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Er tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall en del av landets
infrastruktur som staten har ansvar for å få på plass? Eller er det et
forretningsområde der private aktører etter hvert vil komme opp med de
løsninger som markedet etterspør? Dette spørsmålet har blitt påtrengende
aktuelt etter at det såkalte ekspertutvalget la fram sin rapport 4. november.
Temaet behandling av farlig avfall har en relativt kort historie i landet, bare
rundt 30 år. Bellonas tønnegraving på slutten av 80-tallet dokumenterte
ytterst mangelfull håndtering, og farlig avfall ble et hett politisk tema.
Det ble først forsøkt å få industrien selv til å etablere den nødvendige
behandlingskapasitet, men etter noen års resultatløs tautrekking tok staten
ansvar. Daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen etablerte selskapet
Norsk Avfallshåndtering AS (senere NOAH) og sørget i 1993 for å kjøpe
Langøya rett foran nesa på det amerikanske konsernet Waste Management.
Men de politiske vindene skifter, våre folkevalgte ble rundt årtusenskiftet
opptatt av å redusere statens engasjement på diverse områder.
I eierskapsmeldingen, som Bondevik II -regjeringen la fram våren 2002,
ble det foreslått salg av NOAH. Og slik ble det, anlegget for behandling av
organisk avfall i Brevik ble solgt temmelig billig til Norcem samme år, mens
Langøya ble solgt til Gjelsten Holding i april 2003, for 80 millioner kroner.
Også dette fortoner seg billig i dag, selskapet har hatt et årsresultat på mer
enn 100 millioner alle de fem siste årene. Men Gjelsten overtok også en gjeld
på rundt 150 millioner, staten hadde for å si det mildt ikke klart å gjøre butikk
ut av sin spesialavfallsbehandling, som det het den gang.
Det er også en del av bakteppet at Miljødirektoratet har utvidet NOAHs
konsesjon i flere omganger, og gitt selskapet adgang til å ta imot store
mengder importert avfall og i tillegg den relativt harmløse fraksjonen
forurenset jord. Det går dermed an å hevde at myndighetene har lagt til rette
for en rask oppfylling av det unike deponivolumet på Langøya. Men noen
overraskelse er det ikke, Bjørn Rune Gjelsten sa i et intervju med Kretsløpet i
2003 at deponeringen på Langøya ville bli avsluttet og øya tilbakeført «om
15-20 år». Nå har det altså gått 16.
Miljødirektoratets anbefaling har helt siden saken kom opp vært at NOAHs
opplegg med deponering i Dalen gruver i Brevik er det beste alternativet.
Og det sist presenterte opplegget, med fortsatt avfallsbehandling på
Langøya og inntransport av stabilisert materiale fra «baksida», er slik at
lokalbefolkningen knapt hadde merket aktiviteten om de ikke visste om
den. Det hjelper imidlertid lite, når Norcem har snudd og vil drive kalkstein i
gruvene til 2040, og vurderer samdrift som helt uaktuelt.
Dermed er et videre liv for Brevik-alternativet avhengig av at staten
bruker storslegga, nemlig eksproprierer gruvene og fremmer en statlig
reguleringsplan. Det er nærmest utenkelig med den nåværende regjeringen,
og ekspertutvalgets klare råd er da også å tenke i andre baner. Men historien
viser at det er naivt å tro at markedet kommer opp med fullgode løsninger på
dette vanskelige problemet uten solid offentlig medvirkning. De siste ukenes
aktivitet tyder på at regjeringen nå heldigvis begynner å forstå det.

Fra fagdirektør til konsulent. Portrett Henrik Lystad

10

ReMidt IKS er i rute

14

Geminor kjøper opp Rekom

15

Gass, biogjødsel, tomater – og folkeopplysning

16

Biogass taper i bussanbud

18

Mindre palmeolje ga høyere CO2-utslipp

18

Pallebanken

20

Trang fødsel for betongforskriften

24

Felles merkeordning presentert

26

Hvor lenge skal miljøkriminalitet få lønne seg?

28

Vil reparere for bedre miljø

30

Datamodell for effektiv digitalisering og informasjonsforvaltning

32

Kurs og seminarer 2020

34

Nytt om navn

35

Forbrenningsskatt vedtatt i Sverige

35

Smått og stort

36

Avfallsmarkedet

38

Forsiden:
Elever fra 9. klasse på besøk i veksthuset ved det nye kunnskapsog opplevelsessenteret ved Den magiske fabrikken i Tønsberg.
Foto: Tom Lund.
Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgivers.
Utgiver:
Kretsløpet AS
Tlf.: 924 33 582
www.kretslopet.no
Ansvarlig redaktør:
Johs. Bjørndal
E-post: jobj@kretslopet.no
Tlf.: 915 54 307
Journalist:
Astri Kløvstad
E-post: astri.klovstad@norsk-skogbruk.no
Tlf.: 911 95 327
Annonsesalg:
FLEX Kommunikasjon & Markedsføring • v/Arnt Erik Isaksen
Tlf.: 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no
Abonnement:
Maximi • Tlf.: 970 05 580
E-post: marit.lindstad@maximi.no
Design og trykk:
Merkur Grafisk AS

S

… det er naivt å tro at markedet
kommer opp med fullgode alternativer
uten solid offentlig medvirkning.
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NYHETER

EU får en new deal – og den er grønn
troner overgang til en sirkulær økonomi.
Det skal komme en tiltaksplan for sirkulær
økonomi, Sirkulær økonomi 2.0, og dette
temaet gjennomsyrer hele prosjektet.
– Sirkulær økonomi handler vel så mye
om konkurransekraft, om arbeidsplasser, å
redusere avhengigheten av kritiske råvarer
fra utenfor Europa, og om økonomi – som om
miljø og klima. Det er derfor har det slått så
godt an i EU, forklarte Grjotheim. Hun la til
at det i et dokument som nylig var lekket fra
kommisjonen, framgikk at handlingsplanen
for sirkulærøkonomi vil bli lansert i mars, og at
kommisjonen vil bruke EUs Innovasjonsfond
som et viktig verktøy for å få den gjennomført.

Den nye EU-kommisjonen tiltrådte 1. desember. Og allerede
11. desember, få dager etter
at dette bladet gikk i trykken,
presenterte de den nye presidenten i EU-kommisjonen,
Ursula von der Leyen, sin
«European Green Deal».
Av Astri Kløvstad

Den nye kommisjonen har med sin grønne
profil uttalt at de innen de første 100
dagene i sin periode skal ha gjort mye.
Og marsjordren for de neste fem årene,
prosjektet European Green Deal, legges
altså fram allerede etter 11 dager.
– Vi forventer at det bare er signaler og
overordnede føringer som presenteres da.
De enkelte initiativene og tiltakene vil nok
komme i rask rekkefølge utover våren, trodde
miljøråd ved Norges EU-delegasjon Kaya
Grjotheim en ukes tid før fasiten kom.
Von der Leyen fikk sitt mandat godkjent
allerede i sommer og har hatt noe tid på
seg til å meisle ut rammene i prosjektet.
Grjotheim fortalte at von der Leyen også har
sendt såkalte «mission letters» til alle de
27 kommisærene sine, der hun har referert
til FNs bærekraftsmål og understreket at det
stilles forventninger om at alle kommisærene
sørger for at disse blir ivaretatt innen deres
politikkområder. – Det har ikke skjedd før, sa
Grjotheim.

SIRKULÆR ØKONOMI
GJENNOMSYRER ALT
Temaene som utgjør denne nye grønne
dealen spenner fra forurensning, via landbrukspolitikk, rettferdighet mellom rike og
fattige land, ren energi, klima og transport,
til biomangfold (se figur under). Og øverst

Kaya Grjotheim er miljøråd ved Norges EU-delegasjon
i Brüssel. Hun forteller at så godt som alt det som blir
vedtatt av miljøregelverk i EU blir tatt inn i norsk rett.

Den tyske kristendemokraten Ursula von der Leyen
overtok som president for EU-kommisjonen 1. desember. Hun ønsker at Europa skal jobbe for å bli det
første klimanøytrale kontinentet og lovte i juli at hun
i løpet av sine første 100 dager som president skulle
foreslå en European Green Deal. Noe hun i skrivende
stund ser ut til å klare med god margin. Foto: CCBY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP
Det er Frans
Timmermanns,
kommissær for
klima og første
visepresident i
kommisjonen, som
kommer til å lede
arbeidet med the
European Green
Deal, som før
lanseringen den
11. desember ble
anskueliggjort på
denne måten.
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TEKSTIL KAN BLI DEN NYE PLASTEN
Det skal også komme en ny klimalov,
antagelig i mars. – Von der Leyen har tatt
initiativ til et nokså radikalt grep, en såkalt
«Carbon Border Tax». Det går ut på at man
skal kompensere for den politikken man har
i EU ved å sette en skatt på produkter som
importeres til EU fra områder som ikke har
de samme CO2-avgiftene som EU har. Det er
et åpent spørsmål hvordan dette kommer til
å bli utformet, men det er sagt at det skal
være i tråd med WTOs retningslinjer, opplyste
Grjotheim.
Hun understreket at det er mange rettsakter som har relevans innenfor sirkulærøkonomien. – I den forrige handlingsplanen
hadde plast en stor rolle. I den nye handlingsplanen vil det være tekstiler som blir den nye
plasten, spådde hun.
– Tidligere var det også mye oppmerksom
het på avfall og materialgjenvinning av alt.
Nå er man mer opptatt av produkter og hele
produktets levetid. Vi er nødt til å tenke på
hele livsløpet og designe ting så de varer
lenger og lar seg reparere. Dette vil bli tatt
inn i økodesigndirektivet, sa hun. Bygg og
anlegg er også framholdt som en viktig
sektor. Og systematisk bruk av digitalisering
for å få til sirkulærøkonomi og mobilitet, 
er også sentralt.

SKJERPER VEDTATT POLITIKK
Nå er det ikke sånn at alt blir nytt i EU.
– Mye av det von der Leyen skal sette ut i live
er allerede vedtatt. Klimaregelverket ligger
der. Energipolitikken er vedtatt. Det nye
fornybardirektivet trer i kraft fra 2021. Alt
skal ikke endres, man skal fortsette på den
samme veien, men skal forsterke det med
nye grep, sa Grjotheim. Og la til at European
New Deal ikke bare handler om klima og miljø.
Det handler også om å lage et konkurranse
dyktig Europa, som skal bli fremragende på
teknologi og digitalisering.

ER SØPPELDUNKEN I PARKEN ALLTID FULL? Mr. Fill er den nye
løsningen for innsamling av avfall på offentlige områder.
MR. FILL drives av solceller, og den perfekte kombinasjonen av
god komprimeringsteknikk, pålitelig nivåmåling og praktisk
fyllnivåvarsling reduserer renovasjonskostnadene betraktelig
– samtidig som man unngår stadig overfylte beholdere. Med
bedre planlagte tømmeruter unngår man også unødvendig
mye CO2-utslipp fra renovasjonsbilene.
PÅ INNSIDEN komprimeres avfallet i en standard 120-liters
hjulbeholder som tømmes på vanlig vis. I tillegg har Mr. Fill
en praktisk fotpedal for åpning av innkastet, slik at man uten
problem får åpnet beholder – selv med hendene fulle.
DERSOM DU HAR SPØRSMÅL om Mr. Fill er Thorbjørn hos oss
riktig mann å spørre. Du får tak i han på tlf. nr. 932 63 330 eller
ved å sende mail til thorbjorn@namdalressurs.no.
DU KAN OGSÅ ta kontakt med oss på tlf. nr. 74 28 17 62
eller ved å sende mail til firmapost@namdalressurs.no.

Vi i Namdal Ressurs AS takker
alle våre kunder for et godt
samarbeid i året som har
vært, og ønsker alle en
riktig god jul, og et
godt nytt år!

NAMDAL RESSURS AS // VERFTSGATA 12, 7800 NAMSOS // SANDSTUVEIEN 70 F/G 4. ETG., 0680 OSLO
TLF. +47 74 28 17 65 // FIRMAPOST@NAMDALRESSURS.NO //WWW.NAMDALRESSURS.NO

FARLIG AVFALL

Næringsministeren inn i deponisaken
Aktører og bransjeorganisasjoner ble kalt inn til «hastemøte» med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen 5.
desember. Dette blir tolket som at myndighetene nå er i ferd med å forstå
alvoret i situasjonen.

