restavfall fra husholdninger sorteres 
avfallet i 28 fraksjoner. Foto: Envir
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Det var Avfall Norge som sammen 
med de syv største byene i landet 
tok initiativet til det som først ble 
kalt Kompetanseløftet, senere 
omdøpt til REdu. I dag er det 
femårige prosjektet organisert 
som et spleiselagsprosjekt, og 
det er finansiering fra de nå 16 
deltakerne som sammen med 
prosjektmidler fra Avfall Norge 
finansierer aktivite  ter. Deltakerne 
er stort sett større kommuner og 
IKS'er, men også Ragn-Sells har 
nå blitt med i REdu. Jens Måge 
i Avfall Norge håper flere vil se 
verdien av denne innsatsen og 
blir med som REdu-partner. 

REDU2 FRA 2021
I dag er man litt over halvveis 
i prosjektperioden, og har så 
smått begynt å planlegge REdu2, 
som altså vil være oppfølgingen 
fra 2021. Da ønsker Måge at 
aktiviteten kan utvides. – REdu 
har hittil vært rettet mot høyere 
utdanning og studenter. Vi har 
også foreslått et opplegg rettet 
mot videregående skoler. LOOP 
arbeider mot barnehager og 
grunnskoler, men bransjen har 
hatt lite aktivitet rettet mot 
ungdom i den alderen der viktige 
valg gjøres. Og bransjen har også 
et stort behov for fagutdan - 
nede operatører, sier Måge.  
Men hovedfokuset i REdu frem-
over blir fortsatt høyere utdan-
ning og mer satsing på forskning 
og innovasjon. REdu ønsker også 
bidra til at bransjen får flere 
Ph.d’er.  

REdu – en suksess som krever 
oppfølging
Da avfalls og gjenvinningsbransjens 
kompetanse prosjekt REdu ble etablert i 2016 
sto de «avfallsrelevante» tilbudene ved NTNU 
og NMBU i fare for å bli nedlagt på grunn av 
manglende interesse. I dag finansierer REdu 
professor II stillinger begge steder, tilbudene er 
forbedret og har fått økt oppslutning. 

Av Johs. Bjørndal

– NYTTIG ARBEIDSLIVSERFARING
Blant dem som har fått sommerjobb gjennom Summer Intern
shipordningen er Sarah Huang (24). Hun var hos Renovasjons
selskapet for Drammensregionen (RfD) sommeren 2017 og 
var da den første studenten selskapet tok imot etter denne 
ordningen. Huang er nå ferdig utdannet 
arealplanlegger fra Ås og arbeid
er i Ullensaker kommune. 
Hos RfD utarbeidet hun en 
rapport med anbefalinger 
om RfD bør involvere seg i 
plan og byggesaker på en 
bedre måte – og hvordan. 
dette innebar å undersøke 
hvordan sammenlignbare 
selskaper og eierkom
munene arbeidet med av
fallsløsninger i slike saker. 
Hun beskriver oppholdet 
hos RfD som veldig nyttig og 
en god forsmak på hva som 
venter på en i arbeidslivet. 
 – Det er veldig for 
skjellig fra student
tilværelsen, sier 
hun.

MENINGSFYLTE 
SOMMERJOBBER
For det holder ikke bare å få 
ungdommen til å velge rele-
vante utdanningstilbud. Det må 
også sørges for at bransjen tar 
imot de ferdig utdannede på 
en god måte. Og her har REdu 
hatt suksess med sitt opplegg 
Summer Internships. Her tilbys 
studentene faglig relevante 
sommerjobber, gjerne koblet 
sammen med feltarbeid som kan 
munne ut i en masteroppgave. 
Måge forteller om stor interesse, 
i 2018 var hele 85 studenter 
søkere til 18 slike jobber. Året 
før var det 65 søkere til 21 
jobber. – Nå må bransjen kjenne 
sin besøkelsestid og komme 
opp med flere tilbud. Bedriftene 
kan her knytte til seg framtidig 
kompetanse og samtidig få 
løst oppgaver som man kanskje 
ellers måtte hyret inn konsu-
lenter til. Det er ikke meningen 
at studentene skal følges opp 
gjennom hele sommeren, etter et 
par ukers innføring skal de kunne 
jobbe selvstendig. Vi har ikke fått 
annet enn positive tilbakemeld-
inger, både fra studentene eller 
bedriftene, sier han.

STOR INTERESSE
Jens Måge mener interessen 
for «grønne» studietilbud 
og jobber nå er større enn på 
lenge. – Mange vil være med 
på det grønne skiftet. Mer enn 
500 studenter er med i vårt 
studentnettverk, vi merker også 
økt interesse for bransjen på 

sosiale medier og når vi deltar 
på karrièredager, sier han. 
Hittil har REdu konsentrert sin 
aktivitet om NMBU og NTNU, 
begge disse lærestedene har 
flere fagtilbud som nærmest er 
skreddersydd for bransjen, for 
eksempel tilbyr begge faget 

avfallsteknologi. – Men vi driver 
nå en kartlegging hos de andre 
universitetene for kanskje å få 
etablert flere relevante tilbud, sier 
Måge. Som altså ønsker seg flere 
medlemmer i REdu og ikke minst at 
flere tilbyr sommerjobber gjennom 
Summer Internship.

Jens Måge i Avfall Norge har ansvaret for REduprosjektet. Han mener det har vært 
svært vellykket og ønsker flere bransjeaktører med. .
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VIRKER SOM SALT MEN SKÅNER MILJØET
• Biologisk nedbrytbart – Svanemerket.
• Flytende – enkelt å sprøyte/legge ut.
• Kan brukes over alt hvor det er behov  

for å hindre/fjerne is – f.eks.lasteplaner, 
 containere, transportband,kumlokk +++.

• Demping av svevestøv i tuneller/veger.
• Leveres i 20 dunker eller 1000 liter IBC.

ICE & DUST-AWAY

MILJØVENNLIG BINDEMIDDEL FOR VEG
• Med tømmerstokken som råstoff (lignin).
• Klimanøytralt-EPD sertifisert,  

ref.nye klimakrav (KRAKK).
• Ideelt som bindemiddel til nedfresing 

(stabilisering av bærelag).
• Støvbinding av grusveger/anleggsplasser.

