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På Tuvalu er toppen av deponiet
landets høyeste punkt
side 28-30
Kretsløpet på nett: www.kretsløpet.no – Regelmessige oppdateringer.

Med fokus
på effektive
prosjekter!

•

Rask og funksjonell montering av flere i rekke

•

Alle modeller innkasthus passer til samme container

•

Lagerførte produkter

•

Kort leveringstid

Hos oss i Oslo finner du Norges største showroom på utstyr til kildesortering.
Vi bidrar gjerne med kunnskap og input til bedre miljøprofil i dine kommende prosjekter.

Solarbin avfallsbeholder med komprimering og digital
kommunikasjon
Oslo er miljøhovedstaden - du finner Solarbin bl.a. på
Karl Johan og i Nydalen.
Solarbin gir inntil 90 % redusert miljøbelastning og frigjort
arbeidskapasitet. Færre tømminger, mindre bruk av plastsekker og reduserte antall transporter som gir mindre
utslipp av CO2. Drives med strøm fra solceller.
Og ikke minst, Solarbin gir et triveligere og renere bymiljø!

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

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

NY WEBLØSNING

INNHOLD
Avfallseksporten må stoppes
ved kilden
NRK Brennpunkts program Søppelsmuglerne som ble vist 16. oktober
dokumenterte på en utmerket måte hvordan EE-avfall omfattet av norsk
produsentansvar finner veien til Vest-Afrika. Dette er ingen nyhet, men det
er likevel sjokkerende hvor åpenlyst og risikofritt denne omfattende ulovlige
virksomheten kan pågå.
I etterkant har rederiene som blir brukt til å få avfallet ut av Norge varslet
strengere tiltak, det kreves også at politi og tollvesen prioriterer denne
formen for kriminalitet høyere. Det er naturligvis vel og bra, men som vi i
avfallsbransjen vet er det som regel lettere å gjøre de riktige tiltakene ved
kilden enn å rette opp senere.
Dokumentaren – og en reportasje i forrige utgave av Kretsløpet – viste med
all tydelighet at det bare er å forsyne seg med gjensatt EE-avfall utenfor
norske butikker. Så lenge forbrukerne skal ha rett til å sette fra seg kasserte
gjenstander hos forhandlerne hele døgnet, er det lagt til rette for selvplukk.
Vi er kjent med at Miljødirektoratet har innskjerpet butikkenes plikt til å ha
kontroll på EE-avfallet, men så langt er det vanskelig å registrere at dette har
hatt noen effekt.
Dersom det her ikke skjer en rask og merkbar forbedring må det være riktig
å frata butikkene deres rett/plikt til å ta imot EE-avfall, og overlate dette til de
bemannede gjenvinningsstasjonene, slik KS Bedrift foreslår. Dette vil ikke få
slutt på tyveriene, men terskelen for å gjøre innbrudd er betydelig høyere enn
å ta med seg noe som står ubevoktet, omfanget vil dermed bli redusert.
Produsentansvaret for EE-avfall ble innført for å etablere en bedre og mer
miljøvennlig avfallsbehandling for fraksjoner som bør tas ut av den ordinære
avfallsstrømmen. Som vi tidligere har omtalt finnes det mange eksempler på
at det motsatte har blitt resultatet. Det som ble vist av NRK Brennpunkt er et
av de verste tilfellene.

«

…terskelen for å gjøre innbrudd er betydelig høyere
enn å ta med seg noe som står ubevoktet…

»

Loven er for alle
Johnny Enger ble dømt til ubetinget fengselsstraff for bruddene på
Arbeidsmiljøloven. Siden er det avdekket titusenvis av brudd på den samme
loven i Oslo kommunes etater, uten at disse er anmeldt. Det reiser selvsagt
det betimelige spørsmål om det er likhet for loven i dette landet. Men det
diskuteres også om Arbeidsmiljøloven er så streng at det er umulig å få
utført samfunnskritiske oppgaver, spesielt dersom ytre omstendigheter gjør
forholdene krevende, uten å bryte loven.
Etter vårt syn er ikke det tilfelle. Arbeidsmiljøloven inneholder
unntaksbestemmelser som dersom de utnyttes bør gjøre det mulig å
håndtere også ekstraordinære situasjoner. At en del av de avdekkede
bruddene har skjedd etter de ansattes ønske er heller ikke noe argument.
Arbeidsmiljøloven skal beskytte mot urimelige belastninger, uansett om de
er pålagt eller ikke.
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Anbefaler forbud mot engangsplast fra sommeren 2021
Miljødirektoratet anbefaler
forbud mot bestikk, tallerkener,
sugerør, rørepinner og bomulls
pinner av plast gjennom en ny
forskrift. Men direktoratet
mener det er lite hensikts
messig å sjøsette forbudet før
EU, dermed blir det ikke før
3. juli 2021.
Av Johs. Bjørndal

I juni fikk Miljødirektoratet i oppdrag å utrede
et forslag til nasjonalt forbud mot produktene som er omfattet av EUs direktiv om
plastprodukter. I tillegg til produktene nevnt
over gjelder dette også alle produkter som
er laget av såkalt okso-nedbrytbar plast, det
vil si plastmateriale som er tilsatt stoffer/
additiver som gjør at materialet brytes ned til
små biter, og derfor har potensial for å danne
mikroplast. Forbudet gjelder også take away
matbeholdere, drikkebegre og drikkevareemballasje av EPS (isopor).
Forbudet vil ifølge direktoratets
høringsnotat redusere bruken av engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller 3 600
tonn årlig. Det heter videre at tall innhentet
av konsulentfirmaet Mepex tilsier at plastforsøpling av engangsprodukter er ventet å
reduseres med omlag 6 millioner enheter eller
8 tonn per år. Selv om det meste av engangsplasten havner i avfallsstrømmer og blir tatt
hånd om på en god måte, vil reguleringen
bidra til at færre dyr får i seg, eller skader seg

Om Miljødirektoratet blir hørt vil disse produktene bli forbudt. Men ikke før sommeren 2021.

på, engangsproduktene eller mikroplast fra
slike produkter, heter det her.
Mepex har også vurdert kostnadene for
forbruker, behovet for disse produktene blir
jo ikke borte, de vil bli produsert av andre
materialer. Den samfunnsøkonomiske kostnaden er beregnet til 415 millioner kroner
pr år, tilsvarende maksimalt 80 kroner i året
pr person. Men direktoratet skriver at dette
godt kan bli mindre, fordi utfasingen allerede
har kommet langt for enkelte produkter og
fordi rimeligere alternativer kan bli tilgjengelig på markedet innen 2021.
Da oppdraget ble gitt i juni ga klima- og

miljøminister Ola Elvestuen uttrykk for at
et slikt forbud burde innføres så raskt som
mulig. Men EU-kommisjonen gjorde det
nylig klart ovenfor EUs medlemsland og
EØS/EFTA-landene at de mener forbudene
i direktivet om plastprodukter ikke kan tre i
kraft før 3. juli 2021. I tillegg anfører direktoratet at det også er vesentlige praktiske og
økonomiske konsekvenser av tidligere ikrafttredelse i Norge: En tidligere norsk innføring
vil gi ulike rammevilkår for norske aktører
sammenliknet med aktører i andre europeiske
land, heter det. Så da gjenstår det å se om
Elvestuen vil høre på det øret.

Fortsatt behov for større forbrenningskapasitet
Mepex Consult har på oppdrag fra Avfall
Norge utarbeidet en rapport om utviklingen
av avfallsmengdene her i landet fram til 2035.
– Norge vil sannsynligvis ikke nå EUs mål for
materialgjenvinning. Rapporten viser også at
det vil være et underskudd på kapasitet for
energigjenvinning også framover, slik det er
i dag, sier Andreas Dalen i Mepex.
Rapporten redegjør for tre scenarioer for
fremtidig behov for energigjenvinning i Norge:

Figuren viser referansebane for restavfall til energiut
nyttelse etter scenario 1, 2 og 3, sammen med estimert
forbrenningskapasitet.
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Scenario1:
Avfallsmengdene utvikler seg i
takt med befolkningsveksten og
med dagens løsninger for innsam
ling og gjenvinning. Dette gir en
underkapasitet på forbrenning på
1,2 millioner tonn.
Scenario 2:
Alle kommuner innfører separat
innsamling av mat- og plastavfall,
samt at anlegg for sentralsortering
som idag planlegges blir realisert.
Dette gir en underkapasitet på
660 000 tonn
Scenario 3:
Norge når EUs mål for material
gjenvinning i 2035. Da oppnås
balanse mellom restavfallsmengde
og forbrenningskapasitet.

EN QUADROMAT ER EN STANDARD KOMPRIMATOR med opp til

20 m2 innsamlingsvolum, som er installert under bakken. Med
høy komprimeringsgrad og stor volumkapasitet kan man
redusere både innsamlingsintervall og antall innsamlingsturer
betraktelig. Quadromat er spesielt godt egnet for større
borettslag eller sentrale innsamlingspunkt.
Brukeren åpner innkaståpningen ved hjelp av en personlig
ID-brikke. Et vektsystem veier avfallet, og på denne måten
muliggjør man individuell fakturering avhengig av mengden
avfall den enkelte bruker kaster.
I tillegg til komprimatoren har man med Quadromat nedgravd
løsning, mulighet til å benytte egne hjulbeholdere for organisk
avfall, som ved behov eller ønske kan tømmes hyppigere.
NAMDAL RESSURS AS // VERFTSGATA 12, 7800 NAMSOS // SANDSTUVEIEN 60 A, 1184 OSLO
TLF. +47 74 28 17 65 // FIRMAPOST@NAMDALRESSURS.NO //WWW.NAMDALRESSURS.NO

GJENVINNING

Eget sorteringsanlegg
bevisstgjør produsentene

Svensk Plaståtervinning i Motala startet opp i januar i år og har kapasitet til å sortere all husholdningsplast fra hele Sverige.

– Tidligere, da det meste av
plasten ble eksportert, fikk
vi ingen tilbakemeldinger på
hvilke typer forpakninger som
ikke kan sorteres. Men nå gjør
vi våre egne erfaringer, og det
gir oss kunnskap som vi kan
formidle tilbake til eierne våre,
sier Mattias Philipsson, VD i
Svensk Plaståtervinning.
Av Astri Kløvstad

I januar kjørte de i gang Europas største
plastsorteringsanlegg i Motala i Sverige. Det
er produsentene av emballasjeplast som har
investert og bygd anlegget og som eier det.
De representerer hele verdikjeden fra produksjon til butikk og består av fire bransjeorganisasjoner (se faktarute).
– Da mesteparten av plasten ble sendt ut
av landet var Svensk Plaståtervinning et tomt
selskap, og FTI ordnet med både innsamling
og gjenvinning. Nå har vi tatt over ansvaret
for gjenvinning, og FTI jobber utelukkende
med innsamlingen, forteller Philipsson.
Svensk Plaståtervinning rapporterer til
Naturvårdsverket som igjen rapporterer til EU.
– Vi har tolket produsentansvaret til å
innebære at produsentene skal stå for et
nasjonalt innsamlingssystem, sikre gjenvinning, rapportere til nasjonale myndigheter,
holde dialog med kommunene, jobbe for å
nå materialgjenvinningsmålene til EU og
minimere emballasjebehovet, sier Philipsson.
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Og dialogen med kommunene er det først
og fremst FTI som står for. – Det er jo deres
innsamlingsinstallasjoner som plasseres ut
lokalt, utdyper han.

INNFØRER INNSAMLING VED
BOLIGENE
Svensk Plaståtervinning tar seg altså bare
av husholdningsplast. I dag samles denne inn
dels ved boligene, men oftest fra oppsamlingspunkter. All plasten som kommer inn
til anlegget er sortert hos forbruker, det
kommer ikke inn noe fra ettersortering
av restavfall, og det synes Philipsson er
bra. – Om plasten har vært i restavfallet vil
kvaliteten reduseres. Plasten vil da være
forurenset og vi vil får inn mer ikke-plast,
sier han.
I dag er det sånn at de som har innsamling av plast- og returpapir ved boligen,
betaler ekstra for det. Men nå er det kommet
en ny forordning i Sverige som sier at all
innsamling av disse fraksjonene skal være
«eiendomsnær», og at produsentene må
ta det fulle økonomiske ansvaret for dette.
Omleggingen skal starte i 2021 og være
ferdig i 2025. – Poenget er at det skal være
enkelt for forbrukerne. Men for produsentene
kommer det til å bli kjempedyrt, det blir de
som skal utforme hvordan disse systemene
skal se ut hjemme i husholdningene. Dette er
en stor sak i Sverige nå, og det haster, det er
veldig kort til 2021, sier han.

KAPASITET TIL Å TA ALL
SVENSK PLAST
Med anlegget i Motala ser bransjen for
seg at ansvaret for å sikre gjenvinning av
husholdningsplasten blir ivaretatt. Her er det

kapasitet til å sortere all husholdningsplast
fra hele Sverige, i hvert fall alt som sorteres
ut per i dag. – Vi mister 60-70 prosent fordi
plast ikke sorteres ut, men kastes i restavfallet. Men det som sorteres ut går videre til
40 såkalte ballingsstasjoner. Her trykkes det
sammen, og etter det tar FTIs ansvar slutt,
våre lastebiler henter ballene og kjører dem
hit, forteller Philipsson.
Anlegget er helt automatisert og har en
kapasitet på 120 000 tonn i året. Dette
første året ligger det an til mottak og
sortering av 80 000 tonn. Av dette er nesten
30 prosent ikke plast, men fukt og andre
materialer som er feilsortert. Men av det som
faktisk er plast blir 90 prosent identifisert og
sortert riktig, hevder han. – Det er dobbelt så
mye som lignende fasiliteter på det europeiske markedet klarer. Det betyr at vårt
anlegg i Motala bidrar til betydelig høyere
gjenvinning av den svenske plastemballasjen
enn da den ble eksportert, sier Philipsson.
Han opplyser at selskapets estimat er at

Eierne

IKEM (Innovations- och kemiindustri
erna i Sverige), SPIF (Svensk Plas
tindustriförening), DLF (Dagligvaru
leverantörers Förbund) og SVDH
(Svensk Dagligvaruhandel). Sammen
med Svensk Plaståtervinning eier disse
bransjeforeningene det materialselska
pet som står for innsamling av plast i
Sverige, FTI (Förpacknings och tidnings
innsamlingen), med 20 prosent hver. FTI
tilsvarer altså vårt Grønt Punkt Norge.

HDPE og PP, i tillegg til den miksede, ikke
gjenvinnbare plasten. – Og selv om vi har
et pantesystem på samme måte som dere
har i Norge, er 3 prosent av det vi får inn
PET-flasker. Men vi får også inn styrofoam,
PVC, PP-film og mange andre fraksjoner som
det foreløpig ikke finnes noe avtakermarked
for. Men det skjer veldig mye – det investeres og bygges – og vi kommer naturligvis
til å sortere ut enda flere fraksjoner i framtiden, sier Philipsson.

av alle forpakningene som er rapportert
satt på markedet i dag blir 15-20 prosent
gjenvunnet til ny emballasje. Det betyr at
den utsorterte fraksjonen med mikset, ikke
gjenvinnbar plast utgjør en nokså stor andel.