Av Johs. Bjørndal

Det såkalte ekspertutvalgets la
fram sin rapport 4. november,
og den klare anbefalingen var å
konsentrere videre arbeid med
deponietablering om andre
steder enn Brevik. Det ble
videre hevdet at det er skapt
ny dynamikk i markedet nå som
Langøya-perioden går mot
slutten. Dermed trenger ikke
myndighetene bidra til valg og
gjennomføring av et bestemt
alternativ, men kan nøye seg med
å sørge for rammebetingelsene.
Etter litt om og men bøyde
Klima og miljødepartementet
seg for ønsket om at rapporten
skal sendes på høring. Det ble
sterkt anbefalt på det såkalte
«innspillsmøtet» som ble arrangert en uke etter at rapporten
forelå. Den ble dermed sendt på
høring
2. desember, med høringsfrist
15. januar.

EKSPORT INGEN LØSNING?
Men mange har i ukene etter
at rapporten ble lagt fram pekt
på at den strategien ekspertutvalget anbefaler ikke vil føre til at
ny kapasitet står klar den dagen

Roar Hansen, generalsekretær i NFFA,
er fornøyd med at næringsministeren
har kommet på banen.
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Langøya slutter å ta imot uorganisk farlig avfall, etter planen i
2022. Altså må det finnes en
Plan B, i hvert fall i en overgangsperiode. Her pekte utvalget på
at regelverket gir adgang til økt
eksport, men det ikke sikkert det
er et reelt alternativ. Og ifølge
Roar Hansen, generalsekretær
i Norsk forening for farlig avfall
(NFFA) ga ikke de to statsrådene
på møtet uttrykk for at dette
var ønskelig. – Det finnes jo ikke
så mange alternativer, men
deponering i nedlagte tyske
saltgruver kan være en mulighet.
Men disse ligger langt inne i
landet og en slik løsning vil innebære omfattende biltransport.
Det ble også stilt spørsmål om
hvorvidt en slik eksport tilfredsstiller de internasjonale regler vi
er underlagt, sier han.

– KONSTRUKTIVT MØTE
Hansen karakteriserer møtet
som konstruktivt. – Vårt inntrykk
er at myndighetene nå fullt ut
erkjenner at beslutninger haster
og at deres engasjement er
påkrevd. Samtidig representerer
behandling og deponering av
farlig avfall et kommersielt
marked, noe myndighetene må
ta hensyn til, sier Hansen.
– Vi har en situasjon med en
dominerende aktør, som lenge
har varslet at kapasiteten snart
er brukt opp, og i årevis har
forsøkt å etablere ny. Samtidig
har andre aktører kjent sin
besøkelsestid og arbeidet iherdig
for å etablere et alternativ. Man
må vel kunne si at ingen av disse
to initiativene ennå helt har
vunnet fram – mest på grunn
av sentrale og lokale myndigheters sendrektighet, samt
lokalmiljøenes kraftige motstand.
Det store spørsmålet blir nå
hva myndighetene kan gjøre
for å bidra til at en samfunns

kritisk funksjon skal ivaretas
uten opphold, og som samtidig
ivaretar fri, likeverdig konkurranse, sier Hansen. Han uttrykker
tilfredshet med at næringsministeren nå har kommet på
banen, og at han på møtet pekte
på at behandling av farlig avfall
også representerer et potensial
for næringsutvikling.

– POSITIVT AT DET SKJER
NOE
Norsk Industri har lenge gitt
krystallklart uttrykk for at det nå
haster å få på plass en løsning
som sikrer behandlingskapasitet
også i framtida. Direktør Stein
Lier-Hansen avleverte en tordentale på årets Farlig avfallskonferanse, referert i forrige nummer
av Kretsløpet.
Gunnar Grini, bransjesjef for
gjenvinning i Norsk Industri,

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
har engasjert seg i deponisaken. Han
har innkalt aktuelle aktører til nytt
møte 15. januar, samme dag som
høringsfristen for ekspertutvalgets
rapport går ut. Foto: Marte Garmann.

var også tilstede på det såkalte
hastemøtet. – Det ble ikke
trukket noen konklusjoner. Men
budskapet fra oss er det samme.
Vi synes det er bra at myndighetene nå starter en prosess om
alternative lokasjoner og er klare
på at staten må ta en aktiv rolle,
sier Grini.

Ingrid Riddervold Lorange overrakte ekspertutvalgets rapport til klima- og
miljøminister Ola Elvestuen 4. november. Den skapte ikke akkurat ro om saken,
bortsett fra kanskje i Brevik.

NOAH med kommentarer
til ekspertutvalget
NOAHs direktør Carl Hartmann
forteller at de har deltatt på
de møtene som har vært etter
at ekspertutvalget la fram sin
rapport, og gitt tilbakemeldinger.
– Vi har lagt vekt på følgende i
momenter, som vi vil utdype i vår
høringsuttalelse:
– Ekspertutvalgets vurderinger
avviker vesentlig fra Miljødirektoratets, uten at bakgrunnen for det
er tilstrekkelig forklart.
– Ekspertutvalgets tidslinje for
når gjenvinningsløsninger vil være
klare er altfor optimistisk.
– Myndighetene må ta en aktiv
rolle for å skape forutsigbarhet når
det gjelder ny deponikapasitet.

Carl Hartmann og NOAH mener
ekspertutvalget er for optimistiske
når det gjelder gjenvinning av farlig
avfall.

Mengden farlig avfall
gikk ned i fjor
SSB-tallene for farlig avfall i 2018
ble presentert 5. desember. Her
framgår det at 1,54 millioner tonn
ble levert til godkjent behandling,
en nedgang på hele 7 % fra 2017.
Dermed brytes en langvarig
trend, mengdene er nesten for
doblet siden 2003.
Det framgår også at import
utgjør 440 000 tonn, mens
eksporten utgjorde 380 000 tonn.
Og siden eksporten ble redusert

med 9 % og importen øke med
11 % ble Norge netto importør
av farlig avfall.
Største fraksjon er oljeholdig
avfall med 580 000 tonn,
mens tungmetallholdig avfall
utgjør 520 000 tonn. Det
oppgis at 37 % av avfallet ble
gjenvunnet (21 % materialgjenvinnes) mens resten går
til sluttbehandling, som altså
betyr forbrenning eller deponi.

Vi takker for
at du som
kunde hjelper
oss med
å redusere utslipp
av klimagasser, og
gjennom det bidra
til et bedre miljø!

GOD JUL!

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 6 | 2019 |

7

FARLIG AVFALL

– Vi skal ikke
lagre gift her
Daglig leder Frode Øvsthus ved Gudvangen
Stein fikk bakoversveis av NRK-oppslaget om at
«Jordalsnuten kan bli fylt med gift» samme dag
som ekspertutvalget la fram sin rapport. Siden
har han prøvd å roe ned gemyttene både gjennom lokalavisa og folkemøte i lokalsamfunnet.
Av Johs. Bjørndal

Ekspertutvalget trakk i sin
rapport fram to nye alternativer til deponilokalisering,
Bolidens fjellhaller ved Odda
og Gudvangen Stein, som har
fjellrom etter sine uttak av anortositt i Nærøydalen. Kort fortalt
tas det her ut rundt 450 000
tonn av den nesten hvite
bergarten hvert år. Mesteparten
brukes i steinull, men noe går
også til produksjon av lys asfalt.
– Vi leverer stein fra Gudvangen

til alle de tre store europeiske
isolasjonsprodusentene
Rockwool, Saint Gobain og Knauf,
forteller Frode Øvsthus fornøyd.
Og ressursen er nesten uendelig.
– Vi har minst 500 millioner tonn
på egen eiendom, sier han.
Men denne virksomheten
produserer altså også bergrom,
som kan brukes til å putte noe
inn i. Hvor store de er vet ikke
Øvsthus sikkert. – Vi er i gang
med å scanne dem nå. Men

Frode Øvsthus (t.h) og sønnen Anders som er driftsleder, gjør det helt klart at
Gudvangen Stein ikke er noe alternativ for mange av fraksjonene som i dag går til
Langøya. Foto: Rolf Tepstad, Avisa Hordaland.

det er betydelige volum, sier
han. Han bekrefter også at
Gudvangen Stein har inngått en
samarbeidsavtale med Norsk
Gjenvinning, med sikte på starte
deponering i fjellhallene. Men
både Øvsthus og Randi Warland
Kortegaard, som er daglig
leder i Norsk Gjenvinning m³, er
opptatt av å få fram at det ikke
er aktuelt å ta imot gift, verken
kjemikalier eller syrer. – Det er
snakk om å etablere et deponi

for faste mineralske masser,
som forurenset jord og stein,
samt mineralske flyveaske-
fraksjoner. Vi har ingen planer
om å produsere gips, sier hun til
Kretsløpet. – Vi har nå kommet så
langt at vi har engasjert et lokalt
konsulentfirma for å utarbeide
et planinitiativ som vi kan legge
fram for Aurland kommune, på
nyåret, sier Kortegaard.

HAR DU ET TUNGTVEIENDE BEHOV?

Nordens største leverandør av vektløsninger
Som eksklusiv leverandør i Norge tilbyr vi nå de enestående
vektløsningene fra Flintab. Les mer på reknes.no
Vekter | Bommer | Lysregulering | Kamera | Automater
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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!

PORTRETTET

Fra fagdirektør
til konsulent
Etter 16 år i Avfall Norge hoppet Henrik Lystad (50) i vår av for å
bli leder for det nyetablerte konsulentselskapet med det klingende
navnet Norwaste. Dette har hatt nok å gjøre fra dag èn, med stort
spenn i porteføljen.
Lystad har nettopp kommet tilbake fra Ghana,
der Norwaste på oppdrag fra Røkkes nye
stiftelse utreder grunnlaget for plastgjenvinning. Noen uker i forveien var det fullt trykk
med sekretærarbeid for ekspertutvalget for
farlig avfall.
Som tidligere omtalt var det Bjørn Kopstad,
tidligere direktør for renovasjon i Norsk
Gjenvinning og nå blant annet utgiver av
nyhetsbrevet Insider, som tok initiativ til
etableringen. – Ideen ble utviklet for et år
siden, på en tur til Indonesia i regi av Innovasjon Norge som vi begge var med på. Og da
vi kom i gang i sommer ble etableringen møtt
med entusiasme, jeg føler at alle har heiet på
oss. Og miljømyndighetene tildelte oss flere
utredningsoppgaver allerede fra start, sier
Lystad fornøyd.

– Er det ikke et problem at konsulentene
har altfor stor innflytelse på avfallspolitikken?
– Jeg kan jo ikke si det nå. Det er politik
erne som skal styre og Miljødirektoratet har
ansvar for å få fram et best mulig faglig
grunnlag for beslutningene. At de i prosessen
med å skaffe fram dette får andre miljøer til
å utrede spesielle temaer, er som det skal
være. Det viktige her er at Miljødirektoratet
er gode bestillere så de får svar på de riktige
spørsmålene. Men det har kanskje ikke alltid
være like tydelig i enkelte debatter hva som
er Miljødirektoratets anbefalinger og hva som
er konsulentrapporter.
Henrik Lystad er oppvokst i Asker, med en
far fra Sandefjord og en tysk mor. Det siste ble
på en måte avgjørende for hans retningsvalg.
– Det var min tyske onkel som kom med en
«hvis jeg var ung i dag»- melding, og det han
ville var altså å studere miljøteknologi. Dette
sådde en spire og i 1990 dro jeg til Berlin og
gjorde nettopp det. En festlig tid, erindrer han.
Men diplomoppgaven ble viet hjemlige
problemstillinger, den ble tatt ved det da helt
nye komposteringsanlegget ved Støleheia,
for å se på muligheten for driftsopti
malisering på anlegget som daværende
RKR-leder Sigurd Tvedt hadde fått satt opp.
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– Det var store driftsproblemer, det norske
matavfallet var for energiriktog vått til den
prosessen som det ble lagt opp til der, sier
Lystad.
Etter fullført studium bar det rett til Jordforsk – i dag en del av NIBIO – der han etter
hvert ble forskningsleder og fagansvarlig for
biologisk avfallshåndtering. I kraft av dette
ble Henrik Lystad med i Norsk Renholdsverk-forenings arbeidsgruppe for biologisk
behandling, og i 2003 ble han ansatt i NRF,
som få år etter skiftet navn til Avfall Norge,
for å arbeide med dette.