Mer info:  Tlf. 90 57 00 15  •  www.flatland.as

Flatland AS
Transport • Vegservice

– Det er et stort behov for å 
ha en arena hvor man kan dele 
tverrfaglig kunnskap. Derfor 
etablerer vi et nettverk for 
digitalisering. Det er gledelig å se 
at over halvparten av deltakerne 
fra seminaret er interessert i å 
være med i et slikt nettverk. Vi 
vil nå se på format og mandat og 
invitere så snart som mulig, sier 
administrerende direktør i Avfall 
Norge, Nancy Strand

Målet med nettverket er at 
deltakerne skal få hjelp til å 
forstå hvordan de kan vurdere 
nye forretningsmuligheter basert 
på digitalisering. Nye verktøy kan 
åpne for nye forretningsmodeller 
og gi bedrifter konkurranse-
fortrinn og innbyggerne bedre 
tjenester. 

– En viktig del av et slikt nett-
verk vil også være kunnskaps-
overføring fra andre bransjer og 
internt i bransjen, sier Strand. 

Andrè Tangen i BIR var aktiv 
i arbeidet med digitaliserings-
seminaret, og er en støttespiller 
i satsingen på digitalisering. 
– Det er flott at Avfall Norge nå 
har kommet godt i gang med 
digitaliseringsarbeidet, og jeg ser 
frem til å bidra mer i utviklingen 

Nytt nettverk for digitalisering
Etter stor interesse på Avfall Norges første 
digitaliseringsseminar er det bestemt at 
organisasjonen skal etablere et nettverk 
for digitalisering. 

Av Mona N. Sæther, Avfall Norge

Det var stor interesse da Avfall Norge gjennomførte 
digitaliseringsseminar i januar. 

av dette fremover, sier 
Tangen, digitaliserings-
ansvarlig i BIR og styre-
medlem i Avfall Norge.

Deltakerne på 
seminaret ga uttrykk 
for et stort behov 
for å få kunnskap om 
praktiske og konkrete 
tiltak og caser, hvilke 
teknologiske virkemidler 
som kan benyttes til å 
gjøre sentrale endringer 
og for  bedringer i 
forretningsmodellen 
og den daglige virksomheten. 
Å involvere medlemmer i 
utviklingen av arrangementer, 
prosjekter og satsinger er 
sentralt i vårt arbeid, da vi har 
flere medlemmer med spiss-
kompetanse innen ulike fagfelt. 
Det skaper merverdi og gir 
medlemmene mulighet til å bidra 
i utviklingen av bransjen i sin 
helhet.  

Avfall Norge håper å enga-
sjere hele bransjen i nettverket 
og håper de som er interessert 
tar kontakt. – Vi oppfordrer alle 
medlemmer til å ta kontakt om 
det er noe spesifikt de ønsker å 
bidra med, avslutter Strand.



Benchmarkingen av kommunenes husholdningsrenovasjon viser at miljøstandarden er vesentlig forbedret i løpet 
av de siste årene, mens produktiviteten er nær uendret. Bildet viser en renovasjonsbil i Sarpsborg med 
elektrisk drift.

Gjennomsnittlig score gebyrnivå og produktivitet.
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INNSAMLING

Avfall Norges Renovasjons
benchmarking (RBM) måler 
alle de viktigste resultatene 
for husholdningsrenovasjon. 
Målemetoden har stadig blitt 
forbedret, og fra 2011 er det 
mulig å beregne resultatut
viklingen for 16 virksomheter 
som har deltatt i hele peri
o den. For disse er gjennom
snittlig miljøstandard forbed
ret fra en score på 30 %  
i 2011 til 60 % i 2017.

Av Roy Ulvang, Avfall Norge og 
Erland Staal Eggen, EDC AS.

Miljøstandarden for husholdningsrenovasjon 
er forbedret med 100% siden 2011

Miljøstandard er definert som veid sum av syv nøkkeltall (KPI-er) for 
virksomhetenes innvirkning på globalt og lokalt miljø. De viktigste er 
CO2-utslipp, gjenvinningsgrad og mengde farlig avfall (se faktaboks). 
De 16 virksomhetene som inngår i statistikken betjener om lag 
halvparten av Norges befolkning. Resultatutviklingen kan måles fordi 
RBM-modellen og de definisjonene den bygger på har vært så stabile 
at inndatasett fra 2011 er sammenlignbare med inndata for årets 
RBM. 

Kundetilfredshet er målt ved hjelp av telefonintervjuer med minst 
200 husholdninger pr. virksomhet, og tjenestestandard er veid sum 
av syv nøkkeltall som er viktige for opplevd tjenestekvalitet. De 
viktigste er beholderstørrelse, bringeavstand, hentehyppighet, og 
informasjon.  

GEBYRNIVÅ OG PRODUKTIVITET NESTEN UENDRET
Målt i faste kroner har gebyrnivået vært tilnærmet konstant, som 
vist i den venstre figuren under. Dette til tross for økte kostnader til 
bedre tjene-stestandard og nesten uendret produktivitet som vist 
på i figuren til høyre. Gebyrnivået er i RBM definert som samlede 
inntekter fra privatsektoren dividert på veid sum av husholdninger og 
fritidsboliger. Ved denne summeringen «veier» en fritidsbolig som en 
halv husholdning.  

 
OGSÅ TJENESTESTANDARD OG KUNDETILFREDSHET 
FORBEDRET
Foruten miljøstandard er det også mulig å se utviklingstrendene 
for kundetilfredshet, tjenestestandard, gebyrnivå, driftseffektivitet, 
systemeffektivitet og arbeidsmiljø. Figurene under viser utviklingen 
for tjenestestandard og kundetilfredshet. Begge resultatområder 
viser en positiv og i stor grad sammenfallende utvikling.

Gjennom
snittlig 
score miljø
standard

Gjennomsnittlig score tjenestestandard og kundetilfredshet

STANDARDISERTE DEFINISJONER GIR 
OBJEKTIVT INNSYN
For at renovasjonsmonopolet skal løse sin samfunnsoppgave, må 
vi ha entydige begreper som gjør det mulig å skille mellom «godt» 
og «dårlig» på en objektiv måte. Avfall Norge har gjennom ekspert-
gruppen for renovasjonsbenchmarking og EDC AS utviklet over 100 
standardiserte definisjoner og KPI’er som kan brukes til å måle alle 
de viktigste resultatene på ulike detaljeringsnivå. Mye desinforma-
sjon og forvirring kunne vært unngått om man i stedet for «typisk 
husholdningsgebyr» hadde benyttet inntekter pr. privatkunde. 
Det gir heller ikke mening å snakke om effektivitet uten å skille 



FAKTA

Sammenheng 
mellom miljø 
standard og  
tjenestestandard

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

Åpen lift- 
container 

10m3

NÅ ER IKKE 
VÅREN LANGT 

UNNA!

