
TIDSSKRIFT FOR AVFALL OG GJENVINNING

NR. 2 • APRIL 2019 • ÅRG. 25

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Kretsløpet på nett: www.kretsløpet.no – Regelmessige oppdateringer.   

130 avfallsbranner 
på tre år               side 8



A part of San Sac Group

Mobil gjenbruksstasjon med kontor er utviklet for kommunal 
avfallshåndtering og kan ta i mot EE- og farlig avfall, keramikk 
og porselen, trevirke, metall,  mm.

Vårt mål er sammen med våre kunder å utvikle avfalls- og 
kildesorteringsløsninger som resulterer i mer innsamlet avfall 
og renere fraksjoner.

Vi har gleden av å ønske BNS Miljø velkommen 
til EnviroPac- familien
Med avfallscontainere fra både ILAB og BNS Miljø i vårt sortiment, dekker vi nå de fleste 
områder til innsamling og oppbevaring av avfall. I tillegg til standard sortiment finnes en rekke 
spesialløsninger utviklet for å møte kundenes behov.

Vi lar vår mobile gjenbruksstasjon med kontor være et godt eksempel på dette:

EnviroPac Gruppen består av fire selskaper i Norge, EnviroPac, Euroteknikk, BNS Miljø og EnviroPac Utleie.  
Gruppen er en del av San Sac Group, hvor alle selskaper har virksomhet innen utstyr til avfallsbehandling.

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

Med dette går en større andel av avfallet til 
gjenbruk og gjenvinning. Sammen går vi 
for 65 % materialgjenvinningsgrad i 2035!

BNS Miljø 
blir en del av 

EnviroPac
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Avfallsbranner er igjen godt stoff, spektakulære bilder av høye flammer, 
evakuering av naboer og stenging av toglinjer vil alltid være dramatisk 
nok til store oppslag. Rett før Kretsløpet går i trykken når også det 
oppsiktsvekkende søksmålet mot Vestfold Interkommunale Brannvesen 
etter den siste Revac-brannen fram til riksmediene. 

I rapporten som er omtalt i dette bladet (side 8) framgår det at 
brannvesenet rykket ut til branner på avfallsanlegg 130 ganger i løpet 
av årene 2016-2018. Det er ikke funnet belegg for at det er oftere enn 
tidligere år, ei heller for at det brenner oftere i norske avfallsanlegg enn 
hos tilsvarende virksomheter i nabolandene. 

Men dette er en mager trøst. På de fleste avfallsanlegg ligger det 
betydelige mengder materiale med høy energi, som kan gi næring til 
voldsomme branner med kraftig røykutvikling. Og selv om ingen kommer til 
skade og de materielle skadene kanskje er begrensede, er en slik brann nok 
til å påføre samfunnet store kostnader. Før i tida var det kanskje akseptert 
at det reiv litt i nesa, og nok bare å lukke vinduet om det kom litt røyk 
sivende. Slik er det ikke lenger, den tida kommer heller ikke tilbake – og det 
er det ingen grunn til å beklage.

Da den omtalte brannrapporten ble presentert på en MEF-samling nylig 
opptrådte også Svein Arne Aas fra forsikringsselskapet If. Han la ikke 
skjul på at selskapet hadde begynt å stille klare krav til avfallsselskapene 
som var forsikret hos dem, noe som hadde resultert i «at en del ikke er 
kunder hos oss lenger».  Han hadde også kommet til at det ikke er mulig 
å gardere seg mot branntilløp i håndteringen av et stadig mer komplekst 
avfall, vekten må legges på å utstyre seg slik at disse tilløpene ikke får 
utvikle seg. – En røykvarsler i taket åtte meter over avfallet koblet til et 
vanlig sprinkelanlegg er rett og slett ikke godt nok.Temperaturfølsomme 
alarmer, kontinuerlig overvåking og skumkanoner som også kan fungere 
automatisk, er det som skal til, sa han blant annet.

Vi vil råde avfallsbransjen til virkelig å lytte til disse rådene. Som tidligere 
omtalt blir det stadig vanskeligere å få etablert avfallsanlegg i rimelig 
nærhet til der avfallet oppstår – altså der det bor og arbeider folk. Dette 
vil selvsagt bare forverre seg dersom nye branner resulterer i evakuering 
og nedstengninger med påfølgende medieoppslag.  Det er derfor langt 
mer konstruktivt av et forsikringsselskap å stille konkrete krav til kundene 
sine enn å fremme krav i hundremillionersklassen til brannvesenet.  Alle 
kan selvsagt gjøre feilvurderinger i en bokstavelig talt opphetet situasjon, 
men vårt felles instrument til å ivareta brannsikkerheten bør ha vår 
tillit og kunne utføre jobben sin uten potensielle erstatningssøksmål 
hengende over seg.  Her er det faktisk også et poeng at brannslukking 
er et kommunalt ansvar, og at etatenes styrende organer dermed er 
befolket med lokalpolitikere. Som altså også avgjør saker om lokalisering av 
avfallsanlegg.

« – En røykvarsler i taket åtte meter over avfallet 
koblet til et vanlig sprinkelanlegg er rett og slett ikke 
godt nok. »
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OPPLAGSKONTROLLERT

Forsiden: 
Natt til 23. mars kl 0440 oppsto det en brann i EE-avfallet som 
var lagret hos Metallco på Gjøvik. Den ble registrert av bedriftens 
IR-kameraer og 110-sentralen ble varslet øyeblikkelig. Politi og 
brannvesen kom til stedet bare få minutter senere – da tok politiet 
dette bildet. 

IN
N

H
O

LD

Brann – nok en gang  
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Forsikringsselskapet Berkley 
Insurance Nordic har utbetalt 145 
millioner kroner i skadeoppgjør 
til Revac og eiendomsselskapet 
Holmaas etter den siste Revac-
brannen i 2017. De pengene vil 
forsikringsselskapet ha tilbake, 
og ifølge nyhetsbrevet INSIDER 
er det sendt et tilsvarende 
krav videre til Vestfold Inter-
kommunale brannvesen (Vib).

Forsikringsselskapet mener 
at brannvesenet må ta ansvaret 
for de store og kostbare skadene 
brannen forårsaket og begrunner 
det med følgende:
1.  Brannvesenet stanset Revacs 

eget industrivern som var 
igang med slokkingen.

2.  Brannvesenet koblet seg på 
vannledninger slik at Revacs 
eget overrislingsanlegg ble 
satt ut av drift

Ny EE-avfallsbrann 
førte til evakuering
Natt til lørdag 23. mars førte en brann  
i EE-avfall hos Metallco på Gjøvik til at 68 av 
nabolagets beboere ble evakuert og til at 
Gjøvikbanen ble stengt. Brannen ble oppdaget 
av et varmesøkende kamera, få minutter senere 
brant det heftig med stor røykutvikling. Men 
brannvesenet kom raskt til stedet og hindret 
vesentlige bygningsskader.

Brannen oppsto i et lager av 
EE-avfall hos bedriften Metallco 
Ee Norge i Hunndalen ved Gjøvik. 
Ifølge brannvesenet var det et 
lager av EE-avfall på rundt 200 
tonn som brant og røykutvik-
lingen var kraftig. Beboerne i 
området ble derfor varslet via 
SMS-meldinger om at evakuering 
ville bli iverksatt.

Daglig leder Morgan Brenden 
vil ikke spekulere i brannårsaken, 
han sier til Oppland Arbeiderblad 
at det er vanskelig å gardere seg 
helt mot denne typen branner. 
Brenden forteller videre at noen 
binger for oppbevaring av avfall 
er ødelagte og må rives, men at 
det ellers er beskjedne bygnings-
skader. Han beklager overfor 
beboerne som ble evakuert og 

roser nødetatene som reagerte 
raskt og effektivt. Han sier 
også at bedriften har oppsam-
lingstanker for slukkevannet og 
raskt fikk inn pumpebiler som 
fraktet vannet til renseanlegget 
i Raufoss industripark, slik at det 
ikke har vært avrenning som kan 
forurense Hunnselva. 

Brannvesenet satte inn store 
ressurser, i løpet av kort tid var 
seks tankbiler og et mann-
skap på 30 fra Gjøvik og flere 
nabokommuner på plass. Det 
ble jobbet med fullt røykdykker-
utstyr og brannen kom relativt 
raskt under kontroll. Beboerne 
kunne flytte hjem igjen i løpet 
av dagen og Gjøvikbanen ble 
også åpnet for trafikk igjen.

J.B.

Kraftig røykutvikling fra det brennende EE-Avfallet førte til at det ble 
besluttet å evakuere naboer. Foto: Vestre Toten brannvesen.

Geminor skal levere 
plast til Quantafuel
Etter et mangeårig svangerskap 
er Quantafuel i ferd med å bygge 
en fabrikk i Danmark som ved hjelp 
av en katalysatorprosess skal 
gjenvinne plastavfall til drivstoff. 
Og nå har selskapet inngått en 
avtale med Geminor om levering 
av avfallsplast til denne bedriften.

Fabrikken i Skive skal ifølge 
pressemeldingen stå klar i løpet 
av tredje kvartal og kunne ta imot 
«opp til 20 000 tonn plastavfall 
i året». Om noen synes de har 
hørt om Quantafuel lenger har de 
rett, selskapets har holdt på siden 
2007 og selskapets planer om å 
produsere drivstoff av plastavfall 
ble omtalt i Kretsløpet i 2015.  
I 2016 fikk selskapet tilsagn om 
10,5 millioner i støtte fra Enova for 
å bygge anlegg i Nes på Romerike. 
Men her har det foreløpig ikke 
skjedd noe, i stedet kommer det 
altså et anlegg i Danmark, etter at 
Skive kommune har gitt gunstige 
vilkår for etabler ingen i nærings-
parken GreenLab.

Prosessen går ut på at plast-
avfallet varmes opp til 450 grader 
i en oksygenfri atmosfære og 

dermed blir til gass. Ved hjelp av 
den patenterte katalysatoren 
syntetiseres denne gassen til 
hydrokarbonkjeder med 10-20 
karbonatomer, som skal bli til 
750-800 liter ren syntetisk 
lavkarbon-diesel pr tonn plastav-
fall som puttes inn.

Og Geminor skal altså gjennom 
en nylig inngått samarbeidsav-
tale bidra til at denne virksom-
heten får råstoff.

 – Quantafuels drivstoffpro-
duksjon er helt banebrytende 
og en næring vi ønsker å være 
en del av. Da avfallsbehandlerne 
i Norge eller resten av Europa 
ikke er kjent med produksjons-
behovene til Quantafuel, blir 
det vår oppgave å få disse til å 
forstå hvilke krav som stilles til 
plastkvaliteten og håndteringen, 
og på den måten få leveransene 
til å fungere på alle nivåer. Vi 
ser frem til å bidra i utviklingen 
av bærekraftig resirkulering av 
plastavfall, sier Ralf Schöpwinkel 
i Geminor, ifølge en pressemel-
ding de selv har sendt ut.

Forsikringsselskapet 
krever erstatning etter 
Revac-brannen

3.  Brannvesenet stanset Revacs 
industrivern som var igang 
med hjullaster for å fjerne 
metall fra haugen som brant.

Berkley sier at Vib må 
forberede seg på å møte i retten 
dersom de ikke betaler. Vib-sjef 
Per Olav Pettersen sier at han 
opplever kravet som svært 
spesielt. – Jeg har ikke hørt om at 
noe brannvesen har fått lignende 
krav fra et forsikringsselskap, sier 
han. 

Men leder i Vibs represen-
tantskap, Holmestrand-ordfører 
Alf Johan Svele, sier at kravet 
bygger på noe av det som har 
vært en diskusjon rundt Vib. 
Svele viser til at Kontrollutvalget 
i vertskommunen Re har bedt om 
forvaltningsrevisjon, og avventer 
rapporten.



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 andre sekker med eget logotrykk? 

Vi kan levere ferdige pakker med både big bags og plastsekker til aksjonen. Vi har 
også en egen ryddesekk - perfekt til andre vårryddeprosjekter! 

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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GJENVINNING

Skal ta papirsortering 
til et nytt nivå
Når dette leses er det nye papirsorteringsanlegget hos Norsk 
Gjenvinning på Haraldrud i gang med testkjøring. Det er 
 garantert for å kunne å sortere 20 tonn papp og papir i timen,  
i første omgang til 97,5 prosent rene fraksjoner.

Av Johs. Bjørndal

Fabrikksjef Hans Eid og driftsleder Tony Brei-
rem-Randin legger ikke skjul på at de gleder 
seg til å få i gang det nye anlegget som nå 
nesten er ferdig montert. Etter at brannen 
i mars 2018 ødela det gamle sorterings-
anlegget har det blitt jobbet på spreng for 
å få på plass et nytt. Og valget falt altså på 
et heldigitalisert anlegg fra selskapet Bulk 
Handling Systems (BHS) i Oregon, der optiske 
VIS-enheter samspiller med de såkalte 
Max-enhetene, roboter som sorterer lynraskt 
ved hjelp av vakuumdyser. Og dersom det 
kommer inn en batch med mange uønskede 
objekter gir robotene beskjed, slik at 
programmet til de optiske enhetene endres, 
vinklene til de mekaniske siktene justeres 
og til slutt om at matehastigheten skal 
reduseres, slik at kvaliteten på sorter ingen 
opprettholdes.

BARE EN OPERATØR
Ifølge Eid og Breirem-Randin finnes det ikke 
maken til anlegget som nå er montert på 
Haraldrud noe sted i verden. – Det finnes 
flere anlegg i verden som leverer samme 
kvaliteten, men de løser det ved mye manuell 
arbeidskraft. Et anlegg vi besøkte i USA 
hadde 93 operatører pr skift for å oppnå 
kvaliteten vi sikter etter. Det er ikke aktuelt 
her, vi satser på robotisert sortering og vil 
kunne kjøre anlegget med en person, som 
hovedsakelig skal overvåke at det ikke følger 
uvedkommende objekter med den ferdig 
sorterte pappen, forklarer de.

ØVING GJØR MESTER
Systemet skal også være i stand til å 
 akkumule re kunnskap om objektene som 
sorteres, altså «lære seg selv» å bli bedre. 

Det kan også hente informasjon fra eksterne 
kilder. Adis Cengic, som for tiden har 
pappaperm, men skal overta som fabrikksjef 
på Haraldrud når den er over, presenterte 
opplegget på Avfall Norges gjenvinnings-
seminar midt i mars. Han forklarte der at 
dersom det kommer et objekt som systemet 
ikke gjenkjenner, så sjekkes det automatisk 
mot eksempelvis hele googles bildedatabase. 
– Når systemet er ferdig innkjørt skal vi opp 
i 99 % renhet, det er også meningen å kjøre 
tre skift, fra mandag kl 6 til fredag kl 22, 
forklarte han.