– Separat behandling av våtorganisk
husholdningsavfall har vel avstedkommet en
del fiaskoer her i landet?
– Man kan vel heller si at det fikk en trang
fødsel. Forbudet mot deponering av våtorganisk ble ikke ledsaget verken av målrettede forskningsprogram eller fungerende
løsningsforslag. Mange kommunale delegasjoner kom til Støleheia, men dro gjerne også
på utenlandsturer for å se på alternativer.
Resultatet ble en litt ulykkelig situasjon der
alle fikk hver sin løsning, og både leverandør
industrien her i landet og kompetansemiljøene hadde vanskelige kår i forhold til
størrelsen på oppgaven. Men kanskje vel så
viktig var det at dette var en type industri og
produksjon som de kommunale selskapene,
som til da hadde fokusert mest på deponidrift, hadde lite forutsetninger til å klare.
Ikke så rart at mange fikk problemer.
Men jeg vil si at det fungerer betydelig
bedre i dag. Biogassanlegg som produserer
bløt biorest er ikke løsningen på Vestlandet,
men det finnes utråtningsprosesser som
er tørrere. Jeg deler ikke den skepsisen til
biogass som en del bringer til torgs.
Etter hvert ble Henrik Lystads fag- og
ansvarsområde i Avfall Norge utvidet, han har
vært innom så godt som alle faggruppene i
foreningen. Ikke minst har han arbeidet mye
med gjenvinning.

– Er det overhode mulig for Norge – eller

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

noen andre land – å nå EU-målene for
materialgjenvinning?
– Det blir en utfordring, det må i hvert fall
arbeides hardt med et bredt spekter av tiltak
og virkemidler.
– Men er det i det hele tatt formålstjenlig
å definere skyhøye mål når problemet er at
det ikke finnes noe marked for det gjenvunne
materialet, ofte fordi kvaliteten er for dårlig?
– Jeg er enig i at det blir litt feil fokus å
fokusere ensidig på vekt, når flere av de
viktigste avfallstypene stiller i «lettvektsklassen». Nå blir det mye fokus på å få ut
de tyngste avfallstypene som matavfall og
hageavfallsinnsamling kan få ny aktualitet, i
jakten på nye prosentpoeng.
På den andre siden er høye ambisjoner
positivt, konkrete tallmål skaper stor
oppmerksomhet og aktivitet hos produsentene. Stadig flere forstår at det våte
avfallet må skilles fra det tørre. Får man til
det kan mye gjøres for å materialgjenvinne
det tørre avfallet. Jeg synes det er veldig
positivt at EU stiller krav på dette området,
det gir et helt annet gjennomslag enn om det
enkelte land skulle legge lista. Dessuten har
jeg stor forståelse for at EU her starter med
municipal waste, og ikke utvider på øvrige
avfallstyper. Husholdningsavfall og lignende
avfall fra tjenesteytende sektor er noenlunde
sammenlignbart i hele EU, og kan derfor
reguleres med kvantitative mål i hele EU/EØS,
noe som vil være vanskelig for industriavfall.
– Det er et enormt fokus på plast.
Hvor stort er dette problemet egentlig?
– Hvis vi tar Norge først vil jeg si at
vi primært har en utfordring med å øke
ressursutnyttelsen og redusere klimabelastningen til det som tross alt er et fantastisk
materiale. Dagens regelverk gjør at materialgjenvinningen konsentreres om emballasje,
som er en vanskelig fraksjon. Nå er det ikke
noen stor andel av plasten som her i landet
havner i naturen, men nok til at også det må
tas tak i. Men tiltakene må være tuftet på
fakta. Noen slipper billig unna, som det er nå

›
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finansierer bæreposene for forsøpling fra
flere andre sektorer.
Henrik Lystad har i sin tid i Avfall Norge
arbeidet ganske mye med produsentansvaret –
og ved flere anledninger påpekt svakheter ved
dagens system. Her mener han at miljømyndighetene fortsatt har en jobb å gjøre.
– Produsentansvaret er egentlig en
fantastisk mekanisme. Et par flere stillinger
til kontroll og oppfølging i forvaltningen vil
være en billig investering for å sikre at dette
maskineriet går rundt som det skal. Men de
må også se sine begrensninger. Jeg tror neppe
det er riktig å forvente at Miljødirektoratet
skal befatte seg med å følge shampoflaskens
vei helt fram til gjenvunnet råvare. For å inngi
tilliten som systemet er avhengig av, mener
jeg derfor at vi må få på plass et system med
krav om tredjepartssertifisering. Miljøforvaltningen må her være villig til å se begrensningene til internkontrollsystemet. Dette vil gi
større åpenhet og en mer opplyst debatt.
For EE-avfallet virker det som at kravene til
sikringstiltak hos forhandler må skjerpes og
følges opp. Det kan ikke, som det kom fram på
dokumentaren på NRK, være tvil om at dette
er avfall. Dette bør rettes opp så raskt som
mulig, vi ser jo hva det fører til når ansvaret er
uavklart.

– Ja, og når vi ser slike bilder som
NRK Brennpunkt viste virker de norske
problemene temmelig marginale. Det
opplevde du kanskje også i Ghana?
– Ja, problemene her hjemme virker
uvilkårlig puslete sammenlignet med situa
sjonen i de fleste utviklingsland. Forsøplingen er iøynefallende, og skaper enorme
problemer, særlig for tettbefolkete områder.
Samfunnene kveles bokstavelig talt under et
avfallsproblem, som det kreves stor opp
merksomhet for å løse. Det er en oppgave vi
i Norwaste gjerne ønsker å bidra til. Samtidig

vil jeg advare mot de som tenker at vi kan
«hoppe» rett over til en sirkulær økonomi
i disse landene, med 100 % resirkulering.
Resirkulering og økodesign kan ikke stoppe
tilførselen av plast til det marine miljøet uten
at det finnes et heldekkende avfallshåndter
ingssystem i bunnen.
Men samtidig er det i fattige land gjerne
slik at mye blir resirkulert allerede. Land som
Indonesia har kanskje like høy materialgjenvinningsgrad for plast som Norge, det synes
bare ikke på statistikken fordi det er den uformelle sektoren som står for resirkuleringen.
I Ghanas hovedstad Accra er vi engasjert
for å se på mulighetene for å sikre plastavfallsråvarer til et prosesseringsanlegg .
Utfordringen her er å spille på lag med både
den formelle og uformelle sektoren. Arbeidet
går bra, vi har kommet i godt inngrep med de
lokale avfallsaktørene her og er spente på
resultatene fra pilotprosjektet vi gjennomfører.
Norwaste fikk temmelig umiddelbart etter
oppstarten i oppgave å delta i sekretariatet
for ekspertutvalget for farlig avfall. Og
Henrik Lystad var flue på veggen da Ingrid
Lorange la fram rapporten 4. november.
Siden har kritikken haglet.
– Hadde det ikke vært bedre med en litt
klarere anbefaling, noen vil si at saken nå
sendes ut på en ny ørkenvandring?
– Utvalget får svare for seg, men jeg ser det
ikke slik. Rapporten peker ut en retning og løfter
fram noen realistiske alternativer. Arbeidet med
disse har hittil vært hemmet av den uavklarte
situasjonen i Brevik. Nå gis en anbefaling om at
statlig regulering bør unngås, og at markedet
bør komme opp med løsninger.
Det vakte en viss oppmerksomhet da det
i januar ble meddelt at Henrik Lystad, som
de siste årene har hatt tittelen fagdirektør,

skulle slutte i Avfall Norge. Først i mai ble det
meddelt at det var etableringen av Norwaste
som var årsaken.
– Hva skjedde egentlig?
– Ikke så mye mer enn at jeg kom til at 16
år kanskje var nok, og at hvis jeg skulle prøve
noe annet, så var tiden moden for det. Jeg
har hatt veldig mange flotte og lærerike år i
Avfall Norge, og gjennom jobben der fikk jeg
være med på mye interessant. Blant annet
var vervet som styreleder i det europeiske
kompostorganisasjonen ECN veldig givende.
Jeg føler faktisk at dette nettverket har litt
av æren – eller skylda – for EU-vedtaket om at
alle land skal sortere ut matavfall. Jeg holder
for øvrig god kontakt med de tidligere kollegaene i Avfall Norge, Norwaste har etablert
seg i samme hus, bare e etasje under.

– Men det har kanskje ikke blitt så mye
mindre å gjøre etter overgangen?
– Nei, den lange sommerferien jeg hadde
planlagt i sommer kokte ned til noen få uker.
Vi har fått mange oppdrag og ansetter nå
enda en ny medarbeider, Ingrid Kjær Salmi,
som nå er prosjektleder hos ROAF. Nå
arbeider vi blant annet med å utrede grunnlaget for et forbud mot torv i plantejord, og
som sekretariat for gruppen som forbereder
en avtale mellom næringslivet og staten om
engangs plastprodukter som ikke omfattes
av det varslede forbudet.
Når Henrik Lystad ikke er på jobb holder
han til på Slependen i Asker, sammen med
samboer og to døtre på 14 og 16 år. Disse
går langrenn i den lokale idrettsklubben Jardar
og skiinteressen i familien har avstedkommet
kjøp av hytte på Ringkollen. Selv drar ikke
Henrik på seg startnummer, men han holder
seg i form både ved hjelp av skigåing, padling
og løkkefotball. – På den måten holder jeg
meg unna treningsstudio, sier han.

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

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.
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7–12 meter langt hekkbånd.

Industrivegen 59
2072 Dal
Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no

avfall
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INNSAMLING

ReMidt IKS er i rute
Fra nyttår slår de interkommunale avfallsselskapene Envina,
Hamos og NiR seg sammen til ReMidt IKS. Trygve Berdal skal
lede det nye selskapet som fra nyttår vil omfatte 17 kommuner
i to fylker.

Av Johs. Bjørndal

Berdal har i hvert fall full backing fra eierne.
Samtlige kommuner har det vært et solid
flertall for å slå dem sammen, bare 7 av
mer enn 400 kommunestyrerepresentanter
stemte imot fusjonen. Hamos Forvaltning,
der Trygve Berdal nå er daglig leder, eies
av 11 kommuner i Trøndelag og Møre og
Romsdal. Envina IKS eies av Melhus og Midtre
Gauldal, etter at Klæbu valgte å tre ut fra
årsskiftet 2017-18. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) eies pt. av
8 kommuner på Nordmøre + Oppdal, her er
Kristiansund desidert størst. Det er altså 21
eierkommuner idag, men etter sammenslåinger fra nyttår vil det bli 17 eierkommuner i
det nye selskapet. Disse har til sammen rundt
130 000 innbyggere og ReMidt IKS vil få
en omsetning på ca 300 millioner kroner og
ha 80 ansatte. Hovedkontoret skal ligge på
Orkanger, men det blir også kontorer i Melhus
og Kristiansund.

SOLID OPPSLUTNING

INNSAMLING OVER TIL RETRANS
Sammenslåingen har vært et faktum siden
slutten av august, og fusjonsprosessen
ledes av et interimstyre bestående av ledere
og nestledere fra styrene i dagens tre
selskaper. Noe av det første dette bestemte
var at Trygve Berdal (62) skal lede ReMidt

IKS. Han forteller at konstituerende representantskapsmøte i det nye selskapet ble
avholdt 14. november, her ble det oppnevnt
en valgkomité som skal forberede valg av
styre, dette skjer 16. desember. – Mye skal
på plass, men vi er i rute. Fusjonen berører
rundt 100 ansatte, men 20 av disse vil bli
overført til innsamlingsselskapet ReTrans
Midt, som Hamos eier sammen med Innherred
Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap,
forteller Berdal. Dette betyr at rundt 90 % av
all innsamling vil foregå i egenregi i det nye
selskapet, kontrakter med Øverland Transport vil bli videreført i Oppdal og noen av
kommunene på Nordmøre.

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å
få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men
motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

Berdal forteller at ingen vil miste jobben som
følge av fusjonen, rasjonalisering vil skje
utelukkende ved naturlig avgang.
– Det er stor entusiasme i arbeidet med å få
det nye selskapet opp å gå. Forslag til ny og
harmonisert renovasjons- og slamforskrift ble
sendt ut på høring med frist til 1. november.
Det var få kommentarer, nå arbeider vi
med renovasjonsgebyrene som også skal
harmoniseres, her spiller også størrelsen på
de fusjonerende selskapenes selvkostfond
inn. Alle kommunene har vedtatt å tildele
enerett for kommunalt næringsavfall til det
nye selskapet. Og så er det jo en god nyhet
til innbyggerne i Envina- og NIR-området at
det fra nyttår blir gratis levering og utvidete
åpningstider på gjenvinningsstasjonene,
avslutter Trygve Berdal.

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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Geminor kjøper opp Rekom
Geminor signerte 28. november en avtale om å overta alle
aksjene i avfallsmeglerselskapet Rekom AS. Dermed legges ikke
Rekom ned slik styret hadde vedtatt, men skal i stedet drives
videre som eget selskap.