Lukket 
kombi-

container 
10m3
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INDIKATOR PÅ KUNDETILFREDSHET
 reflektert tilfredshet med tjenester og 

service

INDIKATORER PÅ  
TJENESTESTANDARD
 beholderkapasitet (liter /privatkunde)
 hentehyppighet (tømminger middels 

volum/mnd)
 bringeavstandavstand for  

privatkunder (meter)
 tjenestefleksibilitet (omfang av 

valgmuligheter)
 kapasitet gjenvinningsstasjoner  

(max besøk/år)
 kundedialog (kommunikasjons-

 kanaler som benyttes)
 svarkapasitet kundesenter  

(årsverk/kunde)
 antall klager pr. privatkunde

INDIKATORER PÅ MILJØSTANDARD
 gjenvinningsgrad  

(andel av innsamlet og mottatt)
 CO2-utslipp (tonn pr. tonn avfall)
 mengde farlig avfall 

 (kg. pr. privatkunde)
 mengde ombruksavfall  

(andel av håndtert)
 andel undergrunnsbeholdere

 deponistandard (score i % av beste)
 kvalitet miljødata (score i % av beste)

INDIKATOR PÅ GEBYRNIVÅ
 sum inntekter fra privatkunder / veid 

antall

INDIKATOR PÅ DRIFTSEFFEKTIVITET 
(PRODUKTIVITET)
 kostnad / driftsoppgave

INDIKATOR PÅ 
SYSTEMEFFEKTIVITET
 driftsoppgave / systemoppgave

INDIKATORER PÅ ARBEIDSMILJØ
 langtidsfravær (mer enn 16 dager) 
 korttidsfravær (inntil 16 dager) 
 antall arbeidsuhell som medfører 

fravær
 antall arbeidsuhell som ikke medfører 

fravær
 antall nestenulykker i  

arbeidssammenheng 
 omfang av overtid
 omfang av arbeid utenom normal 

dagtid 
 fornyelsestakt
 ansattes gjennomsnittsalder 
 kjønnsbalanse
 andel av årsverk som overvåkes mht. 

arbeidsmiljø

mellom hvor effektivt det valgte renovasjonssystemet hånd-
terer  forsyningsområdet (systemeffektivitet) og hvor effektivt 
 renovasjonen driftes (driftseffektivitet).

SAMMENHENGER MELLOM MILJØ- 
OG TJENESTESTANDARD
Med entydige definisjoner og kvalitetssikrede inndata fra 36 
norske virksomheter som til sammen betjener 3.3 millioner 
innbyggere, er det også mulig å se hvordan viktige faktorer 
henger sammen. I diagrammet under ser vi at miljøstandarden 
samvarierer sterkt med tjenestestandard. Dette indikerer at høy 
tjenestestandard kan være et viktig virkemiddel for å oppnå 
høyere gjenvinningsgrad, større utsortering av farlig avfall osv. 
En tilsvarende analyse bekrefter at gebyrnivået ikke øker med 
økende miljøstandard. Dette skyldes trolig at merkostnaden for 
miljøtiltak oppstrøms kompenseres av reduserte kostnader til 
sluttbehandling. 

OM RENOVASJONSBENCHMARKING
Renovasjonsbenchmarking (RBM) er et tilbud til renovasjons-
virksomheter med monopolansvar, som ikke har anledning til å 
benytte markedet (konkurranseutsetting) som korrektiv for egen 
tjenesteproduksjon. RBM gir objektiv måling av prestasjoner 
av alle renovasjonsaktiviteter (oppsamling, innsamling, mottak, 
sentralsortering, behandling, kundebehandling og støtte) på syv 
resultatområder (driftseffektivitet, system effektivitet, gebyr-
nivå, tjenestestandard, miljøstandard, arbeidsmiljø og kundetil-
fredshet) både relativt i forhold til andre renovasjonsvirksom-
heter og til egen utvikling. 



Vi møter T1Motors daglig leder Gro Irene 
Grindflek, teknisk leder Vegard Grindflek 
og biloppretter Geir Inge Mikkelsen mens 
de arbeider med mange forskjellige biler 
samtidig. De fleste bilene er VW bobler.   
– Vi har funnet en nisje i markedet og har mer 
enn nok å gjøre, sier de.  Da Kretsløpet var på 
besøk hadde de arbeid for lang tid framover. 
På verkstedet jobber de både med det som 
kan defineres som vrakbiler og renoverings-
objekter. 

GJENBRUK
T1Motor AS er svært bevisste på gjenbruk. 
Når de skal bygge opp et gammelt vrak, 
setter de i stand bilen med mest mulig 
originale deler. En VW boble 1964-modell 
som står skinnende blå, som ny, er et godt 
eksempel. Den hentet de nedrustet og 
forfallen. Den var i så dårlig forfatning at de 

Gamle vrak blir som nye biler

Gamle vrak blir som nye biler hos T1Motor AS på Tynset i Hedmark. Gjenbrukstanken 
gjennomsyrer virksomheten i det relativt nyetablerte verkstedet.  – Det er bedre at vi setter
i stand veteranbilene enn at de blir stående og ruste i skogen eller kjørt til et vrakmottak, 
sier Vegard Grindflek.                       Av Harald Vingelsgaard

Disse to VW boblene 
var rustne bilvrak, da 
de begynte å arbeide 

med dem i T1Motor på 
Tynset: 

Vegard Grindflek, 
Geir Inge Mikkelsen 
og daglig leder Gro 

Irene Grindflek. Inne i 
bilen sitter Inge Birger 

Mikkelsen.

kjøpte en delebil til gjenoppbygging av bilen. 
– Vi tok ut blant annet vinduer, motorlokket, 
panseret, dørene og nesten alt inventaret 
fra delebilen og monterte over til den andre 
bilen, sier de.

Det ville vært enklere, kanskje også 
billigere, å kjøpe nytt, når de regner på hva 
det koster i arbeid å ta vare på alt det gamle. 
Men de legger vekt på at bilene skal være 
mest mulig originale. Gjenbruk er miljø-
vennlig, men det lar seg ikke nekte at gamle 
biler avgir mer avgasser enn nye. Men de tre 
poengterer at veteranbilene kjøres mindre og 
brukes mer som stasbiler.

LANG ERFARING
Vegard Grindflek og Geir Inge Mikkelsen har 
lang erfaring fra arbeid i vanlig bilverksted. 
Dagens moderne bilverksteder bytter deler 
på bilene i stedet for å reparere deler som 

ikke fungerer. Bruk og kast. – Det blir mye 
mindre avfall når vi arbeider med veteranbiler. 
Da vi drev vanlig bilverksted, byttet vi deler 
og kastet de gamle. Nå tar vi vare på nesten 
alt, sier de. 