STORT POTENSIALE
Spørsmålet er om det er lønnsomt å investere 
så mye i å sortere en fraksjon med synkende 
volum. Det er ikke Cengic i tvil om.  
– Rundt en million tonn papir og papp kommer 
på markedet hvert år i Norge. Vi anslår at 
30-40 prosent av dette ikke samles inn som 
returpapir og at bare rundt halvparten idag 
sorteres. Det er derfor et stort potensiale for 
å få større verdier ut av denne fraksjonen, 
ved å øke både volumet og kvaliteten på 
sorteringen. Betalingsviljen er avhengig av at 
vi leverer og garanterer god råvare hver dag, 

Hans Eid (t.v.) og Tony 
Breirem-Randin foran baller 

med mixed paper klare for 
levering. De ser virkelig 

fram til at det nye anlegget 
skal kunne sortere papiret 
i renere og mer verdifulle 

fraksjoner.
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MolokClassic Metro undergrunnscontainerAvfallsbrønn og 
overfl atecontainer

Markedets mest arealeffektive nedgravde løsning. MolokDomino® tilbys som 
– semi undergrunn – og kan effektivt kombineres som en overfl ateløsning. 
Hver container rommer inntil 5000 liter og kan deles i inntil 3 avfallsfraksjo-
ner. Tømming med den anerkjente Molok® trålsekkprinsippet eller med hard 
innercontainer.

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

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

Miljøfyrtårn bedrift

KOMPLETT 

PRODUKTPROGRAM
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slik at kundene føler trygghet. Det er det vi 
skal få til med denne investeringen, en vinn-
vinn situasjon for både kundene våre, miljøet 
og oss, sier Cengic.

FEM FRAKSJONER
I dag tar Norsk Gjenvinning årlig imot rundt 
100 000 tonn av den såkalte fiberfraksjonen 
til sitt anlegg på Haraldrud. Rundt halvparten 
skriver seg fra husholdningene i Oslo og 
en del andre kommuner. Hans Eid forteller 
at volumet på den såkalte de-ink-frak-
sjonen – altså lesestoff – reduseres, men at 
dette kompenseres med økende mengder 
 emballasje. – Haugene som kommer inn blir 

stadig brunere, sier han. Det nye anlegget 
skal sortere materiale i fem fraksjoner, pluss 
en finfraksjon som går til forbrenning. De 
fem fraksjonene er de-ink, bølgepapp, mixed 
paper, drikkekartong og plastfolie, som alle 
har positiv verdi. Siden brannen har sorter-
ingen på Haraldrud vært temmelig enkel og 
mye har blitt levert videre som mixed paper, 
en fraksjon som ikke er godt betalt. Men det 
er det altså snart slutt på.

« – Når systemet er  ferdig 

innkjørt skal vi opp i 99 % 
 renhet….»

Et automatisk papirsorteringsanlegg må fordele papiret godt utover for å ha stor 
kapasitet. På Haraldrud splittes strømmen i to og hver del fordeles ut på et bredt 
bånd før det går inn i den optiske enheten for identifisering.

Fra de optiske enhetene i bakgrunnen, går informasjonen lynraskt til plukkerobotene 
i forgrunnen som sorterer ved hjelp av vakuum.

Påtroppende 
fabrikksjef 
Adis Cengic 
presenterte 
det nye pa-
pirsorterings-
anlegget på 
Avfall Norges 
gjenvinnings-
seminar nylig. 
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AKTUELLT

En kartlegging av 65 branner  
i avfalls- og gjenvinningsbran-
sj en i Norge viser at halvparten 
av dem oppstår i restavfallet. 
Selvantennelse oppgis som den 
klart hyppigste brannårsak.

Av Johs. Bjørndal

Det er Nomiko som har kartlagt avfalls-
brannene på oppdrag fra MEF, avdeling for 
gjenvinning. Det har munnet ut i en 40 siders 
rapport som ble presentert på en MEF-sam-
ling på Gardermoen 22. mars. Den inneholder 
i tillegg til en oversikt over brannfrekvens 
og antatte årsaker også et kapittel med til 
sammen 31 anbefalte tiltak på anleggene, 
om alt fra utformingen av anleggene til 
mottakskontroll og installering av varme-
søkende kameraer. Blant disse rådene er 
kortest mulig lagringstid for avfallet og 
tilstedeværelse ved kverning eller annen 
maskinell håndtering av avfallet.

RÅD TIL MYNDIGHETENE
Også myndighetene får råd i rapporten,  
men ikke flere enn to:
1. Utarbeide en brannrisikoveileder for 

avfallsbransjen. 
 Dette kan naturligvis gjøres av bransjen 

selv, men rapporten anbefaler at det skjer 
i regi av DSB, «for å sikre et best mulig 
resultat og godforankring».

2. Etablere et nasjonalt register over branner 
i avfallsanlegg. Det framgår nemlig av 
rapporten at statistikken er temmelig 
mangelfull før 2016. Da ble rapporte-
ringssystemet BRIS innført, dette gir 
oversikt over alle oppdrag som brann- og 
redningstjenesten, og her er det registrert 
130 branner i avfallsanlegg i årene  
2016-18. 

SYNSING OM BRANNÅRSAKER
Rapporten har altså fått nærmere opplys-
ninger om akkurat halvparten av disse og 
den baserer seg hovedsakelig på svarene fra 
26 avfallsanlegg som er blitt kontaktet. Her 
framgår det at man bare sjelden vet akkurat 
hva som forårsaket brannen, opplysningene 
begrenser seg gjerne til hvor og i hva slags 
avfall den oppsto. Rundt halvparten oppsto 
i det som i rapporten omtales som omlaste-

Halvparten av alle branner 
oppstår i restavfallet

haller, der altså avfall lagres innendørs. 
Og det er altså restavfall – som i praksis 
inneholder alt mulig – som oftest begynner å 
brenne. I en god del tilfeller oppgis batterier 
i avfallet som den sannsynlige årsaken til 
selvantennelse. 

MER ENN FØR?
Rapporten inneholder i tillegg opplysninger 
fra de øvrige nordiske land, men også her er 
statistikken mangelfull. Det er ikke funnet 
noe som tyder på at det er flere avfalls-

Det er Eirik 
Wormstrand, 
Guro Milli og 
Sverre Valde 
i Nomiko som 
har utarbeidet 
rapporten 
Branner i 
avfallsbran-
sjen – årsaker 
og tiltak.

Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.

branner i Norge enn i nabolandene. Og selv 
om avfallsbranner har fått stor oppmerk-
som het de siste årene er det heller ikke 
funnet holdepunkter for at det er flere av 
dem enn tidligere. – Det er vel heller slik at 
hver enkelt brann medfører større tap og år 
får mer oppmerksomhet enn før, noe som 
betyr at det er viktig for bransjens omdømme 
å redusere brannfrekvensen, sa Sverre Valde 
da han presenterte rapporten.

Hele rapporten er lagt ut på MEFs 
 nettsider, www.mef.no.



Grønt Punkt Norge inviterer hele næringslivet til å gi sitt plastløfte. 
Målet er å øke bruken av resirkulert plast i all emballasje, unngå unødvendig 

bruk av plast og designe emballasjen for gjenvinning. Sammen kan, 
og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte. 

Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 
2025/2030. EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje er 

50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030. 

Les mer på plastløftet.no

INVITASJON
TIL BEDRIFTER SOM SELGER 

VARER MED EMBALLASJE



10 |                            | nr 2 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

PORTRETTET

– Ja, det synes jeg absolutt. Jeg legger ikke 
skjul på at jeg lenge var en av dem som tvilte 
på om det var riktig å åpne for å likestille 
private medlemmer, men etter hvert kom jeg 
til at det var rett vei å gå.  Mange av våre 
medlemmer er også med enten i KS Bedrift 
eller i NHO, og får ivaretatt sine behov for 
juridisk kompetanse og arbeidslivsspørsmål 
der. Vi skal være en faglig kompetent orga-
nisasjon mellom disse og skal arbeide med 
spørsmål som en samlet bransje er opptatt 
av – for eksempel omdømmebygging og ikke 
minst rekruttering. I løpet av de neste ti årene 
går veldig mange av de som har vært i bran-
sjen nærmest fra starten av med pensjon.  
De må erstattes. Det jobber Avfall Norge 
målbevisst med, noe jeg føler at en samlet 
bransje slutter opp om. De største private 
aktørene er nå kommet med og vi får stadig 
nye medlemmer, også fra bransjer som ikke 
driver avfallsbehandling. Medlemsmassen 
øker og blir mer kompleks.

– Dette har vel endret organisasjonen, det 
går ikke lenger an å drive lobbyvirksomhet for 
større kommunalt ansvar?

– Nei, en del diskusjoner om hvem som 
skal gjøre hva – for eksempel forhandlinger 
knyttet til produsentansvaret – kan overlates 
til KS. Men jeg opplever at Avfall Norge i 
kraft av sin faglige kompetanse har vunnet 
stadig større respekt og blir flittig brukt som 
sparringpartner av myndigheter og  
politikere, også mens sakene er i prosess. 
Vi ser også at våre synspunkter har fått 
gjennomslag i de beslutningene som tas. Å få 
inn de private aktørene har naturligvis endret 
organisasjonen, det har i hvert fall endret 
styrearbeidet. Norsk Gjenvinnings konsern-
sjef kom inn i styret for et par år siden med 
sin erfaring og kompetanse, og det har vært 
svært positivt.

– På Avfall Norges forrige generalfor-
samling ble det vedtatt en halvering av 
kontingenten. Gjør ikke dette det vanskelig 
å opprettholde det aktivitetsnivået dere 
ønsker?

– Endringen ble gjort i erkjennelse av at 
det nye kontingentsystem (beregnet ut fra 

En endringsvillig leder
Berit Pettersen er direktør i Reno-Vest, det interkommunale 
avfallsselskapet i Vesterålen. Men hun er også styreleder i Avfall 
Norge, organisasjonen som de siste fire årene har forsøkt å favne hele 
avfallsbransjen. Spørsmålet er om det har vært vellykket? Tekst: Johs. Bjørndal

Illustrasjon: Knut Høihjelle

medlemsbedriftenes totale kostnader, red.
anm.) gjorde medlemskapet for dyrt for de 
store aktørene. I stedet innførte vi altså en 
frivillig prosjektkontingent, som mange har 
respondert positivt på. Målet er naturligvis å 
være så gode at det skapes en aktivitet og 
portefølje av prosjekter som fyller det gapet 
som reduksjonen i den ordinære kontin-
genten skaper. 

 – Da må det vel være ganske ubeleilig at 
fagdirektør Henrik Lystad forlater organisa-
sjonen?

– At han etter 16 år i Avfall Norge vil ha nye 
utfordringer må vi akseptere. Han har gjort 
en stor innsats i Avfall Norge. Vi ønsker ham 
lykke til videre og vi kommer fortsatt til å ha 
et godt samarbeid.

– Det diskuteres stadig navneskifte, og 
det snakkes til og med om at organisasjonen 
Avfall Norge vil være overflødig om 30 år. 

– Det kan man jo håpe på, men jeg er skep-
tisk. Noe restavfall vil det nok fortsatt være. 
Men jeg tror alle som produserer varer om 30 
år vil se det som helt naturlig å ta produktene 
tilbake og å benytte gjenvunne råvarer i 
produksjonen. Avfall Norge er da ikke lenger 
noe naturlig navn på vår organisasjon.  Å 
bytte navn er etter min mening overmodent, 
i Finland har vår søsterorganisasjon byttet til 
Sirkulær Kraft Finland.

Berit Pettersen er som nevnt direktør for 
Reno-Vest, en jobb hun har hatt i ti år. Hun 
overtok et selskap med anstrengt økonomi og 
en del uro i organisasjonen.  I dag har Reno-
Vest – som ble etablert i 1974 og dermed er 
en av landets eldste interkommunale avfalls-
selskap – en velordnet økonomi og scorer helt i 
landstoppen på kundetilfredshet. All innsam-
ling foregår i egenregi og landets eldste opti-
bag-system har sortert poser i mer enn 20 år. 
Og avfallsgebyret er ifølge Pettersen ca 400 
kroner under gjennomsnittet for Nord-Norge. 
Selskapet tar også hånd om en solid andel 
av Vesterålens næringsavfall og etablerte i 
fjor faktisk en egen biloppsamlingsplass ved 
selskapets anlegg på Ramnflauget ved Sort-
land. - Dette har vært en suksess og dekket et 
tydelig behov, sier Pettersen.

– Er det ikke betenkelig at et hovedsakelig 
gebyrfinansiert selskap tar så stor plass 
lokalt?

– Nei, jeg ser ikke noe galt i det. Kommu-
nene har ansvaret og vi gjør de oppgavene 
det er behov for. Området vårt har store 
avstander og på mye av det vi holder på 
med er det ikke noe interessant marked 
for private. Og selvkost er et bra prinsipp, 
forbrukeren betaler kostpris på de tjenestene 
som utføres. Det finnes gode og dårlige 
selskaper uavhengig av eierskapet og jeg 
er lei av å høre plata om «at vi bare kan 
velte kostnad ene over på abonnentene». 
Vi har hele tiden fokus på effektivitet og 
kostnadskontroll og i tillegg tar vi altså et 
samfunns ansvar på vegne av eierne. Det 
kan være alt fra enkle ting som å dra fram 
dunken for de eldre, til å organisere aksjoner 
mot marin forsøpling. Jeg er opptatt av å få 
ting gjort, ikke finlese juridiske dokumenter 
for å plassere ansvaret hos noen andre. Jeg 
føler heller ikke at det er problematisk å skille 
monopolvirksomheten og de konkurranseut-
satte aktivitetene, de drives av forskjellige 
selskaper med separate regnskap som føres 
eksternt. Alle kostnader blir fordelt pr tonn og 
det er i tilfelle husholdningene som tjener på 
at vi har flere tonn å fordele dem på.

– Og når det gjelder innsamling har vel 
utviklingen de siste to årene avgjort gått i 
retning egenregi?

- Jeg synes det er en fordel at vi har fått 
tildelt enerett fra eierne på innsamling, vi har 
god kontroll og jevnlige møter med renova-
tørene som gjør en fantastisk jobb i møte 
med kundene. Vi har også vært opptatt av at 
renovatørene ikke skal ligge lavest på lønns-
stigen og at de skal ha samme arbeidstid som  
administra son og produksjon – vi vil ikke at 
det skal være «oss og dem». Men jeg har 
absolutt ikke noe prinsipielt imot å sette 
innsamlingen ut, Reno-Vest gjorde det fram 
til 2008. At vi har hatt flere store konkurser 
blant de private innsamlerne synes jeg bare 
er trist, og jeg tar av meg hatten for de som 
bretter opp ermene og rydder opp etterpå. 