Rekom, som ble stiftet i 1998, har frem til i
dag vært drevet med 52 kommuner og interkommunale avfallsselskaper fra store deler
av landet som eiere. Men de siste årene har
selskapet slitt med lønnsomheten innen salg
av avfall til material- og energigjenvinning, og
i oktober besluttet eierne at selskapet skulle
avvikles.
Men etter at den nyheten ble kjent kom
altså Geminor på banen, og nå har partene
blitt enige om en overtakelse av hele
selskapet. – Prosessen og samarbeidet med
ledelsen og styret i Rekom har vært god,
sier administrerende direktør i Geminor, Kjetil
Vikingstad i en pressemelding.
– I avtalen forplikter vi oss til å drive
selskapet videre, og til å innfri kontrakter
som Rekom har frem til 2022. Dermed
opprettholder vi nedstrømsløsningene for
mange interkommunale selskaper, som
ved en nedleggelse ville blitt tvunget ut i

Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener oppkjøpet
ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir nå et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning,
sier han.

et vanskelig anbudsmarked. Rekom blir nå
innlemmet i vår totale portefølje, noe vi
mener vil bedre fleksibiliteten og logistikken
for kundene, sier Kjetil Vikingstad.
Leder for avviklingsstyret i Rekom, LeifMagne Hjelseng, er også tilfreds med at
Geminor nå overtar driften av selskapet.
– Det er selvsagt beklagelig at Rekom har
havnet i denne situasjonen, men når utfallet
ble som det ble, er vi godt fornøyde med
dette resultatet. En overtakelse er langt
bedre enn avvikling, da dette betyr mindre
usikkerhet for alle involverte parter, sier
Hjelseng i pressemeldingen.
Her framgår det også at kontraktene som
følger med Rekom består av rundt 100 000
tonn med restavfall, trevirke, papp og papir.
– Selv om oppkjøpet av Rekom kom brått på,
er dette likevel helt i tråd med vår strategi
i Norge. Vi har nå en størrelse som gjør
oss til et langsiktig og godt alternativ for
interkommunale selskaper og gjenvinningsanlegg – noe som også sikrer god konkurranse i markedet framover, sier Vikingstad.
Til Kretsløpet legger han til at Geminor nå
øker volumet i Norge fra 700 til 800 000
tonn, men fortsatt er en betydelig mindre
nedstrømsaktør enn Norsk Gjenvinning på
norsk avfall.
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Matavfall og gjødsel
er en gunstig
kombinasjon og
gassproduksjonen
ved Greve Biogass
er faktisk større enn
forventet.

Gass, biogjødsel, tomater –
og folkeopplysning
Men systemet er sårbart for fremmedlegemer. Produksjonsleder Mariann
Hegg viser fram en brukket kniv som
stanset innmatingen i halvannet døgn.

Ved Den Magiske Fabrikken på Rygg utenfor
Tønsberg går biogassproduksjonen for fullt og
det produseres 8-9 millioner Nm³ biogass og
120 000 tonn biogjødsel årlig. Men nytt av året
er også et topp moderne veksthus og et kunnskaps- og opplevelsessenter som dette skoleåret skal ta imot 10 000 elever.
Av Johs. Bjørndal

Deltagerne på Avfall Norges
høstmøte fikk vite at innsatsfaktorene til Greve Biogass er
rundt 60 000 tonn matavfall
fra 1,2 millioner innbyggere og
67000 tonn husdyrgjødsel fra 32
gårdsbruk i området. Og produksjonssjef Mariann Hegg forklarer
at den såkalte samråtningseffekten gjør at det produseres
mer biogass enn om matavfall
og husdyrgjødsel hadde blitt
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prosessert hver for seg. Derfor
er utbyttet av gass større enn
forventet. Og de store mengdene med flytende biogjødsel er
ikke vanskelig å bli kvitt, den går
fortløpende ut til de 55 bøndene
som har inngått avtale om å ta
imot og lagre biogjødsel.
Men som ved andre biogassanlegg finnes det utfordringer også
her. Forbehandlingsanlegget er
sårbart for objekter som ikke er

matavfall. For mye organisk stoff
går tapt i form av finstoff og
rejektandelen er på ca 20 %.

CO2 TIL UNIKT DRIVHUS
Men i tillegg til biogass og
biogjødsel produseres det
også en betydelig mengde
grønn CO2, det skjer i oppgraderingsanlegget, der gassen
fra råtnetankene renses til ren
metan. Noe av CO2-strømmen

føres inn i et nytt veksthus, der
det produseres tomater i en
atmosfære med 15-1600 ppm
CO2. Vekstmediet er selvfølgelig
biogjødsel fra anlegget.
Selve veksthuset er også
unikt, mellom doble vegger er
det et 30-60 cm hulrom fylt
med såpebobler. Disse slipper
lyset gjennom, men gir samtidig
god varmeisolering. – Energiforbruket er en brøkdel av et
tradisjonelt veksthus og gjør
det mulig å produsere også
om vinteren. Samtidig isolerer
boblene mot varme, slik at man
ikke er nødt til å lufte og slippe
ut CO2, slik man må i et tradisjonelt veksthus når sola begynner
å varme, forklarer Ketil Stoknes.
Han er ansatt i Lindum og
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Sandsilo/
strøsingel

prosjektleder ved veksthuset.
Selv om det bugner av
tomater i det 1000 m² store
drivhuset er det foreløpig
ikke snakk om kommersiell
produksjon. Men det er CO2 og
biogjødsel nok til langt mer,
og det foreligger konkrete
planer om å bygge 100 000
m³ veksthus, da med aktører
fra gartneribransjen i førersetet.

STORSTILT
UNDERVISNINGS-
OPPLEGG
Men dagens opplegg, der
det kommer matavfall inn
i den ene enden og mat ut
i den andre, kan knapt bli
mer pedagogisk. Det er derfor
etablert et kunnskaps- og opp
levelsessenter ved Den Magiske
Fabrikken, der ambisjonen er
at skolelevene i Vestfold skal
innom tre ganger i løpet av
skoleløpet. – Vi har tatt imot to
klasser daglig fra tidlig i høst.
Dette skoleåret har vi planer om
å ta imot 10 000 skoleelever
som skal få se hva vi driver med
her. For niende klasse som har
vært inne nå demonstrerer
vi fotosyntesen ved hjelp av
planter som gir fra seg bobler.
Niendeklasse programmet heter
Vekst, med utgangspunkt i
biogjødsel, CO2 og veksthuset.
Etter jul skal VG1 komme, de skal
igjennom programmet Forandre
hvor biogassen står i fokus. Til
slutt før sommeren tar vi imot
6. klassene med programmet

Tomatproduksjonen basert på ytterst
kortreist biorest og CO2 later til å fungere utmerket.

Kilde, med fokus på kilde
sortering og matavfall. Vi er
også i gang med etableringen
av en «karbonsti» med mange
ulike poster, som etter hvert
skal integreres i undervisningsopplegget. Vi ønsker
ikke å gi elevene klimaangst,
men fokusere på løsningene
og hvordan hver og en kan
bidra gjennom sine handlinger.
Undervisningsbesøket
avsluttes med et bærekraftig
måltid, for niendeklassingene
har dette bestått av daggammelt usolgt brød, «ureiste»
grønnsaker og et par typer
tørkede insekter, forteller Kaia
Ross Lind, kommunikasjonssjef hos Vesar.

tt,
Snart gla
er du
t?
forbered
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
Det er meningen at alle skoleelever i regionen skal få tre besøk i løpet av sin skolegang. Her er 9. klasser på vei inn i bygget som rommer både kunnskaps- og opplevelsessenter og veksthus. Foto: Tom Lund.
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Biogass taper i
bussanbud

Mindre palmeolje ga
høyere CO2-utslipp

Interessen for biogass er fortsatt
økende, det produseres nå drivstoff
ved 15 anlegg og det planlegges
nye i Båtsfjord, Skibotn, Voss, Stord
og på Sunnmøre. Samtidig ser vi at
biogassen sliter i konkurranse med
biodiesel og el, spesielt på bussmarkedet.
Johannes Hojem, daglig leder i
Nobio, forklarer: – Biodiesel er en
enklere løsning, den krever ikke
spesiallagde kjøretøyer eller egen
infrastruktur for fylling. Samtidig
har den komprimerte biogassen
hatt begrensninger på motor
størrelse, noe som har ført til at den
hovedsakelig har blitt tatt i bruk på
mindre kjøretøyer som går på korte
distanser. Men nettopp disse er jo
også velegnet for elektrisk drift og
vi ser nå at mange oppdragsgivere
heller vil ha det, sier han.
Hojem tror derfor nye biogass
aktører bør satse på å produsere
flytende biogass.
– Da er ikke lenger rekkevidden

SSB rapporterer at de norske klima
gassutslippene i 2018 var på 52
millioner tonn, 0,9 % lavere enn året
før. Men til tross for at elektrifiser
ingen av bilparken virkelig skjøt
fart dette året, økte utslippene fra
veitrafikken med 2,8 %, fra 8,85 til
9,1 millioner tonn.
Dette overraskende tallet skyldes
at det såkalte innblandingskravet
for biodrivstoff ble kraftig overoppfylt i 2017. Siden biodrivstoff utover
kravet er unntatt fra veibruksavgift
(3,80 kroner pr liter diesel i 2017)
var det lønnsomt å tilsette mer enn
kravet, som da var på 8 %. Hele 16
% av veitrafikkens forbruk var av
fornybar opprinnelse i 2017, noe
som tilsvarer 668 millioner liter. For
diesel var tallet hele 19,4 %, noe
som tilsvarer vel 593 millioner liter.
Så godt som hele dette kvantumet
ble importert og ifølge en presenta
sjon fra Miljødirektoratet var nesten
halvparten av kvantumet basert på
palmeolje.

noe problem, flere aktører har også
produsert motorer store nok til tunge
vogntog. Og da er ikke veien lang til å
produsere ekspressbusser basert på
de samme motorene, sier han.

Johannes Hojem er relativt nybakt
daglig leder av Norsk Bioenergiforening. Han tror biogassaktørene
bør satse på å produsere flytende
drivstoff.

I 2018 falt forbruket av biodrivstoff
kraftig, til 497 millioner liter, noe som
skyldtes at flere aktører sluttet å
importere palmeolje. Andelen palmeolje i innblandingsvolumet falt fra 46
til 19 % og raps var i fjor det mest
brukte råstoffet. Men fortsatt er 
99 % av forbruket importert, og
største leverandørland er stadig
Indonesia 
(21 %), tett fulgt av USA (19 %).
Som noen har fått med seg
har regjeringen foreslått å øke
innblandingskravet til 20 % neste år,
til gjengjeld foreslås det veibruks
avgift på alt biodrivstoff. Det
økonomiske insitamentet til å overoppfylle innblandingskravet vil dermed
bli borte.
J.B.
659
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svelvikmaskin.no

Vi takker for tilliten i 2019 og
ønsker våre gamle og nye kunder
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

TOTALLØSNINGER
Vi leverer alle typer maskiner innen avfallsbehandling!
Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139 | Strømmveien 266, 3060 Svelvik
post@svelvikmaskin.no | www.svelvikmaskin.no
Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

18

|

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

| nr 6 | 2019 |

Fra 1.1.2020, slås
Energigjenvinningsetaten
sammen med Renovasjonsetaten.

Vi ønsker våre kunder,
forbindelser og resten av
avfalls- og
gjenvinningsbransjen

en GOD JUL

Energigjenvinningsetaten
Alf Bjerckes vei 10
postmottak@ege.oslo.kommune.no
Tlf. 21 80 21 80
oslo.kommune.no/ege

Rich.Steen AS
Stanseveien 40, 0976 Oslo
Tlf. 67 900 900
E-mail: post@richsteen.no
www.richsteen.no

og et godt
NYTT ÅR!
Telefon: 22800800
E-post: kundesenter@ragnsells.no
Web: ragnsells.no

15 år med
energigjenvinning

NORBA
Box 813
SE-391 28 Kalmar
Gunnar: tel 901 74 210
www.geesinknorba.com

Forusbeen 202, 4313 Sandnes.
Telefon (24 timer): 51678400
E-mail: post@forusenergi.no
www.forusenergi.no

GJENVINNING

Pallebanken

I snitt går 20 000 paller inn og 20 000 paller ut hver dag fra dette lageret på Langhus. Tidligere i år kjøpte også Smart Retur opp firmaet Interlog som ble omdøpt til Smart
Levert. Dette firmaet tilbyr lagertjenester.