VELKJENT TEKNOLOGI
Philipsson forteller at anlegget er bygget
med «Best Available Technology». – Vi har
ikke brukt mange nye løsninger, men heller
anvendt velprøvd teknologi som vi vet
fungerer. Vi har sett mye på det tyske og
nederlandske markedet, der er de dyktige,
sier han.
Anlegget er utstyrt med 19 NIR-maskiner
som sorterer plasten med nær infrarødt lys.
– Det er sjelden at man har så mange
NIR-maskiner, og det gir en større sannsynlighet for å identifisere og sortere rett,
mener han. Anlegget er dessuten utstyrt
med en windshifter og tre ballistiske separatorer for å skille myk og hard plast. Og utstyr
for å dele opp og størrelsessortere avfallet
på forhånd, siden NIR-maskinene fungerer
best når avfallet som kommer på båndet har
ganske ensartet størrelse. Når sorteringen er
ferdig, havner plasten i en av ti bunkere, som
tømmer seg selv når de er fulle, og sender

KONTROLL MED HELE PROSESSEN

En egen manual hjelper produsentene av plastem
ballasje til å gjøre de rette valgene. VD for Svensk
Plaståtervinning, Mattias Philipsson forteller at den
oppdateres årlig.

plasten videre på transportbånd til en av
ballepressene.
Det er med andre ord ti ulike fraksjoner
som kan sorteres ut. De dominerende
fraksjonene som sorteres i dag er LDPE,

Vask og granulering er det foreløpig ikke ved
Svensk Plaståtervinning. – Vi har avsetning
på alt vi sorterer, takket være den gode
kvaliteten. Og det aller meste får vi betalt
for, det er kun unntaksvis at vi må sende
med penger for å få plasten gjenvunnet. Vi
selger alt innenfor EU, det er vår policy. For
tiden går plasten til Tyskland, Nederland,
Østerrike og Finland. Og eierne våre er veldig
opptatt av at dette skal gjøres riktig. Derfor
har vi ganske tøffe avtaler med kundene.
De må være sertifisert og de må rapportere
tilbake hvor mange tonn som virkelig har
blitt nye produkter og hvor mye svinn de har,
opplyser Phillipsson.

Digitalisering av
avfallshåndteringen
Via en app får førerne informasjon om alle sine
opdrag, og kan se ruten på et kart direkte på mobilen.
Med mer effektiv planlegging av kjøreruten kan man
redusere drivstofforbruket, hvilket er positivt både for
miljøet og økonomien.
Hogia Moveit Recycleit er integrert med transportplanleggingssystemet Hogia Unicon. All informasjon
som transportplanleggeren trenger for å planlegge
transporten finnes digitalt og vises på et kart.
Les mer på hogia.com eller kontakt oss på 98 29 00 00.
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Han legger til at det er innledet en
forstudie på om anlegget skal utvides til også
å vaske og granulere plasten.
– Vi er veldig interessert i å «close the
loop» i Sverige. Det er frustrerende når
kunder kommer til oss og vil kjøpe råstoff
til produkter av gjenvunnet plast, og vi må
henvise dem videre til andre land i Europa.
Vi håper det blir tatt en avgjørelse på videreforedling rundt årsskiftet, sier han.
Fraksjoner som ikke har noe avtakermarked
går til forbrenning. – Vi har en policy på at alt
som går til energigjenvinning skal behandles
i Sverige, så vi har sporbarhet på det, forteller
Philipsson. – Anlegget var klart i januar, men
de tyske leverandørene var til stede fram
til mai og drev opplæring og gjorde de siste
justeringene. Etter det har vi kjørt anlegget
selv.
Jeg begynte i august 2018, og da var vi
to i selskapet. Det begynte 21 nye medarbeidere 2. januar og den 7. januar startet
vi opp. Og ingen hadde noen sinne sett en
sorteringsmaskin før. Det har vært tøft, men
det har gått bra og vært veldig moro, forteller
Philipsson.

KUNNSKAP AVGJØRENDE
Og interessen for anlegget er stor, fra alt fra
skoleklasser og universiteter til media. Til å
betjene de besøkende har selskapet bygget
en utstilling der hele prosessen vises. Her
finnes tekst, bilder og filmer, eksempler
på god og dårlig plast, montere med plastgranulat og produkter laget av gjenvunnet
plast. Her skal det også settes inn en egen
NIR-maskin til testing av plastforpakninger.
Denne er først og fremst ment for produsentene som planlegger å sette noe nytt
på markedet, og trenger å vite om emballasjen vil være gjenvinnbar. – De kan enten
komme hit og prøve selv, eller sende oss
forpakningen til testing, sier Philipsson. Han
opplever at produsentene er opptatt av å
gjøre det rette, men ofte mangler kunnskap.
For å hjelpe produsentene har selskapet
også utviklet en plastmanual. – Det er en
guide for hvordan man skal tenke når man

I innkomsthallen er det plass til tre slike trailere sam
tidig. Det går 20 tonn fordelt på 40 baller på en bil, og
det er like mye som anlegget sorterer på en time.
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I utstillingsrommet kan besøkende få innblikk i hvilke plastforpakninger som er greie å sortere. Denne flaska er
av god, gjenvinnbar plast, men siden den er trukket med et tynt lag av en ikke gjenvinnbar plasttype, en såkalt
sleeve, vil den ikke bli gjenkjent av maskinene, forteller Philipsson.

skal designe plastforpakninger slik at de blir
gjenvinnbare. Den har vært en kjempesuksess. Vi reviderer denne boka hvert år,
så når vi oppdager nye forpakninger på
markedet som det ikke går å sortere, omtales
de her. Og vi gir anbefalinger om hva som bør
gjøres annerledes, sier han.
Svensk Plaståtervinning har dessuten
innført differensierte avgifter for å få
produsentene over til produkter som kan
gjenvinnes. – De som setter produkter på
markedet som ikke kan gjenvinnes må betale
en mye høyere avgift. Vi hjelper dem med
opplæring, vi har workshops og seminarer
og vi lager plastmanualen, men samtidig har
vi disse avgiftene. Og det er ikke bare for å
straffe. For når det kommer inn plast som vi
ikke kan gjenvinne, må vi betale for forbrenningen. Hadde den vært mulig å gjenvinne,
ville vi fått betalt for det, så kostnadsforskjellen for oss er absolutt reell, forteller han.

TROR EU-MÅLET KAN NÅS

– For hver fraksjon man vil sortere ut kjøres materialet
forbi en NIR-leser, og deretter en NIR-leser til, og så
sendes det tilbake og kjøres en gang til, slik at det blir
fire passeringer. Det gjør at det er stor sannsynlighet
for at vi finner den plasten vi er ute etter, forteller
Philipsson, som har 19 slike lesere i anlegget.

En betydelig andel av materialet som kommer inn er
ikke gjenvinnbar plast. Eller ikke plast i det hele tatt.
Dette går til forbrenning innenlands.

Philipsson er optimist med tanke på EU-målet
om å komme opp i 50 prosent materialgjenvinning av plast innen 2025. Med opplæring
av konsumentene og av produsentene,
det faktum at Sverige nå har fått kanskje
Europas mest resurseffektive sorteringsanlegg som vil gi økt gjenvinning, og ved hjelp
av den differensierte avgiften, tror han målet
kan nås. – Men når vi kommer dit vil ikke dette
anlegget være stort nok. Da må vi enten
bygge et til, eller så utfordrer vi noen andre til
å gjøre det, avslutter han.

«

– Om plasten har vært
i restavfallet vil kvaliteten
reduseres.

»

circus.no

Hei butikksjef!
Kaster bedriften din
penger i restavfallet?

Du kan spare penger på å levere sortert plast
Mange vet ikke at du kan spare penger på å kildesortere
plastemballasje. Havner plasten i restavfallet går det til forbrenning og må
betales for. Det er derfor ikke bare miljøvennlig, men også lønnsomt å få på
plass et optimalt kildesorteringssystem på arbeidsplassen.
Gå inn på grøntpunkt.no og kom i gang!

GJENVINNING

Rekom avvikles så raskt som mulig
På ekstraordinær generalforsamling 9. oktober
ble det besluttet å avvikle kommunenes ned
strømsselskap Rekom. – Selskapet har over tid
hatt lavt dekningsbidrag og konkurransen i
markedet er særdeles hard, sier styreleder
Leif-Magne Hjelseng.

Av Johs. Bjørndal

Det dreier seg altså ikke om en
konkurs, men en styrt avvikling i
løpet av noen måneder.
– Selskapet ville trolig vært
konkurs i løpet av et år, ved
å avvikle nå har vi kontroll på
prosessen og kan kanskje også
redde noen penger til eierne, sier
Hjelseng.
Og eierne er 52 kommuner
og interkommunale selskaper
over hele landet. De to største
er Søndre Helgeland Miljøverk
(SHMIL) med 11,5 % og IRIS i
Bodø, der Leif-Magne Hjelseng
er direktør, med 9,6 %.
Rekom har gått med underskudd de siste fire årene, verst
var 2016 med et årsresultat på
minus 8,3 millioner kroner, i fjor
var underskuddet 2,9 millioner.
Selskapet har fått halvert sin
egenkapital siden 2015, men
den var ved siste årsskifte likevel
på 17,6 millioner koroner.

Rekom gikk etter generalforsamlingen ut med brev til
alle samarbeidspartnere der
det understrekes at selskapet
vil betale alle sine utestående
fordringer ved forfall. Når det
gjelder avtaler som varer lengre
enn til nyttår står det i brevet at
Rekom gjerne bidrar til å «knytte
kunde og mottaker sammen,
eventuelt at andre selskap
overtar avtalen».
Rekom ble etablert i 1998,
bakgrunnen var at det den gang
var svært liten konkurranse om
returpapiret. Noe av det første
selskapet fikk på plass var da
også en avtale om levering
av returpapir til det da enda
ikke ferdigbygde anlegget på
Skogn. Siden har selskapet blitt
en betydelig aktør også innen
fraksjonene reatavfall og trevirke
og omsetningen de siste årene
har ligget på mellom 350 og

Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å
avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

400 millioner kroner i året. På
spørsmål om ikke Geminor nå
blir en like dominerende aktør
i nedstrømsmarkedet for disse
fraksjonene som Norsk Gjenvinning i sin tid var på papir,
svarer Hjelseng at mange sikkert
vil mene det. – Men aktørene i
markedet vil nok sørge for at det
også vil finnes andre løsninger,
sier han.
Når det gjelder de 13 ansatte
i selskapet sier Hjelseng at
nedbemanning vil skje i løpet av

I samarbeid med Fredheim Maskin AS

de neste 6 månedene. – Veldig
mange av Rekoms avtaler går ut
ved nyttår og vi arbeider for å
finne løsninger for de som løper
videre. Men de ansatte har tre
måneders oppsigelse eller mer,
og alle vil ha et arbeidsforhold
hos Rekom fram til 1. februar,
forteller Leif-Magne Hjelseng.
Han leder også avviklingsstyret
som ble valgt på generalforsamlingen, foruten ham består dette
av Torbjørn Evjen fra Hamos og
Jan-Egil Korseberg fra RiR.

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

 Optisk båndvekt
 På aller typer masser og på
 2 i 1 Måling og kontroll

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

 Meget høy nøyaktighetsgrad

avfall, klebrige / fuktige masse m.m SALG og UTLEIE.
Vindsikt, Trommelsikt, Steinutskiller m.m
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 Online overvåking

Smart avfallshåndtering
gjort riktig
Spar penger - spar miljøet
Med en kombinasjon av ultralydsensorer og sofistikert programvare,
får både det offentlige og private næringslivet stor verdi i form av mer
effektiv henting av avfall. Ved å kun tømme beholdere som er over en
bestemt fyllingsgrad, vil man kunne gjøre besparelser på inntil 30%.

Telefon: +47 98226666 | e-post: salg@emcom.no
Les mer på emcom.no/avfallshandtering eller skann QR-kode

PORTRETTET

Etatsjef med
hendene fulle
Hans Petter Karlsen tiltrådte som direktør i Renovasjonsetaten i Oslo i desember 2017,
noen måneder etter Veireno-konkursen. I vinter fikk han også ansvaret for Energigjenvinningsetaten, der PWC nå gjennomfører undersøkelser. Og nylig er det vedtatt å slå
sammen de to etatene med til sammen 720 medarbeidere. Det er altså
Tekst: Johs. Bjørndal
nok å ta tak i for 59-åringen som opprinnelig kommer fra Askim.
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Byrådsavdelingen har altså gitt PWC i
oppdrag å foreta undersøkelser, etter at det
er avdekket mange hundre brudd på Arbeidsmiljøloven (AML) og rapporten skal være rett
rundt hjørnet når intervjuet finner sted. Hans
Petter Karlsen hadde ikke ansvaret for EGE
i perioden bruddene skal ha skjedd. Men det
har han nå, og han mener at problemet med
stadige lovbrudd er løst.
– Sett i lys av hva som har fremkommet om
andre etater de siste ukene har vel EGE
neppe massive brudd på AML heller. REN
og EGE ser faktisk ut til å være de som har
færrest i 2019. Og AML-bruddene i daglig
drift er borte, men vi har fått noen kilevinker
i forbindelse med anleggsrevisjon. Man
må faktisk bygge opp en buffer av tid på
forhånd for å gardere seg mot slike brudd,
dersom det skjer noe uforutsett. Når en
underleverandør er på plass og skal gjøre en
jobb er det dumt å gå hjem fordi man ikke
har lov å være der lenger. Men AML er ikke
veiledende, den stiller absolutte krav. Det blir
som fartsgrenser, de skal overholdes selv
om man iblant synes de er for lave. Men det
krever god planlegging for helt å unngå den
slags brudd. For noen uker siden framsto
Energigjenvinningsetaten som en versting,
men etter at man har begynt å undersøke
nærmere innenfor omsorgssektoren og
annen samfunnskritisk virksomhet er det
oppdaget massive brudd. Men problemene i
EGE er løst, der har vi en relativt forutsigbar
drift. Utfordringene kan fort være større i
Renovasjonsetaten, for eksempel dersom det
kommer kraftige snøfall.
EGEs brudd på AML ble kjent samme dag som
Borgarting lagmannsrett dømte Johnny Enger
til ni måneders fengsel for AML-bruddene
som skjedde mens Veireno samlet inn avfall i
Oslo og Vestfold. Hans Petter Karlsen ønsker
ikke å kommentere dette pussige sammentreffet. Han har hatt nok med å sørge for at
avfallet i Oslo nå samles inn uten å bryte
loven.
– Det har tatt tid, men vi har nå anskaffet
30 biler og er over på innsamling på dagtid
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i alle de fire områdene i Oslo. Dermed har vi
lagt grunnlaget for en fleksibilitet som skal
hindre at etterslep bygger seg opp dersom
forholdene skulle bli vanskelige. Vi overtok
et opplegg som kanskje kunne fungert på
solskinnsdager, men det var for eksempel
ikke lagt inn noe slakk for vedlikehold, selv
om bilene skulle gå 16 timer hvert døgn. Da
kommunen overtok var det lang leveringstid
på nye biler og alle ruter måtte legges om
ved overgang til dagtid. Vi var dermed ikke
godt nok forberedt den påfølgende vinteren.
Vi måtte tåle en ny klagestorm, etterslep som
det tok mange uker å ta inn og uker med for
mange brudd på AML. Men nå mener vi å ha
på plass et robust system, rutene skal kunne
gjennomføres på 7 timer om sommeren og
8 timer om vinteren. Følgelig er dette også
arbeidstiden for vår innsamlingsavdeling.

– Er to skift på bilene uansett en dårlig idè
innenfor avfallsinnsamling?
– Med et mulig unntak av innsamlingen
fra nedgravde avfallsløsninger kan jeg ikke
se noe ved denne arbeidsoppgaven som
tilsier at den trenger å utføres på kveldsog nattetid. Arbeidstakerne bør kunne
tilbys normal arbeidstid. At skiftarbeid er
nødvendig i omsorgsyrkene er opplagt, men
denne tjenesten kan utføres på dagtid. Om
skiftarbeid skulle benyttes måtte man i så
fall operere med betydelig lavere risiko enn
Veireno gjorde. Det må legges inn solid slakk
og buffere i form av reservebiler. Og da tror
jeg den økonomiske gevinsten blir minimal.
– Men det er vel ikke til å komme fra at
avfallsgebyret har økt i Oslo etter at innsamlingen ble rekommunalisert?
– Avfallsgebyret er økt med 16 % i løpet
av de fire siste årene, men i den perioden
har vi også bygd nye gjenvinningsstasjoner
på Smestad og Ryen, som til sammen har
kostet over 200 millioner. Tilbudet har med
andre ord blitt bedre og vi tatt inn en del ved
innsparing på andre poster. Men vi har som
sagt kjøpt inn 30 biler og det har selvfølgelig
kostet. Ved de årlige budsjettbehandlingene

i bystyret hevdes det at det kan spares rundt
50 millioner i året ved igjen å konkurranseutsette innsamlingen. Jeg tviler på at dette
stemmer, markedsprisen på tjenesten har
økt, noe som ikke er merkelig etter de store
konkursene i bransjen. Kanskje kunne det
vært mulig å spare halvparten, det vil i så fall
tilsvare 36 kroner pr innbygger, med andre
ord ti øre om dagen. Dette tror jeg faktisk det
er betalingsvilje for. Men misforstå ikke, jeg
mener definitivt at fellesskapets midler skal
brukes med omtanke og vi jobber hardt for å
holde renovasjonsgebyret nede.