T1Motor AS startet opp for om lag ett år 
siden. – Det er en drøm som har gått i opp -
fyllelse. Nå kan jeg arbeide med det som før 
var en hobby, sier Geir Inge Mikkelsen. 

T1Motor AS plukker fra hverandre bilene 
ned til minste del, motorene også. De 
sveiser og fjerner rust der det er nødvendig 
og bygger opp igjen bilene del for del. De 
lakkerer bilene. Dette er med andre ord svært 
variert arbeid.

– Hvordan er økonomien i å drive med 
veteran biler? 

– Vi driver ikke med dette for å bli rike, 
men for å ha noe å leve av. Veteran biler er 
verneverdige biler. En investering. Prisene 
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GJENVINNING



Geir Inge Mikkelsen pusser på en skjerm på ei gammel VW boble. De fire eierne av bedriften T1Motor. Fra venstre daglig leder Gro Irene Grindflek, 
Vegard Grindflek, Inge Birger Mikkelsen og Geir Inge Mikkelsen. 

Denne VW bobla hadde sett sine beste dager, før T1Motor AS tok den med til verkstedet sitt på Tynset. 
(Foto: Privat)

på veteranbiler har økt veldig mye de siste 
to årene. Vi ser lyst på fremtiden, sier daglig 
leder Gro Irene Grindflek.

DOKUMENTERER ARBEIDET
T1Motor AS er aktiv på Facebook. De har 
også egne lukkede sider på Google for 
kundene, slik at de kan se arbeidet som blir 
gjort på bilene deres, dag for dag. 

Andre verksteder kontakter for øvrig 
T1Motor AS for å få satt i stand gamle 
bilvrak.

Gjenbruk, gjenbruk, gjenbruk. Det er 
gjengangeren, ikke bare i arbeidet med bilene, 
men også lokalene hvor bedriften holder til. 
I mottagelsen har de et flott, moderne rom 
med resepsjonsdisk av gamle treplanker og 
glassplater som ble brukt i en IKEA-hylle i en 
butikk som Gro Irene Grindflek drev tidligere. 
Matta på gulvet er også – blant mye annet – 
gjenbruk. 

KNAPT NOE ER NYTT
Verkstedet er satt i stand med en brukt 
lakkboks, rommet der bilene lakkeres. 
Løftebukkene som de heiser opp bilene med, 
er gamle bukker de har satt i stand selv. Og 
T1Motor AS fikk raskt så mye å gjøre at de 

måtte bygge ut verkstedet. Det ble gjenbruk 
av elementer til blant annet tak og vegger. 

De tre er fast ansatte i T1Motor AS. i til legg 
har de en lærling og to deltidsansatte.  
– Vi har fått utrolig bra tilbakemeldinger fra 
kundene våre. Det er moro, sier de tre i verk-

stedet som gjør rustbiler om til skinnende 
klenodier. Når de blir ferdig med bilene som 
står i verkstedet, har de mange flere gamle 
rustne biler på lager, gamle biler «med sjel», 
biler som skal få nytt liv. Gjenbruk. 

Les mer om Avviksregistrering og KOMTEK Renovasjon på www.norkart.no/renovasjon

Avviksregistrering
En enkel mobilapp som lar sjåføren navigere etter kjørerute 
og registrere avvik fortløpende på beholdere eller avtaler.

Når skade på beholdere blir meldt inn, vil beholdere automatisk bli 
satt til reparasjon eller innlevering og ny beholder blir bestilt. 
Samtidig vil innbygger bli varslet på SMS.

På kontoret vil servicearbeidere kunne se og følge all aktivitet i 
ett brukervennlig grensesnitt.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson
26-28. februar Fagtur til plastgjenvinningsanlegg Ikke bestemt Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

28.februar Innovasjonsseminar Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

5. mars Byggavfall og avfallsplaner – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

6-7. mars Kommunikasjonsseminar Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

6-7. mars Miljøkartlegging nivå 1 – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

12. mars Digital klassifisering av farlig avfall – workshop Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13-14. mars Gjenvinningsseminar Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18. mars Byggavfall for ansatte på avfallsmottak Oslo Nomiko guro@nomiko.no

19. mars Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak Oslo Nomiko guro@nomiko.no

20. mars Brannforebygging og -bekjempelse på avfallsanlegg Hobøl NFFA/Inergeo post@nffa.no

21. mars Basiskarakterisering – kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21-22. mars Driftsforum kompostering København Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

26-27. mars Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Lillestrøm Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

26-28. mars Farlig avfall og farlig gods ADR Oslo Nomiko og AS Farlig gods guro@nomiko.no

27-28. mars Farlig avfall – seminar Flesland, Bergen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

27. mars Farlig avfall – kurs nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

28. mars Farlig avfall – kurs nivå 2 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

3-4.april Farlig avfall – grunnkurs Gjøvik Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8. april ISWA Beacon Conference on biowaste Oslo ISWA www.iswa-events.org

9-10. april Nordic Biogas Conference Raddison Blu, Oslo Avfall Norge, Oslo kommune m.fl. www.nordicbiogasconference.org

8. april Miljøkartlegging nivå 2 – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

9. april Asbestkartlegging og risiko, kurs nivå 2 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

9. april Årsmøte/medlemsmøte NFFA Gardermoen NFFA post@nffa.no

25. april Workshop Avfallsforsk Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9. mai Frokostmøte Kulturhuset Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18-20. juni Avfallskonferansen 2019 Gardermoen Avfall Norge www.gyroconference.no

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

Kjefteknuser
- Knuser: 1200 x 800 mm ”1208”

- Kapasitet: 200 - 800 t/t

- Vekt: 50 - 67 tonn

- Avtagbar motorenhet

- Garanti: 3 år /  3 000 t

 

e



Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

Magnetseparator MS1000S1200              Virvelstrømseparator VS1000               MagnetGrip «The sky is the limit»
Separering av jern              Separering av aluminium, kobber, zink, etc.            Sortering av byggavfall 

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005
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Linn Cecilie 
Moholt begynte 
som leder for 
gjenvinnings-
tjenester i 
BIR Privat 1. 
november 2018. 

Moholt ledet familiebedriften 
Karsten Moholt AS fra 2009-
2017. Det siste året har hun 
hatt en lederstilling innenfor 
digitalisering i Equinor. Som leder 
for gjenvinningstjenester i BIR 
Privat får hun ansvar for BIRs 
elleve gjenvinningsstasjoner og 
stasjon for farlig avfall. 