Vareleverandører er naturlig nok
mest opptatt av varene som
skal leveres. Pallen som varene
står på blir ikke viet tilsvarende
oppmerksomhet. Men også den
har en verdi for leverandørene,
og for mottakeren kan det hope
seg opp med paller og annen
emballasje. Her har selskapet
Smart Retur funnet sin nisje.
Av Astri Kløvstad

På Langhus sør for Oslo finner vi et av lagrene
til Smart Retur. Med sine 6000 kvadratmeter
mener daglig leder Daniel Østbye at det må
være Norges største lager for pallelogistikk.
– Her går det i snitt 20 000 paller inn og
20 000 paller ut hver dag, sa han da deltak
erne på Grønt Punkts innsamlerdager var
innom på omvisning i november.
– Vårt mål er å kunne gjenvinne trevirke
på en best mulig måte og få det ut igjen i
markedet, sa Østbye. Dette gjøres ved å ha
egne biler som reiser rundt og samler inn
tompallene som kundene deres eier, sortere
dem og reparere dem opp til kvaliteter som
gjør at de kan gjenbrukes. Og kundene kan
følge med via en web-løsning.
– Den løsningen vi tilbyr til store kunder
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og leverandører gir oversikt over alle paller
ut og inn, og hvor mye de har stående på
«konto». Det vil si at all emballasjen som
kommer inn, tilhører kunden. Vi setter ikke
noe krav til at vi skal kjøpe pallene, eller
annen type returemballasje som kommer inn.
Det er det kunden eller leverandøren som
selv bestemmer, fortalte Østbye.

FRA KJØP OG SALG TIL
LOGISTIKKPARTNER
Det var nettopp kjøp og salg av paller det
begynte med, i firmaet Waba, som etter
hvert skiftet navn til Smart Retur. – Pallehandel har vært i gråsonen i mange år. Det
er ingen hemmelighet at det har vært mye

svarte penger i den bransjen, sa Østbye og
fortalte at man med Smart Retur har valgt
en litt annen retning, og gått over fra å være
en lokal pallehandler til å bli en tjenestelever
ende logistikkpartner. Og han kunne opplyse
at her er det slutt på all kontantbetaling.
Selskapet har drevet med kjøp og salg i
nærmere 20 år og er etablert i både Norge,
Sverige og Danmark. I Norge har Smart Retur
ca 50 årsverk fordelt om i landet, lokalisert
i Oslo, Trondheim, Stavanger og Langhus.
– Vi kommer til å etablere oss flere steder i
landet i løpet av 2020. Miljøaspektet er viktig
og da må vi lokalisere oss slik at transportene
blir kortest mulig, sa Østbye.
Det er mange store aktører som har sett
nytten av tjenestene til selskapet, Østby
ramset opp NLP, Brødrene Dahl, Carlsberg,
Asko, Posten/Bring og PostNord. – Totalt
teller porteføljen i Norge nærmere 250
kunder og leverandører, men det er de nevnte
aktørene som står for hovedmengden av det
som kommer inn. Neste år vil omsetningen
komme opp i om lag 150 millioner kroner,
sa Østbye.

SORTERING, REPARASJON
OG LAGRING
– Verdien av en A-pall, altså en Europall i god stand,
ut i markedet i dag kan ligge på 70-80 kroner. Sender
man fra seg 100-1000 paller hver dag, sier det seg
selv at de utgjør store verdier for vareleverandørene,
sa daglig leder i Smart Retur i Norge, Daniel Østbye.

Når pallene kommer inn på lageret på
Langhus, går de først til en sorteringsstasjon
hvor de som trenger reparasjon blir plukket
ut. Disse går videre til en av de ti reparasjonsbenkene hvor manglende klosser og knekte
bord blir erstattet.

– Sortering og reparasjon er ganske nytt,
tidligere var det kun kjøp og salg. Vi sorterer
alt av kvaliteter, A-pall, B-pall og C-pall.
Pallene som trenger det går inn på reparasjonslinjen, og når de er fikset settes også
de inn på kontoen til kunden. I web-løsningen
kan man hele tiden se hvor mange enheter
man har til gode, og man har muligheten til å
få de ulike produktene utlevert. Vi har også
kunder og leverandører med overskudd, så
vi kjøper fortsatt mye paller. Vi selger også
til en del kunder, selv om vi ønsker at kunder
som kjøper paller av oss benytter muligheten
med returløsningen vår. I web-løsningen kan
alt dette ordnes, og her finner man fraktbrev
som kan skrives ut, i tillegg til alt av rapporter
på inngående emballasje, utgående emballasje og fakturagrunnlag, sa han.

MANGE SLAGS PALLER
Det aller meste av lageret på Langhus er fylt
av Europaller. Det er en standard byttepall
som hele transportbransjen bruker. Fra januar
til oktober 2019 hadde Smart Retur fått inn
drøyt 2,5 millioner Europaller. 60 prosent
var i godkjent stand i henhold til kravene
Det norske Veritas har satt, mens snaut 40
prosent trengte reparasjon for å bli godkjent.

Lageret på Langhus er på 6000 kvadratmeter og har plass til 120 000 paller.

Under én prosent var så ødelagt at de
isteden gikk til resirkulering, uten at det ble
spesifisert hva det innebærer.
Men SmartRetur får også inn andre typer
paller.

– Vi får inn stadig mer av de såkalte
engangspallene. De burde egentlig hete
gjenbrukspaller, for de kan fint brukes flere
ganger. Volumet har økt med nesten 70
prosent på et år. Vi har klart å sortere ut

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

Telestack TC621REV

Radiell
Parallell
Frem/Tilbake
Kapasitet: Opptil 600 t/t • Vekt: 17 t • Opplagshøyde: 9 m • Opplagskapasitet: 2 150 t (0o) / 18 000 t (270o)
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› ca. 185 000 gode paller, snaut 40 000 gjen
brukes etter å ha blitt reparert og 33 000
blir resirkulert. Og vi jobber hele tiden med
å få ned tallet på paller som må sendes til
resirkulering, sa Østbye.
Han fortalte at det også finnes et produkt
som kalles halvpall, som man ikke har sett
på som gjenbrukbare. Disse har gjerne blitt
kastet i kontainere etter en gangs bruk.
– Vi har tatt inn ca 70 000 halvpaller og
klart å gjenbruke ca 51 000 i løpet av de
første ti månedene i år. Om lag 20 000 ble
sendt til resirkulering. Vi reparerer ikke disse
pallene foreløpig, men har planer om
å begynne å gjøre det etterhvert sa han.
Også de kraftige sjøpallene, som vanligvis
blir kastet, har Smart Retur begynt å ta inn.
Fram til oktober var det tatt inn 50 000.
– Her ser vi et stort potensiale. Rundt 30
prosent er sendt til resirkulering, men det
vil vi forbedre. Vi ser for oss å komme i gang
med reparasjon av sjøpaller i løpet av 2020,
opplyste han.

PALLETALLENES TALE
Oppsummert for januar til oktober 2019 har
Smart Retur i følge Daniel Østbye gjenbrukt
ca 97 prosent av alt som har kommet inn. De
84 000 enhetene som har gått til resirkulering utgjør 2,9 prosent. – Det vil si gjenbruk av
60 000 tonn trevirke de ti første månedene
i år, og ca 1000 tonn resirkulert, slo han fast.

Europaller og såkalte engangspaller som trenger reparasjon blir sortert ut her og reparert, fortalte Daniel Østbye.

Andelen resirkulert har gått ned fra 6-7
prosent for et år siden til under 3 nå. Men nå
er Østby usikker på om den totale resirkuler
ingsandelen kan gå ytterligere ned. – Vi ser
at det ikke bare er Europall og engangspall vi
får inn. Vi begynner å få veldig mye trevirke
som leverandøren ikke ønsker å håndtere selv,
og som ikke egner seg til gjenbruk. Det som

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

blir viktig da er å få gode gjenvinningsløsninger som håndterer dette på en bra måte,
avsluttet han.

«

– Sortering og reparasjon er
ganske nytt, tidligere var det kun
kjøp og salg.

»

I den urbane gruva tar vi
vare på miljø og ressurser
for generasjoner.

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

Ta kontakt for tilbud
eller mer informasjon
på renas@renas.no
eller 22 13 52 00.

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

BA-AVFALL

Trang fødsel for betongforskriften
Det har vært jobbet
med en ny forskrift om
gjenbruk og sanering av
betong i flere år, og den
er fortsatt ikke ferdig.
Miljødirektoratet håper å
kunne sende sitt forslag
til departementet i løpet
av kort tid. Det vil da
inneholde en midlertidig
kompromiss-grenseverdi
for seksverdig krom.
Av Astri Kløvstad

Den strenge grenseverdien for krom har
ført til at mye betong fra riveprosjekter
har havnet på deponi de siste årene.

Hovedmålet med forskriften er å fjerne og
destruere PCB, som stående bygg er den
største gjenværende kilden til i Norge, og å
få gjenvunnet så mye betong og tegl som
mulig fra riveprosjekter. Fortrinnsvis uten
krav om tillatelse, slik at behandlingen hos
myndighetene ikke blir en flaskehals.
De siste par årene er man i tillegg blitt klar
over at betong inneholder store mengder
krom, og da i den seksverdige formen. Krom
finnes naturlig i både kalkstein og bauxitt
som sementen er laget av. Ved produksjonsprosessen for sement blir mye av krommet
oksidert til seksverdig krom.
Krom i ren form har ikke betydning for
helsa vår, men i den seksverdige formen er
stoffet kreft- og allergifremkallende, kan
skade arvestoff og reproduksjonsevne, kan
forårsake etseskader i kontakt med hud og er
giftig for vannlevende organismer. Og mens
PCB er et stoff som gjerne finnes i maling
og annen overflatebehandling på betongen,
finnes seksverdig krom i selve betongen. Så
lenge den befinner seg der, gjør den ingen
skade. Men stoffet er vannløselig og det er
når det lekker ut i omgivelsene at problemene oppstår.

MANGLER KUNNSKAP
I dag er grenseverdien for innhold av
seksverdig krom i betong til gjenbruk uten
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risikovurdering og søknad til Miljødirektoratet
2 mg/kg, og direktoratet har i sitt høringsutkast til ny forskrift foreslått å beholde den
slik. Men på Avfall Norges deponiseminar i
november fortalte Vanja Alling fra direktoratet at høringssvarene er nokså unisone på
at denne bør heves.

Hvordan seksverdig krom påvirker de ulike
omgivelsene der betong blir gjenvunnet er
det fortsatt for lite kunnskap om. Undersøkelser har vist at stoffet siger ekstremt
raskt ut i sandjord og der reduseres det
ikke, men så snart jorda inneholder organisk
materiale i litt høyere konsentrasjoner,
blir det seksverdige krommet redusert til
treverdig krom. Og treverdig krom er ikke
farlig. Det finnes naturlig i kroppen vår og
det blir betraktet som et viktig stoff for
insulin- og sukkerbalansen for mennesker.
– Vi vet at det reduseres til treverdig
krom i de fleste naturlige miljøer på grunn
av lavere pH og forekomst av organisk
materiale, men dette vet vi foreløpig for lite
om til å sette en ny grenseverdi, sa Alling.

LØSER ORGANISKE PARTIKLER
PROBLEMET?

Vanja Alling fra Miljødirektoratet kunne ikke si eksakt
hva den nye grenseverdien for seksverdig krom i
betong som skal gjenvinnes kommer til å bli, men
mente at det ligger an til at den vil bli hevet noe fra
dagens 2 mg/kg.

Norges Geotekniske Institutt og Sintef er
engasjert av Miljødirektoratet for å gjennomføre grundigere undersøkelser av utlekking av seksverdig krom. Cathrine Eckbo fra
NGI fortalte at det allerede er gjort en del
tester.
– Et av de viktigste funnene var at
organisk materiale reduserte utlekkingen av
krom til nesten null. Ved å sende utlekkingsvannet fra betongen gjennom jord
med ulik grad av organisk innhold påviste

forhåpentligvis kan øke gjenvinningsgraden
av betong, men som også ivaretar miljøet, sa
Eckbo.

vi at nivået ikke endret seg da vi kjørte
det gjennom sand, men etter å ha passert
gjennom organisk jord ga det ingen utlekking
i det hele tatt. Det var veldig interessante
resultater, fortalte hun. Men det som også
var interessant, og ikke minst uventet, var at
da det ble gjort en test hvor partiklene var
fjernet og man blandet betongvannet med
vann med løst organisk materiale, fant man
ikke den helt store effekten. ¬
– Det tyder på at det seksverdige krommet
i utlekkingsvannet blir bundet til partiklene i
den organiske jorda, sa hun.