– Er det ikke akkurat det som gjør selvkostregimet ineffektivt? At det er så mange
å fordele regningen på at selv store kostnadsøkninger kan fremstilles som bagatellmessige? Og at politikerne blir lite interessert
i et område der verken er mulig å tape eller
tjene penger.
– Selvkostregimet for en del kommunale
tjenester er bestemt ved lov for at det skal
være rettferdig for innbyggerne. Men jeg
kan gi deg rett i at ingen går til valg på å
få ned renovasjonsgebyret. Området får
lite oppmerksomhet dersom det fungerer.
Taushet fra politikerne blir dermed et godt
tegn, jeg kaller det gjerne stum beundring.
Men mer generelt vil jeg si at det er lite
insitament innenfor offentlig virksomhet til å
levere bedre enn budsjett.
Som det framgår har Hans Petter Karlsen
hittil brukt mye tid på å få avfallsinnsamlingen til å fungere. Men nå er Knut Erik
Ballestad, tidligere direktør for Trondheim
Renholdsverk, på plass som ansvarlig for
innsamlingen og et mer robust opplegg skal
være på plass. Altså er det igjen mulig for
Renovasjonsetaten å se framover. Og det er
nok av utfordringer, for eksempel er det ingen
hemmelighet at resultatene som oppnås
gjennom dagens kildesorteringsopplegg ikke
er tilfredsstillende.
– Mer enn 50 % av matavfallet havner
fortsatt i restavfallet, det utgjør faktisk hele
38 % av restavfallet. Og til tross for at 70 %

›
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av papiret utsorteres er det fortsatt 12 %
papir i restavfallet. Og til tross for at vi har mer
enn tusen innsamlingspunkter for glass og
metallemballasje havner mer enn 30 % likevel
i restavfallet. I tillegg kommer plast som ikke
utsorteres, totalt sett betyr dette at 2/3 av
restavfallet består av fraksjoner som skulle
vært utsortert til materialgjenvinning. Informasjonen kan selvsagt alltid bli bedre, men det
hjelper stort sett ikke å klandre innbyggerne.
Vi arbeider nå langs flere akser for å forbedre
systemene. Vi har nettopp sparket i gang det
langsiktige prosjektet KiO (Kildesortering i
Oslo) 2.0, som skal utrede hvordan systemet
skal være etter 2030. Men vi trenger å
forbedre resultatene før det, vi arbeider derfor
også med det jeg kaller KiO 1,5, som går mer
på forbedringer av dagens system. Forskjellen
på disse prosjektene kan sammenlignes med å
kjøpe en ny bil, i forhold til å beholde bruktbilen, men gi den en overhaling.

– Går det an å si noe om hva denne overhal
ingen vil bestå i?
– Arbeidet er nettopp påbegynt, men det
ligger vel an til at vi etablerer et prøveprosjekt
med egne beholdere for mat. Og i Fredrikstad
der jeg bor har vi nettopp fått egne beholdere
for glass og metallemballasje – noe ingen
klager på.
Fra vinduet sitt på Haraldrud ser Hans Petter
Karlsen rett ut på et nesten 50 år gammelt
forbrenningsanlegg, som han altså overtok
ansvaret for i vinter. Og vedtaket om sammenslåing av etatene inneholder også en formulering om at anleggenes framtid skal vurderes.
– Her ligger et investeringsbehov på 3-4
milliarder, i tillegg kommer kanskje CO2-fangst.
Eierskap og organisering av dette forbrenningsanlegget og Romerike Biogass skal
vurderes. Men dette er tunge prosesser som
vil ta tid, foreløpig handler det altså om å
overhale bruktbilen.

– Biogassanlegget kostet en halv milliard og
går for halv maskin. Det kan ikke sies å være
samfunnsøkonomisk optimalt?

– Nå ble ikke dette anlegget vedtatt bygget
for å tjene penger, men for å få en optimal
utnyttelse av matavfallet. Og det var vel helt
naturlig å dimensjonere etter matavfallsmengden i Oslo. At vi ikke får tak i mer av
dette er beklagelig, men vi arbeider som nevnt
med forbedringer. Så har du selvsagt rett i
at en slik investering burde utnyttes bedre.
Anlegget ligger helt og holdent innenfor
selvkostområdet og vi kan dermed ikke legge
restkapasiteten ut på anbud. Men organisasjonsformen skal altså vurderes. (Se egen sak
side 22).
Renovasjonsetaten i Oslo har en egen
utviklingsavdeling. Hans Petter Karlsen måtte
fortelle de ansatte her at flere prosjekter
måtte settes på vent til innsamlingen var på
skinner. Men ikke alt ble lagt på is, i vår ble
ordningen med adgangskontroll på gjen
bruksstasjonene innført, i form av en såkalt
gjenbruks-ID som lastes ned på telefonen.
– Avfallsmengdene har gått noe ned,
vesentlig på grunn av mindre lekkasje inn fra
nabokommuner som tar betaling. Vi får også
betalt for mer av næringsavfallet. Jeg føler at
folk har stor forståelse for denne ordningen
når den blir forklart, det handler jo om å verne
avfallsgebyret i kommunen for uvedkommende kostnader. Jeg har heller ikke hørt at
endringen har resultert i økt forsøpling.
Hans Petter Karlsen har grovt sett vært
militær halvparten av sitt yrkesliv og
kommunal resten, dog med en tur innom det
såkalte næringslivet imellom, da arbeidet han i
rekrutterings- og bemanningsbransjen.
I Forsvaret fikk han med seg omtrent det som
er mulig av skoler, befalsskole, krigsskole og
stabsskole, toppet med en masterutdannelse
ved Forsvarshögskolan i Stockholm. Etter
overgangen til kommunal sektor har han vært
renovasjonssjef og brannsjef i Fredrikstad,
etterfulgt av 6 år som rådmann i østfoldkommunen Våler. Her ble han regelrett tuppet ut
av kommunestyret sommeren 2016. – Det
kom temmelig uventet. Men de likte ikke
kommunereformen, sier han kort.

Deretter ble det et kort mellomspill som
rådmann i Hurdal, før han altså ble direktør i
Renovasjonsetaten i desember 2017.

– Hva har overrasket deg mest i denne
jobben?
– Kanskje at man ikke var kommet lengre
i løpet av de månedene som var gått etter
Veireno-konkursen. Jeg trodde Renovasjons
etaten i Oslo hadde landets beste kompetanse
på avfall, men det var ikke tilfelle når det gjaldt
drift. Det er vel ikke så merkelig når man har
kjøpt inn tjenestene i 25 år, men det ga store
utfordringer. Å kalle inn leverandøren til et
møte dersom det blir for mange klager er noe
helt annet enn å stå der med ansvaret selv.
Veireno kvalifiserte seg for oppdraget blant
annet ved at de kunne dokumentere driftskompetanse gjennom CV-er på personene
som skulle drifte innsamlingen. Men mange av
disse hadde hoppet av da vi kom inn, dermed
overtok vi en organisasjon uten nevneverdig
driftskompetanse og manglet dette selv også.
Derfor tok det så lang tid å få alt på plass.
På spørsmål om hva Karlsen driver med
utenom jobb får vi vite at han gjerne drar på
hytta på Gamlestølen i Etnedal. Mannen er gift
og har tre barn, de to eldste bor i Trondheim,
hvor eldstemann gikk ut av NTNU i fjor mens
den andre fremdeles studerer der. Yngstejenta
på 19 bor fortsatt bor hjemme i Fredrikstad.
Karlsen er definitivt interessert i fotball, men
vil heller trekke fram sitt rødkledde favorittlag
i England enn hjembyens lag, aristokraten
i norsk fotball ser ikke ut til å klare opprykk
fra 2. divisjon i år heller. For egen del må han
konstatere at høstens jakt gikk fløyten, ballspill har det heller ikke blitt tid til. – Jeg må ta
opp det igjen, enten det blir tennis eller fotball.
Jeg er nødt til å ha en ball å løpe etter dersom
jeg skal bli motivert til å trene, avslutter Hans
Petter Karlsen.

«

…det hjelper stort sett ikke å
klandre innbyggerne.

»

NORWASTE UTVIDER OG SØKER DYKTIG KONSULENT
Norges nyeste rådgivningsselskap innen

avfall og gjenvinning har stor suksess og utvider

Les mer om stillingen på www.norwaste.no
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Vi står overfor et
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Gjenvinner salter fra forbrenning av restavfallet ditt
Når restavfallet forbrennes produseres fjernvarme. Men det dannes også flyveaske som inneholder miljøskadelige
stoffer, som i dag behandles, stabiliseres og deponeres. Testsenteret vårt på Langøya utvikler ny teknologi som
henter ut de etterspurte saltene fra flyveasken. Målet er å gjenvinne salter til produksjon av plast, kunstgjødsel og
andre industriprodukter innen 2024. Slik får vi full utnyttelse av ressursene. Dette er god sirkulærøkonomi – til det
beste for mennesker, miljø og vår felles fremtid.

Lær mer på noah.no/saltgjenvinning

ENERGIGJENVINNING

Vil fordoble kapasiteten og
lagre energi i bakken
Landets nyeste avfalls
forbrenningsanlegg ligger i
Tromsø. Etter bare to års drift
ønsker Kvitebjørn Varme nå å
utvide med en tredje ovnslinje
og utvide tillatelsen sin til å
kunne ta imot 125 000 tonn
avfall. Og om sommeren vil de
kjøre energien ned i fjellet.
Av Johs. Bjørndal

Kvitebjørn Varme ble etablert da Daymio
i 2014 kjøpte det delvis utbygde fjernvarmenettet i Tromsø med tilhørende
varmesentraler fra Troms Kraft, etter at
datterselskapet Kraft og Kultur hadde svidd
av 1,7 milliarder kroner i Sverige. Fjernvarmeutbyggingen i byen begynte allerede i 1989,
da det ble etablert en biobrenselsentral som
forsynte sykehuset og universitetet.

Mesteparten av avfallet kommer i dag på transportbånd fra Remiks´ sorteringsanlegg, det ligger i den lave hallen
som skimtes bak forbrenningsanlegget. I framtida ønsker Kvitebjørn Varme å betjene en større geografi.

RASK UTBYGGING
Kvitebjørn overtok også denne, og idag er
jomfruelig bjørkeflis byttet ut med rivningsvirke i denne sentralen, som tar unna rundt
11.000 tonn i året. Men Kvitebjørn Varme
startet ganske umiddelbart etter etabler
ingen bygging av et avfallsforbrennings
anlegg og gikk i gang med utvidelser av fjernvarmenettet. Idag er dette på hele 60 km,
45 av disse er bygd de siste fem årene, i det
Enova har karakterisert som landets raskeste
utbygging av fjernvarnenett. Til sammen er
det investert rundt 500 millioner kroner, og
idag eies selskapet med 51 % av Daymio og
49 % av det australske investeringsselskapet
Whitehelm Capital, som har spesialisert seg
på å investere i infrastruktur i i vestlige land.
Dette selskapet kjøpte seg inn i fjor sommer,
fra da av ble også Sarpsborg Avfallsenergi en
del av Kvitebjørn Varme, australierne kjøpte
dette Energos-anlegget fra Hafslund i 2016.

levert. – Dette var før min tid, men situasjonen var dramatisk. Danskene som jobbet
med innkjøringen ville dra hjem, men heldigvis
fikk vi på flyplassen overtalt 5-6 av dem til
å bli, og hjelpe oss med igangkjøring. Da ble
det for å si det mildt sterkt fokus på effektiv
kompetanseoverføring, fortalte daglig leder

VIL BYGGE EN TREDJE LINJE

TRANG FØDSEL
Men dette skal primært handle om avfallsforbrenning i Tromsø. Anlegget her sto klart i
2017, og ble åpnet av Erna Solberg, temmelig
nøyaktig 50 år etter at bystyret første gang
vedtok bygging av forbrenningsanlegg. Men
anlegget på Skattøra fikk en trang fødsel,
da leverandøren Weiss gikk konkurs midt i
innkjøringsperioden, før anlegget var over
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Frank Mathillas da han i september tok imot
deltagerne på Avfall Norges energiseminar
på anlegget. Han kunne også fortelle at
selskapet har 22 ansatte, og at gjennomsnittsalderen er 35 år.
Og kompetanseoverføringen til disse
må ha vært vellykket, for siden den tøffe
starten har det gått stadig bedre. Ifjor gikk
53 000 tonn avfall inn i anlegget og 116
GWh ble solgt, og i år regner Mathillas med
å levere 135 GWh. Det foregår diskusjoner
med Fylkesmannen om å kunne tøye litt på
tillatelsen, som gir anlegget anledning til å
brenne 56 000 tonn.

Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme vil
utvide anlegget, for å ta hånd om mer av avfallet som
genereres i landsdelen.

Mathillas forteller at de ved tilpasninger på
de to kjelene har økt effekten på hver av dem
fra 10 til 12 MW. Men det stopper ikke der.
– Vi har planer om en tredje linje på 15 MW og
har søkt fylkesmannen om å øke tillatelsen
til 125 000 tonn, da har vi tatt godt i. Men
situasjonen nå er at vi stadig må si nei til
avfall, samtidig som varmebehovet i Tromsø
øker raskt. Byen får tusen nye innbyggere
hvert år og boligveksten skjer nå i form av
blokkbebyggelse som egner seg godt for
fjernvarme, sier Mathillas.
Han forteller videre at de i vinter hadde en

«

effekt-topp i fjernvarmeanlegget på 43 MW,
da utgjør avfallsenergien under halvparten.
Om sommeren er situasjonen annerledes,
fra april til ut oktober dekker avfallsenergien hele fjernvarmebehovet og i sommermånedene går en god del til kråkene via
kjøletårnet. – Men Tromsø er på mange måter
et ideelt sted for fjernvarme. Alt er konsentrert på denne øya, fyringssesongen er lang,
men uten den sprengkulda man kan oppleve
litt inn i landet, sier Mathillas. Kulderekorden i
byen er faktisk bare på 18,4 kuldegrader (fra
1966) og sist vinter var det aldri kaldere enn
13,5 grader. Og det er bare juli og august som
har middeltemperatur over +10 grader.

Fortsatt går mye

avfall fra denne
regionen over

til Sverige. Det er
dette avfallet
vi vil ta hånd
om….

»

MÅ KONKURRERE
Men spørsmålet er om det finnes nok avfall til
denne utvidelsen. I dag kommer mesteparten
av avfallet bokstavelig talt rett gjennom
veggen, fra naboen Remiks sitt sorteringsanlegg, Kvitebjørn har en 20-års avtale om
mottak av dette. I tillegg kommer avfall fra
det interkommunale selskapet Avfallsservice,
noe fra Senja, en del næringsavfall fra
Perpetuum pluss avfallet fra Svalbard.
– Men fortsatt går mye avfall fra denne regionen over til Sverige. Og det er dette avfallet
vi vil ta hånd om, vi bygger ikke for import.
Men vi får stadig nye energikunder og vil
gjerne forsyne disse med lokal avfallsenergi,
sier Mathillas.
Men det er ikke bare å snelle inn mer avfall,
både i Finnmark og nordre del av Nordland er
det Geminor som tar hånd om de viktigste
volumene. Og selv om det er 40 mil til
Kiruna og 70 til Boden er det ikke sikkert at
behandlingsanleggene i disse byene er så
lette å utkonkurrere, her er returtransport en
vesentlig faktor. For selv om nordlysturismen

Driftsleder Arthur
Andreassen kunne
vise fram et strøkent
anlegg preget av or
den og ryddighet. – Og
det er ikke i anledning
besøket, sa han.

til ishavsbyen har eksplodert produseres det
ganske lite i regionen som gir mulighet for
returtransport inn til byen.