›
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› – Er det ikke en selvmotsigelse at det er 
avfallsselskapene, som lever av å håndtere 
avfall, som har ansvaret for å arbeide for 
avfallsreduksjon?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er tvert imot 
naturlig at vi som har greie på avfall tar den 
jobben det er å bevisstgjøre barn og unge 
og lære dem ressursvennlig adferd. Vi jobber 
hele tiden hardt for å bringe avfallet oppover 
i avfallspyramiden. At vi også har ansvar for 
det øverste trinnet – avfallsreduksjon – synes 
jeg er helt naturlig. Jeg ser også dette som 
en del av samfunnsoppdraget vi utfører på 
vegne av eierne. Politikerne har for eksempel 
nå et sterkt ønske om å begrense plast-
bruken. Det krever en formidabel nasjonal 
innsats å få dette til – og den skal vi selvfølg-
elig bidra til.

– Her er det kanskje litt å gå på, med 37 % 
forurensning toppet Reno-Vest fjorårets liste 
fra Grønt Punkt over leverandører med mest 
forurensninger i den innsamlede plastembal-
lasjen. 

– Ja, det var for dårlig. Men ordningen var 
helt nyetablert og sorteringen av de blå 
posene med plast og handleposene med 
restavfall fungerte ikke som den skulle. 
Nå skal vi levere ut ruller med hvit plast til 
restavfallet, slik at det blir lettere å skille ut 
disse i anlegget. Når det gjelder de andre 
fraksjonene, er husholdningskundene i 
Vesterålen blant de beste. Det gjelder også 
selskapets målinger på omdømme og kunde-
tilfredshet, der vi skårer høyest av alle på 
Sentios målinger.

– Så resultatet skyldes ikke at optibag-an-
legget nå har avtjent verneplikten?

– Nesten alle komponentene er skiftet ut 
siden starten, vi har brukt mye penger på 
anlegget og det fungerer bra. Men det er 
klart at vi ser på nye muligheter, robotsort-

eringen som nå kommer er jo veldig spen-
nende. Men avfallsmengden som samles inn 
fra husholdningene er nå på vei nedover, det 
må også tas i betraktning når beslutning om 
nye løsninger skal tas.

Restavfallet fra Reno-Vest håndteres 
av Geminor og går til forbrenning i Sverige, 
slik det har gjort helt siden deponiforbudet 
trådte i kraft. Kortreist er løsningen ikke og 
det koster rundt 1100 kroner pr tonn å bli 
kvitt restavfallet. Det synes Berit Pettersen 
er nok, noen forbrenningsavgift for å stimu-
lere sortering og gjenvinning vil hun ikke ha.

– Nei, det vil slå urettferdig ut, i Nord-
Norge er avfallsbehandlingen endelig dyr 
nok. Jeg mener skjerpede krav til sortering og 
gjenvinning til næringslivet er en bedre vei å 
gå. Avfallshåndteringen er for dårlig både hos 
næringslivet og offentlige etater og oppf-
ølgingen er tilfeldig. Her tror jeg det er mye å 
hente på å innføre samme regelverk som for 
husholdningene, sier hun.

Det Berit Pettersen derimot vil ha, er mer 
ungdom inn i avfalls- og gjenvinnngsbran-
sjen. – Vi har ført en bevisst rekrutteringspoli-
tikk i Reno-Vest og ser tydelig hvilken energi 
og dynamikk unge mennesker bringer inn i 
organisasjonen. Selvsagt må vi samtidig ta 
vare på erfaringen og de gode holdningene 
som godt voksne arbeidstagere har, men skal 
vi nå målene vi har satt om digitaliser ing, 
modernisering og utvikling av tilbudet 
trenger vi yngre krefter og ny kompetanse. 
Utviklingen går brennkvikt, i dag bruker vi 
droner til å kartlegge marin forsøpling. På 
nasjonalt dronesenter på Andøya, som vi 
samarbeider med, har vi fått informasjon om 
at vi om to år kan bruke droner til å hente 
bigbags som for eksempel kan inneholde 300 
kg strandsøppel. Det er en stor oppgave å 
formidle hvilken interessant og framtidsrettet 

virksomhet vi driver, sier hun entusiastisk.
Berit Pettersen er økonomiutdannet og har 

tidligere hatt ansvar for økonomien på Stok-
marknes sykehus, hun har også hatt lederstil-
linger innenfor skipsbygging og byggevare-
bransjen. Damen er fra Andøya, men har bodd 
andre steder i Vesterålen de siste 30 årene. 
Men nå er ringen i ferd med å sluttes, hun har 
restaurert fritidsboligen på Andøya sammen 
med mannen Roy og skal snart flytte 
tilbake. Begge brenner for næringsutvikling 
i kommunen, som altså er i ferd med å miste 
sin flystasjon og dermed største arbeidsgiver. 
Men Roy er daglig leder for Andfjord Salmon, 
et selskap som er i ferd med å etablere 
verdens største såkalte gjennomstrømnings-
anlegg for oppdrett på land. – Vannet skal 
hentes på 170 meters dyp og er garantert 
lusefritt. Og slammet skal samles opp og bli 
til biogass og jordforbedringsmiddel. Dette vil 
virkelig bli et oppdrettsanlegg i sirkulærøko-
nomiens ånd, sier Pettersen entusiastisk, og 
legger til at bedriften selvsagt har meldt seg 
inn i Avfall Norge.

Lederen i Avfall Norge betror oss også at 
hun er glad i å sy, spesialiteten er babyposer 
som hun har produsert langt flere av enn 
det som er nødvendig til de fem barnebarna 
som de tre voksne sønnene har sørget for. 
Disse (altså barnebarna) risikerer for øvrig å 
bli transportert rundt på Andøya i tilhengere 
bak el-syklene som Berit og ektemannen har 
skaffet seg. – Vi er veldig glad i å sykle og 
med elsyklene har vi utvidet aksjonsradien 
kraftig, sier hun fornøyd. 

« …. jeg er lei av å høre plata 
om «at vi bare kan velte kostnad-
ene over på abonnentene. »

PORTRETTET

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  



Kilder: Ulefos Jernværk Cappelen Group, autoretur.no 
Autoretur - Miljørapport 2017

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel jern og stål. 
Jern fra norske vrakbiler sorteres ut ved fragmenteringsverkene og selges tilbake til støperier. Mange av kumlokkene i Norge er laget 
med jern og stål fra norske vrakbiler. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for gjenvinning av bil. I 2018 klarte vi en material-
gjenvinningsgrad på 87,7% og en total gjenvinningsgrad på 97,4%, godt innenfor myndighetenes krav om å gjenvinne 95%. 
Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som ikke vil bli våte på beina.

AUTORETUR
Bi lbrans jens eget  re turse lskap

autoretur.no

SE VIDEO: u.nu/u7fs

Stålet fra norske vrakbiler 
blir til nye kumlokk.
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›

GJENVINNING

Noe av husholdningsplasten fra 
Norge havner ved Fortums  
anlegg i Riihimäki i Finland, 
men det aller meste av råstoff-
et ved plastgjenvinnings-
anlegget er finsk.

Av Astri Kløvstad

Foreløpig er anlegget i Finland det eneste 
plastgjenvinningsanlegget Fortum har, men 
planen om et anlegg nummer to foreligger, 
og det skal komme i Norge. Mer om det på 
side 17. Det var i 2016 at energiselskapet 
Fortum kjøpte opp gjenvinningskonsernet 
Ekokem, som da ble en del av Fortum Waste 
Solutions. Anlegget i Riihimäki behandler 
både husholdningsavfall, næringsavfall, 
og farlig avfall, bortsett fra radioaktivt og 
eksplosivt avfall. Og i 2016 ble anlegget som 
gjenvinner emballasjeplast fra husholdning  -
e   ne startet opp.

– Det er relativt enkelt å resirkulere 
emballasje plast, sammenlignet med annen 
plast, for vi vet i stor grad hva den består av. 
Du må likevel forstå plasten, for den kan ha 
ulike former for tilsetninger og fyllstoffer, og 
den må sorteres  slik at vi får fraksjoner som 
kan gjenvinnes. Og er det farlige stoffer i den, 
kan den ikke gjenvinnes.

Det sa Kirsi Rantala som er råvareansvarlig 

Gammel plast blir som ny 
       i Fortums anlegg i Finland

ved anlegget, da deltakerne på Avfall Norges 
studietur om plastgjenvinning kom på besøk i 
slutten av februar. I tillegg til emballasjeplast 
fra husholdningene mottar anlegget noe 
plast fra næringslivet.

INNBYGGERNE TAR FØRSTE  
SORTERING
Rantala fortalte at innsamlingen av hushold-
ningsplast foregår på to ulike måter i Finland. 
I noen kommuner er det henteordning 

ved boligene, i andre leveres plasten på 
oppsamlingspunkter. Men i begge tilfeller 
er plastavfallet sortert ut der det oppstår 
– i husholdningene. Hun mente det er den 
beste løsningen. – Plast har hukommelse. 
Har den vært blandet med annet avfall, vil det 
lukte av den, også etter prosesser ing, sa hun. 
Hun var derfor ikke spesielt entusiastisk 
over tendensen vi ser i Norge, der stadig mer 
husholdningsavfall samles inn samlet og 
sorteres på automatiserte sorteringsanlegg.  
Ved anlegget i Riihimäki vaskes plasten i 
kaldt vann, men Rantala så ikke bort fra at 
kvaliteten på plastgranulat produsert av 
forurenset plast kanskje kan bli bedre ved å 
vaske med varmt vann.

SORTERING MED KRAN  
OG INFRARØDT LYS
Men før plasten ved dette anlegget kommer 
så langt som til vasking, blir den sortert 
i flere omganger. Først blir ballene og 
pakning ene med nyankommet plast åpnet, 
og folie blir plukket ut med en manuelt 
styrt kran. Deretter går plasten inn i det 
automatiske sorteringsanlegget som ved 
hjelp av såkalt NIR-teknologi skiller plasten i 
fraksjoner etter hvilke polymere den består 
av. Ikke alt kan gjenkjennes, og heller ikke alt 
er emballasjeplast. Her finnes også gummi, 
hardplast og andre materialer som ikke skulle 
vært med. Det som ikke kan sorteres   

Det første som 
skjer når plast-
en ankommer 
er at folieplast 
blir sortert 
vekk fra resten 
med grave-
maskinkran. 
Foto: Fortum.

Kirsi Rantala mener at kvaliteten på gjenvunnet plast 
blir best om plastavfallet sorteres der det oppstår. 
– Plast har hukommelse. Om det har vært lagret 
sammen med søppel, vil det lukte søppel, også etter 
prosessering, sa hun. 



DIN SAMARBEIDSPARTNER PÅ RETURTRE

- Trygge og bærekraftige løsninger

20 års erfaring i 
bransjen

SNART SESONGSTART 
RETURTRE 2019-2020

www.rekom.no

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD!
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VÅTORGANISK

i gjenvinnbare fraksjoner, havner som brensel 
i det tidligere Ekokem-anleggets ovner, der 
det produseres både el og varme.

PELLETS OG PROFILER
Etter sortering er plasten skilt i fraksjonene 
LDPE, HDPE, PP, PET, pluss en restfraksjon 
som er en mix av de andre fraksjonene. 
Deretter kuttes plasten i små flak, og så står 
den hardhendte kaldtvannsvasken for tur for 
de tre fraksjonene LDP, HDPE og PP.  
Den forgår uten tilsetning av vaskemidler og 
i flere stadier; forvask, friksjonsvask og såkalt 
synk/flyt-vask.

– Friksjonsvasken håndterer plasten hardt. 
Det er bare trykksverte som blir igjen, alle 
etiketter og annet som sitter på plasten går 
av, sa Rantala. Hun fortalte at vaskevannet 
går i et lukket system hvor det blir renset og 
gjenbrukt, og når det er behov for å skifte det 
ut går det til det kommunale renseanlegget. 
Slushen av etiketter og annet som er vasket 
av plasten går til energigjenvinning. Etter 
vasking er det tørking av plastflakene og så 
går de inn i maskinen som lager pellets av 
den sorterte og rengjorte plasten. 

– Produktet fra husholdningsplasten 
er alltid gråfarget pellets. Av og til kan vi 

lage blanke eller hvite pellets av ensartet 
råstoff fra næringslivet, men produktet fra 
husholdningene blir alltid grått, sa Rantala. 
PET- plast blir sammen med den blandete 
plastfraksjonen sendt til en annen lokalitet 
i nærheten hvor Fortum presser profiler av 
dette materialet. Dette er produkter som kan 
brukes til innredning i husdyrrom, hagegjerder 
og lignende.

Maskinene som sorterer de ulike plast-
polymerene fra hverandre er av merket 
Redwave og bruker infrarødt lys til å gjen-
kjenne de ulike fraksjonene og kanalisere 
dem til riktig bunker.  
Foto: Fortum.

Når plastflakene er vasket og tørket, går de inn i pelleteringsmaskinen. 
Den er av merket Erema og produserer 1700 kg pellets i timen.  
Foto: Fortum.

MILJØVENNLIG STØVBINDING FOR VEG 
OG ANLEGGS- OG AVFALLSPLASSER

• 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



17|                            | nr 2 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

GOD AVSETNING
– Grunnen til at etableringen av et plastgjen-
vinningsanlegg her har vært vellykket er at vi 
hadde et stort område til disposisjon, og her 
var alle støttefunksjoner som infrastruktur, 
vannbehandlingsanlegg og mulighet for 
energigjenvinning på plass fra før, sa Rantala. 

For tiden går 70 prosent av råstoffet 
som kommer inn til anlegget i Riihimäki til 
material gjenvinning, resten blir til energi  
i form av varme eller elektrisitet. Kapasiteten 
på anlegget er maksimalt 30 000 tonn plast 
i året. Foreløpig er ikke produksjonen oppe 
på det nivået. – I 2018 mottok vi 11 000 
tonn emballasjeplast og i år anslår vi det 
til å bli 16 000 tonn, opplyste Rantala. 
Og det er ingen avsetningsproblemer på 
produkt ene. Selskapet har kontrakt med flere 
store kjøpere, men handler også med mindre 
bedrifter. Og 96 prosent av kundene er 
finske, fortalte hun.

« – Har plasten vært blandet 
med annet avfall, vil det lukte av 
den, også etter prosessering… »

 
 
 
 
 
 

TERMINATOR knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, allsidighet, kapasitet, god 
driftsøkonomi, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet er noen av de mange 
kjennetegnene til Terminator serien fra 
Komptech.  
 
Vi tilbyr et bredt modellutvalg av mobile- 
og stasjonære maskinløsninger!   

 

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

PROFESJONELLE MASKINER MED HØY  
YTELSE OG GOD DRIFTSØKONOMI 
JENZ BA 965 er den største flishuggeren 
med 770 hk motoreffekt! JENZ 
flishuggeren har mange bruksområder 
som hugging av hage-/parkavfall, 
Returtre, Bark, Energiflis (chips) fra hele 
trær, tømmerstokker og annet trevirke.  
 