Eva Skjold 
er tilsatt som 
kommunikasjons-
sjef i BIR, en 
stilling hun har 
vikariert i siden 
høsten 2017. 

Skjold er en erfaren markeds- 
og kommunikasjonsdirektør 
med bakgrunn fra IT-selskapet 
EVRY og Posten Norge. 
Hun har kompetanse innen 
markeds føringsledelse, 
kommunikasjon, sosiale medier, 
merkevarebygging, strategi og 
ledelse, samt organisasjons- og 
kulturutvikling.

Kristian Nordby 
(37) er fra 1. 
september 2018 
ansatt som 
prosjektleder 
kommuner i Grønt 
Punkt Norge AS. 

Nordby kom fra stilling som 
kontraktsansvarlig i Mantena 
AS . Han har bachelorgrad 
i transportøkonomi og 
logistikk og arbeidserfaring 
som befrakter/speditør, 
kontraktsansvarlig, oppfølging 
og konkurranseutsetting av 
innkjøpskontrakter. 

Are Magnus 
Adolfsen (34) er 
fra 1. september 
2018 ansatt som 
prosjektleder 
næringsliv
i Grønt Punkt Norge 

AS. Adolfsen kom fra stilling 
som prosjektleder hos EBH 
Entreprenør AS. Han har studert 
markedsøkonomi ved BI og har 
arbeidserfaring som  key account 
manager i Tingstad Emballasje, 
brand manager i Haugen-
Gruppen og fraksjonsansvarlig 
for plast i Norsk Gjenvinning.

Mats Bardal er 
ansatt som ny CFO 
i Norsirk. Bardal tar 
operativt over
stillingen når dagens 
CFO, Ole Strøm, 
pensjonerer seg.

Bardal er siviløkonom i bunnen, har 
jobbet flere år som financial
controller i Gjensidige og de 
siste årene som leder for 
forretningsstyring i Statens 
Pensjonskasse.
 

Silje Standal 
Gjerde (39) er fra 2. 
januar ansatt som 
ny medarbeider i 
leveranseavdelingen 
til IT-selskapet 
Reknes AS. Der vil 

hun bla. arbeide med brukerstøtte, 
dokumentasjon og opplæring 
knyttet til ERP-systemet 
Reknes WMS mot miljø- og 
gjenvinningsbransjen. Standal 
Gjerde har bakgrunn fra den 
maritime sektoren på Sunnmøre, og 
kommer fra en stilling som global 
scheduler i Rolls Royce Marine.
Standal Gjerde er utdannet innen 
kontorfag, samt mediekunnskap og 
engelsk fra Høyskolen i Volda.

Kyrre Øien (36) er 
fra 20. januar ansatt 
som IT-sjef i Grønt 
Punkt Norge. Øien 
kommer fra stilling 
som leder IT Drift i 
Mestergruppen AS. 

Han er utdannet fra IT-Akademiet 
og BI og har jobbet i 9 år med IT i 
byggevarenæringen.

Oddvar Somdal 
(55) er fra 1. 
februar ansatt som 
IT-leder hos Agder 
Renovasjon IKS
Somdal kommer 
fra stilling som 

IT-leder i Grimstad kommune. 
Han er utdannet cand. scient med 
fagene IT, kjemi, biokjemi og biologi 
ved Universitetet i Oslo og har i 
tillegg til å være ansatt i Grimstad 
kommune med ansvar for IT og 
digitalisering fra 2005-2018 
også vært ansatt i Kristiansand 
kommune, Fylkesmannen i 
Aust-Agder og Aust-Agder 
fylkeskommune.

Tallak W. Syversen 
(26) er fra 15. august 
2018 ansatt som 
avfallsanalytiker 
hos Mepex Consult 
AS. Syversen 
har erfaring med 

diverse avfallsfaglig arbeid for 
Mepex med vekt på ulike typer 
analyser og undersøkelser 
og har hatt engasjement på 
gjenvinningsstasjon.  

Nytt om navn



No må du betale for boset ditt etter volum
Frå 1. februar bli prisane endra 
på alle miljøstasjonane. Når du 
kjem for å levere bos, må du 
betale for volumet du har med 
deg, målt i kubikk. – Fram til no 
har vi teke betalt for biltype, om 
hengaren er ein - eller toaksla 
– eller om du kjem med både 
bil og hengar. Dette blir fort 
urettvist, då hengartype ikkje 
alltid speglar mengde bos, fortel 
Kenneth Teigen, fagansvarleg 
miljøstasjonar i Simas IKS. 

Difor har selskapet endra 
betalingsstruktur. Minstepris 
er framleis den same, og gjeld 
inntil ein halv kubikk. – Kjem du 
med ein personbil, vil du truleg 
vere innafor ein halv kubikk – og 
betaler minstepris på 80 kroner. 
Har du pakka bilen heilt full, vil 
eg tru du er «inntil 1 kubikk» 
og må betale 160 kroner. Så 
prisendringane vil ikkje gje folk 
flest stor endring i pris. 

Dei som vil merke størst 
endring, er bedrifter som nyttar 

miljøstasjonane. No er det vedteke 
å ha differensierte prisar for privat 
og næring, for å «pushe» næringa 
til å bli betre på resirkulering. Dei 
kjem ofte med mykje avfall til 
miljøstasjonane. 

– Med nye prisar vil det fort 
løne seg å leige conteinar. Det gir 
oss betre oversikt over kva som 
kjem inn på miljøstasjonane og 
bedriftene får moglegheit til å 
bestille ulike containerar til ulikt 
avfall, fortel Teigen. Han ser ofte 
at næringa kjem med mykje blanda 
avfall. Veldig mange kunne vore 
betre på å sortere. Skal Simas ta 
eit større miljøansvar, treng dei 
næringa med seg. 

For å gjere det enklare å sjå 
om du kjem med ein eller fleire 
kubikk, har Simas bygd boksar på 
1 kubikk som blir plassert rundt på 
alle miljøstasjonane. Slik kan du 
lettare sjå kor mykje avfall du har 
med deg.

Ytre Sogn Avis 29.01

Ny runde for kvikksølvubåten
I oktober 2018 bestemte 
regjeringen at ubåtvraket på 
havbunnen utenfor Fedje skulle 
bli liggende der, og tildekkes av 
masser for å hindre forurensning. 
Nå skal heving på nytt vurderes.