BRØNNLAGRING AV ENERGI
Men det er også håndfaste planer om å øke
energileveransene med dagens forbrenningskapasitet. Det skal skje ved at den
overflødige energien som produseres om
sommeren lagres i 300 meter dype brønner. I
disse skal det injiseres varmt vann i perioder
med varmeoverskudd, om vinteren snus
vannstrømmen og brønnene brukes til uttak
av varme.
Dette er ikke gjort i Norge før, men Enova

har såpass stor tro på prosjektet at det nylig
fikk tilsagn på 91 millioner i støtte. – Om
Kvitebjørn lykkes med denne sesonglagringen kan det bety en liten revolusjon for
fjernvarmebransjen. Det vil både gi en bedre
utnyttelse av avfallsressursen og ikke minst
sørge for at fjernvarmen i enda større grad
kan avlaste kraftnettet, sier Gunnel Fottland,
markedssjef for energisystemer i Enova.
Utbyggingen av disse brønnene vil kunne
øke energileveransene med hele 83,5 GWh
og erstatte hele 59,4 MW elkraft med fjernvarme, heter det.
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GJENVINNING
En fargeløs flamme flakket ut av
fakkelen ved Romerike biogassan
legg og anlegget for å komprimere
biogassen til flytende drivstoff sto
da Avfall Norge arrangerte studie
tur med Renovasjonsetaten i Oslo.

Fortsatt utfordringer for
biogassproduksjonen på Romerike
Kretsløpet skrev i årets første nummer at
det endelig var stabil drift ved Romerike
biogassanlegg. Men idyllen var forbigående.
Fortsatt dukker det opp utfordringer som
gjør at produksjonen stopper opp.

Cecile Bjørnethun ved EGE da
Avfall Norge arrangerte studietur
med Renovasjonsetaten i Oslo.

MATMANGEL

Av Astri Kløvstad

– Dette anlegget er sjeldent,
det finnes vel ingen andre
biogassanlegg på denne størrelsen som produserer flytende
biogass. Mye av teknologien

som er brukt her har ikke vært
prøvd ut før, og vi har fått alle
de barnesykdommer som det går
an å få. Så det har vært veldig
mye tekniske problemer, fortalte

De tekniske problemene var en
av utfordringene deltakerne på
studieturen fikk innblikk i. En
annen var den manglende kapasitetsutnyttelsen.
– Vi får ikke nok matavfall fra
Oslo til å fylle opp anlegget her.
Det har kapasitet til å behandle
50 000 tonn i året. I 2018 fikk

vi inn 23 000 tonn matavfall,
av det var 17 000 fra Oslos
innbyggere. Resten var flytende
avfall, siden vi er pålagt å ha
5000 tonn flytende avfall for at
systemet skal fungere optimalt, har vi lov til å ta imot det
fra andre. Men siden anlegget
drives etter selvkostprinsippet
må resten av kapasiteten fylles
av matavfall fra Oslos innbyggere. Og det kastes totalt 86,5
kg matavfall pr innbygger, men
bare 41 kg havner i de grønne

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av jern

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

MagnetGrip «The sky is the limit»
Sortering av byggavfall

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005
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Cecilie Bjørnethun la ikke skjul
på at tiden etter oppstarten i
2013 hadde vært alt annet enn
plankekjøring.

flytende drivstoff. Ved full kapasitet skal det kunne produseres
4,5 millioner normalkubikkmeter
flytende biogass i året. Men ved
Avfall Norges besøk sto også
anlegget som gjorde gassen
flytende, og det var bare produksjon av gass. Som ble faklet.

NÆRINGSSTOFFER
TILBAKE TIL JORDA

posene og kommer hit. Om alle
innbyggerne hadde kildesortert
matavfallet sitt, hadde vi hatt
mer enn nok – da hadde vi måttet
bygge et biogassanlegg til, sa
hun.

VEDLIKEHOLDSBEHOV
Det første som møtte deltakerne
på turen da bussen kjørte inn på
området på Esval i Vormsund,
var en fakkel som brant. – Vi må
fakle når vi har for mye gass, for
eksempel når transportflakene er
fulle. Og nå er det en feil på gassballongen, så nå må vi også fakle.
Det koster en liten million å fikse
den ventilen i gassballongen, og
det er ikke akkurat i disse tider
vi skal be om penger, sa hun og
siktet til granskingen av EGE og
Oslo kommune som pågår. – EGE
har store investeringsutgifter og
behov, vi skulle gjerne bygget om
litt og gjort andre forandringer
her, men det er dyrt, la hun til.
Når anlegget fungerer som det
skal, produseres altså biogass
som oppgraderes til drivstoff
kvalitet og komprimeres til

En suksesshistorie kunne likevel
Bjørnethun fortelle. Avsetning
av bioresten kan som kjent være
en utfordring for biogassanlegg,
men på Romerike har man fått
en god løsning på dette. Her
produseres to gjødselprodukter,
både et økologisk flytende
produkt og et fast. Og etter
at produktene over flere år er
testet ut og sammenlignet
med konvensjonell handelsgjødsel i forsøksfelt i området,
er bøndene ikke bare villige til
å motta det, men betaler også
for å få det, opplyste hun. Hun
fortalte om fantastisk vekst
på forsøksrutene som var
behandlet med biogjødsel, og at
også bønder som drev konvensjonelt landbruk var interessert
i å kjøpe den økologiske bio
gjødselen.
– Gjødselen er laget av rent
matavfall, og i den termiske
hydrolyseprosessen blir alt
ugrasfrø og alle sykdoms
mikrober drept, fortalte hun. To
kilo matavfall er nok til å gjødsle
ca 10-15 kvadratmeter åker, og
dette innebærer resirkulering
av viktige næringsstoffer som
nitrogen, fosfor og kalium, sa
Cecilie Bjørnethun.

VI GJENVINNER FARLIG
AVFALL - KONTAKT OSS
FOR ET GODT TILBUD

Biogassanlegg i Båtsfjord
ferdig finansiert
Liholmen Biogassanlegg i Båtsfjord i Finnmark er nå ferdig
finansiert, opplyser selskapets styreleder Arve Øverland, som
også er daglig leder i Øst-Finnmark Avfallsselskap. Anlegget
skal lage biogass av matavfall, fiskeavfall og husdyrgjødsel.
Kilde: Fiskeribladet
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Fortsatt fullt trykk på
CO2-fangst på Klemetsrud

De røde og blå elementene nærmest i bildet viser hvordan et fullskala fangstanlegg for CO2 kan fortone seg ved
dagens anlegg på Klemetsrud. Illustrasjon: Oslo Fortum Varme.

Statsbudsjettet inneholder
penger til å arbeide videre med
karbonfangstprosjektene både
på Klemetsrud og i Brevik. Og
fra EU kommer positive signaler
om innovasjonsstøtte og lån.
I Fortum Oslo Varme arbeides
det ufortrødent med å realisere
planene om å bli kvitt hoved
stadens største klimagassut
slipp.

Av Johs. Bjørndal

Karbondioksidutslippene fra energigjen
vinningsanlegget på Klemetsrud, som i
år planlegger å energigjenvinne mer enn
400 000 tonn avfall, er beregnet til å være
400 000 tonn CO2 årlig. Av dette regnes
rundt halvparten som såkalt bio-CCS, fordi
det skriver seg fra forbrenning av biolog
iske materialer, som f.eks. mat og trevirke.
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

20

|

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

| nr 5 | 2019 |

Det dreier seg dermed om kommunens
desidert største punktutslipp, det opereres
faktisk med at hele 14 % av Oslos samlede
CO2-utslipp kommer fra anlegget. Så dersom
kommunens ambisiøse klimamål (95 % reduksjon innen 2030) skal oppfylles må karbonfangst på Klemetsrud rett og slett realiseres. Og det nettopp gjenvalgte byrådets
entusiasme er det ingen tvil om, i det nylig
fremlagte Oslo-budsjettet er CO2-fangst
omtalt fem steder i dokumentet.

LANGT LERRET
Men om noen synes de har hørt om
CO2-fangst på Klemetsrud lenge har de
helt rett. De store ordene satt løst i januar
2016, da Oslos ordfører Marianne Borgen og
Lan Marie Bergh, da som nå byråd for miljø
og samferdsel, innviet det såkalte testanlegget for CO2-fangst, som allerede da lot
til å virke. Siden har det skjedd ganske mye:
Klemetsrudanlegget har blitt en del av det
nye selskapet Fortum Oslo Varme, som eies
50 % av det finske statseide energikonsernet
Fortum og 50 % av Oslo kommune.

FNs klimapanel legger i den såkalte halvannengraders rapporten som kom ifjor høst
langt større vekt på karbonfangst og
lagring enn tidligere. Dette har medført
fornyet interesse i EU-systemet og redusert
motstand fra miljøvernorganisasjonene.
Tidligere har CCS av mange blitt betraktet
som teknologenes unnskyldning «for å
holde på som før». Og ikke minst har vi fått
etableringen av prosjektet Northern Lights,
der oljeselskapene Equinor, Total og Shell går
sammen med Staten om å etablere en såkalt
håndteringskjede for CO2. Opplegget er at det
skal bygges en terminal i Øygarden i Hordaland, der CO2 skal tas inn fra skip og skysses
vide–re gjennom en rørledning, for injeksjon
og permanent lagring i Smeaheia-feltet,
ca 15 km ute i Nordsjøen.

LAGRINGSPROSJEKTET
TRENGER CO2
Fortum Oslo Varmes del av denne såkalte
verdikjeden blir dermed begrenset til å fange
og komprimere CO2 fra avfallsforbrenningen,
og å frakte dette til terminal på den såkalte

Sydhavna i Oslo, bare 6 km fra anlegget.
Transporten dit skal selvsagt skje ved hjelp
av elektrisk transport og avtalen med Oslo
Havn om etablering av en slik terminal er
allerede i boks.
Men det betyr ikke uten videre at fullskala CO2-fangst på Klemetsrud blir noe av.
Cato Kjølstad er direktør for rammevilkår og
Truls Jemtland er kommunikasjonssjef i det
nyetablerte selskapet. De legger ikke skjul
på det her dreier seg om et stort og kostnadskrevende prosjekt, som vil kreve betyde
lig ekstern finansiering. – Men signalene
er positive og regjeringen har bevilget 50
millioner øremerket til fangstprosjektet til
Fortum Oslo Varme og Norcem på neste års
statsbudsjett, slik at de kan fortsette sitt
prosjekteringsarbeid, forteller Jemtland. Det
betyr altså at det fortsatt kan bli CO2-fangst
både på Klemetsrud og i Brevik. – Bevilgningen til utviklingen av Northern Lights er
større. Men dette prosjektet trenger CO2 for
å komme i gang, sier Kjølstad.

Cato Kjølstad og Truls Jemtland i Fortum Oslo Varme forteller at selskapet jobber intenst med å realisere planene
om fullskala CO2-fangst på Klemetsrud, noe som i så fall vil gjøre anlegget til det første karbon-negative avfalls
anlegg i verden.

KREVER HØY CO2-PRIS
Som en del vil erindre var det i begynnelsen
av september en internasjonal «høynivå
konferanse» om fangst og lagring i Oslo, den
kom faktisk i stand på initiativ fra EUs nå
avgåtte klima- og miljøkommissjonær Miguel
Cañete. På dette arrangementet framkom
svært positive signaler. – Lederen for EUs
innovasjonsfond Christian Holzleitner gikk
langt i retning av å love at inntil 60 prosent
av differansen mellom CO2-kvoteprisen (p.t.
rundt 25 dollar pr tonn) og prosjektets reelle
kostnader kunne dekkes opp av fondet i
innovasjonsfasen. Ingen vil si noe om hvor
stor denne differansen er, men at den er
større enn 25 dollar pr tonn hersker det ingen

tvil om. Signalene fra EU gir grunnlag for ny
optimisme hos Fortum, men Truls Jemtland
maner til fortsatt nøkternhet. – Positive
beslutninger hos Fortum og Heidelberg må
være basert på at CO2-fangst er forretningsmessig forsvarlig på sikt. Da må det etableres
en verdikjede der komprimert CO2 har en pris
som reflekterer kostnadene, sier Jemtland.

REGJERINGEN AVGJØR
Men hva disse kostnadene vil bli er det ikke
så lett å få tak i. Fortum Oslo Varme vil ikke si
noe om hva etablering og drift av et fullskala
anlegg på Klemetsrud vil koste.

– Vi skal gi vårt tilbud til Olje- og energidepartementet i løpet av oktober, deretter vil
det trolig bli behandlet konfidensielt i flere
måneder, sier Kjølstad. I statsbudsjettet
står det at regjeringen vil fatte en eventuell
investeringsbeslutning i 2020/21, noe som
kan bety CO2-fangst fra 2024. Hvor stor
investeringen som eventuelt skal besluttes
er får vi altså ikke vite, men at det dreier
seg om milliarder av kroner er det ingen tvil
om. Den reelle avgjørelsen ligger dermed
i regjeringen. Men det er ingen tvil om at
eierne er Oslo Fortum Varme er framoverlente, som det heter. – Vi er langt framme når

Doppstadt lanserer – framtidens avfallskvern!
Høy kapasitet
Lavt drivstoff forbruk
■ Slette og bratte sider i innmatingstrakta gir bra kapasitet
■

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

■

■

■

■

Oppfellbart materbord

■

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

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

■

■

■

■

■

INVENTHOR

■

TYPE 9

7–12 meter langt hekkbånd.

Semitrailer
Eller belter

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
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›

ENERGIGJENVINNING

gjelder CO2-fangst fra avfallsforbrenning.
› det
Dette er teknologi med stor overførings-

UFARLIGE UTSLIPP

verdi til resten av Europa, bare i Fortum har
vi forstudier på CCS fra avfallsforbrenning i
Litauen og Polen, og i Stockholm er søsterfirmaet Stockholm Exergi i ferd med å starte et
pilotprosjekt, sier Truls Jemtland.

SKIFTE AV LEVERANDØR
Det var Aker Solution som sto for CO2fangsten på Klemetsrud i 2016. Da klarte
man å fange opp 90 prosent av CO2 fra
røykgassen. Nå er teknologileverandøren en
annen, det nye testanlegget bruker fangsteknologi fra Shell Cansolv . – Det handler om
å redusere teknologi-risiko og leverandørrisiko. Aker Solutions driver fangstprosjektet i
Brevik, det har vært ønske om å se på alternativer. Dessuten har Shell fullskalaerfaring
fra kullkraftverket Boundary Dam i Canada,
forklarer Kjølstad.
Som det forrige testanlegget er også
dagens et kontainerbasert anlegg av
beskjeden størrelse, bare rundt en prosent av
røykgassen gjennomgår den såkalte aminprosessen, som betyr at CO2 føres gjennom
en aminløsning der den bindes til væsken

Stor jubel på Klemetsrud i januar 2016 da by
rådene Geir Lippestad og Lan Marie Berg åpnet
CO2-fangstanlegget sammen med ordfører Marianne
Borgen. De to sistnevnte har fortsatt de samme posi
sjonene og ivrer like sterkt for fullskala CO2-fangst.

slik at røykgassen blir tilnærmet CO2-fri. I et
neste trinn «strippes» aminløsningen for
CO2 igjen, slik at den berømte klimagassen
kan tas ut separat, komprimeres og fraktes
til sikker lagring. Ifølge Kjølstad er resultatene fra dette testanlegget enda bedre enn
det forrige, i perioder opererer man med en
fangstprosent på hele 98 prosent.