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

Vi Gratulerer  
med ny JENZ Flishugger!m 

– Det vil bli brukt mye av den samme 
teknologien der som her i Riihimäki. Men 
råmaterialet vil skille seg noe fra vårt, og 
teknologi og opplegg må være tilpasset 
det, sier Kirsi Rantala ved Fortums 
anlegg i Finland. 

Forskjellen består både i at den norske 
plasten vil være mer tilsølt som følge av 
at den mange steder vil være samlet inn 
sammen med annet avfall, men også at 
anlegget i Norge etter alt å dømme skal 
ta i mot andre typer plast enn emballa-
 sje, for eksempel hardplast.

Allerede i slutten av oktober fortalte 

PLANLEGGER PLAST-
GJENVINNINGSANLEGG I NORGE

Fortum planlegger å bygge et stort plastgjenvinnings-
anlegg i Norge. Etter det Kretsløpet kjenner til, ligger det 
an til at anlegget blir plassert i Moss, og det vil bli større 
enn Fortums anlegg i Finland.

gjenvinningssjef Lisa Moen i Fortum om 
planene for det nye anlegget til Dagens 
Næringsliv. Der går det fram at målet er 
å kunne ta imot 30 000 til 40 000 tonn 
plastavfall årlig. Anlegget vil dermed 
bli Nordens største. I følge Dagens 
Næringsliv vil anlegget koste rundt  
250 millioner kroner og sysselsette  
30 til 40 personer. Dette er foreløpig alt 
Fortum vil ut med om planene sine, men 
mer informasjon skal visstnok være rett 
rundt hjørnet.

A.K.
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GJENVINNING

Avfall Norge arrangerte nylig 
fagtur til Finland og Litauen for 
å ta noen av anleggene som 
mottar norsk plast nærmere i 
øyesyn. Hos RetroPlast i Litau-
en sorteres plast fra norske 
gjenvinningsstasjoner med 
bare hendene.

Av Astri Kløvstad

Plasten som leveres på gjenvinningssta-
sjonene er svært uensartet og gjenvinning 
av den krever omfattende sortering. Hos 
Retroplast i Litauen fikk turdeltakerne se 
hvordan sju damer med skjerpet blikk plukket 
ut nettopp sin fraksjon fra et transportbånd 
og slapp den ned gjennom en sjakt til båsen 
hvor akkurat denne fraksjonen ble samlet 
opp.  – Manuell sortering er nøkkelen til 
kvalitet, mente Per Haakonsen, daglig leder 
i firmaet PolymerTrade, som eier 35 prosent 
av gjenvinningsanlegget UAB RetroPlast 
utenfor Vilnius. Etter Haakonsens utsagn får 
man ut renere og flere fraksjoner ved manuell 
enn ved automatisk sortering. Gjenvinnings-
stasjonsplasten består av mye folie og enda 
mer hardplast. Og snaut 25 prosent som 
enten ikke kan gjenvinnes eller ikke er plast  
i det hele tatt.

– Vi får sortert folien i naturell, blandfarget 
og svart i hver sine fraksjoner. PEHD-plast 
sorteres i tre fraksjoner, etter om den er 

Manuell sortering av plast fra 
norske gjenvinningsstasjoner

formblåst, sprøytestøpt eller ekstrudert. Vi 
sorterer også ut polystyren, hardplast fra 
hagemøbler og PVC, fraksjoner som synker 
i vann og normalt blir avfall i automatiserte 
prosesser. Materiale med svart farge blir 
også fanget opp og sortert her, det ville 
gått tapt i sorteringsprosesser basert på 
IR-skanning, fortalte han.

AVTALE MED GRØNT PUNKT
PolymerTrade har siden 2013 hatt avtale 
med Grønt Punkt Norge om å behandle 
blandet plastavfall fra gjenvinningsstasjoner 
i Norge ved anlegget i Litauen. I 2018 
mottok anlegget 3800 tonn plast gjennom 
denne avtalen. Grønt Punkt har hittil betalt 
både transporten og sorteringen i Litauen, 
men går nå over til kun å dekke det av 

Norsk plast sorteres av flittige hender i Vilnius. I følge Per Håkonsen er det rutinerte og stabile medarbeidere 
som jobber på sorteringsbåndet.

Per Haakonsen er daglig leder i firmaet PolymerTrade som er deleier 
i plastgjenvinningsanlegget UAB RetroPlast. Han ønsker seg mer plast fra Norge.

Vytautas Vencius har vært daglig leder i selskapet UAB RetroPlast helt 
siden han etablerte det sammen med Per Haakonsen i 2012.



19|                            | nr 2 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

›

STENE STÅL 
GJENVINNING AS 
 

Kåret til Årets Bedrift 2018 i Fredrikstad 

 

GJENVINNING  
En investering for neste generasjon 

 
STENE STÅL GJENVINNING AS  Skal du vrake bilen? 
 
Borg Havnevei 16  Ring oss,    
1630 Gamle Fredrikstad     
    eller gå inn på 
E mail: post@stenestaal.no www.stenestaal.no 
Telefon: + 47 69 34 25 88   

plasten som er emballasje. Alle kommuner 
og interkommunale selskaper kan slutte 
seg til denne avtalen mot å betale om lag 
60 prosent av kostnadene, det tilsvarer den 
andelen som er beregnet å være annet enn 
emballasjeplast.

Anlegget i Litauen får plastavfall fra flere 
europeiske land. Det mottar blant annet 
hardplast presset i ball fra Danmark, Sverige 
og Tyskland. Norsk plast kommer fra Oslo, 
Sirkula, GLØR, HRA, Vesar, IVAR, ÅRIM, Norsk 
Gjenvinning og Ragn-Sells. Ifølge Haakonsen 
har gjenvinningsstasjonsplasten forskjellig 
sammensetning etter hvor den kommer fra. 
Ute på lagerplassen for innkommet plast 
kunne han si hvor flere av lassene hadde sin 
opprinnelse, basert på hva han så.

Da besøket fant sted i februar var mye av 
plastavfallet på anlegget fra bedrifter og 
forretninger. Høysesongen for den norske 
plasten kommer først når nordmennene 
begynner å rydde i garasjer og kjellere utpå 
vårparten. Men daglig leder Vytautas Vencius 
hadde funnet fram et parti med slik plast til 
gjestene fra Norge kom, og dette ble kjørt 
inn på transportbåndet og sortert av flittige 
damehender. 

FØLGER LITAUISKE REGLER
På forhånd hadde deltakerne på fagturen 
fått beskjed om å kle seg godt, siden sorter-
ingen foregikk i uoppvarmede lokaler. Og det 
må åpenbart de ansatte også gjøre. 

– Vi får ofte spørsmål om arbeidsfor-
hold ene, for det er forskjell på Litauen og 
Norge. Vi forholder oss til litauisk lov og 
litauiske regler for arbeidsmiljø, og har ofte 
inspeksjon fra litauiske myndigheter, sa 
Haakonsen. Han opplyste at de fleste som 
jobber hos RetroPlast har vært der i mange 
år, og mente det er et tegn på at de opplever 
det som en grei jobb å ha. – Det er garderobe 
og matsal i underetasjen, opplyste han. 

Da delegasjonen fra Norge var på besøk, 
hadde damene langs sorteringsbåndet både 

vernebriller, hørselsvern og refleksvest. 
 – Litauisk lov krever at arbeidsgiver leverer 
ut verneutstyr, men det er ikke noe krav til 
arbeidstakerne om å bruke det, så det blir 
opp til den enkelte. Kun i truckkjøringssoner 
er det påbudt med vester, og det pålegget 
kommer fra forsikringsselskapet, fortalte 
Haakonsen.

MANGE FRAKSJONER
Etter sortering går altså snaut 25 prosent 
til energigjenvinning, resten sendes videre 
i prosessen. Ti prosent er fraksjoner som 
ikke blir viderebehandlet på anlegget. Det er 
naturell LD-folie, polystyren – for det meste 

plantebrett, PET – stort sett flasker, PVC-rør, 
papir og metall. Disse fraksjonene presses 
til baller før de selges.

Drøyt 65 prosent av det utsorterte 
materialet kvernes, vaskes og tørkes. Dette 
er de tre ulike PEHD-fraksjonene, hardplast 
av polypropylen og farget og svart folie av 
polyetylen. Så blir de ulike fraksjonene fylt 
i storsekker og dette produktet selges til 
kunder som smelter og støper det til pellets.

POTENSIALE FOR UTVIDELSER
I dag tar anlegget unna ca 10 000 tonn i 
året. Det består av 4000 tonn gjen-
vinningsstasjonsplast, ca 1000 tonn 

Oppe på platået står sortererne og plukker sine 
bestemte fraksjoner fra transportbåndet og slipper 
det ned i sjakta til den respektive båsen under.
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«….man får ut renere og flere 
fraksjoner ved manuell enn ved 
automatisk sortering. »

annen plast fra Norge og ca 5000 tonn 
hardplast fra andre land. – Vi investerer nå for 
å fordoble kapasiteten og i første omgang 
planlegger vi en vaskelinje til, for sorterings-
kapasiteten er større enn den som brukes  
i dag, fortalte Haakonsen. – Og det å bygge 
en sorteringslinje til er heller ingen stor  
investering, la han til. 

For øvrig er det planer om å forbedre 
kvaliteten på produktene ved å innføre etter-
sortering. – Vi klarer ikke å skille polyetylen 
og polypropylen 100 prosent når vi sorterer 

manuelt. Med en ettersortering av de to frak-
sjonene, muligens ved hjelp av en elektrosta-
tisk sorteringsløsning, vil vi oppnå bedre pris 
på produktene våre, opplyste han. RetroPlast 
ser også på en mulighet for å bruke sorter-
ingsresten i blokkstøping.

Med tiden blir det antakelig også en helt 
ny fabrikk. – Vi er i leide lokaler nå, men har 
fått en tomt på den andre siden av Vilnius 
og planlegger å bygge der. Foreløpig er det 
ikke bestemt om vi skal flytte alt eller være 
på to steder, opplyste Haakonsen, som 

ønsker seg mer plast fra Norge. Han anslår 
at potensialet er på om lag 19 000 tonn 
gjenvinningsstasjonsplast herfra, altså 
nesten fem ganger den mengden selskapet 
mottar i dag.

Inne i denne bygningen foregår foreløpig både sortering, vasking og  
pakking av ferdige produkter. Det foreligger imidlertid planer om en ny 
fabrikk – i tillegg til, eller istedenfor denne.

Råstoff, ferdige produkter og fagturdeltakere utenfor 
plastgjenvinningsfabrikken ved Vilnius.



21|                            | nr 2 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge forventer 
at avsetningen fortsatt vil bli vanskelig ut dette 

året og neste år. Foto: Astri Kløvstad.

Fortsatt kritisk avsetning for 
innsamlet plast
– I løpet av mine 15 år i bransj-
en har jeg aldri opplevd en så 
vanskelig avsetningssitua-
sjon. Gate fee hos sorterings-
anleggene er fordoblet og blir 
det verre nå må vi vurdere 
energiløsninger. Det sa Svein 
Erik Rødvik, leder for inn-
samling og gjenvinning i Grønt 
Punkt Norge på Avfall Norges 
gjen vinningsseminar nylig.

Av Johs. Bjørndal

Og som de fleste nå har fått med seg er det 
den kinesiske skjerpingen av kvalitetskravene 
til plasten de importerer som er årsaken til 
elendigheten. – Fra 1. januar i fjor innførte de 
et krav om maks 0,5 % forurensning, i praksis 
betyr det importstopp. Og når kineserne 
året før tok imot 7,3 millioner tonn plast til 
gjenvinning – halvparten av verdens volum –    
betyr det at markedet kollapser. Andre land i 
Asia tok imot mer en periode, men nå er det 
overfylt overalt. Jeg var i Indonesia nylig og 
der har myndighetenes stoppordre medført 

at 4000 kontainere med importert plast står 
lagret i forskjellige havner, fortalte Rødvik.

Resultatet er at avsetningen av innsamlet 
plast har vært kritisk dårlig siden i fjor 
sommer. – Gate fee på husholdningsplast 
er fordoblet fra 100 til 200 euro pr tonn 
og flere fraksjoner har fått negativ verdi. 
Vi hadde 44 % materialgjenvinning av 
plastemballasje i 2017, det ble mindre i 
2018, men klart over forskriftens krav om 
30 %. Vi jobber hardt for å holde systemet i 
gang, følger opp innsamlerne tett og har økt 

støtten til de mest utsatte fraksjonene.  
Men vi har også varslet Miljødirektoratet om 
at en ytterligere forverring av situasjonen 
kan medføre at vi må finne energiløsninger 
for noe av plasten, sa Rødvik.

For at ikke innsamlingen skal stoppe opp 
er det etablert mellomlagring av hushold-
ningsplast i Holmestrand og på Jessheim, 
her ligger det nå mellom 1000 og 1500 
tonn. Mye av denne plasten går for tiden til 
Tyskland, men et byråkratisk system rundt 
importtillatelser har gjort det vanskelig 
og tidkrevende å få økt volumet, forteller 
Rødvik til Kretsløpet. Han sier også at det 
arbeides for å øke leveransene til Fortums 
anlegg i Finland.

Men aldri så galt at det ikke er godt for 
noe, heter det, og Rødvik mener det defini-
tivt er tilfelle også her: – Situasjonen tvinger 
fram utbygging av gjenvinningskapasiteten 
i Europa og på sikt vil det utvikles bedre 
løsninger enn å sende alt halve jorda rundt, 
sier han.

« – Vi jobber hardt for å holde 
systemet i gang, følger opp inn-
samlerne tett og har økt støtten til 
de mest utsatte fraksjonene. »

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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INNSAMLING

– Vi regner med at bilen vil kunne klare seks 
turer om dagen, sa Lars Gravdahl, logi-
stikksjef hos Ragn-Sells, da bilen nylig ble 
presentert ved selskapets anlegg på Løren-
skog. Trekkvognen er forsynt med en såkalt 
superlader med 150 kW strømforsyning og 
en halvtimes «klattlading» ved hver lasting 
hos ROAF skal være nok til å holde bilen  
i sving gjennom dagen. Om natta fullades 
bilen ved hovedkontoret. Bilens elmotorer 
har en effekt på 350 kW, som altså tilsvarer 
470 Hk og dermed nærmer seg effekten hos 
trekkvogner med dieseldrift. Batteriet har 
kapasitet på 300 kWh og estimert forbruk for 
denne ekvipasjen er 2,5 kWh/km. 