I følge NRK vil regjeringen nå 
se nærmere på om ny teknologi 
kan gi en sikrere måte å håndtere 
ubåtvraket på, og Samferdsels-
departementet har derfor gitt 
Kystverket i oppdrag å hente inn 
informasjon. Kystverket skal som 
følge av dette nylig ha lyst ut en 
konkurranse om jobben med å 
heve vraket. 

I Statsbudsjettet for 2019 ble 

det satt av 30 millioner kroner 
for at Kystverket skulle kunne 
sette i gang arbeidet med 
tildekkingen av vraket, som var 
planlagt sluttført sommeren 
2020. Denne tildekkingen er nå 
satt på vent. 

Den tyske undervannsbåten 
U-864 ble senket utenfor Fedje 
i Hordaland i 1945. Den ligger 
på 150 meters dyp, er knekt 
i to og lastet med om lag 65 
tonn kvikksølv fordelt på over 
1800 beholdere– og i tillegg 
en del våpen som torpedoer og 
granater. 

A.K.
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Tony Clark ny direktør i Avfall Sverige
Weine Wiqvist, Avfall Sveriges 
direktør i 25 år, varslet tidlig i høst at 
han ønsket avløsning i løpet av ett 
års tid. Nå er etterfølgeren utnevnt. 
Han er nå seniorrådgiver i Miljø- og 
energidepartementet og skal tiltre 
sin nye jobb før sommeren 2019.

Ifølge pressemeldingen fra 
Avfall Sverige er det en rutinert og 
kunnskapsrik miljøbyråkrat som skal 
overta direktørstolen. Han har vært 
ansvarlig for svensk og europeisk 
produsentansvarslovgivning og for 
systemet for håndtering av EE-av-
fall, heter det. Han har også vært 
ambassaderåd og leder for Sveriges 
senter for miljøteknikk i Beijing. 
– Jeg er godt kjent med at vi står 
overfor store utfordringer, både i 
Sverige og andre land. Mange av 
de innovative løsningene er å finne 
blant Avfall Sveriges medlemmer, 
sier Clark.

Den etter hvert avgående 
direktøren Weine Wiqvist sier i den 
samme pressemeldingen at han 

nå girer ned etter en lang og 
utviklende reise, men at han fort-
satt vil arbeide noe med avfalls-
relaterte spørsmål. Mannen sitter 
for eksempel i ISWAs styre. 

Avfall Sverige er fortsatt 
en organisasjon forbeholdt de 
offentlige aktørene i svensk 
avfallsbransje og hadde i fjor 380 
medlemmer. 

Tony Clark (55) blir fra sommeren 
Avfall Sveriges nye sjef. 

Nytt kurs skal tilfredsstille flere regelverk
Nomiko – Norsk Miljøkompetanse og 
AS Farlig Gods har signert en samar-
beidsavtale. Formålet er å tette 
kompetansehull og øke kunnskapen 
hos aktører som håndterer avfall og 
farlig gods.

De fleste som håndterer farlig 
avfall håndterer også farlig gods, og 
omvendt. Til tross for dette er det 
ingen i dag som tilbyr et kombina-
sjonskurs, hvor minstekravet om 
seks timers opplæring for de som 
transporterer farlig gods (§12 i land-
transport av farlig gods på vei) og 
kravet til dokumentasjon om kompe-
tanse i avfallsforskriften (kap. 11 
§5), er ivaretatt. Dette problemet er 
nå løst, oppgir Nomiko og AS Farlig 
Gods i en felles pressemelding.

Guro Kristine Milli, som er 
kursansvarlig hos Nomiko og 
sertifisert sikkerhetsrådgiver 
for farlig gods, sier i meldingen 
at hun ofte avdekker kunn-
skapshull om farlig gods når hun 
kurser deltakere om farlig avfall, 
særlig med tanke på avsenders 
ansvar og plikter. – Farlig avfall 
og farlig gods er så mye mer 
enn kontainere og tankbiler. 
Vi snakker her om stoffer med 
svært stort skadepotensiale 
både på mennesker og miljø. Om 
dette ikke håndteres riktig av 
personer med rett kompetanse, 
kan alvorlige ulykker oppstå, og 
her har avfallsbransjen fortsatt 
mye å jobbe med, sier Milli.

Daglig leder hos AS Farlig 
Gods, Torfinn Lillehagen, har 
holdt kurs om farlig gods i 30 år. 
Han er glad for nå å kunne bidra 
til fornying i bransjen.  — Selv 
om det vi driver med skal gi økt 
sikkerhet, er det selvsagt viktig 
at vi også ivaretar kundens og 
aktørenes behov. Det mener jeg 
vi her har fått en god start på, 
ved å forenkle muligheten til at 
bransjen sikrer seg rett kompe-
tanse, sier Lillehagen.

Første kombinasjonskurs for 
de som håndterer farlig avfall 
og farlig gods settes opp i Oslo 
26.-28. mars 2019.

Guro Kristine Milli i Nomiko og Torfinn 
Lillehagen i AS Farlig gods skal holde 
kurs sammen, det første 2628. mars.

U864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert 
av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. 
Illustrasjon: Kystverket.



INVENTHOR INVENTHOR  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.

Industrivegen 59
2072 Dal 

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

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

■ Semitrailer 
■ Eller belter 

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

■ Oppfellbart materbord

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

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

■ 7–12 meter langt hekkbånd.

Doppstadt lanserer – framtidens avfallskvern!

Ny direktør i Sirkel

Per A. Lilleng (60) er ansatt 
som administrerende direktør 
i Sirkel Materialgjenvinning AS 
og datterselskapet Glasopor AS. 
Lilleng kommer fra Innovasjon 
Norge, hvor han er regiondi-
rektør for Oslo Viken.

Lilleng er utdannet sivil-
økonom fra Norges Handels-
høyskole, og han har i sin 
omfattende yrkeskarriere 
toppledererfaring fra nyetabler-
inger, ekspansjon og krevende 
omstillinger fra flere interna-
sjonalt orienterte selskaper, 
heter det i pressemeldingen fra 
Sirkel. Han har blant annet vært 
direktør for Peterson Emballasje 
i Sarpsborg. 

– Jeg er glad for at vi har fått 
ansatt en dyktig leder med 
solid industriell og kommersiell 
kompetanse og erfaring. Lilleng 
vil styrke vår virksomhet, sier 
styreleder Frank Lein i Sirkel 
Materialgjenvinning AS. 
Lilleng tiltro stillingen 1. februar.