MILJØPISTOLEN® XRF
DITT VERKTØY TIL...
Miljøkartlegging av bygg
Sortering av metaller
Analyse av forurenset grunn
Sortering av impregnert treverk
Deteksjon av farlig avfall

www.holgerhartmann.no / post@holgerhartmann.no / +47 23 16 94 60

Men aldri så godt at det ikke er galt for noe,
også denne aminprosessen kan avstedkomme forurensning. Når man fanger CO2
på denne måten vil nemlig små mengder
amin (organiske forbindelser der nitrogen
er hovedatom) slippe ut sammen med den
nesten CO2-frie røykgassen. Det kan føre til
dannelse av såkalte nitrosaminer og nitraminer i atmosfæren, og Folkehelseinstituttet
oppgir at stoffer i begge disse gruppene
«kan være svært kreftfremkallende». – Dette
har vi selvsagt tatt på alvor, professor Claus
Nielsen ved Kjemisk institutt på UiO har
arbeidet med dette. I en artikkel i universitetsavisen Titan er Nielsen sitert med: «–
Våre beregninger viser at dette anlegget ikke
er farlig for noen», sier Truls Jemtland..

«

– Vi er langt framme når det
gjelder CO2-fangst fra avfalls
forbrenning. Dette er teknologi
med stor overføringsverdi…

»

Kunstig intelligens kan rydde havet for søppel
Med appen Plenty Litter in the Sea,
som skal hjelpe frivillige søppel
plukkere, vant AWS (Amazon Web
Service) og Hold Sverige Rent
gründerkonkurransen Hackaton for
Good. Appen bruker maskinlærings
tjenesten AWS Rekognition for
enkelt å registrere, kategorisere og
analysere søppelet som er plukket.
Av Petter Gjelsnes, Nova Vista

Tidligere er søppelet fra ryddeaksjoner sortert
manuelt, noe som er svært tidkrevende. Den
nye web-appen er basert på AWS Rekognition
som er en maskinlæringstjeneste som gjør det
enkelt å legge til bilder og videoanalysering
i apper samtidig som hele prosessen automatiseres. De som plukker søppel tar enkelt
og greit bilde av søppelet og registrerer hvor
det er plukket. Det gir Hold Sverige Rent en
mengde data å jobbe videre med.
Guido Bartels, administrerende direktør for
AWS i Norden, sier selskapet er forpliktet til å

Teamet bak Plenty Litter in the Sea. Fra venstre;
Balasz Brinkus (Klarna), Axel Bojrup (Klarna), Jørgen
Teunis (Solvebright), og Erik Olsson (Klarna) med kon
feransier Emily Svärd og juryformann Hanna Nyström
i Hold Sverige Rent. Foto: AWS.

bidra positivt der det er representert. – Vi er
stolte over å kunne jobbe med Hold Sverige
Rent. Støtten fra det svenske utviklermiljøet
har vært overveldende. Plenty Litter in the
Sea-appen er en enkel, men fantastisk idé,
og et godt eksempel på hvordan skyen og
maskinlæring effektivt kan brukes til å løse
kompliserte problemer, sier han.
Problemstillingen under Hackaton for Good

var å kategorisere og visualisere mengden
søppel som ble plukket og hvor det er plukket.
Innsamlede data benyttes deretter til å
beregne og forstå hvor søppelet kommer
fra for å forhindre at det havner i havet.
Skyteknologien skulle også benyttes til å
hjelpe Holde Sverige Rent med å effektivisere
arrangementet, for å få flere frivillige og skape
en engasjerende og positiv opplevelse. – Det
å bruke ny teknologi på smarte måter er
essensielt for å kunne fortsette det viktige
arbeidet vi gjør, sier Hanna Nyström som
digital manager i Hold Sverige Rent.
Hackaton for Good er en årlig begivenhet
hvor utviklere og entreprenører sammen
jobber for å finne nye teknologiløsninger på
lokale og globale samfunnsutfordringer. I år
deltok ti utviklerteam som jobbet med frivillige
fra AWS og Hold Sverige Rent for i løpet av
seks timer å finne, utvikle og presentere en
idé som skal forenkle og fremme den nasjonale strandryddedagen. I mai 2019 deltok
over 48 000 mennesker og det ble samlet inn
over 170 tonn søppel i løpet av denne ene
dagen.

100% ELEKTRISK LASTBIL

• Lav indstigning
• Totalvægt 27 tons - lasteevne 10 tons
• Opladningstid fra 6 - 9 timer
• «Onboard charger»

WVTA (Whole Vehicle Type Approval) : European Homologation
Phoenix Danmark A/S
Dalager 15
DK-2605 Brøndby

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

Brann sentralt tema på FA-konferansen
Hele 430 deltagere fant i slutten av september
veien til hotellet Clarion the Hub for å delta på
Farlig avfallskonferansen 2019.

Av Johs. Bjørndal

Etter at Norsk Industris direktør
Stein Lier-Hansen åpnet ballet
med en tordentale (se egen sak)
fikk disse blant annet høre daglig
leder Anders Aas ved Revac as
redegjøre for sine dyrekjøpte
erfaringer og bedriftens nye
brannsikringsopplegg, som fikk
skryt av Vestfold interkommunale brannvesen. – Dere er
blant våre aller beste kunder, sa
informasjonsrådgiver Arnt Espen
Folvik.
Dette ble etterfulgt av en
solid redegjørelse for hvorfor
det stadig begynner å brenne i
EE-avfallet. Litium-batteriene er
en vesentlig årsak, men batterisjef Morten Onsrud ved Norsirk
hadde håp om bedre tider.

– Katodematerialet i dagens
litiumbatterier inneholder
kjemisk bundet oksygen som
gir en brann næring. Ny teknologi vil etter hvert gjøre batteriene tryggere, sa han. Men
han frarådet foreløpig sterkt å
lade om natta eller oppbevare
batterier på soverommet. Alle
konferansens 20 foredrag er å
finne på NFFAs hjemmesider.
Men en slik konferanse er
ikke bare fag, et svært hyggelig
innslag under middagen var
utnevnelsen av tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen
som æresmedlem NFFA. Han
skar i sin tid gjennom og fikk på
plass et anlegg for uorganisk
farlig avfall på Langøya. Ingen

Generalsekretær Roar Hansen i NFFA
kunne fornøyd konstatere at konferan
sen samlet flere deltagere enn noen
gang i sin 32 årige historie.

Tidligere miljøvernminister Torbjørn
Berntsen (84) uttrykte stolthet og
glede over æresmedlemskapet i NFFA.

nevnte kontrasten til dagens
situasjon, men det kan trygt sies
at det hang i lufta.
Dagen derpå opptrådte det
såkalte ekspertutvalgets leder
Ingrid Riddervold Lorange, men

hun sa ikke stort annet enn
at rapporten om det farlige
avfallet framtidige skjebne ville
foreligge innen fristen, altså
1. november.

SEMINAR OG BRUKERKURS I ÅLESUND
Gratis seminar 26. november

Grunnkurs Reknes® WMS 27. november

• Nyheter i Reknes® WMS 16
• AI, BI, Analytics og rapportering
• CRM / Dokumenthåndtering
• Digitalt kundekort / adgangskontroll
• Datafangst for Android
• Mobile arbeidsordre

• Grunnleggende funksjonalitet og prinsipper
• Avfall og deklarasjoner
• Logistikk
• Rapportering
• Fakturering

Frist for påmelding 8. november.
Påmelding og mer informasjon på reknes.no

reknes.no
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– Vi trenger avklaring
om nytt deponi nå!

Sandsilo/
strøsingel

Den lidenskapelige jegeren Stein Lier-Hansen
synes det var så viktig å snakke til farlig
avfallsbransjen at han hadde utsatt jakt
turen til Hardangervidda. Så var det da også
et krystallklart budskap direktøren i Norsk
Industri avleverte.

Av Johs. Bjørndal

– Mengdene farlig avfall vil
fortsette å øke, å påstå noe
annet er bullshit. Industrien
produserer stadig mer farlig
avfall, strengere regler og større
kunnskap vil sørge for at denne
utviklingen fortsetter. Nordisk
samarbeid er vel og bra, men
Norge har en forbanna plikt til å
kunne håndtere sitt eget farlige
avfall. Vi er blitt så rike at vi helst
vil eksportere all møkka, slik de
gamle kolonistatene gjorde. Men
den tida er over, et sunt moralsk
kompass forteller oss at vi er
forpliktet til å ta hånd om dette
selv, slo Lier-Hansen fast da han
holdt åpningsforedraget på Farlig
avfallskonferansen 2019.
Og han konstaterte at
problemstillingen ikke er ny.
– Det var egentlig den samme
debatten da jeg var ung
miljøverner, vi diskuterte om
det farlige avfallet skulle til
Folldal eller Hjerkinn. Og jeg har
stor respekt for at lokalsamfunn protesterer mot å få et
behandlingsanlegg som nabo.
Men motstanden er ofte basert
på myter. Og nå forventer vi
at de som er satt til å skjære
gjennom – nemlig våre politikere
– lytter til rådene fra verdens
beste miljøforvaltning og faktisk
fatter et vedtak. Vi har jo fått
dette ekspertutvalget og jeg
håper de gjør en god jobb. Men
alle skjønner jo at dette var en
politisk greie for å spille ballen
ut til corner, til etter kommunevalget. Men nå er valget over, det
er stor frustrasjon i industrien og
vi trenger at det raskt blir fattet
et vedtak som sikrer levering av
farlig avfall når Langøya stenger,
fortsatte han.
Lier-Hansen konstaterte at en

tt,
Snart gla
er du
t?
forbered
Stein Lier-Hansen forventer at poli
tikerne nå manner seg opp til å fatte
vedtak om etablering av nytt deponi
for uorganisk farlig avfall.

gjenvinningsløsning for det
farlige avfallet ligger langt
fram.
– Det finnes jo krefter
som forfekter at det farlige
avfallet vil forsvinne
nærmest ved et knips.
Og prosessindustrien er
jo i gang med å utvikle
prosjekter for økt gjenvinning. Men dette tar lang
tid, om jeg lever til jeg blir
110 år kommer jeg ikke til
å oppleve at behovet for
deponi og forbrenningsløsninger er blitt borte, sa Lier
Hansen.
Han avsluttet med å
rose farlig avfallsbransjen
for den viktige jobben den
utfører. – Uten dere hadde
det ikke vært moro å sette
barn til verden i Norge, sa
han.

Våre sandsiloer har ståltak med grabbfeste som
standard og er klargjort for montering av varmeelementer. Kommer i 5m3 og 8m3, og stativene kan
leveres i ulike høyder (1,5m, 2,0m og 3,0m).

Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo
Telefon: 400 06 130
Epost:
hpj@euroteknikk.no
ottar.hovstein@bns.no
morten.aasegg@bns.no

EnviroPac • BNS Miljø
Euroteknikk • EnviroPac Utleie AS
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DEBATT

Grov avfallskrim må prioriteres!
Brennpunkts program om
tyveri og ulovlig eksport av
elektronikkavfall viser avfall
skriminalitet satt i system.
Dette må følges opp bedre av
politi-, toll og miljømyndigheter,
i samarbeid og gjennom interne
prioriteringer.

Av Gunnar Grini, bransjesjef
for gjenvinning i Norsk Industri.

I gjenvinningsbransjen har vi visst om og
varslet om utfordringene, men programmet
viser et omfang og en kobling mot organisert
kriminalitet som er skremmende.
I henhold til avfallsforskriften er forhandlere av elektronikkprodukter pliktige til å
ta imot elektronikkavfall fra forbrukere og
til å iverksette tiltak for å forhindre tyveri.
Fylkesmennene og Miljødirektoratet har nylig
gjennomført en tilsynsaksjon hos forhandlere
for å kontrollere at kravet til tyverisikring
overholdes. Noen oppfyller kravet, mange
gjør det ikke. Men det synes i hvert fall å
være en felles forståelse om at bedre sikkerhetstiltak er nødvendige og at det er mye
å lære av hverandre. Dette er bra. Vi håper
at tilsyn og dialog mellom myndigheter og
elektronikkforhandlerne fører til bedre sikring
av elektronikkavfallet.
Innlevert elektronikkavfall må sikres, på
samme måte som butikkers utsalgsvarer.

Gunnar Grini, forventer at myndighetene prioriterer
tyveri og ulovlig eksport av EE-avfall høyere.

Det bør forventes at butikker investerer i
tiltak som inngjerding, kameraovervåking,
bevegelsessensorer, etc. Og, dersom det
er nødvendig for å trygge sikkerheten til
ansatte, kan innleie av vaktselskap vurderes.
Samtidig må politiet prioritere anmeldelser
av trusler av butikkansatte. Ingen skal være
redde eller utrygge på jobb.
En vei for å eksportere elektronikkavfall
ut av Norge er i biler på ferger til Danmark.
Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for
grensekryssende eksport av avfall. Gjenvinningsbransjen opplever stadig tilsyn fra Miljødirektoratet mht. at nødvendige dokumenter,
rutiner og internkontroll er på plass før
eksport eller import av avfall. Dette er bra og
fører til forbedringer i bransjen. Men et risikobasert tilsyn må prioritere aktører utenfor

bransjen, som åpenbart driver ulovlig, høyere.
Ulovlig eksport av tjuvgods som setter liv og
helse i fare er tross alt i en annen liga enn
mangler i bedrifters interne risikoanalyser.
I tillegg kommer problematikk rundt
brannrisiko. Erfaringer fra gjenvinningsbransjen er at økt innslag av litiumbatterier
i avfallsstrømmene øker brannrisikoen
betraktelig. Det er helt uforsvarlig å frakte
sammenpakket elektronikkavfall i vanlige
person- og varebiler på ferger og videre over
landegrensene.
Gjenvinningsbransjen har over tid slitt med
tyveri av returmetaller fra sine anlegg, særlig
av verdifulle avfallsfraksjoner som kobber.
Flere bedrifter varsler sitt lokale politikontor
om dette, men sakene blir sjelden eller aldri
prioritert. Slik kan det ikke fortsette. Det
vil (og skal) alltid være slik at politiet må
prioritere mellom saker, og vi vet at dette
er krevende avveininger. Men slik vi ser det
er tyveri av elektronikkavfall og verdifulle
returmetaller et kriminalitetsområde som må
prioriteres langt høyere enn idag.
Regjeringen utarbeider nå en strategi mot
miljøkriminalitet. Dette er en bra anledning
for regjeringen til å slå fast at tyveri av
elektronikkavfall og returmetaller, samt
bevisst ulovlig utførsel av avfall til land uten
god nok avfallsinfrastruktur, skal prioriteres
høyere av politi, toll- og miljømyndighetene.
Vi forventer at det gis føringer om at tyveri
av elektronikk og returmetaller skal prioriteres høyere, og at det med nye prioriteringer
også følger med nødvendige ressurser til
oppgavene som skal utføres.

- markedets mest
populære og effektive
sorteringsskuffer
• Meget grov og robust
• Laget for norske forhold
• Selvrensende, fjærende og
roterende konstruksjon

• 2 funksjoner i samme skuffe;
Trommelsikt- og stjernesikteffekt
• 8 forskjellige modeller/
størrelser

SLANETRAC
redskap,
hekk-klippere,
tresager m.m.