MER ELEKTRISK
Denne satsingen er en del av Ragn-Sells 
«Highway to el»-prosjekt, ifjor sommer tok 
selskapet i bruk en elektrisk innsamlingsbil 
som henter næringsavfall i Oslo-området.  

Flere elektriske tungbiler 
settes inn i avfallstransport

– Den har fungert veldig bra, men det har 
vært noen utfordringer når det gjelder 
planlagt rekkevidde, sier Gravdahl, som mener 
den nye superladeren vil sørge for at dette 
unngås nå.

I tillegg har selskapet tatt i bruk flere 
elektriske gravemaskiner, først ut var en 
Sennebogen-maskin som arbeidet såpass 
stasjonært at den ble forsynt med strøm 
via kabel, siden har flere Hitachi-maskiner 
utstyrt med batteri blitt tatt i bruk.

DYRT INNKJØP, BILLIG DRIFT
Gravdahl forteller at den elektriske tungbilen 
ferdig utrustet har en prislapp på rundt 6 
millioner kroner, mens en tilsvarende dieselbil 
koster rundt 4 millioner. Halvparten av diffe-
ransen dekkes av Enova, noe som har vært 
helt avgjørende for satsingen. – Men drifts-
kostnadene er vesentlig lavere, en tradisjo-
nell bil i denne trafikken ville blitt brukt diesel 

for en halv million i året, mens denne vil bruke 
strøm for rundt 70 000 kroner. Og i tillegg 
slipper man bompenger, for den ruta denne 
bilen skal gå vil det tilsvare 6000 kroner i 
måneden. Og så kan jo bilen faktisk kjøre i 
kollektivfeltet på motorveien, sier Gravdahl. 

INNKJØRINGSPROBLEMER
Stena Recycling har kjørt sine to tungbiler 
siden nyttår og transportsjef for elbil Svein 
Alfstad forteller om visse innkjøringspro-
blemer. – Vi startet opp i en kald periode 
og den nyutviklede superladeren og bilene 
snakket ikke helt sammen til å begynne med. 
Men nå kjører vi den ene bilen i to skift med 
avfall fra Gardermoen, der vi har renova-
sjonskontrakten, til blant annet Klemetsrud. 
Den andre bilen kjører nå to turer om dagen 
fra Klemetsrud til Moss med bunnaske. Men 
i løpet av kort tid vil vi kjøre all asken fra 
Klemetsrud (ca 250 tonn pr dag) med de to 
bilene, slik meningen var, sier Alfstad 

« …en tradisjonell bil i denne 
trafikken ville blitt brukt diesel for 
en halv million i året, mens denne 
vil bruke strøm for rundt 70 000 
kroner »

Regionsjef Raymond Borgersen, direktør for 
marked og kommunikasjon, Bente Åsen Sørum 

logistikksjef og Lars Gravdahl viser stolt fram 
den nye ekvipasjen som skal frakte restavfall 

fra Romerike til Klemetsrud.

Bare noen uker etter at Stena Recycling fikk sine to elektriske 
tungbiler i drift setter også Ragn-Sells en slik 50-tonns doning 
på veien. Den skal i første omgang brukes til å frakte restavfall 
de 31 km fra ROAFs anlegg i Skedsmo til forbrenningsanlegget 
på Klemetsrud..

Av Johs. Bjørndal



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

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

C3C ENGINEERING AB NORGE  -  0047 90647627 -  WWW.C3C.SE  -  WWW.STØTTEMURER.COM 

C3C BLOCKSYSTEM™

Kundetilpassede rampe for nett
Massive betongblokk som enkelt 

bygges sammen som Lego

Containerstasjon med lett  
adkomst og hoy sikkerhet

ENKELT     FLEKSIBELT     FLYTTBART
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AVFALLSPOLITIKK

Mange forslag for bedre avfallsstatistikk
Avfall Norge har satt fokus på å 
bidra til bedre avfallsstatistikk, 
spesielt for husholdningsavfall. 
Det foreligger nå en rapport 
som presenterer forslag til 
tiltak for å oppnå bedre  
kvalitet og få fram mer  
relevant informasjon. 

Av Sølvi R Haugedal og 
Frode Syversen, Mepex Consult

Trinn 1 har vært å få på plass en bedre 
veileder til rapporteringen for 2018.  Godt 
samarbeid med SSB og Miljødirektoratet i 
prosjektet har gjort dette mulig.  Mepex har 
hatt ansvar for å gjennomføre prosessen og 
utarbeide rapporten. Prosjektet omfatter en 
bred spørreundersøkelse til Avfall Norge sine 
medlemmer, som sammen med to workshops 
i 2018, har bidratt til å identifisere behovet 
og vurdere tiltak.  Prosjektet viser at det er 
behov for en helhetlig vurdering av systemet 
for registrering av avfallsstrømmer og for å 
lage statistikk i Norge.

BEHOV FOR BEDRE STATISTIKK
Ved behandling av «Avfallsmeldingen» i 
Stortinget i 2018 var styrking av avfalls-
statistikken et av vedtakene. Behovet for god 
avfallsstatistikk er økende i lys av ambisiøse 
målsetninger for material gjenvinning i EU 

og Norge. I tillegg planlegger EU allerede 
fra 2020 å implementere strengere krav til 
hvordan materialgjenvinning måles, samt 
regler for separat rapportering av for -
beredelse til ombruk, «prepare for reuse».

Norsk statistikk angir at rundt 38 % av 
husholdningsavfall og avfall fra tjeneste-
ytende næringer er levert til materialgjen-
vinning. I praksis er andelen som faktisk 
brukes som råvare til nye produkter en god 
del lavere, noe som gir et enda dårligere 
utgangspunkt i forhold til nye ambisiøse krav. 
På den andre side inkluderer ikke statistikken 
avfall/produkter levert til ombruk.

KOSTRA HAR SVAKHETER
I prosjektet er det dokumentert at kommuner 
har forskjellig praksis for hvordan de rappor-
terer mengder til material gjenvinning.  Videre 
viser det seg at det er uklarheter om hva 
som inngår av noen avfallstyper og -kilder. 
Resultater fra prosjektet viser at det er stort 
behov for forbedringer i systemet for inn -
rapportering i KOSTRA. Hovedutfordringene 
kan kort oppsummeres: 
• Rapporteringsskjema er ufullstendig og 

noe inkonsekvent.
• Veileder for rapportering er upresis og 

åpner for ulike tolkninger og praksis. 

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!

Hva beskriver dagens avfallsstatistikk? Denne 
 ordskyen fremkom i prosjektets første workshop.
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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

• Statistikken viser ikke et komplett bilde av 
mengdene husholdningsavfall. 

Resultatet er at brukere av statistikken 
opplever at den er unøyaktig og usikker. Det 
er vanskelig å få en reell sammenligning 
mellom ulike kommuner og at det kan gi 
feil informasjon om både spesifikke avfalls-
mengder og hvor effektiv sortering og 
gjenvinning er. 

 
FORBEDRING I VEILEDER FOR 2018
Det er i samarbeid med SSB laget en mer 
utfyllende veileder til KOSTRA- rappor-
teringen for 2018. Det er vesentlig at 
kommune    ne bruker veilederen og faktisk 
legger om sin praksis for rapportering i tråd 
med den. Det vil gi en mer harmonisert 
rapportering basert på like forutsetninger, 
blant annet ved:
–  Å inkludere all rapportering av ombruk av 

tekstiler og annen ombruk i kommunal 
regi.

–  Å unngå at bruk av avfallsmasser på 
deponi teller som materialgjenvinning. 

–  Entydig kategorisering av ulike avfalls-
typer når de skal plasseres i SSB sitt 
forenklede skjema.

–  At mengde næringsavfall av hver avfalls-
type trekkes ut før det legges inn i skjema. 

–  At kommunene ikke foretar korrek-
sjoner for materiale som sorteres ut i 
nedstrømsledd.

I KOSTRA-skjemaet brukes begrepet 
levert til materialgjenvinning, som kan tolkes 
på ulike måter. Normal praksis i dag er at 
kommune    ne rapporterer på hele mengden 
som leveres til videre behandling, selv om 
man vet at det oppstår tap av materiale i 

sortering og forbehandling. Da blir det feil 
at noen faktisk foretar slike korreksjoner, 
selv om det klart kan oppleves som mest 
riktig. Inntil videre foreslås at ingen gjør 
korreksjoner, slik at man får et mer entydig 
grunnlag for sammenligning, selv om det man 
oppgir ikke angir hva som faktisk material-
gjenvinnes. Norske myndigheter må snart 
avklare hvordan man kan få et godt system 
for å foreta korreksjoner, slik at det  rappor-
teres på faktisk materialgjenvinning. 

Skjemaet for rapportering har lenge 
inkludert ombruk, men det er få som har 
rapportert noe, da mengdene uansett ikke 
har inngått i statistikken. For 2018 åpner 
SSB for at avfallsstatistikken kan presenteres 
både med og uten mengdene rapportert 
til ombruk. Kommunene oppfordres derfor 
til å inkludere all organisert innsamling av 
tekstiler og all ombruksaktivitet på egne 
gjenvinningsstasjoner, forutsatt at man har 
systemer for å registrere dette. 

  
BØR KOMME STØRRE ENDRINGER 
FRA 2019-2020
For å oppnå hovedmålsettingen med 
prosjektet om bedre rapportering og stati-
stikk, kreves mer omfattende endringer. Det 
foreslås at skjema for rapportering i 2019-
2020 omarbeides en god del. Overordnet 
foreslås det at rapporteringen legger opp til 
følgende:
–  Skille på mengder innsamlet fra hente-

ordning og gjenvinningsstasjon. 
–  Rapportere total avfallsmengde (vektdata) 

og mengde husholdningsavfall separat, 
hvilket også gir mengde næringsavfall. 

–  Utvide antall avfallstyper som rapporteres 
til de som faktisk registreres i kommunene.

–  Innføre obligatorisk rapportering av forbe-

redelse til ombruk og få det separat  
i statistikken.

Det er avgjørende at SSB, Avfall Norge og 
Miljødirektoratet følger opp saken og legger 
forslag fram for besluttende organer for 
KOSTRA-statistikken.  Det vil være naturlig at 
økt satsing på avfallsstatistikken krever mer 
ressurser og kanskje en ny organisering hvor 
flere aktører i bransjen involveres. Arbeidet 
bør også følges opp med et bedre veiled-
ningstilbud som alltid er tilgjengelig, også 
utenom rapporteringsperioden. 

SAMLET AVFALLSREGISTER?
Prosjektet viser at det kan være behov for 
en ny og helhetlig tilnærming til hvordan 
avfallsstrømmene i Norge registreres og 
danner grunnlag for statistikk. Fremover 
bør det legges fokus på hvordan man skal 
legge opp et helhetlig system som kan følge 
avfallet fra det samles inn til det er ferdig 
sortert, gjenvunnet og sluttbehandlet, uten 
at det blir gjort dobbelttellinger eller at noe 
blir utelatt. Et nasjonalt register over alle 
behandlingsanlegg og eksport/import med 
en database over avfallsmengder inn og ut 
fra hvert anlegg kan være en løsning.

Link til rapporten: 
https://www.avfallnorge.no/fagomraa-

der-og-faggrupper/rapporter/bedre-avfalls-
statistikk-forslag-til-forbedringer-for-av-
fall-fra-husholdninger

« Det er vanskelig å få en  
reell sammenligning mellom ulike  
kommuner…»



– I mange av landene som har 
utfordringer med avfallshånd-
tering er det nå en voldsom 
vekst. Velstandsøkningen fører 
til at mange kommer opp i 
middelklassen og får økt kjøpe-
kraft. Disse landene har så 
mange andre utfordringer at 
noe av det siste de prioriterer 
er å få skikk på avfallshåndter-
ingen. 

Av Astri Kløvstad

Det sa fagdirektør i Avfall Norge, Henrik 
Lystad, på Hold Norge Rent-konferansen. 
Han berømmet regjeringen for å ha lansert et 
eget bistandsprogram mot marin forsøpling, 
og for å øke innsatsen til 400 millioner kroner 
i budsjettet for 2019. – Det er veldig bra, men 
det utgjør likevel bare en prosent av norske 
bistandsmidler, sa han. 

SKAL LAGE AVFALLSPLANER
Noen av disse midlene går via Norad til Avfall 
Norges nye prosjekt «Clean Oceans through 
Clean Communities (CLOCC)».  Prosjektet blir 
støttet med 39 750 000 kroner over 3-4 år, 
og det skal bidra til å få på plass og gjennom-
ført flest mulig gode avfallsplaner lokalt.  
– Vi vet at i bunnen for et godt avfallssystem 
ligger det en god plan. Det høres kjedelig ut, 
men uten en plan er det vanskelig å få iverk-
satt de tingene som skal gjøres. En slik plan 
inneholder gjerne en kartlegging av status 
som sier noe om hvilke mengder man har å 

Avfall Norge med bistandsprosjekt 
mot forsøpling

håndtere og hva som skjer med avfallet i dag. 
Og den inneholder mål – og strategier for å nå 
disse målene. Ved å lage en slik plan får man 
satt dette i system, sa Lystad. Hvor dette 
arbeidet skal starte vil bli avklart i løpet av 
året, men det ligger an til at man går i gang i 
et par land i Sørøst-Asia og et par i Afrika. Det 
er også snakk om å etablere et pilotprosjekt i 
Indonesia.

Lystad understreket at det er viktig å finne 
løsninger som ikke raderer bort den uformelle 
sektoren – de «selvstendig næringsdrivende» 
som lever på fyllingene og leter etter avfall 
som kan gjenvinnes eller omsettes. – Noe av 
utfordringen når kjøpekraften øker kan være 
at disse aktørene mister interessen. De får 
mer betalt for å gjøre andre jobber, og da er vi 
ett skritt tilbake, sa Lystad.

TRETRINNS PROSJEKT
Prosjektet går fra desember 2018 til juni 
2022. Etter en planleggingsfase skal 
første trinn være å bringe aktører fra lokale 
myndigheter sammen i treningsprogram hvor 
de får se «best practice», og hvor målet er å 
få dem inspirert til å lage gode planer. I det 
neste trinnet skal det gjennomføres et såkalt 
mentorship, en støtteordning for å bidra til 
at deltakerne får disse planene opp å gå og 
at utfordringene de har med dem blir løst. 
Siste trinn i prosjektet vil bestå i å gi støtte 
til lokale prosjekter, slik at innsamlet avfall i 
størst mulig grad blir utnyttet og til høyest 
mulig verdi. – Det er snakk om småskala 
støtte. Det har med korrupsjonsutfordringen 
å gjøre, så vi ikke begir oss ut i noe uføre med 
tanke på det, sa han.