NYTT PROSJEKT
Det er derfor etablert et prosjekt i litt større
skala hvor NGI, Sintef og flere samarbeidspartnere skal se mer på dette.
– Når man skal endre lovgivningen og
sette en ny grenseverdi, trenger man et solid
grunnlag å gjøre det på, understreket Eckbo.
I prosjektet skal man undersøke utlekking
av seksverdig krom fra gjenvunnet betong,
betongslam og murpuss med ulik alder
for å se om noe skiller seg ut. Og man skal
undersøke hvordan ulike jordsmonn påvirker
utlekkingen av seksverdig krom og hva som
skjer med det i miljøet med tanke på reduksjon fra seksverdig til treverdig og med tanke
på sorpsjon til ulike jordsmonn. Både laboratorie- og feltmålinger og litteraturstudier
skal inngå og dette skal resultere i forslag til
akseptkriterier for seksverdig krom i betong
for ulike sannsynlige gjenvinningsscenarier.
¬– Selv om vi er veldig opptatt av utlekkingen vil vi anbefale en faststoffverdi. Vi
håper å kunne gi et grunnlag som er godt
nok til at de skal kunne sette en verdi som

FORSINKER IKKE FORSKRIFTEN

Cathrine Eckbo forklaret at seksverdig krom oppstår i
svært basiske og oksiderende forhold. I naturen finnes
krom stort sett i den treverdige formen. – Veldig sjelden finner man forhold i naturen hvor krom6–formen
foreligger. Men i betongen er dette tilfelle, så da må vi
ta tak i det, sa hun.

Mye tyder på at seksverdig krom binder seg til organiske partikler i jorda og reduseres til treverdig krom, men
dette skal et nytt forskningsprosjekt få klarhet i.

I samarbeid med Fredheim Maskin AS

 Targo 3000 saktegående avfallskvern
 Drivstoffbesparende direkte drift
 Markedets beste servicetilgang

Men for at dette ikke skal forsinke betongforskriften ytterligere, så Alling for seg at
forslaget til forskrift nå blir oversendt departementet ganske raskt, og da med en midlertidig verdi for seksverdig krom som er satt
ut fra et kompromiss mellom det strengeste
man kan tenke seg og noe litt mer lempelig.
– Og så avventer vi dette og andre
prosjekter, og ser for oss en revisjon av
grenseverdien kanskje allerede etter ett år,
sa hun.

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

matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige /
fuktige masse

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse  Høy kapasitet og meget brukervennlig
 Diesel, elektrisk eller hybrid drift
 Diesel eller elektrisk drift

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

 Optisk båndvekt
 På aller typer masser og på
aller typer transportbånd

 2 i 1 Måling og kontroll
 Meget høy nøyaktighetsgrad
 Online live-overvåking
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Felles merkeordning presentert
Forslagene til nye felles
symboler for kildesortering ble
presentert på et frokostmøte
28. november. Behov for enkle
piktogrammer og mer bevisst
bruk av farger har ligget til
grunn for forslagene.
Av Johs. Bjørndal

Utviklingen av en felles merkeordning er
en del av prosjektet «Slik kan Norge kildesortere», som har som mål å harmonisere
innsamlingsordningene for avfall her i landet.
Bak det hele ligger EU-kravet om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen
2035, noe vi er milevis unna idag.
Et viktig skritt for å gjøre noe med dette er
altså å utvikle et felles farge- og piktogramsystem for kildesorteringen, slik at det blir
enklere å sortere riktig uansett om man er
hjemme, på hytta, på jobben, i det offentlige
rom eller på gjenvinningsstasjonen.
– Alle har ønsket seg dette lenge, det har
vært morsomt å jobbe med det, vi føler at
prosjektet er godt forankret, sa Mona Sæther
fra Avfall Norge, som sammen med Hildegunn
Iversen fra LOOP har hun vært ansvarlig.
Da arbeidet ble påbegynt i mai ble det
sagt at man ville se til Danmark, der Dansk
Affaldsforening i 2016 utviklet nye symboler
som nå er tatt i bruk i 70 % av landets
avfallsselskaper. Svenskene har også meldt

Prosjektlederne Mona Sæther og Hildegunn Iversen presenterte de nye piktogrammene.

seg på og vi snakker i realiteten om en felles
nordisk merkeordning. Og forslaget som ble
presentert av designbyrået Goods bygger på
de danske piktogrammene, men med tilpasninger til det norske innsamlingssystemet.
– Vi har beholdt fargene, en gjennomgående
fargebruk i avfallshåndteringen er viktig for
forbrukerne. Men vi har gjort piktogramme
ne enklere, dette skyldes ikke minst at
symbolene skal fungere i 1 cm størrelse på
emballasje. Av samme grunn har vi også
fjernet tekst fra piktogrammene, den må
eventuelt føyes til under, forklarte grafisk
designer Synne Flaa.
Det har vært anledning til å komme
med innspill og kommentarer fram til
15. desember, på Avfall Norge og LOOP
sine hjemmesider. Etter planen skal

piktogrammene nå ferdigstilles og lanseres
som endelige 6. februar. – Vi har fått en del
innspill på fargevalget. Og Grønt Punkt har
sendt ut forslaget til sine medlemmer, så
de kan vurdere egnetheten på emballasje,
forteller Hildegunn Iversen.
Spørsmålet blir om og når dette blir tatt
i bruk rundt i landet. I debatten ble det
antydet innen 2025. – Mange kommuner
står klare, dette er en overmoden sak, sa
Cecilie Lind, næringspolitisk sjef i Avfall
Norge. Det framkom ellers synspunkter på
at det som nå ligger på bordet er spesial
designet for husholdningsavfall og lite
tilpasset næringsavfall. Til dette ble det replisert at systemet skulle bygges videre ut, men
at man har konsentrert seg om de viktigste
fraksjonene i denne omgang.

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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Opplev utviklingen.

Visit us at:

Munich, April 8th –14th
Find out
at
God
Julmore
og Godt
Nytt
www.liebherr-bauma.com
År til våre kunder og
forretningsforbindelser.

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

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

DEBATT

Hvor lenge skal miljø
kriminalitet få lønne seg?
Nye tilfeller av ulovlig avfallshåndtering er en del av den daglige nyhetsstrømmen i landets
regional- og lokalaviser. Det er på tide at myndighetene og bransjen selv setter en stopper 
for dette.

Av Nancy Strand, adm. dir. i Avfall Norge og Berit Pettersen, adm.dir. i Reno-Vest og styreleder i Avfall Norge

I april rapporterte NRK om at
Oslo kommune mener det er
dumpet masser fra byggeplasser
tilsvarende 56.000 lastebillass
på en gård i Sørkedalen utenfor
Oslo. Saken ble anmeldt i 2016,
og det er ilagt tvangsmulkter
som ikke er betalt, men ingenting
skjer. Nå forteller NRK at Oslo
kommune ber Økokrim om hjelp.
I september i år rapporterte
Gudbrandsdølen Dagningen
om at et firma som ble leid inn
av Oppland Fylkeskommune
for å rive ned to gamle bygg på
en skole, gravde ned avfallet
på tomta i stedet for å levere
avfallet til lovlig avfallsanlegg.
I mars i år rapporterte NRK at
et firma i Kristiansund hadde
tatt seg betalt for bortkjøring
og behandling av forurensede
masser, mens de i realiteten

bare knuste massene og la dem
tilbake på tomta de først hadde
fjernet dem fra. Betongen inneholdt miljøgiften krom. Avisen
Bladet skrev tidligere i år om at
Malvik kommune mener det er
dumpet søppel ulovlig i mange år
i en bekkedal i kommunen.
Nesten hver eneste lokalavis
har hatt en slik historie å fortelle
i år. Det kritikkverdige er at
summen av alle disse enkeltsakene ikke resulterer i et nasjonalt
krafttak mot ulovlighetene.
Når jorder, dalsøkk og skrån
inger fylles med riveavfall som
kan inneholde asbest og annet
farlig avfall står både vannmiljøet og det lokale, biologiske
mangfoldet i fare. Det kan også
representere en akutt helsefare
for mennesker og dyr. Når riveavfall graves ned på tomta eller

Bildet viser deponering i Sørkedalen, der 56 000 lass fra byggeplasser i Oslo skal
være dumpet. Plan- og bygningsetaten mener dette er ulovlig, noe grunneier
bestrider. Saken er politianmeldt og rettsak er berammet, men ikke gjennomført.
Foto: Hubro/Oslo Kommune.
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Styreleder Berit Pettersen (t.v.) og direktør Nancy Strand i Avfall Norge er lei av at
nye tilfeller av ulovlig avfallshåndtering stadig er en del av nyhetsbildet.

legges ubeskyttet på et avsides
liggende område, uten noen plan
for videre håndtering, er det også
en åpenbar miljøfare knyttet til
dette.
Den ulovlige avfallshåndteringen
er økonomisk motivert. Det kan
være store penger å spare på å
ikke bringe avfall til lovlig avfallsanlegg. Når sjansen for å bli tatt er
liten – og sjansen for å bli straffet
enda mindre – blir fristelsen for
stor for noen.
Dette resulterer i et prispress
i markedet hvor de som driver
seriøst taper for de som tør å ta
snarveier. Det er de som driver
seriøst som må være motorene i
å utvikle nye, sirkulære løsninger
og forretningsmodeller. Men når
prisnivået baserer seg på ulovlig
avfallshåndtering, gir det ikke
rom for dette viktige utviklings
arbeidet. Ulovlig avfallshåndtering
er derfor et problem som angår
oss alle.
Vi tar derfor til orde for et

felles krafttak mot ulovlig
avfallshåndtering. Målet er
at lista skal ligge på samme
nivå for alle og gjør det
lønnsomt å drive seriøst.
Regelverket for avfallshåndtering er godt nok. Det er
etterlevelsen og kontroll
mekanismene som ikke er på
plass. Kommunene kan gjøre
mye. De må føre strengere
tilsyn med at opplysningene
i sluttrapporter fra bygge- og
riveprosjekter stemmer med
virkeligheten. De må utføre
tilsyns- og veiledningsplikten sin, og Fylkesmennene må føre tilsyn med at
kommunene gjør det de skal.
Det må også snart vurderes
om kommunene og Fylkesmennene skal tilføres øremerkede midler til bekjemping av
ulovlighetene.
Både bøtelegging, krav om
opprydding og anmeldelse
må tas i bruk oftere overfor

B AT E S U N I T E D F O T O : I S I D O R

aktører som bryter loven.
Som bransje må vi også ta
vår del av jobben. Vi må spre
kunnskap og kompetanse,
jobbe med holdninger og
etablere bransjestandarder.
Vi må bidra med vår kunnskap
om avfallsregelverket til
aktører utenfor bransjen og
vi må bidra med vår bransjekunnskap til myndighetene
Det offentlige anbudsregime kan brukes til effektiv
bekjempelse av problemet.
Byggherrene og innkjøperne
må utforme og gjennomføre
anbudsprosessene slik at man
unngår å medvirke til ulovlig
avfallshåndtering. Ved alle
offentlige innkjøp må det
stilles strenge kvalifikasjons-

krav til tilbyderne. Referanser
og miljøkompetanse må
etterspørres og aktørene bør
bli bedt om å oppgi eventuelle pålegg, tvangsmulkter
eller annen straff etter
Forurensingsloven, som de
har fått de siste tre årene.
På denne måten kan vi
oppnå resultater raskt, slik at
ulovlig avfallshåndtering ikke
lønner seg lenger.

«

Når sjansen for å
bli tatt er liten
– og sjansen for å bli
straffet enda mindre
– blir fristelsen for
stor for noen.

»

Ombruk av byggevarer er
krevende, men ikke umulig
Stål og tegl peker seg ut som byggevarene
som er best egnet for ombruk. Det er en
av konklusjonene i en ny rapport skrevet
av Resirqel på oppdrag for Direktoratet for
byggkvalitet.
– Vi bestilte denne rapporten
for å få bedre oversikt over
hvilke byggevarer som er egnet
for ombruk, hvordan ombruk kan
gjennomføres på en forsvarlig
måte og hvilke hindringer som
må løses, sier senioringeniør
Ingunn Marton i Direktoratet for
byggkvalitet.
Og det framgår av rapporten
at dagens regelverk er en stor
flaskehals i forhold til ombruk.
– Det er stor interesse for
ombruk i bygg-, anleggs- og
eiendomsnæringen. Ved å
bruke byggematerialer om
igjen kan vi redusere klima
gassutslippene. Men en av de
største utfordringene for mer
ombruk er at dagens regelverk
ikke er utarbeidet med tanke
på ombruk, men i stor grad er
tilpasset produksjon av nye
byggevarer, forteller Marton.
– Men EU-kommisjonen

vurderer nå å revidere
byggevareforordningen. Og
vi ønsker å bruke rapporten
som et innspill til EU, slik
at forordningen kan bli mer
tilpasset forsvarlig ombruk.
EU jobber mot det samme
målet selv, og Finland er
blant landene som er mest
aktive for å få plass et regelverk som tar mer hensyn
til ombruk, opplyser Ingunn
Marton.
Den nye rapporten
konkluderer med at noen
byggevarer er enklere å
ombruke enn andre.
Stål er en byggevare det
er mulig å ombruke etter
dagens dokumentasjonskrav,
vel å merke dersom stålet er
produsert etter cirka 1970.
Tegl er et annet produkt som
ser lovende ut med tanke på
ombruk, heter det.