OMEF BigInch

SIMA

Hydrauliske betongblandere
fra 100–2000 liter

20 års erfaring
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treklipp/bioklipp»

•Bredt leverandørnettverk

– Få sving på plastmarkedet!
Kretsløpets leder kan ikke gå
i dybden, men i siste nummer
ble den i overkant overordnet. I
hvert fall når den beskriver hva
KS Bedrift Avfall vil at politik
erne skal gjøre for å få sving
på avfallsmarkeder som ikke
virker.
Av Svein Kamfjord, KS Bedrift

For å oppklare: I tillegg til at produsenter
må få større ansvar for å bruke materialene
de bruker, foreslår KS Bedrift ytterligere
virkemidler:
Avgift på jomfruelig materiale. Det er
manglende etterspørsel etter resirkulert
plast, og da er ett av problemene at jomfrue
lige materialer er for billige. Et annet virke-

Svein Kamfjord er direktør for Avfall og gjenvinning i
KS Bedrift. Han vil gjerne ha fram at KS Bedrift mener
det må brukes flere virkemidler for å få markedet for
gjenvinningsplast til å fungere.

middel er krav til innblanding. Det trenger
ikke begrenses til produsentene, og det vil
øke etterspørselen. Offentlige anskaffelser
er ett av verktøyene som kan øke etterspørselen. Skal det bli noe mer enn symboler og
grønnvasking bør hele samfunnet inspireres
til å velge resirkulert – når vi kan. I tillegg må
altså produsentene selv bidra sterkt med
design som letter materialgjenvinning, og de
må redegjøre for det.
Det er bra at Kretsløpet peker på hindre
for at forslagene kan gjennomføres. Det er
nemlig et innspill KS Bedrift Avfall har gitt
myndighetene i lengre tid: Sørg for at alle i
verdikjeden møtes rundt bordet, for på den
måten kan vi finne løsninger som fungerer
i alle ledd. Fremdeles sitter det mange
silotenkende aktører og hegner om egne
verdier.
Det er forståelig, men det er ikke fremtiden.

Vi Gratulerer
Agder Renovasjon IKS
med nytt Komptech
Multistar L3 - stjernesikt!
m

Gitmark tilbyr et bredt modellutvalg innen
mobile- og stasjonære maskinløsninger!

K

Agder Renovasjon valgte en hybrid
sikteløsning denne gangen. Multistar L3
stjernesikt er markedets mest solgte
TERMINATOR
knuser det mest
krevende
hybride (diesel-elektriske)
stjernesikt.
avfallet
med
rå
og
brutal
kraft!
Siktet har det patenterte Cleanstar®
Høy
kvalitet, allsidighet,
kapasitet,
rensesystemet,
som sikter
fuktige god
og
driftsøkonomi,
driftsstabilitet
vanskelige masser
effektivt. og
operatørvennlighet
er noen
av de skiller
mangeL3
Med inntil to integrerte
vindsikt
kjennetegnene
til
Terminator
serien
fra
modellen også effektivt ut flyveplast
fra
Komptech.
overfraksjonene.
Vi tilbyr
bredt
modellutvalg
av mobile«Vi et
Gjør
Norge
Grønnere»!
og stasjonære maskinløsninger!

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

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

Avfallsdynga er høyeste punkt i Tuvalu
– Hver eneste bil som
noensinne er blitt importert
hit til øya er her fortsatt. Hver
eneste motorsykkel, hvert
eneste kjøleskap, tv, blikkboks,
plasteske, søppelbøtte –
absolutt alt som kommer til
Funafuti – det blir her. Det er
her. Og det hoper seg opp, sier
Amardeep Wander.
Tekst: Thor A Nagell
Foto: Helene Dannevig

Walter Pulogo er direktør for Department of
Waste Management i Tuvalu.
– Situasjonen er kritisk. Vi er avhengig
av import av alle forbruksvarer, alt fra mat
til husholdningsartikler eller bygningsvarer.
Og når alt dette er utslitt eller brukt blir det
søppel. Vi prøver alt vi kan å få til ordninger
for å frakte ut avfall til andre land for resirkulering, forteller Pulogo, som likevel er litt stolt
over at de har klart å ta seg av alt organisk
avfall.

REDUCE, REUSE, RECYCLE
– Hvis dere blir med ut på fyllinga vil dere
oppleve at det så å si er luktfritt der, smiler
Pulogo, som i alle fall med rette kan være
stolt over det. Og det er ganske bemerkelsesverdig at det ikke lukter vondt noen steder i
Funafuti – med tanke på at dette er et u-land
og temperaturen konstant ligger rundt 30
grader.
Grunnen til at de klarer å takle organisk
avfall er at det er en svinefarm på den andre
siden av flyplassen. Der er det rundt 100
griser som eies av enkeltpersoner – men alle
i Tuvalu samler matavfall som så blir bragt til
grisene. Og «avfallet» fra grisene blir igjen
brukt som gjødsel i små, private grønnsakhager i samme område.
– Avfallsdepartementet har gått ut med
en slagordkampanje – de tre R’er: «Reduce,
Reuse, Recycle», altså en oppfordring til folk
om å redusere bruk, men øke gjenbruk og
resirkulering, sier Pulogo.

STØTTE FRA EU
– Men så lenge det ikke er et mottaksapparat
ender det aller meste av avfallet på et deponi
på østsiden av atollen. Her har avfall hopet
seg opp i mange, mange år, og nå er grensen
nådd. Avfallsdynga er ironisk nok høyeste
punkt på øya i dag. Nå er det ganske enkelt
ikke plass til mer avfall, sier Pulogo. Han
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Det aller høyeste punktet i Funafuti er nå toppen på søppelfyllinga.

forteller at Funafuti mottar avfall fra alle de
store øyene i Tuvalu. Nå er neste mål å finne
en løsning for å samle alt avfall for resirkulering her på Funafuti for så å skipe det ut av
landet.
– Det vil koste mye penger?
– Ja, men nå får vi støtte av EU i et femårig
prosjekt for å få løst problemet: Det dreier seg
om 6,8 millioner euro (nærmere 70 millioner
kroner). European Development Fund (EDF) gir
oss utstyr og sender eksperter som kommer
hit og bidrar med løsninger. Prosjektet skal gå
over fem år og vi håper at når det er avsluttet
skal vi ha et system som takler situasjonen,
sier Pulogo.
Prosjektet er inne i sitt andre år og Pulogo
er, til tross for at søppeldyngen fortsatt bare
vokser, optimist med tanke på at de skal klare
å finne en løsning.
– I tillegg er det bevilget mere statlige
midler fra regjeringens side for å få til en
løsning, forklarer han.
– Er du optimistisk? Han ler: – På et vis er jeg
jo det, sier han.

SMÅ VOLUM
– Hva så med havnivåstigningen? Den er
hovedutfordringen for Tuvalu i årene som
kommer, men er det også en ekstra utfordring
for selve prosjektet deres?
– Ja. Det er det! Funafuti er omkranset av
havet – med det åpne havet i sør og lagunen
i nord. Atollen er svært smal. Når vi har «kingtide» i januar/februar – det er spesielt høyt
høyvann i denne perioden – så opplever vi at
hele avfallsdynga løfter seg!
– Betyr det at mye avfall vaskes ut i havet?
– Nei, det har vi klart å forhindre ved at vi har
satt opp gjerder som holder fast på avfallet
når havet stiger. Og vi dekker over avfallet.
Men det er selvsagt lekkasjer som helt klart
påvirker livet i havet – særlig på den siden som
går mot lagunen. Vi trenger mer plass også.
Regjeringen ligger i stadige forhandlinger med
landeierne i området. Det er en ekstra utford
ring. Vi ønsker å løse dette uten at vi skal ha
behov for større landområder. Det er, generelt
sett, dessuten ganske begrensede landområder vi har her, sier avfallsdirektøren.

Tuvalu

– Vi prøver alt vi kan å få til ordninger for å frakte
ut avfall til andre land for gjenvinning, sier Walter
Pulogo, direktør for Department of Waste Manage
ment i Tuvalu.

Amardeep Wander og Faafetai Sagapolutel jobber
i Asia Pacific Waste Consultants (APWC). Det er et
prosjekt for stillehavsområdet finansiert via Verdens
banken og EU.

Han sier det er store utfordringer å få
solgt avfallet siden det tross alt – i den store
sammenhengen – ikke er snakk om enorme
mengder avfall. Og volum er selvsagt en
viktig faktor for å kunne få en brukbar pris.
Selv om det er små volum i Tuvalu har
regjeringen akkurat i disse dager starter et
pantesystem for flasker og bokser – på linje
med det vi har i Norge.
– Vi innfører også pant på brukte bleier,
hvitevarer og elektronisk utstyr. Ordningen
trådte i kraft nå 1. august. Det samme har vi
gjort med vrakpant på biler og motorsykler.

Vi ser at det virker allerede nå!, sier Walter
Pulogo.

AUSTRALIA OG NEW ZEALAND
Asia Pacific Waste Consultants (APWC) er
et prosjekt for stillehavsområdet, finansiert
via Verdensbanken og EU. De foretar først
en registrering av behovene for avfallshåndtering i det enorme området. Da Kretsløpet
var på øya var flere ansatte i APWC også
tilstede i Funafuti. De var i Tuvalu for å se på
løsninger for å få fraktet alt avfall i staten
Tuvalu – alle øyene i landet – først til Funa

Tuvalu er en øystat i Polyne
sia med i overkant av 10 000
innbyggere. Tuvali består av
ni bebodde atoller spredd over
et havområde på 1,3 mill. km²,
men landarealet er bare 26 km².
Høyeste punkt er bare 5 m.o.h.
og Tuvalu er dermed svært ut
satt ved havnivåstigning. Øyene
var del av et britisk protektorat
fra 1892, men ble selvstendig
stat i 1978.

futi-atollen og deretter videre til håndtering
i andre, større land som Australia og New
Zealand.
Amardeep Wander er prosjektdirektør i
APWC. Hun er fra India, men har adresse i
Sydney, Australia. Faafetai Sagapolutel, som
er bosatt i Samoa, er avfallskonsulent i APWC.
– Vi jobber med et internasjonalt prosjekt
finansiert av Pacific Region Infrastructure
Facility (PRIF) for å bygge opp en regional
resirkuleringshub i Stillehavet. PRIF finansieres delvis av Den asiatiske utviklingsbanken.
Første del av prosjektet nå er å bygge

NORBA, EN STABIL PARTNER PÅ MARKEDET
NORDISKE PRODUKTER FOR NORDISKE FORHOLD!
Våre 100% elektriske biler er allerede ute på markedet!

Barcelona i Spania 2017

KONTAKT OSS

London Storbritannia 2018

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

Bergen Norge 2018

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

Stavanger Norge 2019

Service:
Oslo
Bergen
Trondheim
Kalmar

+47
+47
+47
+46

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

www.geesinknorba.com
GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel +46 480 42 74 00
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opp kunnskap om hvor mye resirkulerbart
materiale som finnes i regionen, forteller
Amardeep Wander.
– Vi er her for å skaffe oss oversikt over
volum og potensiale for resirkulering av avfall
i Tuvalu.

EN BLINDGATE
– De største utfordringene vi har, mener jeg,
er at det er svært begrenset infrastruktur på
oppsamlingen av avfall, sier Faafetai Sagapolutel. – Deponiet her er en slags «dead end»
- en blindgate der avfallet stopper opp og blir
liggende. Utfordringen er å få det ut, sier han.
– Hver eneste bil som noensinne er blitt
importert hit til øya er her fortsatt. Hver
eneste motorsykkel, hvert eneste kjøleskap,
tv, blikkboks, plasteske, søppelbøtte – absolutt alt av emballasje og alt som kommer
til Funafuti – det blir her. Det er her. Og det
hoper seg opp, sier Amardeep Wander.
– Men er det da i det hele tatt mulig å
rydde opp?
– Ja, alt er jo mulig, sier Amardeep Wander.
– Utfordringen er at vi må ha forståelse for
at dette dreier seg om små avfallsmengder
tross alt. Det er ikke forhold som vi har
i USA, Australia eller i Norge. Vi kan ikke ha
ordninger som i større land, der vi samler en
type avfall i en haug og alt annet i andre
hauger. Det dreier seg om volum, og her er
det små volum. Vi har for eksempel avfallet
fra sykehuset som nå bare brennes. Det skal
jo ikke skje, men det er bedre enn at det
blir liggende på søppelfyllinga. De hadde et
system for håndtering av slikt spesialavfall,
men det sviktet. Og da hadde de ingen til å
fikse det igjen. Dermed gikk de tilbake til å
brenne avfallet. Slikt er selvsagt ikke holdbart, men det skjer i en liten stat som dette,
sier prosjektlederen.

I bunnen av søppelet ligger gjerne gamle bilvrak og annet «fast avfall» for å redusere lekkasje til havet.
Oppå ligger plast og alt annet avfall. Ytterst mot havet samles trevirke.

DET VIL TA TID
– Det innebærer at alle løsninger vi kommer
frem til må være basert på hva som er mulig
å gjennomføre lokalt. Det går på utstyr, men
også på lokal kunnskap om avfallshåndter
ingen.
Men jeg har tro på at vi skal få det til. Jeg
har jobbet med avfallshåndtering i ti år nå,
og det har skjedd enormt mye i løpet av disse
årene. Derfor er jeg optimistisk med tanke på
at vi skal kunne finne bærekraftige løsninger
også her i Tuvalu! For ti år siden var det ingen
som ville ha vært interessert i å støtte et
prosjekt som dette. Men i dag finnes støtten
– og forståelsen for hvor viktig det er, sier
Amardeep Wander. Men både hun og Faafetai
Sagapolutel tror avfallshaugene vil fortsette
å øke før de reduseres igjen.

– Det vil ta tid før returordningene
begynner å virke for alvor – og det vil ta tid
før de kan finne brukbare, gode løsninger for
å eksportere alt avfallet. Volum er selvsagt
den største utfordringen. For eksempel er
mengden elektronisk avfall svært liten, og
det å skulle håndtere det blir da uforholdsmessig dyrt, sier Amardeep Wander.
– I Tuvalu har vi dessuten utfordringen
med klimaendringer som ikke akkurat gjør
situasjonen lettere. Men myndighetene i
stillehavs-statene har anerkjent problemet
og utfordringen rundt klimaendringene. Det
er ikke situasjonen overalt ellers i verden,
sier hun.
– Men en dag får vi det til, både det ene
og det andre, smiler Faafetai Sagapolutel.

«

Alle løsninger vi kommer
frem til her må være basert på
hva som er mulig å gjennomføre
lokalt.

»

Søppelfyllinga er flere hundre meter lang, men bredden er begrenset av naturlige årsaker.
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Prosjektets støttespillere har satt opp skilt ved
inngangen til avfallsområdet.

Vil mobilisere for Mali

Malis hovedstad Bamako ligger ved elva Niger og tilfører den betydelige mengder avfall.

Viljen til å bidra til bedre
avfallshåndtering i U-land er
økende. Returkraft har fått med
seg Norsk Gjenvinning, Avfall
Norge og Strømmestiftelsen og
ønsker å etablere et prosjekt
i Malis hovedstad Bamako.
Formålet er en renere by,
mindre avfall i elva Niger og
sysselsetting av arbeidsledig
ungdom.

Av Johs. Bjørndal

direktoratet for forurensningskontroll. Blant
disse er korrupsjon, og at det er vanskelig å få
sentrale vedtak gjennomført rundt i det store
landet. Her ønsker altså Returkraft å etablere
et pilotprosjekt innenfor innsamling og
gjenvinning av plast. For å få dette til ønsker
man å samarbeide med Strømmestiftelsen,
en rutinert norsk bistandsaktør som allerede
har arbeidet flere år i Bamako og skal ha
god kontakt både med lokale og sentrale
myndigheter. – Mye er på plass. Behovet for
et slikt prosjekt er veldokumentert og synlig,
og dessuten godt forankret både lokalt og
nasjonalt. Det som trengs er fagkompetanse,
vi inviterer derfor flest mulig med inn i dette
prosjektet, sa Lars Erik Harv på konferansen.

For å presentere prosjektet og få med seg
flere hadde initiativtagerne invitert til en
liten konferanse på Grand Hotell i Oslo i
slutten av september. Her fikk de frammøtte
vite at Mali er et av verdens fattigste land,
har 18,5 millioner innbyggere og et lite
utviklet avfallssystem, for å si det mildt.
Bare i hovedstaden Bamako produserer de
drøyt to millioner innbyggerne 645 000 tonn
husholdningsavfall pr år. Dette fraktes til det
som ble kalt ulovlige transittfyllinger eller
havner rett og slett i Vest-Afrikas største
elv Niger, som renner gjennom hovedstaden. Den mer enn 400 mil lange elva skal
gjennom både Burkina Faso og Ghana før
den når havet, forurensning har derfor store
konsekvenser. Men behovet for å skape nye,
grønne arbeidsplasser står også sentralt,
halvparten av landets befolkning er under 15
år og arbeidsløsheten er mildt sagt høy

LIGGER GODT TIL RETTE
Landet har mange utfordringer og disse ble
beskrevet av Assate Cisse, fra det nasjonale

Han er økonomisjef i Returkraft og har
tidligere arbeidet fire år med såkalt mikro
finansiering i Strømmestiftelsen.