LEDIG JOBB
Målgruppen er lokale myndigheter, og det 
er en betingelse at de er interessert i dette. 
Og det er også en forutsetning for å få være 
med på trinn to og tre er at man har vært 
med på det første innledende trenings-
programmet. Prosjektet skal samarbeide med 
den internasjonale avfallsorganisasjonen 
ISWA, og er også tilknyttet Grid Arendal og 
University of Leeds. I tillegg blir det aktuelt 
å samarbeide med andre aktører, både 
nasjonale og internasjonale eksperter og 
prosjekter. 

Lystad avsluttet sin presentasjon på 
HNR-konferansen tidlig i februar med å kunn-
gjøre at stillingen som prosjektleder er ledig 
fra 1. mai. Etter det Kretsløpet forstår pågår 
det i skrivende stund intervjuer med aktuelle 
kandidater.

– Som bransjeforening har Avfall Norge både kunnskap 
om avfallshåndtering og et globalt nettverk. Derfor 
har vi en mulighet til å bringe kunnskapen videre til 
land som har en utfordring, sa Henrik Lystad.

Avfall Norge og KS Bedrift er enige om at 
ansvaret for forhandlinger om produsent-
ansvar på vegne av kommuner og IKS-er, 
flyttes til KS Bedrift.

– Endringene i vår medlemsstruktur gjør at det ikke 
lenger er ønskelig at Avfall Norge skal spille en 
rolle i forhandlingene mellom de ulike partene, sier 
Nancy Strand, adm.dir. i Avfall Norge.

Men Avfall Norges rolle som samlende organisa-
sjon for hele bransjen gjør at organisasjonen 
fremover vil fokusere ytterligere på samarbeid og 
utvikling av produsentansvar som virkemiddel for 
den sirkulære økonomien, heter det i meldingen på 
Avfall Norges nettsider. 

– Det vil bli ryddig og bra for alle at KS Bedrift 

KS Bedrift overtar forhandlingene om produsentansvar
overtar ansvaret for å representere kommunale 
medlemmer i forhandlingene med returselskapene 
fremover, sier Strand.

Og KS Bedrift er klare for denne oppgaven:  
– KS Bedrift ser frem til å bidra til at samfunnet 
går over til en sirkulær økonomi. I så måte er 
produsentansvar et viktig virkemiddel, og kom-
munene og deres bedrifter spiller en nøkkelrolle 
når ressursene skal tilbake i kretsløpet, sier Svein 
Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Kamfjord forteller at KS Bedrift har forhandlings-
kompetanse i eget hus og vil få innspill gjen-
nom det medlemsoppnevnte bransjestyret, det 
nyopprettede nettverk for kommunal organiser-
ing og andre arenaer der medlemmer treffes for 
meningsutveksling. 

– Vi vil snarlig komme tilbake til våre medlemmer 
og andre involverte med informasjon om hvordan 
organiseringen av dette vil bli, sier Kamfjord.

Finn 
Kamfjord i 
KS Bedrift 

Avfall er klar 
til å overta 
kommu ne-

nes forhand-
linger med 

retur-
selskapene.
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UTLANDET



AMALIA VANT GULLKLYPA

Norske artister har gjennom 
initiativet CleanSounds en unik 
mulighet til å gi sitt bidrag i 
forbindelse med opprydding på 
strendene. Og Strandrydderne 
kan få en opplevelse for livet.

Av Astri Kløvstad

På årets Hold Norge Rent-konferanse fortalte 
initiativtaker Morten Sand om konseptet 
han har utviklet. – CleanSounds er artist-
enes egen bevegelse i kampen mot marin 
forsøpling. De som har bidratt på en lokal 
strandryddeaksjon belønnes med hemme-
lige, autentiske, intime minikonserter når 
aksjonen er over, fortalte han. CleanSounds 
som organisasjon gjør alt av planlegging, 
koordinering, tilrettelegging og gjennom-
føring av konsertene på vegne av artistene 
og koordinerer arbeidet opp mot lokale og 
nasjonale ryddeaksjoner og de aktuelle 
organisasjonene. 

Ryddeentusiaster som har lagt ned en 
arbeidsdag eller flere og forvandlet en for-
søplet strand til en ren, kan altså risikere å bli 
overrasket av Halvdan Sivertsen som kommer 
traskende med gitaren sin. Eller Madcom 

Strandrydding med musikalsk ettersmak

som drar i gang rapping i fjæresteinene. Eller 
Maria Mena, eller Bettan, eller Jarle Bernhoft, 
eller Unni Wilhelmsen, eller noen andre. 
Sistnevnte var også til stede på konferansen 

Unni Wilhelmsen er en av artistene som stiller opp 
gratis for renere strender. Hun er også styremedlem 
i CleanSounds.

og bidro med musikalske innslag både 
under middagen og i konferanse-
programmet.

– Det er ikke alltid så lett for artister 
å bidra på frivillig basis, fordi vi har et 
helt apparat av musikere og teknikere 
rundt oss som driver business og skal 
ha lønn for det de gjør. Men med Clean-
Sounds er det mulig fordi dette er et 
lavterskelinitiativ. Det er ikke annonsert 
på forhånd at vi kommer – dermed er 
det mulig å trekke seg om noe skulle 
skjære seg, og dermed er det også 
lettere å si ja, sa hun. 

Dette blir enkle pop-up-konserter 
med minimalt med rigging, og som 
artistene kan gjøre dersom det passer 
slik at de er i nærheten av ryddeak-
sjonen – for eksempel på en turné – på 
det aktuelle tidspunktet.

– Vi er et stort spekter av artister 
som er med på dette, og til sammen har 
vi en stor følgerskare på sosiale medier 
som får med seg det vi gjør. Og de 
fanger opp at vi nå og da spiller på en 
strand. Det blir vårt bidrag oppi dette 
– vi kan vise folk at dette kan vi gjøre 
– og spørre hva kan de gjøre? Vi håper 
dette bidrar til at enda flere blir med på 
å rydde strendene, sa Wilhelmsen.

Initiativtaker og primus motor for CleanSounds, Morten 
Sand, fortalte tilhørerne på Hold Norge Rent-konferan-
sen om pop-up-konsertene som mange norske artister 
skal bidra med etter strandryddeaksjoner. 
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Utmerkelsen «Gullkypa» blir delt ut av 
årlig av Hold Norge Rent. For innsatsen i 
2018 gikk prisen til «Amalia plukker opp».

Amalia–Louise Miniggio (23) startet 
prosjektet «Amalia plukker opp» i 2017. 
Da reiste hun langs kysten av Norge og 
plukket søppel hver dag i to måneder. 
Nå reiser Amalia rundt i en bil hun selv 
har omgjort og renovert, og som går på 
miljøvennlig frityrolje. På sin ferd holder 
hun foredrag om forsøpling og mindre bruk 
av plast, og oppmuntrer til opprydding. 

Amalia bruker også sitt engasjement til 
å inspirere andre.

Amalia–Louise Miniggio vant prisen i 
konkurranse med 37 andre nominerte. 
Hun hadde ikke anledning til å være 
til stede under overrekkelsen, men 
sendte en takk og en hilsen til alle 
andre strandryddere på video. I tillegg 
til selve gullklypa består prisen av en 
premie på 5000 kroner som i år var 
sponset av Ragn-Sells.

A.K.

Amalia kunne ikke 
plukke opp Gullklypa 
selv, men sendte en 
hilsen på video.
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BA-AVFALL

Miljødirektoratets forskrifts-
forslag for betong og tegl-
avfall – som 14 måneder etter 
at det ble presentert ennå 
ikke er oversendt Klima- og 
miljødeparte mentet – inne-
holder en grenseverdi for 
innhold av seksverdig krom på 
2 mg pr kg. Men i det grunn-
vannsbaserte nabolandet Dan-
mark – som gjenbruker praktisk 
talt all betong – finnes ingen 
slik grenseverdi.

Av Johs. Bjørndal

Uavklarte regler om krom gjør 
det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

EUs rammedirektiv for avfall setter krav om  
70 % materialgjenvinning av bygg- og 
anleggsavfall i 2020. Gjenvinningsandelen 
i Norge ble beregnet til 55 % i 2016 og 
skal kravet oppfylles kreves økt ombruk og 
gjenvinning av tunge masser som betong og 
tegl. Men dette vanskeliggjøres av strenge 
krav til hva betongen kan inneholde, spesielt 
av grenseverdien for innholdet av seksverdig 
krom (Cr VI).

FINNES I ALL BETONG
Krom finnes i all norsk betong, ganske enkelt 
fordi dette grunnstoffet forekommer i kalk-
steinen som er hovedingrediensen i sement. 
Men krom opptrer i ulike forbindelser med 
svært forskjellig giftighet, og det er altså den 
seksverdige formen som «kan forårsake kreft 
ved innånding, og er svært giftig for vannle-
vende organismer», som det står i Betong-
veilederen som Forum for miljøkartlegging 

Allerede på Byggavfallskonferansen 2016 presen-
terte Vanja Alling fra Miljødirektoratet et forslag til 
forskrift om betong- og teglavfall som skulle gjøre 
det enklere å gjenbruke betong. Mer enn tre år 
senere kan det konstateres at det fortsatt ikke er 
spesielt enkelt.

Et uavklart regelverk i forhold til innholdet av seksverdig krom gjør at ombruk av betong fortsatt er komplisert.
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nylig har publisert en ny versjon av.  Hvilken 
form krom forekommer i avhenger av pH, og 
i den svært basiske sementen vil en større 
andel være seksverdig enn i et surere miljø.

Både på årets og fjorårets Byggavfalls-
konferanse var krom i betong et viktig tema. 
Prøveresultater som ble presentert viste til 
dels betydelig høyere verdier enn grense-
verdien i Miljødirektoratets forskriftsforslag. 
Dette forslaget ble forøvrig presentert i 
januar i fjor og lagt ut på høring med frist  
1. juni, men det er ennå ikke er oversendt 
Klima- og miljødepartementet. – Vi fikk svært 
mange høringsinnspill og arbeider fortsatt 
med denne forskriften, sier Vanja Alling  
i Miljø direktoratets miljøgiftavdeling  
til Kretsløpet. 

– JOBBER MED SAKEN
I høringsnotatet som ledsaget forskriftsfor-
slaget fremgår det for øvrig at denne grense-
verdien for krom er en direkte overføring av 
tilsvarende normverdi for jord i forurensnings-
forskriften. – Vi mener betong har lignende 
potensial for utlekking av krom som jord, og 
har derfor satt samme grenseverdi. Men vi ser 
at grenseverdien på 2 mg/kg i mange tilfeller 
leder til at man trenger søke om en tillatelse 
for å få gjenbruke betongavfall, noe mange 

prosjekter ikke har tid til. Dette fører til at 
mye betong må på deponi, noe som kan tilsi 
at verdien er for streng. Samtidig finnes det 
faglige argumenter for en strengere verdi. Vi 
jobber med problemstillingen for å finne en 
grenseverdi som både sikrer miljøhensyn der 
betongen legges og mest mulig gjenvinning 
av betong, sier Alling.

– INGEN PANIKK I DANMARK
På Byggavfallskonferansen kom det også 
fram at prøvetakingen er komplisert og at 
resultatene fra ulike laboratoriers analyser av 
de samme prøvene sprikte voldsomt. Ombruk 
av betong har med andre ord foreløpig ikke 
blitt noe enklere, til tross for at det har blitt 
arbeidet i årevis for å få dette til. 

Og på Byggavfallskonferansens dag 2 
opptrådte danske Anke Oberender fra VCØB 
(Videncenter for Cirkulær Økonomi i Bygge-
riet). Hun kunne berette om 87 % material-
gjenvinning av dansk BA-avfall, et tall som er 
sterkt påvirket av at dette steinfattige landet 
gjennomfører en konsekvent ombruk av 
tyngre masser i ubundne bærelag.

På spørsmål fra salen om regler for 
seksverdig krom svarte Oberender at det ikke 
fantes grenseverdier for krom og «heller ikke 
hersket noen panikk om dette i Danmark» 

«…mye betong må på deponi, 
noe som kan tilsi at verdien er for 
streng. »

Anke Oberender, leder for Videncenter for Cirkulær 
Økonomi i Byggeriet i Danmark, kunne fortelle at 
det ikke finnes grenseverdier for seksverdig krom 
ved gjenbruk av betong i Danmark.
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NYHETER

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

Avfallsforsk er 10 år i 2019. 
I anledning jubileet skal det 
lages et veikart for forskning 
og innovasjon (sirkulær FoU) 
som skal legges frem i oktober. 
Avfall Norge etablerer nå en 
arbeidsgruppe og skal engasje-
re en koordinator som skal lede 
arbeidet.

Av Jens Måge, Avfall Norge

Stortinget besluttet i 2018 at det skal 
lages en strategi for sirkulær økonomi, og 
regjeringen har i sin plattform sagt at Norge 
skal «være et foregangsland i utviklingen 
av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter 
ressursene bedre». Men denne omleggingen 
skjer ikke av seg selv. Skal vi lykkes behøves 
forskning og innovasjon, ny teknologi, ny 
design, nye forretningsmodeller mm.

Veikartet skal gi anbefalinger og råd,  

Veikart for forskning og innovasjon

Jens Måge i Avfall Norge er både på jakt etter  
personer til å sitte i styringsgruppa og en prosjekt- 
leder til arbeidet med å lage et veikart for forskning 
og innovasjon i avfallsbransjen. 

i tillegg til å være et kart som bransjen skal 
kunne styre etter de neste årene, og dermed 
legge grunnlaget for styrket FoU innen 
sirkulær økonomi. Veikartet skal peke på 
rammebetingelser og tiltak som også poli-
tikere skal kunne bruke for å implementere 
en politikk som stimulerer innovasjon innen 
sirkulær økonomi. Veikartet skal besvare hva 
bransjen trenger av kompetanse framover, 
hva slags FoU som trengs, hva som kreves 

av den enkelte organisasjon for å delta i 
FoU-prosjekter og hva som skal være rollen  
til «nye» Avfallsforsk.

Avfall Norge engasjerer nå ressurs-
personer til å delta i en hurtigarbeidende 
arbeidsgruppe. Gruppen skal settes sammen 
av medlemmer i Avfallsforsk og andre rele-
vante i bransjen, både fra avfallsselskaper og 
forsknings- /instituttsektoren. Avfall Norge 
vil engasjere en koordinator / prosjektleder 
for å lede arbeidet.

Styret i Avfallsforsk vil utgjøre styrings-
gruppe og styrene i REdu og Avfall Norge 
vil være referansegruppe for arbeidet. Avfall 
Norge ser etter engasjerte personer med 
operativ erfaring fra FoU- og innovasjons-
prosjekter og som brenner for dette og kan 
tenke seg å bidra i en slik gruppe. Det vil dreie 
seg om å delta i noen møter og komme med 
innspill til veikartets innhold, utforming og 
kommunikasjon.