Gjenvinning uten omsyn til miljø og pris?
Eva Hove og Tore-Johan Øvstebø, 
politiske ledere i Årim, argu-
menterer i Sunnmørsposten 28. 
januar for å bygge et anlegg 
for produksjon av biogass i vårt 
område. Jeg er enig i alt som 
skrives om verdien av gjenvinning, 
men med forbehold om at den 
må tjene et eller annet fornuftig 
formål. I innlegget om gjenvinning 
av matavfall savner jeg som vanlig 
enhver opplysning om praktiske 
forhold, lokale miljøkonsekvenser, 
økonomi og utbytte. 

Det er fra etablerte anlegg 
opplyst at biogass fra biogass-
anlegg koster 6-7 ganger prisen 
på samme gassen fra Nordsjøen. 
Prisdifferansen må betales av 

avfallsleverandørene. Anvend-
elsen av restavfallet har flere 
steder skapt lokale miljøproblemer. 

Når det gjelder energiutbytte er 
det opplyst at gass produsert ved 
biogassanlegg i beste fall gir 0.7 
kWh per kg avfall, mens ett kilo 
matavfall ved forbrenningsanlegg 
med fjernvarme eller el-produk-
sjon gir 0.8-0.9 kwh. Vi bør ikke 
velge nye måter å gjenvinne 
ressurser på som gir klart dårligere 
lokalt miljø, økonomi og utbytte 
enn de som allerede er etablert 
med godt resultat. Dette vil bringe 
gjenvinning i vanry.

Leserinnlegg fra Gustav Flisnes, 
Sunnmørsposten 30.01
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Økning i salget av avansert 
biodrivstoff i fjor
Avansert biodrivstoff utgjorde 
om lag 40 prosent av det totale 
salget av biodrivstoff i 2018, en 
økning fra året før. Det totale 
salget av biodrivstoff gikk noe 
ned. Skattedirektoratet har 
offentliggjort foreløpige omset-
ningstall for biodrivstoff i Norge 
i 2018. Endelige omsetningstall 
foreligger i april, melder regje-
ringen.no. 

– Det er gledelig at omset-
ningen av avansert biodrivstoff 
øker i 2018. Avansert biodriv-
stoff medfører ikke risiko for 

indirekte arealbruksendringer eller 
avskoging av regnskog, sier klima- 
og miljøminister Ola Elvestuen. 

Det ble omsatt 496 millioner 
liter biodrivstoff i 2018, hvorav 
196 millioner liter var avansert 
biodrivstoff. Dette betyr at avan-
sert biodrivstoff utgjorde om lag 
40 prosent av biodrivstoffsalget. 
I 2017 ble det omsatt 659 milli-
oner liter biodrivstoff, og avansert 
biodrivstoff utgjorde 138 millioner 
liter. Salget av biodrivstoff totalt 
sett har altså gått noe ned fra 
2017 til 2018.

Energirapporten 31.01

Nytt gjenvinningsopplegg for kaffekapsler
NESCAFÉ® Dolce Gusto® har 
gått sammen med gjenvinnings-
ekspertene TerraCycle for å 
lansere et gjenvinningsprogram 
for NESCAFÉ® Dolce Gusto®-
kapsler i Norge. Alle kan nå 
gjenvinne NESCAFÉ® Dolce 
Gusto-kapsler gratis. 

På www.terracycle.no kan 
man registrere seg, enten som 
privatpersoner – eller man kan 
registrere et offentlig sted som 
er synlig på TerraCycle-kartet 
som et nytt oppsamlingspunkt 
for flere. TerraCycle belønner 
forsendelser over 1 kg (rundt 
40 kapsler) med en donasjon 
på 10 øre per kapsel til et 
allmennyttig formål senderen 
selv velger. Ved å gjenvinne 
for eksempel 100 000 kapsler, 
forblir 2,5 tonn materiale 

innenfor sirkulærøkonomien, 
mens 10 000 kroner samles inn 
til allmennyttige formål.

– Vi oppfordrer folk til å 
gjenvinne NESCAFÉ® Dolce 
Gusto®-kapsler, ikke bare for å gi 
materialet nytt liv, men også for 
å samle inn midler til noen som 
trenger det, sier Tanja Serup i 
NESCAFÉ Dolce Gusto NORDICS.

Pressemelding fra NESCAFÉ 
Dolce Gusto NORDICS 21.01
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Stabilt, men mer kvalitetsbevisst marked
Returpapirprisene har stabilisert seg på et bedre nivå enn ifjor, men avsetningen på lavkvalitets 
fraksjoner er fortsatt krevende. Avsetningen på innsamlet husholdningsplast er fortsatt 
vanskelig og Grønt Punkt Norge etablerte i desember mellomlagre for å unngå hentestopp.

  PAPIR OG PAPP
Returpapirprisene var i siste 
kvartal 2018 relativt stabile. 
Letsrecycle.com oppgir 
eksportprisen fra UK i desember 
til rundt 43 euro/t for mixed 
paper, og ca. 80 euro/t for Old 
cardboard. Markeder i Sørøst-
Asia, India og Tyrkia ønsker å 
begrense importen av fraksjoner 
av dårlig kvalitet, og i Vietnam, 
Malaysia og Indonesia er det 
importrestriksjoner på resirkulert 
papp og papir. CPI, UK oppfordrer 
derfor til at papir og papp samles 
inn separat.

JERN OG METALL 
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene på 
London Metal Exchange (LME), 
bortsett fra jern som ikke er 
børsnotert. Prisene i LME har 
sunket siste måned på grunn av 
uro i internasjonal økonomi og 
per 1. februar er prisene per tonn 
(omregnet til NOK): 
−  aluminium NOK 15865  
 ned 4 % fra 29.nov.18 
−  kobber  NOK 51535   
 ned 4 % fra 29. nov.18
−  bly NOK 17515  
 opp 6 % fra 29. nov.18  
−  sink NOK 22663  
 opp 4% fra 29. nov.18

Skrapjernprisen er per 1.februar 
på NOK 1330 per tonn, som er en 
nedgang fra NOK 1430 per  
3. desember ifjor.

GLASS OG 
METALLEMBALLASJE
Stadig flere kommuner 
innfører henteordning hos 
husholdningene av glass- og 
metallemballasje. Dette øker 
innsamlingsvolumet og forbedrer 
kvaliteten på fraksjonene. I 2017 
ble det samlet inn om lag 82 000 
tonn glassemballasje og 12 000 
tonn metallemballasje. I 2018 
ligger det an til en ytterligere 
økning. 
Gjenvinningsbedriften Sirkel 
(tidligere Syklus) er i full gang 
med byggingen av et topp 
moderne sorteringsanlegg på 
Øra, det investeres rundt 250 
millioner kr i det nye anlegget.