ER PLAST VIKTIGST?
Nancy Strand snakket om sine skjellsettende
opplevelser i avfallsbyen Mokattam i Egypt,
og la vekt på at vi faktisk har noe å lære der
når det gjelder gjenvinningsgrad. Og Erik
Osmundsen ville gjerne bidra med Norsk
Gjenvinnings industrielle kompetanse og dro
fram vellykkede prosjekter hjemmefra. Det
var bare positive stemmer å høre helt til den
såkalte spørretimen til slutt. Da ble det stilt
spørsmål ved om satsing på plast var riktig
prioritering. Bjørn Kopstad fra Norwaste var
nemlig en av dem som hadde funnet veien til
konferansen.
– Rundt 60 % av husholdningsavfallet i
slike land er organisk og det ødelegger muligheten for å etablere forbrenningsløsninger.
Kanskje man heller skulle prøve å etablere
en behandlingsløsning for dette avfallet?
Dessuten gjelder det å ta hensyn til den uformelle sektoren, som alltid blir underestimert.
Materialgjenvinningen er utvilsomt høyere
enn de offisielle statistikkene viser, det
finnes helt sikkert både vaske- og pelleter
ingsanlegg i landet. Om man ikke tar hensyn
til de eksisterende strukturene vil man ikke
lykkes, sa Kopstad som også advarte mot det
han kalte grønnvasking og avfallsturisme.

«

Lars Erik Harv fra Returkraft har bakgrunn fra Strøm
mestiftelsen. Han mente det ligger godt til rette for å
etablere et avfallsrelatert bistandsprosjekt i Mali.

– Behovet for et slikt prosjekt
er veldokumentert og synlig, og
dessuten godt forankret både
lokalt og nasjonalt.

»
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GJENVINNING

Bygde kapell av kassert kleberstein

Dette kapellet har
steinhugger Atle
Magnus Elverum satt
opp på gårdsplassen
sin i Klæbu i
Trøndelag.

Steinhugger Atle Magnus
Elverum bygde et kapell – et
gudshus – på gården sin på
Klæbu i Trøndelag, med kleber
stein som ikke var av god nok
kvalitet til restaurering av
Nidarosdomen.
Av Harald Vingelsgaard

Gjenbruk, det er svært viktig for Elverum,
både med tanke på klebersteinen utvendig,
teglsteinen innvendig og glass som fyllmasse mellom veggene i kapellet. Atle
Magnus Elverum har arbeidet i 32 år som
steinhugger for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim, et stort fagmiljø
som restaurerer Nidarosdomen, bokstavelig
talt stein for stein. Det var på en studietur til
Steinsletta på Ringerike at han fikk se en ruin
av et kapell, og tegninger som viste hvordan
dette hadde vært. Kapellet var fra Middelalderen – 1100-tallet – samme tidsepoke som
den eldste delen av Nidarosdomen. Da fikk
han ideen om å bygge sitt eget kapell på
gårdsplassen, et slikt kapell som hadde stått
på Steinsletta.

KLEBERSTEINENE
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
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bruker kleberstein fra Målselv til å restaurere
Nidarosdomen. Steinene kjøres til verkstedet
hvor fagfolkene holder til, noen hundre meter
fra Nidarosdomen i Trondheim sentrum.
Steinhuggerne fukter disse steinene med
en svamp eller med en klut. Noen steiner
viser seg å ha sprekker, noe som blir avslørt
ved at det blir liggende igjen noe vann i
disse sprekkene. Før ble slike steiner kjørt til
søppeldynga, men de senere årene er de lagt
i kontainere og brukt til forskjellige ting. Noe
som fyllmasse for å stabilisere leirgrunn, noe
som fyllmasse på jorder til gårdsbruk, noe
er knust og brukt til å fylle opp områder for
boligbygging. Knust kleberstein er av svært
høy kvalitet som fyllmasse.

har dedikert det til sin kone, Bente Fanavoll
Elverum, som det også står skrevet i stein
på veggen inne i kirken over inngangsdøren.
Kapellet ble høytidelig vigslet av biskop Tor
Singsaas.

GJENBRUK TVERS GJENNOM
Elverum satte opp den innvendige muren
på kirken med teglstein. – Disse har jeg fått
fra rivingsplasser, forklarer han. Det vil med
andre ord si plasser hvor det er revet bygg
med teglstein. Dermed slapp han å bruke nye
steiner.
I kapellet har han brukt hel kleberstein, og

VIGSLET AV BISKOPEN
Men en del har altså havnet hos Atle Magnus
Elverum på Klæbu, et par mil fra Trondheim.
For steiner med sprekker er ikke av god nok
kvalitet til å brukes på Nidarosdomen, men de
er gode nok for Elverum, han har murt hele
kapellet sitt med slike steiner. Han har murt
slik at sprekkene vender inn i muren, dermed
blir fasaden på kapellet topp likevel. Selv om
han brukte steiner som ikke var gode nok for
Nidarosdomen, stilte han svært høye krav til
kvalitet. Steiner med for mye innhold av jern
brukte han ikke, fordi disse kan ruste lettere.
Nymo kapell, det er navnet på Elverums
kapell, har da også blitt et flott skue. Han

Atle Magnus Elverum inne i sitt kapell.

i kirken, for eksempel de tre vise menn under
teppet.
I arbeidet som steinhugger i Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider jobber
Elverum mest med nye steiner som skal
erstatte ødelagte steiner på Nidarosdomen
– kopier. Han hugger profiler og ornamentikk, det kan være dekorasjoner, ansikter og
blomster.
Veggene på Nidarosdomen er som
kunstverk i seg selv, og Elverum har selvsagt
hentet mye inspirasjon til sitt eget kapell
fra lang tids arbeid med Norges nasjonalhelligdom.

murt disse på en slik måte, at det er bærende
teglsteinvegger innvendig, i motsetning til
mange bygg som kun har fasade av kleberstein. Teglsteinene er pusset, slik at kapellet
har fått en fin og jevn overflate på veggene
innvendig.

GLASSGJENVINNING OGSÅ
Og han har brukt glass som isolasjon i
veggene! Kapellet er satt opp med kistemur.
Det vil si en mur med kleberstein på utsiden,
en mur med teglstein på innsiden og et rom
imellom disse to murene. Dette rommet har
han fylt med glass. – Jeg brukte syltetøyglass
og glassflasker som vi selv har samlet på
hjemme hos oss. Jeg fikk vinflasker og andre
glassflasker fra kollegaer på jobben i Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider. Bygdefolket i Klæbu har også gitt meg glass, sier
han. Glass er ren masse, et stabilt isolasjonsmateriale og svært holdbart. Det er store
mengder glass inni veggene til kapellet som
Elverum har reist på Klæbu i løpet av de om
lag 12 årene han har hatt dette som hobby.

KUNST
Kapellet er dekorert innvendig og utvendig
med steinkunst. Et av kunstverkene som
Atle Magnus Elverum har hugget ut, er et
konsollhode – en steinfigur – som viser den

Her er konsollhodet som Atle Magnus Elverum har
hugget ut i stein og plassert oppunder taket på
kapellet utvendig.

edle klæbygg som slåss mot kommunesammenslåing. Klæbyggen kjemper mot et
trehodet troll som består av kommunalminister Jan Tore Sanner, Trondheims ordfører
Rita Ottervik og Klæbus egen ordfører Kirsti
Tømmervold. Men klæbyggen tapte denne
kampen og Klæbu blir en del av Trondheim
kommune fra 2020.
Oppunder taket på kirken utvendig er det
plassert til sammen 24 slike konsollhoder –
figurer – som han selv og andre steinhuggere
har laget. Noen andre figurer er satt opp inne

BYGG FOR EVIGHETEN
I vår tid settes mange bygninger opp med
tanke på at de skal vare i noen tiår, kanskje
oppimot 100 år. Elverum har et mye lenger
tidsperspektiv. – Jeg regner med at kapellet
vil bli stående mer enn 500 år fram i tiden,
sier han. Kapellet kan med andre ord brukes
om og om igjen, generasjon etter generasjon,
til gudstjenester, konfirmasjoner, bryllup eller
konserter, i flere hundre år. Steinhoggeren
Atle Magnus Elverum avslutter med følgende
oppfordring: – I steinlandet Norge bør vi
bygge mer i stein. Det er et vakkert materiale
– og svært holdbart.

Mobil beholdervasker.

Bygget på Atego 816 chassis.
Vasker avfallsbeholdere fra
120 liter opp t.o.m. 1100 liter.
To rengjørings lanser gjør ren hele
beholderens inn -og utside med varmt
vann 70°C og med 80-100 bars trykk.
En vanntank på 1300 liter er integrert
og vannet gjenbrukes flere ganger
takket være et velutviklet filtersystem.

NTM KGHv på krokramme

Olav Ingstadsvei 12, 1309 Rud
Tlf. 67 17 19 30

www.ntm.no

NTM KGH-2B tokammer

Kurs og seminarer
Dato

Kursnavn

Sted

Arrangør

Kontaktperson

29. oktober

Brannforebygging på avfallsanlegg

Hobøl

NFFA

www.nffa.no

29-30.oktober

Kombikurs farlig avfall og farlig gods

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

30. oktober

Kurs farlig avfall nivå 1

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

30. oktober

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og IN

Tønsberg

Avfall Norge

jens.maage@avfallnorge.no

30-31. oktober

Høstmøtet

Tønsberg

Avfall Norge

silje.rosenlund@avfallnorge.no

31. oktober

Kurs farlig avfall, nivå 2

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

5. november

Kurs om byggavfall for ansatte på
avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

5-6. november

Planlegging av renovasjonsløsninger (kurs)

Gardermoen

Avfall Norge

post@avfallnorge.no

6. november

Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

6-7. november

Deponiseminar

Gardermoen

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

12. november

Seminar om ansvarlige anskaffelser

Gardermoen

Avfall Norge

hakon.bratland@avfallnorge.no

14. november

NFFAs fagdag

Scandic, Asker

NFFA

www.nffa.no

25-26. november

Bioenergidagene 2019

Gardermoen

NoBio

www.bioenergidagene.no

26. november

Kurs miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

27. november

Kurs om miljøkartlegging nivå 2,
asbest og risikovurdering

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

28. november

Frokostmøte om felles merkeordning

Langhuset Salt, Oslo

Avfall Norge

mona.saether@avfallnorge.no

28. november

Åpent hus hos Avfall Norge og Hold Norge
Rent

Oslo

Avfall Norge

post@avfallnorge.no

Få en ny hverdag med

effektivt rutevedlikehold!

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

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

Informasjonssystemer
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Nytt om navn
Torunn
Slettemark
Hovden

Eirik
Kultom
Karlsen

(37) er fra
1. september
ansatt som
seksjons
leder gjenvinningsstasjoner
i Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen (RfD).
Kultom Karlsen er utdannet
sivilingeniør i prosesskjemi
fra NTNU (2006). Han var
prosessingeniør i Voith
Paper 5 år og reiste verden
rundt og startet opp nye
papirfabrikker. Han kom nå
fra stilling som produksjonsog utviklingssjef hos
Vajda Papir, Norges eneste
fabrikk som produserer
hygienepapir, hvor han har
vært i 8 år.
Marte K.
Brændsrud

(43) er fra 1.
september
ansatt som
kommunika
sjonssjef i
Renova
sjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).
Brendsrud har bachelor i
informasjon og samfunnskontakt fra BI og har jobbet
som kommunikasjonsrådgiver i RfD med fagansvar
for bl.a. digital kommunikasjon i over åtte år.

(27) er
fra 1.
september
ansatt
som rådgiver hos Fylkes
mannen i Nordland,
miljøvernavdelinga, hvor
oppgavene går ut på å følgje
opp avfallsvirksomheter,
avfallsplaner i hamner og
marin forsøpling. Slettemark
Hovden har bachelor i biologi
fra Universitetet i Bergen
og Universitetssenteret på
Svalbard (UNIS), og master
i miljøtoksikologi fra NTNU.
Etter endte studier i juni
2018, har hun vært hos
NIVA og Fylkesmannen.

Lisa Marie
Smiseth

(31) er
fra 23.
september
ansatt i
et vikariat
som saksbehandler i Asker
kommune – faggruppe
gjenvinning Smiseth har
mastergrad i medievitenskap
fra UiO og kommer fra
stilling i Bærum kommune,
bl.a. konsulent og
kommunikasjonsrådgiver i
avdeling for Forurensning og
renovasjon.

Reknes tilbake i Reknes
Karl-Inge Reknes har jobbet med digitale
løsninger for miljø- og gjenvinning i
nærmere tretti år. Etter et lite avbrekk
tar han nå med seg bedriften Reknes
inn i nye moderne lokaler og gjeninntrer
som daglig leder, forteller selskapet i en Karl-Inge Reknes
pressemelding.
tilbake som daglig
Karl-Inge Reknes er mannen bak idéen
leder i Reknes AS
om å lage egne digitale systemløsninger for miljø- og
gjenvinningsbransjen. I dag finnes det flere tilbydere på
markedet, men i følge pressemeldingen er Reknes AS den
eneste virksomheten som har utviklet en komplett IT-løsning
(ERP) spesifikt for denne bransjen.
Selskapet ble etablert som enkeltmannsforetak i 1990, og
deretter som aksjeselskap i 2000. Det har i dag 16 medarbeidere, hvorav flere er masterutdannede dataingeniører, og
det har hatt sunn økonomi i alle år. I 2018 omsatte Reknes AS 
i overkant av 17 millioner kroner – en økning på 32 % i forhold
til foregående år.
Marte O.
Kittilsen (45)

Malin
Granlund (42)

er fra 12.
august 2019
ansatt som
fagansvarlig
analyse hos
Grønt Punkt Norge. Kittilsen
er utdannet naturviter, med
hovedfag i biologi. Hun har
tidligere jobbet med avfall
i Naturvernforbundet og
miljøstatistikk i Statistisk
sentralbyrå, og kom nå fra
stilling som seniorrådgiver i
SSB.

er fra
1. september
ansatt som
seniorrådgiver
i Norwaste.
Granlund
har bachleor i miljøteknologi
fra Høyskolen i Hedmark
og et år realfag fra NTNU.
Hun har erfaring fra Oslo
kommune, renovasjonsetaten,
hvor hun var overingeniør i
utviklingsavdelingen, og kom
nå fra stilling som fagrådgiver
for bl.a. deponi og farlig avfall i
Avfall Norge, hvor hun har vært
i seks år.

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.
Les mer om Avviksregistrering og KOMTEK Renovasjon på www.norkart.no/renovasjon
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Svenskene gjeninnfører forbrenningsavgift
Tross hard medfart i høringsrunden
foreslår den svenske regjeringen en
skatt på avfallsforbrenning på 75
kroner pr tonn i sitt statsbudsjett for
2020. Bransjeorganisasjonen Avfall
Sverige mener dette ikke vil føre til
mer materialgjenvinning, bare økte
kostnader og problemer.
Utredningen «økonomiske styringsmidler for el- og varmeproduksjon»
ble gjennomført i Sverige 2017. Her
lekket det tidlig ut at utredningen ikke
ville anbefale forbrenningsskatt, men
det ble da presisert fra regjeringen
at utredningen skulle inneholde et
forslag til hvordan en slik ordning
kunne utformes. Og det endte da med
at utrederne – mot sin vilje – la fram at
en slik forbrenningsskatt i så fall burde
være en flat nettoskatt på 100 kroner
pr tonn.
Og slik vil det sannsynligvis også ga,
men for å gjøre overgangen litt mykere
foreslåes det i budsjettproposisjonen
at satsen skal være 75 kroner pr tonn
fra avgiften innføres 1. april 2020

og ut året. Deretter foreslåes det
opptrapping til 100 kroner pr tonn i
2021, deretter 125 kroner pr tonn.
Avfall Sverige er for å si det mildt
lite begeistret for regjeringens
håndtering. – Vår analyse viser at
en skatt på avfallsforbrenning ikke
har noen positiv miljøeffekt. Og vi
er ikke alene om kritikken, så godt
som alle høringsinstanser er imot
forslaget, inklusive regjeringens
egne utredere, sier Tony Clark, vd
i Avfall Sverige. – Skatt på energigjenvinning har liten – om noen –
effekt på materialgjenvinningen. Og
kommunene settes i en vanskelig
situasjon siden avfallsgebyret for
2020 mange steder allerede er
vedtatt, sier Clark.
J.B.
Tony Clark, vd i
Avfall Sverige,
karakteriserer
forbrennings
skatten som
en ren fiskal
skatt, ikke en
miljøavgift.