Det skal legges frem et utkast innen 
utgangen av august, etter innspill fra 
referansegruppen skal endelig veikart legges 
frem for bransjen på Avfall Norges høstmøte 
i Tønsberg i slutten av oktober.
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Sammen om et renere bymiljø

Vi lever i en by som vokser, og vi blir stadig flere. Vi 
må sammen finne nye måter å ta hånd om vår elskede 
by på. Å redusere utslipp fra kjøretøy og støy som 
følger med, er noe vi må løse. Med Elskede By tar 
vi sammen det første steget mot et renere bymiljø, 
der vi kan trives og omgås uten støy og forurensing. 
Det startet i Stockholm med Älskade Stad, og har nå 
kommet til Oslo med Elskede By. 

Oslo har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene 
av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere 
utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo 
kommune klarer alene, de er avhengige av å ha både næringsliv 
og befolkning på laget.

8. april 2019 ble #ELSKEDEBY lansert som er et unikt 
samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP. Vi vet at Oslo 
Kommune heier på oss. Målet er å redusere antall transport-
er i sentrum, ved å samarbeide om distribusjon av gods og 
innsamling av avfall med nullutslippskjøretøy. Vi har en felles 
HUB i en av KLP sine bygninger sentralt i Oslo sentrum. 
Samarbeidet skal på sikt utvikles som et samlastings- 
konsept med spesialtilpassede elektriske kjøretøy som kjører 
til og fra flere sentralt plasserte hub’er. Målsetningen er å 
redusere Co2 utslipp fra disse transportene med over 70 
prosent innen 2023. Les mer på www.elskedeby.no.

1

63

4

2
5

26

SAMARBEIDSPARTNERE

Mindre utslipp Mindre støy Mindre trafikk Samarbeid Bedre omgivelser



Dokumentet som er vurdert, har 
betegnelsen «Tilsynsmyndig-
hetenes retningslinje for 
samordnet tilsyn og felles 
tilsynsprofil». Arbeidsgruppens 
oppfordring er: Denne retnings-
linjen bør medlemmene lese! 

Arbeidsgruppen mener nemlig 
at retningslinjen for tilsyns-
myndighetene er god, men setter 
spørsmålstegn ved om den alltid 
følges. Derfor bør bransjen sette 
seg inn i dokumentet, og selv 
kontrollere om den etterleves før, 
under og etter tilsynene. 

Dette er noen av arbeids-
gruppens konklusjoner: 
• Retningslinjene er gjennom-

gående ryddige og gode, flere 
burde kjenne til disse. Kanskje 
burde retningslinjene ligge 
ved når virksomhetene mottar 
varsel om tilsyn?

• Det er en utfordring at enkelte 
tilsyn ikke blir utført i tråd med 
retningslinjene. Har Fylkes-
mannen fått opplæring i bruk 
av retningslinjene?

Arbeidsgruppe i NFFA:

Myndighetenes felles 
retningslinjer for tilsyn 
er gode, men må følges!
En arbeidsgruppe nedsatt av styret i Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA) har gjennomgått 
de felles retningslinjene myndighetene skal følge 
under tilsynsaksjoner. De oppfordrer avfalls-
bransjen til å sette seg inn i dette.

NFFAs arbeidsgruppe har bestått av fra venstre Jarle Haugedal, Renor, Christian 
Hermansen, Franzefoss og Øystein Solevåg, ÅRIM.

• At det blir satt av tid til et 
grundig sluttmøte er avgjør-
ende for en ryddig prosess.

• Definisjoner av anmerk-
ning bør samordnes med 
 defini sjonen av revisjonsfunn 
(inkludert forbedrings forslag).

• Retningslinjene kan med 
fordel beskrive konsern-
revisjon bedre. Gjennom føring 
av kontrollaksjoner kan også 
presiseres bedre.

• Det bør utformes en veiled-
ning til §5.2 i Internkontroll-
forskriften for å få fram en 
bransjestandard for doku-
mentasjon i farlig avfalls-
virksomheter.

NFFA vil ta initiativ til å møte 
den såkalte «Direktør gruppen» 
hvor Miljødirektoratet, Stråle-
vernet, Arbeidstilsynet, NSO, 
Petroleumstilsynet, Mattilsynet 
og Helsetilsynet er represen-
tert. Her ønsker foreningen 
å utdype de funn og vurder-
inger deres arbeidsgruppe har 
kommet fram til. 
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DEBATT

VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL 
I NORGE, 
KONTAKT OSS FOR 
ET GODT TILBUD
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bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50

Åpen lift- 
container 

10m3

NÅ ER IKKE 
VÅREN LANGT 

UNNA!

Lukket 
kombi-

container 
10m3

Løsningen innebærer at det 
monteres spesiallagde skinner på 
siden eller bakenden av bilen og 
at den digitaltrykte duken med 
budskapet tres inn i disse. Dette 
gjør det raskt og enkelt å skifte 
ut reklamen og man unngår 
skruing, lim, eller annet som 
kan skade bilens originale lakk. 
Monteringen av skinnesystemet 
tar rundt en time, å skifte ut en 
reklame med en ny skal ta mindre 
enn en halvtime og kan utføres 
mens bilen laster, heter det. 

Blant de norske selskapene 
som har valgt denne løsningen 
er Remiks i Tromsø og Helgeland 
Avfallsforedling. Også NordRens 
biler i Agder og Indre Østfold har 
i vinter blitt forsynt med fromme 
ønsker om at abonnentene 
må rydde snø og strø fram til 
avfallsdunken – et budskap som 
trolig er byttet ut når dette leses. 
Også Norsk Gjenvinnings noe 
diskutable konstatering av at 
"Det finnes ikke søppel mer"  
er montert av Flexsign.

Å bruke sine egne biler som 
rullende reklame er smart, selve 
annonseplassen er jo gratis. Og 

Mobilt budskap 
– på skinner

Det danske selskapet Flexsign har hatt stor 
suksess med sin utskiftbare løsning for kjøretøy-
reklame. Mer enn 1500 biler i fem land ruller nå 
rundt med slike løsninger – blant dem en god del 
norske avfallsbiler.

det er heller ikke noe nytt, men 
hittil har reklame på bil hoved-
sakelig vært i form av klebe-
løsninger som ikke lar seg skifte 
ut. 

Salgsdirektør Henrik Nyborg 
i Flexsign mener muligheten 
til å gjenbruke sesongaktuelt 
kampanjemateriell er en av 
systemets største fordeler.  
– Hvis man skal sette noe på 
bilen som er aktuelt i årevis er 
det nesten bare logoen man 
kan bruke. Vårt opplegg gjør 
det for eksempel mulig å minne 
abonnentene på at julepapir skal 
i restavfallet, dette budskapet 
kan stå på bilene et par uker for 
deretter å erstattes og lagres til 
neste jul. Og den raske utskift-
ingen kan lett tilpasses bilenes 
kjørerute, det er ikke nødvendig å 
ha dem innomhus, sier Nyborg. 

Han påpeker også at systemet 
er svært kostnadseffektivt, en 
reklameside på en renovasjonsbil 
koster bare rundt 2000 kroner. 
– Det gjør det mulig å veksle 
mellom mange ulike kampanjer, 
sier han. 

J.B.

Indre Østfold Renovasjon har i vinter forsynt 
innsamlingsbilene med vennlig formulerte 
formaninger.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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

www.nordicbiogasconference.org

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

25. april Årsmøte og miniseminar Avfallsforsk Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8. mai Seminar om EUs industriutslippsdirektiv Norsk Industri, Oslo
Norsk industri/NFFA/
Miljødir.

post@nffa.no

9. mai Grunnkurs Farlig avfall, modul 1 og 2 Scandic Hotel, Asker NFFA post@nffa.no

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

14-15. mai Driftsforum biogass Lillehammer Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14-15. mai Studietur Stavanger Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21. mai Brannseminar Lillestrøm Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

22-23. mai Planlegging av renovasjonsløsninger – kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

28-29. august Prøvetaking og prøvehåndtering – kurs Gjøvik Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5. september Seminar energigjenvinning Tromsø Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9-10.september Kurs miljøkartlegging nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

12. september Frokostmøte Kulturhuset Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26.september Farlig avfall 2019 Clarion The Hub, Oslo NFFA post@nffa.no

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.
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Ole Solvang 
(56) er fra  
1. april ansatt 
som driftssjef 
i Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap 

AS (FIAS). Han har bakgrunn 
fra logistikk, ledelse og 
forretningsutvikling og 
kommer fra stilling som 
Application Manager i  
NOTE AB.

Line Fosnes 
(28) er fra  
1. mars ansatt 
som trainee 
Sirkulær 
økonomi ved 
kunnskaps- 

og opplevelses senter hos 
Vesar. Fosnes er nyutdannet 
med master i internasjonale 
studier som avsluttes nå i vår. 
Hun har for øvrig bachelor 
innen økonomi og ledelse 
fra NTNU Gjøvik og bachelor 
innen fornybar energi samme 
sted. Dessuten et år på Agder 
folkehøgskole hvor temaet var 
reiseliv og samfunn.
 

Kristine 
Bjordal  
(26) er fra  
1. mars ansatt 
som trainee 
i Sirkulær 
økonomi hos 

Vesar. Bjordal er nyutdannet 
sivilingeniør Energi og miljø fra 
NTNU.

Leif-Erik 
Nordbø  
(48) er fra  
1. april ansatt 
som leder 
for Produkt-
avdelingen 

til IT-selskapet Reknes 
AS. Nordbø har 20 års 
erfaring fra selskaper innen 
IT, forsikring, legemiddel, 
energi og produksjon, samt i 
offentlig sektor. Han kommer 
fra en stilling som Managing 
Consultant i Capgemini 
Norge. Nordbø er utdannet 
dataingeniør fra NTNU.

Andreas Dalen 
(50) er fra  
2. mai ansatt 
som analytiker/
senior rådgiver i 
Mepex Consult. 
Dalen er utdannet 

sivilingeniør fra NTNU 
(bioteknologi) og har tidligere 
jobbet med avfall og gjenvinning 
i Agder Renovasjon. Der 
jobbet han som IT-ansvarlig 
og konsulent, og utviklet 
kundesystem for håndtering 
av ordre, klager og avvik.  Han 
kommer til Mepex fra stilling som 
sjefsingeniør i Oslo kommune 
Renovasjonsetaten hvor han har 
vært siden 2011. Der har han 
jobbet mye med digitalisering 
og Big Data, blant annet med 
innføringen av «GjenbruksID».

Arild Hegdal 
(45) er fra 1. mars 
ansatt som daglig 
leder i ReTrans 
Midt AS. Hegdal 
er utdannet 
med mastergrad 

i chemical engineering fra 
NTNU. Han har bakgrunn 
både fra Norske Skog og 
transportbransjen og kom nå 
fra stilling som teknisk sjef ved 
Trønderbilene AS.

Thomas Rem 
(33) er fra  
15. mai ansatt 
som analytiker/
senior rådgiver i 
Mepex Consult.
Rem er utdannet 

siviløkonom og etter tre år på 
BI i Norge dro han til London 
og tok en master innen finans 
og shipping. Etter å ha jobbet i 
bank og analysert og finansiert 
oljerigger, gjorde han en 
yrkesmessig helomvending, 
og gikk over til miljø- og 
avfallsanalyse. Han kommer 
til Mepex fra stilling som 
analysesjef i ROAF hvor han har 
vært siden 2016.

Nytt om navn

Scanvaegt Systems AS  •  Vestvollveien 32G   •  2019 Skedsmokorset  •  Norge  •   post@scanvaegt.no   •  Tlf. +47 96 64 67 00
scanvaegt.no

Versjon 2.4 inneholder nye  
funksjoner til optimering  av arbeids-
prosesser og dataregistreringer. 

ScanX.NET på nettbrett og smarttelefon 
Via ScanPortal kan du kjøre ScanX.NET på nettbrett og 
smarttelefon og løse oppgavene ute på plassen.

Automatisk nummerskilt gjenkjenning 
License Plate Recognition gjenkjenner automatisk bilens 
nummerskilt og gjør identifikasjon enkel og rask.

Fjernbetjening av sjåførterminal
Operatøren kan se og betjene sjåførterminalens skjerm direkte 
på sin egen PC i veieboden.

Elektronisk signatur 
ScanX.NET 2.4 kan også leveres med signatur-pad.

VI PRESENTERER  
SCANX.NET 2.4

NEW  
RELEASE
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Innovasjonsbursdag
Avfall Norges direktør Nancy Strand 
rundet nylig 60 år og som bursdags-
gave ønsket hun seg en såkalt 
innovasjonskveld. Og slik ble det, 
28.februar samlet mange fra bran-
sjen seg for å høre utvalgte aktører 
ytre seg om temaet «Hvor er bran-
sjen om 30 år?». Og om vi overhode 
har en avfallsbransje om 30 år, det 
var det litt ulike oppfatninger om. 
Jubilanten selv stilte spørsmålet om 

avfalls- og gjenvinningsbransjen 
er så sentral i overgangen til en 
sirkulær økonomi som den selv 
ønsker og tror. Hun oppfordret 
til økt samarbeid med aktører 
utenfra, for å få utfordringer og 
for å fremme innovasjon, verdi-
skaping og etter hvert et positivt 
CO2-avtrykk. Og etterpå var det 
tapas og kake…

J.B.

Disse uttrykte så vel gra-
tulasjoner som meninger 
om avfallsbransjen om 
30 år: Fra venstre Heidi 
Juhler, daglig leder Norsk 
Fjernvarme, Hannah 
Jacobsen, Summa Equity, 
Nancy Strand, Stig Ervik, 
direktør i Norsirk og Jaa-
na Røine, adm.dir. i Grønt 
Punkt Norge. 

Velkommen til 
Oslo, Gardermoen, 18. - 20. juni 
• 1000 mennesker
• 80 utstillere
• Over 30 foredragsholdere
Siste earlybird-frist er 1. mai.

Du møter blant annet:

Anna Kirah Gina Gylver Atle Hamar Ståle Nistov

MENNESKER - MILJØ - MARKED
AVFALL NORGES ÅRSKONFERANSE 2019

Geminor kjøper Bøn biobrensel
Geminor, landet største formidler 
av restavfall og flis vokser nå ytter-
lig ere gjennom oppkjøp av biobren-
selprodusenten Bøn biobrensel på 
Eidsvoll. Dette selskapet ble etablert 
i 2011 og har blitt en betydelig 
aktør på opparbeiding av returflis. 
Mye av denne produseres ved hjelp 
av mobile hoggere som reiser rundt 
på gjenvinningsstasjoner. – Geminor 
har de siste årene vært vår største 
kunde og samarbeidspartner, nå blir 
de våre eiere. Vi er stolte over at et 
selskap av Geminors kaliber velger 
å satse videre på oss. Nå får vi flere 
muligheter og større muskler, vi 
gleder oss til utviklingen framover 
sammen med Geminor, skriver daglig 
leder Johan Peter Olö på selskapets 

facebookside. Bøn biobrensel 
produserte 75 000 tonn flis og 
omsatte for 13 millioner i 2018, 
men regner med å øke til 120 000 
tonn allerede inneværende år. 
Geminor på sin side har passert 
milliarden i omsetning og leverer 
årlig rundt 1,4 millioner tonn 
avfall til 80 forbrennings- og 
gjenvinnings anlegg i ulike land.  
– Med kjøpet av Bøn biobrensel 
øker vi kapasiteten vesentlig 
på mobile produksjonsoppdrag 
i Norge. Vårt ønske er å bli en 
komplett aktør i bransjen med 
tilbud om behandling og av  set-
ning for norske kommuner, sier 
Kjetil Vikingstad til Haugesunds 
avis. 