PCB fra ett vindu kan
forurense store mengder
drikkevann
PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu
er nok til å forurense store mengder drikkevann.
Isolerglassvinduer fra perioden

1965-75

kan inneholde miljøgiften

PCB og skal behandles som farlig
avfall når de kasseres.
Se ruteretur.no

GJENVINNING

Vil reparere for bedre miljø
Fikse, sy, reparere og bytte.
– Folk er kjempepositive til vår
gjenbruks- og fiksedag. Det
viktigste for oss er å inspirere
til at færre ting blir kastet.
Av Harald Vingelsgaard

Det sa informasjonsrådgiver Berit SelboeCoote i FIAS da hun stod ved siden av et
klesstativ i det store huset «Rambu» på
Tynset nord i Hedmark. Folk hadde kommet
og gitt klær gratis til fiksedagen. For hvert
plagg de ga bort fikk de en byttelapp, slik at
de kunne ta med seg et annet plagg hjem
igjen.
Gjenbruk- og fiksedagen var i regi av
FIAS (avfallsselskapet for fjellregionen nord
i Østerdalen og Røros-regionen), Tynset
kommune og regionrådet for denne delen
av landet.
En av de fremmøtte, Frida Nilsson Haug,
ga bort noen av sine plagg, blant annet en
bukse og en genser. – Jeg bruker ikke disse
klærne så mye. Jeg har nok andre klær,
sa Nilsson Haug. Hun sto også og solgte
kaffe og kaker denne dagen, sammen med
noen av elevene i en elevbedrift i regi av
Nord-Østerdal videregående skole.

Anette Bay, Line Svee, Cecilie Andersen og Live Ness reparerer klær.

– I VÅR ÅND
Et annet sted i huset var flere i sving med å
reparere tekniske ting, sammen med fagfolk
fra Idéverkstedet Tynset TeknoLab. En av
de fremmøtte, Sindre Sørhus hadde med en
GPS som hadde vært ødelagt i flere år. Han
fikk hjelp til å skifte glass, nytt hadde han
kjøpt på nett fra Kina. – Nå fungerer GPS-en
tålelig bra, kun noe kalibrering gjenstår, sa
den glade mannen. Han er for øvrig lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne. – Denne
Gjenbruk- og fiksedagen er i vår ånd. Det er
gøy, det er sosialt, nyttig, vi sparer penger
og vi sparer miljøet, et kinderegg, sa Sørhus.
Brendan Coote satt og reparerte en
elektrisk takke. Blant mye annet samme dag
hadde en fått reparert materen til CD-inntaket på en Xbox som stod i fare for å bli
kastet, en lekebil ble også reparert i stedet
for å bli kastet. De som driver TeknoLaben har høy faglig kompetanse og mye
verdifullt utstyr. – Vi jobber for å bygge et
sosialt nettverk av folk hvor de kan lage og
reparere ting, sier Tommy Klausen i Idéverkstedet Tynset TeknoLab, som har vært med
på flere lignende arrangementer på Tynset.
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Brendan Coote reparerer en elektrisk takke.

LAPPE KLÆR
I naborommet var det haugevis med klær på
bordene. Der satt noen kvinner og sydde på
maskin, andre reparerte klær for hånd. Cecilie
Andersen lappet sin egen favorittbukse.
– Buksa er innmari god, så god at jeg må
lappe den, slik at jeg kan fortsette å bruke

den. Hun dekorerte buksa kunstnerisk med
noen røde tråder rundt lappen på kneet. Ved
siden av henne satt Live Ness og lappet et
annet plagg.
Anette Bay og Line Svee arrangerte
denne delen av fiksedagen på systua. De to
gløder for gjenbruk og hjalp folk med tips til

hvordan de kunne sy og lappe sine klær.
– Å sitte sammen og reparere klær er rett og
slett koselig, sier Anette Bay.

NYTT LIV
I et annet rom fikk folk hjelp til å trykke
motiver på klærne sine. Line Bergersen
hadde med en t-skjorte. Denne var
ensfarget, men på fiksedagen trykket hun
mønster på den. Nå ser det ut som om det

har gått en fugl fram og tilbake øverst på
forsiden av t-skjorta. En gammel, sliten
t-skjorte er blitt til et kunstverk. – I stedet for
å kaste t-skjorta, har jeg gitt den nytt liv, sier
Bergersen. Hun fikk hjelp av Esther Breslin i
Tynset Grafikkverksted. Esther driver dette
verkstedet – denne bedriften – sammen med
Marius Reed i Rambu på Tynset.
Fikse ting i stedet for å kaste dem. Det gir
mindre avfall, mer gjenbruk, bedre miljø. Så vil

tiden vise om FIAS kommer til å arrangere
flere slike gjenbruks- og fiksedager.

«

– Vi jobber for å bygge
et sosialt nettverk av folk
hvor de kan lage og reparere ting…

»

En bukse som ble reparert med en lapp under kneet
og kunstnerisk mønster rundt lappen på oversiden.

Frida Nilsson Haug ga bort disse klærne
under Gjenbruk- og fiksedagen, her
sammen med Berit Selboe-Coote.

«Vi gjør Norge enda Grønnere»!
Vi Gratulerer
Avfall Sør med nye
CRAMBO 6200 Direct
Fliskvern!
m

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

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

www.gitmark.no - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand
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Datamodell for effektiv digitalisering
og informasjonsforvaltning
Digitalisering er ikke et mål
i seg selv, men et middel til
kunnskapsbasert ledelse,
målstyring og effektive rutin
er. Bruk av datamodeller kan
sikre at et stadig økende
antall PC’er, applikasjoner og
databaser virkelig fungerer
målrettet.
Av Erland Staal Eggen, EDC AS

En datamodell gir en oversikt over virksomhetens behov for – og bruk av data
og definerer data-elementene, hvordan
de henger sammen, hvor de finnes og på
hvilken form. Det er også aktuelt å beskrive
elementenes aktualitet og kvalitet.

HVORFOR DATAMODELL?
Bruk av datamodellering i planlegging gir
oversikt og styringsmuligheter på samme
måte som arkitekttegningene gir kontroll
over hvordan huset skal bli seende ut når
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det er ferdig. I daglig drift fungerer data
modellen som et kart over datalandskapet.
En god modell viser både hva som trengs, hva
som finnes og hva som mangler. Det første
en nyetablert modell avdekker er ofte at de
samme opplysningene foreligger flere steder
og på ulike formater. Modellen gir et grunnlag
for å vurdere hvordan nye applikasjoner bidrar
til å dekke informasjonsbehovet og hvilke
krav en bør stille til grensesnittene for data
inn - og data ut fra applikasjonen.

EKSEMPEL PÅ DATAMODELL
FOR RENOVASJON
I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) er det utviklet en
datamodell for regional renovasjon som er
illustrert under. Modellen omfatter på høyre
side opplysninger om forsyningsområdet,
renovasjonspraksis og -system og til venstre
beregnede indikatorer på prestasjoner og
rammebetingelser. De viktigste datagruppene som inngår er bare stikkordsmessig
angitt i figuren. Ser vi på detaljene, er det
hundrevis av dataelementer om prestasjoner
og rammer, mens beskrivelsen av område,
praksis og system omfatter tusenvis av
elementer.

VIRKSOMHETENS
DIGITALE TVILLING.
Figuren illustrerer også hvordan RBM-
modellen henter opplysninger om område,
renovasjonspraksis og system, og beregner
prestasjonsindikatorer og nøkkeltall ved
hjelp av programmerte regler eller såkalte
algoritmer. En endring i beskrivelsen av f.eks.
innsamlingssystemet vil automatisk forplante
seg ved hjelp av modellens algoritmer
og medføre en endring i prestasjonene.
Modellen simulerer med andre ord hvordan
resultatene henger sammen med ulike valg
av løsninger og andre forutsetninger og
fungerer som en såkalt «digital tvilling» til
den virkelige virksomheten.

FELLES DATAMODELL
FOR IKT-SAMARBEID
De offentlige renovasjonsvirksomhetene
løser liknende oppgaver og vil derfor ha et
liknende behov for data og informasjon.
RBM-modellen dekker dette behovet og
gir en standardisert definisjon av dataelementene, men detaljene om fysisk plassering,
format og kvalitet må spesifiseres av den
enkelte virksomhet. En mest mulig standardisert datamodell åpner likevel muligheter for

både felles krav til IKT-applikasjoner og for
samarbeid om utvikling av nye løsninger.
Et eksempel på et slikt samarbeid er
nettopp renovasjonsbenchmarkingen, som
muliggjør objektiv resultatmåling, analyse
av beste praksis og gjensidig læring og
forbedring. Forutsetningen for at dette
skal fungere er entydige definisjoner av
elementene i datamodellen, nøyaktig
registrering av viktige opplysninger og god
kontroll av datakvalitet.
RBM har vært gjennomført annethvert
år siden 2003, og neste runde er planlagt i
2020. For å øke nytten og senke terskelen
for deltakelse, planlegges det å tilby en
sterkt forenklet inndataprosess. Det skal
også etableres et web-grensesnitt der man
lett kan sammenlikne de viktigste resultatene med andre benchmarkingsdeltakere og
sammenlikne offentlig tilgjengelige kostratall med alle norske aktører. For å gjøre det
lett å finne frem til de rette opplysningene,
skal web-grensesnittet struktureres etter
den foreliggende datamodellen.

for alle sektorer. Innen offentlig renovasjon
er strengere krav til miljøstandard, presisjon
og effektivitet viktige drivere for mer veiing,
måling, resultatoppfølging og rapportering.
Men flere dataapplikasjoner med tilhørende
databaser for kundebetjening, personal,
økonomi, finans, flåtestyring, autonom
avfallsinnsamling, prosesstyring osv. øker
kravene til bedre dataforvaltning. Nøkkelen

til datakontroll er et «oversiktskart» der alle
relevante data for virksomheten er definert
med angivelse av hvor de finnes, data
kvalitet og aktualitet. En generell datamodell
for privatrenovasjon er allerede utviklet i
forbindelse med RBM og kan danne basis for
lokal tilpasning og detaljering og for videre
samarbeid i bransjen.

Erland Staal Eggen
har siden 2000 utviklet en
databasert virksomhetsmodell
for renovasjon og
utført Avfall Norges
renovasjonsbenchmarking.
Han administrerer
forskningsstøtte inne
energisystemanalyse- og
forvaltning for Norges
Forskningsråd.

KONTROLL OVER
DIGITALISERINGSPROSESSEN
Digitaliseringen er vår tids industrielle revolu
sjon og skaper utfordringer og muligheter

!
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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

Bergen Norge 2018

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

Stavanger Norge 2019

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

Bergen 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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Kurs og seminarer
Dato

Kursnavn

Sted

Arrangør

Kontaktperson

9. januar

Innovasjonsprogram for plast. Frokostmøte

Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

14-15. januar

Fagsamling 2020

Gardermoen

Avfall Norge

silje.rosenlund@avfallnorge.no

21-23. januar

Arctic Entrepreneur

Clarion, Gardermoen

MEF

www.arcticentrepreneur.no

30. januar

Grunnkurs farlig avfall

Asker

NFFA

www.nffa.no

3. februar

Produsent- og forbrukerseminar

Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

4-5. februar

Byggavfallskonferansen

Oslo Kongressenter

Miljødir. NBL, COWI m.fl.

www.byggavfallskonferansen.no

Hold Norge Rent-konferansen

Quality Hotel Expo
Fornebu

Hold Norge Rent

post@holdnorgerent.no

4-5. februar
3. mars

Brannsikring på avfallsmottak – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

3-5. mars

Digitaliseringsuka

Scandic Sjølyst, Oslo

Avfall Norge

silje.rosenlund@avfallnorge.no

5. mars

NFFAs fagdag

Bergen

NFFA

www.nffa.no

5-6. mars

Driftsforum Biogass 2020

Lillehammer

Avfall Norge

jens.maage@avfallnorge.no

9-10. mars

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

11. mars

Farlig avfall nivå 1 – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

12. mars

Farlig avfall nivå 2 – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

16. mars

Byggavfall og avfallsplaner – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

17. mars

Kurs i basiskarakterisering

Gardermoen

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

17-18. mars

Miljøkartlegging nivå 1 – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

23-24. mars

Drift av gjenvinningsstasjoner

Jessheim

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

24-25. mars

Farlig avfall seminar

Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

26. mars

Hva gjør avfall farlig?