NOAH får støtte av Innovasjon Norge
til gjenvinningsprosjekt
Avfallsselskapet NOAH får inntil 10
millioner kroner fra Innovasjon Norge
for å jobbe med gjenvinning av salt fra
farlig avfall. Det kan redusere avfallsmengden som må deponeres med
80.000 tonn hvert år, hvis de lykkes.
– Vi er i dag stolte av å presentere et
stort og fremtidsrettet gjenvinningsprosjekt som alene vil kunne redusere
tonnasje av farlig avfall til deponi med
over 20 prosent. Dette bør være helt
i tråd med regjeringens ønske om å
redusere mengden farlig avfall, sier
administrerende direktør i NOAH, Carl
Hartmann, i en uttalelse.
Selskapet har i lang tid ventet på å få
en avklaring fra regjeringen om hva

Norge skal gjøre når NOAHs deponi
på Langøya utenfor Holmestrand
i Vestfold blir fullt om noen år.
Selskapet ønsker å etablere et nytt
deponi i de gamle gruvene i Breivik,
men lokalt er motstanden stor.
I mellomtiden lanserer selskapet nå
et stort prosjekt som de har jobbet
med lenge – å hente ut salter fra
flyveasken de i dag deponerer. I
første omgang skal det etableres et
pilotanlegg som skal teste teknolo
gien. Selskapet selv skal investere
opptil 17 millioner kroner i testprosjektet, mens Innovasjon Norge går
inn med opptil 10 millioner kroner på
E24.no, 15.10
toppen.

Ruteretur gratulerer!
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i
vår konkurranse på NFFAs Farlig avfallskonferansen
2019.
Vinnerne av tursekker ble Hanna Cecilia Lytomt fra
ØRAS og Bjørn Håkonsen fra Bærum kommune.
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7 millioner i bot etter at dette skipet ble
forsøkt smuglet ut av Norge

Dette skipet fikk motorhavari og var nær ved å forlise ved Feistein fyr utenfor Jæren
i februar 2017. Dermed ble forsøket på å smugle skipet ut av Norge avslørt.

Økokrim har gitt Singapore-selskapet
Wirana Shipping 7 millioner kroner i
bot for å ha forsøkt å smugle skipet
«Tide Carrier» ut av Norge. Boten er
allerede betalt. Det opplyser Økokrim
i en pressemelding.
Det var i februar 2017 selskapet
forsøkte å få lasteskipet seilt ut
fra Høylandsbygd i Kvinnherad til
opphogging på en strand i Gadani i
Pakistan, uten tillatelse fra Miljødirektoratet.
En slik tillatelse måtte til, fordi skipet

ble betraktet som avfall. Skipet
hadde forut for seilasen ligget ti år
i opplag. – Vi er veldig fornøyd med
at Økokrim straffer eierne, Wirana
Shipping. Det sender et tydelig
signal til shippingbransjen om at
forsøk på eksport av skip til ulovlig
opphogging er straffbart, sier Ellen
Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en kommentar på direktoratets nettsider.
Stavanger Aftenblad 14.10

– Sjokkerende at sånt skjer i 2019
Store mengder avfall er dumpet
på det som framstår som en privat
fylling og brenning av avfall på et
gardsbruk i Ringsaker. Dumpeplassen
er godt skjermet fra bilvegen,
i skogen et stykke fra garden.
Kommunen ble allerede i august
tipset om den ulovlige fyllinga. Nye
bilder tatt nå i helga viser at situasjonen ikke har blitt bedre.
Ut fra bildene sendt kommunen, og
bilder Ringsaker Blad har mottatt,
viser blant annet bygningsavfall,
malingsspann, emballasje fra plantevernmidler, og en anselig mengde
svarte plastsekker med uvisst
innhold.
Personen som tipset kommunen
om fyllinga omtaler seg som en
ivrig hobbysyklist, som sykler mye i
nærområdet sitt. I bekymringsmeldingen skriver hun:
– I sommerferien på en sykkeltur
kom jeg over dette området, og
det er virkelig sjokkerende at sånn
forsøpling foregår i 2019 med slike
gode renovasjonsmuligheter! Det er
ikke nytt for meg at denne plassen

benyttes for avfall. Flere ganger
tidligere har det brent bål på
samme plass når vi har passert
med syklene våre. Men det har aldri
sett så ille ut som nå i sommer.
Jens Fjellvik Østvik, rådgiver
forurensning og forsøpling i
Ringsaker kommune, innrømmer
at saken har ligget urørt i over
en måned. – Det har jeg beklaget
overfor tipser, sier Fjellvik Østvik.
– Vi har en renovasjonsordning i
kommunen som alle burde være
kjent med, og vite at slik søppeldumping ikke er lovlig. Det går ikke
an å skjule seg bak at det ikke var
kjent. Slik skal det ikke være, så det
her må de rydde opp i, sier Fjellvik
Østvik.
– Hva skal til for at dere politi
anmelder slike saker?
– Det blir en vurdering i hver enkelt
sak. Men som regel blir det ryddet
opp når vi tar kontakt. Jeg er ikke
kjent med at kommunen har politi
anmeldt denne typen saker, sier
Fjellvik Østvik.
Ringsaker Blad 17.10

– Her er det bare å legge seg flat

Norges første rapport
om innlandsforsøpling
Det er ikke bare langs kysten og
på havbunnen at Norge sliter med
forsøpling. Vi har også betydelige
forsøplingsproblemer i innlandet, og
nå foreligger resultatene av Norges
aller første kartlegging av forsøpling i
innlandet.
Hold Norge Rent satte igang et pilotprosjekt med rydding og kartlegging
langs norske vassdrag og innsjøer i
2017. Målet var blant annet å få et
innblikk i omfanget og sammensettingen av forsøplingen i innlandet og
å få mer kunnskap om norske kilder til
forsøpling.
Følgende vassdrag og innsjøer inngikk
i prosjektet:
• Glomma
• Mjøsa
• Norsjø
• Nidelva

• Tyrifjorden
• Akerselva
I disse områdene gjennomførte
Hold Norge Rent systematiske
kartlegginger i henhold til
en skreddersydd metode, og
resultatene presenteres i denne
rapporten: Forsøpling langs vassdrag og innsjøer i Norge
Vi ble overrasket over våre funn.
Med unntak av Maridalsvannet i
Oslo, fant vi avfall ved samtlige
vassdrag/innsjøer, og i flere av
områdene var det til dels store
mengder søppel. Ifølge resultatene
er personlig forbruk, friluftsliv,
bygg- og anleggsvirksomhet og
sanitæravfall hovedkildene til
forsøpling langs norske vassdrag
og innsjøer.
Hold Norge Rent 17.10

Søppelkontrakt 40 mill. dyrere
– innbyggerne får regningen
Asker kommune har verdisatt deres
nye renovasjonkontrakt til å være
40 millioner kroner dyrere enn den
tidligere kontrakten. Økningen må
innbyggerne betale. Etter at Norsk
Gjenvinning sa opp kontrakten
med Asker kommune i april, har
kommunen forberedt seg på å finne
en ny partner i renovasjonstilbudet til
kommunen.
Nå har kommunen lagt ut tilbudet
på anbud, med en estimert verdi
på 120 millioner kroner. Det er en
kraftig økning sammenlignet med
den tidligere kontrakten, som var på
80 millioner kroner. Begge summene
gjelder for fire år.
– Dette er ikke en fastsatt pris på
noen som helst måte, men et estimat
fra oss på hva vi tror den høyest

Styreleder Victor Kristiansen var
uvitende om Frevars søplefjell. Etter
at Demokraten omtalte Frevars rutiner
for mellomlagring av husholdningsavfall på Øra satte styreleder i Frevar,
Victor Kristiansen, seg i bilen og dro ut
for å vurdere omfanget.
– Jeg satte meg i bilen og dro ut for å
se selv. Jeg tenkte ikke så mye, annet
enn at jeg ønsket å få oversikt. Kristiansen sier at han har vært klar over
praksisen med å pakke overskuddsavfall i landbruksplast for lagring, men at
han har hatt forståelsen av at de har
vært pakket med minst seks lag - og
at dette skulle hindre at fugler og
andre dyr kom til.
– Jeg trodde også at de bare lå på
mellomlagring i en ukes tid før de ble
kjørt inn i ovnen og forbrent til energi.
Ikke at det ble liggende sånn som det
her, sier han.
Han vil nå forsøke å få en oversikt
over situasjonen og stille krav til nye
rutiner.
– Slik det er nå, kan vi ikke ha det. Om
det er å få ballene inn på et lager eller

legge en teltduk over, jeg vet ikke.
Men vi må finne en måte å gjøre det
på, for det vil alltid være behov for
mellomlagring av avfall, sier han.
Nettopp derfor ønsker han nå at de
finner gode løsninger på problemet.
– Jeg ser uansett hvorfor Naturvernforbundet reagerer. Her er det bare
å legge seg flat.
Demokraten 18.10

mulige prisen kan være, presiserer Sven Moe Bjørnson i Asker
kommune.
Prisøkningen må innbyggerne i
Asker betale gjennom renovasjonsgebyret. I dag er det på i underkant
av 3.500 kroner per husholdning.
Siden Asker kommune inngikk
avtalen med Norsk Gjenvinning
i 2016 har flere tilbydere gått
konkurs. Tre av de fem selskapene
som var med på budrunden på
Askers forrige anbud i 2016, er
nå historie. Det mener Bjørnson er
med på å forklare prisøkningen.
– Vi har ikke endret kravene
vesentlig fra forrige kontrakt og til
denne. Dette er kun et resultat av
vår markedsvurdering, sier han.
Budstikka 16.10

Vi har mer enn 25 års
erfaring med anskaffelser
av varer og tjenester innen
avfall og gjenvinning
Vi søker ny medarbeider! Mer informasjon om stillingen
finner du på vår hjemmeside. www.d-consult.no eller
kontakt Harald A. Damhaug eller
Reidar Seim på Tlf. 906 45 248

DAMHAUG
C O N S U LT I N G

www.flatland.as
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

|

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

| nr 5 | 2019 |

37

Bunnpris for skrapjern
Prisen på skrapjern har falt som en stein i
løpet av høsten og er nå nede i 800 kroner
pr tonn. Markedssituasjonen for returpapir
er også fortsatt vanskelig.

PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt har sikret seg
nye sorteringsavtaler for
husholdningsplast for 20202021 med tre sorteringsanlegg i
Tyskland og ett i Finland. De nye
avtalene gir økt kapasitet slik at
hente- og leveransesituasjonene
bedres. I Norge er et nytt
gjenvinningsanlegg RePlast iferd
med å etableres i Kristiansund
av lokale investorer. Det skal få
kapasitet til å ta imot 30 000
tonn, men er ennå i testfasen..
Det jobbes med å få til flere
sorteringsanlegg i Norge.

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, om lag 90 000 tonn
glassemballasje og 13 000 tonn
metallemballasje. I 2019 ligger
det an til en ytterligere økning,
innsamlingen av glassemballasje
ligger etter tre kvartaler godt
over fjorårets.
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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 prosent
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.

TEKSTILER

Tekstilbransjen i Europa har
tatt resirkulering av tekstiler
på alvor. Det stilles nå spørsmål
til gjenvinning av klesfiber
av plast f.eks. polyester.
Syntetiske fibre utgjør nå mer
enn 60 prosent av den globale
tekstilproduksjonen og mye
av klærne blir til mikroplast i
naturen, sier forbruksforsker
i SIFO Ingun Grimstad Klepp.
Forbruksforskningsinstituttet
SIFO har sett nærmere på
problemet med mikroplast fra
syntetiske fibre i klær i rapporten:
Microplastic pollution from
textiles: A literature review.

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 30.august er prisene per tonn
(omregnet til NOK):
• aluminium NOK 15 673		
opp 1 % fra 30.august
• kobber
NOK 52 302		
opp 1 % fra 30.august
• bly
NOK 19 989		
opp 8 % fra 30.august
• sink
NOK 22 456		
ned 10 % fra 30.august
Skrapjernprisen er per 
17. oktober NOK 800, en ned
gang på mer rundt 36 prosent fra
2. september

TREVIRKE

Lavere strømpriser og en
utflating av prisene på
jomfruelig trevirke har foreløpig
ikke slått ut i lavere pris på
trebaserte brenselsfraksjoner.
Eksporten av returtrevirke til
materialgjenvinning har nå
kommet i gang, men dette har
foreløpig heller ikke påvirket
prisene.
For fraksjonen ren flis er prisen
ifølge EnergiRapporten 26
øre pr kWh for flis med mer
enn 35prosent fuktighet, og
28 øre for flis med mindre
enn 35prosent fuktighet. For
trebriketter er prisen 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 siden.
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.

PAPIR OG PAPP

Prisen på returpapir har falt
videre i løpet av sommeren og
er fortsatt på et lavt nivå. Som
følge av Kinas lovendring falt
prisene i Storbritannias mellom
30 prosent i første halvår. Størst
var fallet for blandet papir
(mixed paper), noe som betydde
at denne fraksjonen bare har
marginal positiv verdi for selger,
noe som fortsatt er situasjonen.

Vi tar

ENERGISIKKERHET
på alvor
www.batteriretur.no

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

Baksiden

ANNONSE

Sirkel vil knuse fordommer og myter
Her kommer Thomas sammen
med glassemballasjen. Filme
ne kan lastes ned på linken
https://we.tl/t-QWKqyH7QET

Selv om 93 prosent av all drikkevareemballasje av glass nå havner i Sirkels sorteringsanlegg
finnes det fortsatt folk som tviler på om innsamlet glassemballasje faktisk går til gjenvinning.
For å overbevise disse har Sirkel nå produsert filmene om «Thomas Tvileren». De er
tilgjengelige og nedlastbare for alle.
– Nordmenn er generelt flinke til å gjenvinne glass og metall, men dessverre finnes
det flere som slurver – og noen som til og
med tviler på at gjenvinningen finner sted.
Gjennom «Thomas Tvileren» setter vi dette
helt på spissen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel, Gunhild Solberg.
I filmene møter vi en ung mann som ikke
har særlig tro på gjenvinning. Han må tåle røff
behandling, «Thomas» kastes rundt enten om
det er i en kontainer, på et samlebånd eller i
renovasjonsbilen. Og her snakker vi ikke om

såkalte filmtricks, alt er gjennomført av
stuntmannen Jiemba Sands, uten hjelp av
spesialeffekter.
– Alt som skjer i filmene er ekte, og gir
virkelig et innblikk i hvordan det er å bli
dratt gjennom et gjenvinningsløp. Foreløpig har vi fått god respons på filmene,
som får mye oppmerksomhet i sosiale
medier, sier Solberg.
Hun forteller videre at det er produsert to versjoner av hovedfilmen, de er
tilpasset hhv kommuner med hente

ordning og bringeordning for glass
emballasjen. – Vi ønsker at flest mulig skal
ta disse filmene i bruk for at mest mulig
glass skal finne veien til gjenvinning, sier
hun.

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