Bøn biobrensels 
virksomhet på Eids-
voll blir nå en del av 

Geminor.

Opprydding i marin forsøpling 
for 70 millioner 
Miljødirektoratet støtter 69 gode 
prosjekter rundt om i hele landet 
for å forebygge og redusere 
miljøskadene av marin forsøpling. 
Det kom inn 192 søknader med 
en søknadssum på omlag 290 
millioner kroner.

– Det er gledelig å se den store 
interessen og engasjementet 
rundt om i landet for å bidra i 
kampen mot marin forsøpling. 
Miljødirektoratet har fått søknader 
fra hele landet med mange gode 
ideer og initiativer til å rydde opp i 
forsøplingen. Vi har lagt vekt på å 
støtte prosjekter av god kvalitet og 
sikre en geografisk spredning i hele 
landet, sier Ellen Hambro, direktør 
for Miljødirektoratet. 

Spesielt i år er at det gis støtte 
til prosjekter som omfatter 
opprydd ing i områder som ikke 
er så lett tilgjengelige, og som 
dermed blir ryddet sjeldnere. 
Derfor er det flere prosjekter i de 
nordligste fylkene som har fått 
støtte i år. 

Flere av prosjektene er et 
samarbeide mellom flere aktører. Et 
eksempel på det er Miljøpartnere i 

Trøndelag, der 11 renovasjons-
selskaper går sammen om å 
rydde, samle inn og behandle 
marint avfall i 82 kommuner i fire 
fylker.

– Det er viktig at vi fortsetter 
opprydningen av marin forsøp-
ling, men det er like viktig at vi 
ikke kaster plast i naturen, at vi 
reduserer unødvendig plast-
bruk og at vi gjenvinner mer av 
plasten vi bruker, sier klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet 12.03

Stavanger har i flere år hatt 
konkurranseutsetting innen 
renhold, renovasjon og grønt 
vedlikehold i enkelte bydeler. 
Når kontraktene går ut ved 
slutten av året har rådmannen 
foreslått å videreføre dem, men i 
formannskapet 28.mars stemte 
flertallspartiene imot dette. 
Det var Per A. Thorbjørnsen 
(V) som fremmet forslaget på 
vegne av Høyre, FrP, Venstre, 

Flertall mot konkurranseutsetting 
i Stavanger

Sp, Pensjonistpartiet og Kr.F. 
Nå ber disse om å få en egen 
sak hvor tjenestene vurderes 
utført i egen regi. At kommunen 
vil spare penger på dette er 
hovedargumentet. – Vi må være 
opptatt av at vi får så mye ut av 
pengene som mulig. Vi har sett 
et private tjenester koster mer 
og det blir dyrt på sikt, sier Sps 
Bjarne Kvadsheim.

Stavanger Aftenblad 30.03
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Slik skal de mer enn en 
million årlige besøk-
ende ved gjenvin-
ningsstasjonene i Oslo 
nå gi seg til kjenne. 

Oslo Ren med id-kontroll på 
gjenvinningsstasjonene
Fra 20. mars må besøkende på 
gjenvinningsstasjonene vise fram 
QR-kode, en såkalt GjenbruksID i 
bommen for å komme inn og levere 
avfall gratis. Med dette regner 
Oslo Ren med at problemene med 
«gratispassasjerer» fra andre 
kommuner og ustanselige disku-
sjoner med næringsdrivende er løst. 
– Vi har beregnet at ca 12 prosent 
av de besøkende er bedriftskunder 
eller innbyggere fra nabokommuner. 
Siden besøkstallet i fjor var 1.142 
millioner betyr det at mer enn 135 
000 kunder ikke betalte det de 
skulle for levering, sier prosjektleder 
Ellen Thomsen Halaas i Renova-
sjonsetaten.

Før innføring av ordningen fikk 
alle husstander i Oslo en brosjyre i 
posten som forklarer bakgrunnen 
og hvordan man skal få tak i sin 
GjenbruksID. Det gjøres enklest ved 
å laste ned en app på telefon, eller 
ved å laste ned på PC og skrive ut 
QR-koden på papir. En uke etter at 
ordningen er innført forteller Halaas 
at rundt halvparten av de besøkende 
har fått med seg endringen og  

lastet ned koden før de kommer.  
– Vi har også et opplegg som gjør 
det mulig å taste inn person-
nummer i bommen, som så sjekkes 
mot Folkeregisteret. Men dette 
tar tid så vi ønsker naturligvis at 
flest mulig har ordnet seg før de 
kommer, sier hun. På spørsmål om 
hva «gratispassasjerene» nå gjør 
sier Halaas at en del snur i porten, 
mens andre betaler. 

Renovasjonsetaten har arbeidet 
lenge med innføring av ID-kontroll 
ved gjenvinningsstasjonene i 
Oslo, etter at en undersøkelse i 
2015 avdekket at mange ansatte 
stadig opplevde ubehagelige 
situasjoner. – Det har vært en 
krevende anskaffelsesprosess, 
kontrakten med leverandøren 
Visma ble ikke undertegnet før i 
2017, sier Halaas. Hun sier også 
at innføringen av systemet på de 
fem «store» gjenbruksstasjonene 
i Oslo har kostet 13 millioner 
kroner, hvorav halvparten er 
fysiske installasjoner som bommer 
og lesere.

J.B.

Enviropac kjøper BNS Miljø
EnviroPac er en stor leverandør av 
avfallsbehandlingsutstyr i Norge og 
kjøper nå opp BNS Miljø som er en 
stor leverandør av kontainere.

 – Med dette oppkjøpet utvider 
vi vårt tilbud med mange nye 
produkter, samtidig som vi forsterker 
vår markedsposisjon. Containere er 
et produktområde hvor vi har ønsket 
oss en sterkere posisjon i Norge, sier 
adm. dir. i EnviroPac Morten Tønseth 
i pressemeldingen som selskapene 
sendte ut etter at avtalen var 
inngått. 

EnviroPac selskapene i Norge 
er en del av San Sac Group som er 
en ledende europeisk leverandør 
av utstyr for avfallsbehandling. 
Konsernsjef i San Sac Group Fredrik 
Jaginder sier: – Vi har en ledende 
posisjon i det svenske containermar-

kedet gjennom vårt selskap  
Ilab Container AB, og vi har ønsket 
å forsterke vår posisjon i de andre 
skandinaviske landene.

– Ved at vi nå blir en del av et 
større konsern som også har fokus 
på tilliggende produkter, ser vi 
at dette er en god utvikling ved 
at vi nå kan tilby en mye bredere 
produktplattform med nye 
løsninger og service, sier adm. dir. i 
BNS Miljø AS Lars Christian Steen i 
samme pressemelding. 

EnviroPac Gruppen vil etter 
oppkjøpet bestå av 4 selskaper i 
Norge, alle med virksomhet innen 
utstyr for avfallsbehandling. 
Gruppen vil totalt ha en omset-
ning på ca. 300 mill. og  
38 ansatte.

Einar Bratteng, NFFAs juridiske 
rådgiver, skal i samarbeid med 
Universitetsforlaget utgi bok om 
"Avfallsrett". Dette blir den første i 
sitt slag innen området.

Ambisjonen er at boka skal være 
praktisk rettet og utgivelse vil etter 
planen skje sommeren 2020. En 
del av erfaringen som skal komme 
til uttrykk i boken har Bratteng fått 
fra sin funksjon som jurist for Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA). 
Forfatteren har i tillegg bakgrunn fra 
Miljøverndepartementet med ansvar 
for avfallsområdet og har også i 
flere år jobbet som advokat innenfor 
avfallsfeltet. 

Avfallsområdet er et av de 
viktigste og mest kompliserte 
innenfor EUs miljørett, med flere 
omfattende direktiver og forord-
ninger samt en rekke avgjørelser av 
EU-domstolen. Dette bidrar til at det 
er krevende for brukerne å benytte 
regelverket. Boken er ment å være 
en praktisk veiledning for de som 
arbeider innenfor avfallsfeltet. Frem-
stillingen skal følge de ulike leddene 
i verdikjeden av behandling av avfall 
fra det oppstår til det er gjenvunnet/
sluttbehandlet. Boken vil også ta for 
seg en del grunnleggende begreper 

Ny bok om avfallsrett

Einar Bratteng tar gjerne imot 
innspill til sin nye bok.

innenfor avfallsretten samt 
forholdet mellom EU-retten og 
forurensningsloven m.v. 

– Forhåpentligvis vil en slik bok 
gjøre det lettere for avfalls-
aktørene å orientere seg i og 
forstå r     eglene om behandling og 
håndtering av avfall, kommen-
terer generalsekretær i NFFA, 
Roar Hansen. Han oppfordrer 
bransjen til å gi Einar Bratteng 
innspill i det «nybrottsarbeidet» 
som nå utføres. Det er særlig 
aktuelt med innspill til problem-
stillinger knyttet til mottaks-
fasen av avfall samt forbrenning 
og deponering.
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Stort spenn i returpapirprisen
Bortfallet av det kinesiske markedet har medført økende prisforskjell på såkalt mixed paper  
og rene papirfraksjoner.   Avsetningen på innsamlet husholdningsplast er fortsatt vanskelig  
og Grønt Punkt Norge etablerte i desember mellomlagre for å unngå hentestopp.

  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. 

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 
17. oktober er prisene per tonn 
(omregnet til NOK): 
- aluminium NOK 16 191  
 opp  2 % fra 30. jan. 19 
- kobber  NOK 55 730   
 opp  8 % fra 30. jan. 19
- bly NOK 17 327  
 ned  1 %  fra 30. jan. 19  
- sink NOK 25 871  
 opp 14 % fra 30. jan. 19

Skrapjernprisen er per 1.april på 
NOK 1430 tonn som er en økning 
fra NOK 1330 per 1.februar.

PAPIR OG PAPP 
Prisen på lavkvalitets returpapir 
har falt i løpet av vinteren. 
Letsrecycle.com oppgir 
eksportprisen fra UK i mars 
til 5-30£/t for mixed paper, 
60-87£/t for cardboard og 
95-100 £/t for de-ink fraksjonen. 
Ikke bare Kina, men også andre 
land 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.

GLASS OG 
METALLEMBALLASJE
Stadig flere kommuner 
innfører henteordning hos 
husholdningene av glass- og 
metallemballasje. Dette øker 
innsamlingsvolumet og forbedrer 
kvaliteten på fraksjonene. I 2018 
ble det samlet inn mer glass- og 
metallemballasje enn noen gang, 
men tallene blir ikke offentliggjort 
før Miljødirektortatet har godkjent 
rapporteringen. I 2019 ligger 
det an til en ytterligere økning, 
innsamlingen av glassemballasje 
var i januar 7 prosent over 
tilsvarende måned i fjor.  

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.

 
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 
Vinter, høye strømpriser 
og en kraftig prisvekst på 
jomfruelig trevirke har gitt god 
etterspørsel på trebaserte 
brenselsfraksjoner, uten at dette 
har medført nye 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 i fjor sommer 
en reduksjon fra 40,5 til 37,3 øre 
pr kWh for bulkleveranser. Det 
har ikke vært noen prisøkning 
denne vinteren. Utsalgsprisen 
for briketter og pellets i 
småemballasje varierer ganske 
mye, med priser opp til kr. 3,50 
per kg. Avsetningen av returflis 
har vært god de siste månedene. 
Malt og lakkert trevirke har 
fortsatt negativ verdi over hele 
landet, men er nå billigere å bli 
kvitt enn tidligere. 

Annonseansvarlig:
Arnt Erik Isaksen - Tlf. +47 411 61 619

arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no
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Rekordmye glass 
– strengere kvalitetskrav

ANNONSE

Jacob Smith, direktør for inn-
samling og gjenvinning i Sirkel, 
har arbeidet med gjenvinning 
av glass i 20 år. – Vi har aldri 
fått inn mer glass enn nå  
i januar, men dessverre  
henger ikke volum og kvalitet 
helt sammen, sier han. 

Smith forteller at anlegget på Onsøy tok 
imot 11 000 tonn glass- og metallemballasje 
i januar. Det er en vesentlig økning av den 
forrige månedsrekorden fra januar 2018, som 
var på 10 300 tonn, og omtrent det dobbelte 
av volumet som kom inn da anlegget på 
Onsøy ble etablert i 1998. Mer enn en million 
tonn glass har blitt sortert og sendt til 
gjenvinning fra det nedlagte steinbruddet ved 
Fredrikstad siden da. 

Men Smith forteller at kvalitetskravene 
fra glassverkene ute i Europa har blitt stadig 
strengere. – Det må for eksempel nå være 
under 20 gram KSP (keramikk, stein, porselen) 
pr tonn glass vi leverer, det betyr at hanken 
fra en kaffekopp er nok til å ødelegge flere 
tonn. Det er ikke mange år siden 200 gram 
KSP var akseptabelt. Og for metall er kravene 
enda strengere, bare to gram aluminium eller 
stål pr tonn, forklarer Smith. 

Lassene som kommer inn møter ikke disse 
kravene, for å si det mildt. Det er derfor en 
kostbar og avansert prosess som må til for å 
skille ut de uønskede materialene, før glasset 

Jacob Smith har i 20 år hatt ansvaret for at glasset som kommer inn til Onsøy blir til kvalitetsvarer som kan 
sendes til glassverk over hele Europa.

kan sendes til for eksempel Danmark, 
Nederland eller Portugal til gjenvinning.

Til høsten flyttes denne produksjonen 
til et helt nytt anlegg på Øra i Fredrikstad, 
som selvfølgelig vil gjøre sorteringsjobben 
bedre enn dagens. Smith er likevel klar på 
at den viktigste jobben fortsatt må gjøres 
før glasset sendes dit. – De som håndterer 
innsamlingen gjennom hele prosessen  

– også forbrukeren – må tenke på dette som 
ressurser og ikke avfall. Ha respekt for den 
viktige jobben vi har å gjøre med sirkulær 
økonomi. Det er det vi jobber mot, og da 
må alle må bidra, avslutter innsamlings-
direktøren.