PLASTEMBALLASJE
Markedet for innsamlet 
husholdningsplast er fortsatt 
krevende og Grønt Punkt Norge 
har etablert mellomlagre på 
Gardermoen og i Holmestrand 
for å unngå hentestopp hos 
kommuner og IKSer. 
Grønt Punkt Norge tilbyr ny 
avtale for tre år til innsamlere 
av næringslivsplast; støtten 
på farget folie og PP-sekker 
videreføres, kr 1500 kr/tonn for 
EPS og opptil 2000 kr/tonn for 
solfangerfolie hvis innsamler 
finner nedstrømsløsning for 
fraksjon.
Grønt Punkt tilbyr ny avtale 
for 2019 til kommuner/
IKS for innsamling av plast 
og EPS som samles inn på 
gjenvinningsstasjonene. 
Forutsetningen er at plast og EPS 
holdes adskilt. Målsetningen er at 
minimum 70% av det som leveres 
inn på gjenvinningsstasjonen skal 
materialgjenvinnes. 

 
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. 

TREVIRKE
Lave temperaturer og høye 
strømpriser gir god etterspørsel 
på trebaserte brenselsfraksjoner, 
men så langt uten at dette har 
medført vesentlige prisøkninger. 
For fraksjonen ren flis var det 
ifølge EnergiRapporten en økning 
fra 1. august, fra 19 til 26 øre 
pr kWh for flis med mer enn 
35% fuktighet, og fra 20,5 til 
28 øre for flis med mindre enn 
35% fuktighet. For trebriketter 
økte prisen fra 19,7 øre til 24,7 

øre pr kWh, for fulle lass fritt 
opplastet ved fabrikk. Pellets, 
som hadde en kraftig prisøkning 
forrige vinter, fikk 1. august 
en reduksjon fra 40,5 til 37,3 
øre pr kWh for bulkleveranser. 
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 gjennom 
dette året. Malt og lakkert 
trevirke har fortsatt negativ 
verdi over hele landet, men er nå 
billigere å bli kvitt enn tidligere. 

TEKSTILER 
Tekstilbransjen i Europa har 
tatt resirkulering av tekstiler 
på alvor. Nederland er tidlig ute 
med å tilby resirkulerte tekstiler 
til produsenter. Wieland Textiles 
BV er et sorteringsanlegg 
for tekstiler som automatisk 
sorterer brukte tekstiler etter 
fibersammensetning og farge 
(The Fibersort). Tekstilfabrikken 
ReBlend forvandler gamle 
tekstiler til nye garn og tekstiler 
i samarbeid med Enschede 
Textielstad og spanske 
Recover. Danmark har også 
tatt tekstilavfallsproblemet på 
alvor. Undersøkelser viser at 
omtrent 90% av tekstiler brukt 
i offentlig eller ervervsmessig 
sammenheng i Danmark 
ender i et forbrenningsanlegg. 
Dakofa hadde 17.januar 
seminar for bransjen om denne 
problemstillingen.

AVFALL NORGES ÅRSKONFERANSE
OSLO, GARDERMOEN, 18. - 20. JUNI 2019

For å få til en sirkulær økonomi må 
det eksistere et samspill mellom 
menneskene, miljøet og markedet 
– de tre viktigste temaene for å skape 
en bærekraftig sirkulær fremtid! 

Vi gleder oss til å se deg i juni!

Du møter blant annet:

Bård Vegar Solhjell
WWF

Birgit M. Liodden
Oslo Business Region

Karin Greve-Isdahl
Storebrand



Stabilt, men mer kvalitetsbevisst marked

            www.batteriretur.no

Vi tar
ENERGISIKKERHET

på alvor



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

Baksiden

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

Et bærekraftig samarbeid

ANNONSE

Sirkel og Restaurant Rest inn
gikk i 2018 et samarbeid for å 
forene krefter i kampen for et 
mer bærekraftig samfunn. Dette 
ble høytidelig markert med et 
arrangement 22. januar.

Kokkene på Restaurant Rest har bestemt seg 
for å bygge en meny på råvarer som ellers ville 
blitt kastet, og ønsket seg et spesialprodusert 
servise i tråd med dette konseptet. Her 
ble Sirkel riktig partner, sammen med 
Restaurant Rest og Odd Standard i Stavanger 
spesialdesignet de et servise av resirkulert 
glass. 

– Sirkel var en soleklar partner å søke 
samarbeid med. Glass er en ressurs som 
virkelig støtter opp under ideen bak 
restauranten, sier eier Øystein Ruud. 

– Sammen med Restaurant Rest ønsker  

vi å vise hvordan bærekraft og gjen-
vinning spiller på lag, sier markeds- og 
kommunikasjonssjef i Sirkel, Gunhild Solberg.

Og 22. januar inviterte altså Rest og Sirkel 
til et restemåltid i restaurantens lokaler i 
Oslo sentrum. Maten var selvfølgelig laget 
av råvarer som ellers ville blitt kastet, og ble 
servert på servise laget av resirkulert glass. 
Både bransjefolk og engasjerte forbrukere 
kunne delta og oppmøtet var overveldende. 

– Vi er både stolte og glade over at så 
mange kom. Det viser at dette er et tema folk 
engasjerer seg i. Vi håper at de fremmøtte 
lærte noe og fikk inspirasjon til å tenke mer på 
gjenvinning og resirkulering i egen hverdag, 
sier Solberg.

I forbindelse med arrangementet ble det 
laget en installasjon som tok de besøkende 
med på en helt spesiell reise gjennom 
glassets verdikretsløp. Denne endte i et 
speilrom:

– Dette speilrommet eller «evighets-
rommet» som vi kaller det, er et symbol 

på glassets evige kretsløp, det kan jo 
gjenvinnes i det uendelige, sier Solberg. 

Elementene i installasjonen er bygget 
på moduler, noe som gjør den enkel å 
montere og demontere. Etter tilstelningen 
ble den fraktet til Onsøy og står nå 
montert der. Solberg åpner for at også 
andre samarbeidspartnere kan bruke 
installasjonen om de ønsker.

– Vi har mange gode samarbeidspartnere 
og vi åpner absolutt for at de kan bruke 
installasjonen. I tillegg ser vi for oss at 
også aktører i andre industrier som jobber 
for det samme som oss kan bruke den, 
avslutter hun.

På en seng av resirkulert glass. Rest benytter blant 
annet dette serviset laget av Formbar Glass og  
Odd Standard. 

Rest serverte restebasert mat som i denne 
omgangen ble spist helt opp.

Installasjonen av resirkulert glass ender 
i et effektfullt speilrom.