Gardermoen

NFFA

www.nffa.no

26-27. mars

Driftsforum kompostering

Kristiansand

Avfall Norge

jens.maage@avfallnorge.no

15.april

Byggavfall for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

16. april

Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

21. april

Miljøkartlegging nivå 2 – kurs

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

22. april

Asbestkartlegging og risikovurdering

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

29. april

Medlemsmøte/årsmøte

Gardermoen

NFFA

www.nffa.no

17-18. juni

Avfall Norges årskonferanse 2020

Lillestrøm

Avfall Norge

www.gyroconference.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

Pia Farstad von Hall (52)
er 1. november tilbake i KS
Bedrift, nå som fagleder for
Biogass Norge, etter å ha
hatt permisjon som politiker
på heltid i fire år. Farstad von
Hall har utdannelse innen
samfunnsøkonomi og har
jobbet med næringspolitikk
og kommunikasjon innen
bygg og anlegg og for
havnene i Norge.

Tom Reinhold Bäcker (57)
er ansatt som fagansvarlig
for farlig avfall hos ROAF
fra 1. november. Han var
tidligere seniorkonsulent hos
COWI, der han også arbeidet
med farlig avfall, blant annet
som kursholder og som
hovedansvarlig for COWIs
veileder om innlevering og
deklarering av farlig avfall. 
Han har også administrert
flere returordninger, blant
annet for spillolje og TRI.

Fått ny jobb? Eller ansatt noen? Send en mail med noen ord og

bilde til astri.klovstad@norsk-skogbruk.no og få det synliggjort i
denne spalten.

Forbrenningsskatt vedtatt i Sverige
Forslaget om å gjeninnføre
skatt på avfallsforbrenning
ble vedtatt av den svenske
Riksdagen 4. desember,
med Sosialdemokratenes,
Centerpartiet og Liberalernas
stemmer. Dermed blir det en
skatt på 75 kroner pr tonn
fra 1. april, til tross for stor
motstand fra Avfall Sverige
og andre sentrale bransjeorganisasjoner, som mener
dette ikke vil føre til mer
materialgjenvinning, bare økte
kostnader og problemer.
– Å komme med enda en
skatt som rammer fjernvarme og elproduksjon går
helt på tvers av samfunnets
behov. I en situasjon der
elektrifiseringen gjør byene
og tettstedene stadig mer
avhengige av fjernvarme for
å avlaste el-nettet vinterstid,
er dette merkverdig og helt
i strid med Energiöverens-

kommelsen (et bredt forlik
om energipolitikk, vedtatt
i Riksdagen i 2016),
sier Ulf Kullh på Avfall
Sveriges nettsider. Han
er strategi- og utviklingssjef ved Umeå Energi og
leder for Avfall Sveriges
arbeidsgruppe for energi
gjenvinning.
Skattesatsen 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. Dette er
beregnet å gi 240 millioner
i inntekter i 2020, 420
millioner i 2021 og 530
millioner i 2022. Sverige
gjeninnfører dermed en
skatt som ble fjernet i
2010.
J.B.

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
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Byggavfallskonferansen 2020 om avfallsforebygging og materialgjenvinning

Restavfallet fra Innlandet
fortsatt til Eidsiva

Byggavfallskonferansen 2020
arrangeres i Oslo kongressenter 4. og
5. februar. Arrangørene venter 300
deltakere når konferansen arrangeres
for 12. gang. Hovedtemaene er
avfallsforebygging og materialgjenvinning. Sverre Valde, som er sekretariatog møteleder, sier at Byggavfallskonferansen 2020 vil se på hvordan
de ulike aktørene kan lykkes med
avfallsminimering og materialgjenvinning i praksis. – Det er et paradoks
at vi fortsetter overforforbruket av
våre begrensede ressurser samtidig
som «alle» snakker om det grønne
skiftet og sirkulær økonomi. Vi ønsker
å skape en møteplass hvor arkitekter,
rådgivere, entreprenører, avfallsaktører
og myndigheter møtes for å diskutere
konkrete løsninger. Det har vi fått godt
til på den kommende konferansen sier
Valde.
Konferansen åpnes av klima- og
miljøminister Ola Elvestuen. Mer enn
20 foredragsholdere skal i aksjon og
disse vil i tillegg til det over nevnte ta
for seg problemer knyttet til ombruk
av betong og anleggsavfall, digitalisering og aktualiteter om miljøgifter
og asbest i bygg og anlegg.

Eidsiva vant anbudet på restavfallet fra 250 000 innbyggere i
Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammer,
Gjøvik, Toten, Land, Hedmarken og
Sør-Østerdal, i konkurranse med flere
energiselskap. Anbudet er på 350
millioner kroner for de neste ni årene.
De fem interkommunale avfallsselskapene i Innlandet gikk i vår
sammen om å finne mottaker av
restavfallet. Anbudet til Sirkula,
Horisont, GLØR, SØIR og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap ble
vektet med 35 % på miljøvennlig
behandling og 65 % på pris. – Det var
flere tilbydere, men det beste fikk vi
fra Eidsiva Bioenergi, sier administrer
ende direktør Stein Giæver i Horisont
IKS i en pressemelding.
Eidsiva har siden anlegget på
Trehørningen ved Hamar sto klart i
2011, vært mottaker av restavfallet
fra fire av selskapene. Dermed har
avfallsselskapene kunnet samarbeide om transport mellom andre
anlegg som tar imot andre typer
avfall. Mjøsanlegget på Lillehammer
tar imot matavfall fra alle, og trevirke
sendes til Eidsiva i Elverum og Gjøvik.
Det gjør at bilene har kunnet ta med
lass også på retur. – Vi har sett stor

– Tilbakemeldingene etter tidligere
Byggavfallskonferanser viser at
deltakerne jevnt over er svært
fornøyde med konferansen og at den
gir dem oppdatert kunnskap som er
aktuell i deres hverdag. Det føler jeg
meg trygg på at vi har lyktes med
også denne gangen, avslutter Sverre
Valde. Konferansen arrangeres av
Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo,
NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF.
Fullstendig program finnes på www.
byggavfallskonferansen.no

Sverre Valde var møteleder på forrige
byggavfallskonferanse og skal være det
4-5. februar.

UNNGÅ FASTFRYSING AV SØPPEL

• Problemer med fastfrysing av søppel?
• Kan brukes overalt det er behov for å
hindre is: containere, lasteplaner,
transportbånd, matelommer +++
• Biologisk nedbrytbart – Svanemerket
• Ikke korrosivt
• Flytende – enkelt å sprøyte/legge ut
• Leveres i 20 liter kanner eller i 1000 liter
IBC

Referanse: Telemark Godslinjer AS
(brukt i containere i flere år)
Ta kontakt for mer info og bestilling

www.flatland.as
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nytte av å samarbeide om avfallet
fra innbyggerne våre, helt siden vi
gikk sammen om å bygge Mjøsanlegget i 2000, sier daglig leder Inge
Morten Haave i GLØR IKS.
Halvparten av energien som tas
ut av restavfallet på anlegget på
Trehørningen går til fjernvarmenettet i og rundt Hamar. Rundt en
fjerdedel blir til omtrent 230 GWh
strøm og den siste fjerdedelen blir
til damp som naboen Norsk Protein
bruker i for å dekke sitt energibehov.

Sjefer med nysignert avtale:
Fra venstre adm.dir. Stein Giæver i
Horisont, daglig leder Inge Morten
Haave i GLØR, daglig leder Bjørn
Erik Jønsberg i SØIR, direktør Ola
Børke i Eidsiva Bioenergi og adm.
dir. Grethe Olsby i Sirkula.
Foto: Lars Bjelvin, Eidsiva.

Renovasjonsetaten i Oslo
vil ha mer ombruk
Flere renovasjonsselskaper hadde
aktiviteter i den såkalte ombruksuka,
som skal være en motvekt til den
etterfølgende kjøpefesten Black
Friday. Blant disse er Oslo REN som
lørdag 23. november innviet et nytt
stort gjenbrukstelt på sin største
gjenvinningsstasjon Haraldrud.
Gitte Næss Grønner er ansvarlig for
ombruk i Renovasjonsetaten i Oslo.
Hun forteller at andelen av husholdningsavfallet som går til ombruk er
beskjedne 0,8 %, om man regner
inn alt avfallet som hentes hjemme
hos folk. – Av det som kommer på
gjenvinningsstasjonene er andelen
høyere, her på Haraldrud ligger vi
på rundt 2 %, men på Smestad er vi
oppe i 4 %, forteller hun.
Men det er definitivt et ønske
i hovedstaden om å øke denne
andelen, og et av tiltakene er altså
et nytt, stort og bemannet telt på
Haraldrud, der de ansatte på gjenvinningsstasjonen setter inn det som
vurderes å ha ombrukspotensiale.
Næss Grønner forklarer at Fretex og
Maritastiftelsen, som Oslo REN har
hatt et samarbeid med lenge, får
forsyne seg først av det som plukkes
ut. Men det blir altså mye tilbake som
har ombrukspotensiale.
Og interessen på åpningsdagen var
det lite å si på, før teltet ble åpnet
hadde det samlet seg en lang kø. Og
mange varer forsvant raskt. – Alt er

gratis, det eneste vi forlanger er
at folk oppfører seg ordentlig og
at alt som tas ut herfra blir veid.
Og så er det ikke adgang til å sette
noe til side, folk må ta med seg det
de skal ha med en gang, forteller
Næss Grønner.
J.B.

Gitte Næss Grønner passer på at det
som tas med fra det nye gjenbruks
teltet blir veid og notert.

Feiret 40 år med ny elbil

Oslos ordfører Marianne Borgen og UFF Norges styreleder Trond Narvestad
skinte om kapp fra lasterommet på den nye elbilen.

UFF (U-landshjelp fra folk til folk) i
Norge ble etablert 6. november 1979,
av frivillige som ville bidra i kampen
mot apartheid. På dagen 40 år etter
ble dette markert ved at organisasjonen tar i bruk en ny elektrisk lastebil
for innsamling av tøy i Oslo.
UFF har for lengst etablert seg som
en stor aktør innenfor ombruk og
gjenvinning av tekstiler. I fjor sørget
organisasjonen for ombruk av 21
millioner plagg, noe de mener sparte
atmosfæren for 47 400 tonn CO2. Og
nå skal også innsamlingen fra tøykontainerne spredt rundt i landet etter
hvert bli fossilfri. I fjor ble en biogassbil
tatt i bruk og gaven på 40-årsdagen
var en elektrisk innsamlingsbil som skal
gå i Oslo. Den skal rekke å samle inn 3,6
tonn tøy daglig, noe som betyr rundt
10 000 brukte plagg.
Overskuddet fra innsamling og salg
av brukt tøy går til bistandsprosjekter,
i alt har UFF Norge generert mer enn
460 millioner kroner til slike prosjekter
i løpet av de 40 årene. Og organisasjonens styreleder Trond Narvestad,
som har vært med fra begynnelsen, la
i sin tale vekt på at solidaritetsarbeid
betydde mer enn å gå i demonstrasjonstog. Det var også å bidra praktisk,
med å samle inn klær, sko og alt som

kunne brukes til flyktningeleirene
som oppsto rundt apartheid
statene Sør-Afrika og Rhodesia.
Etter hvert har arbeidet utviklet
seg til å omfatte bygging av skoler
og ikke minst lærerutdanning, både
i Afrika, Sør-Amerika og India. Og
med årene har arbeidet også fått
et stadig tydeligere miljøaspekt.
– Etter hvert har vi også innsett at
dagens nyproduksjon av klær og
sko skader de menneskene som
arbeider med det og har en stor
negativ miljøeffekt. Derfor er UFFs
innsamling og ombruk ikke bare et
utrykk for en praktisk solidaritet,
men også med på å ta vare på
jorden vår, sa Narvestad.
Oslos ordfører Marianne Borgen
var mer enn fornøyd med at nok en
transportaktivitet i hovedstaden
blir fossilfri. Hun foretok begeistret
snorklippingen som markerte at
el-bilen ble tatt i bruk. Det er for
øvrig en 14 tonns DAF, ombygget
til elektrisk drift hos nederlandske
Emoss. Den er utstyrt med en
batteripakke på 200 kWh og en
motor på 150 kW, noe som skal gi
en rekkevidde på 250 km, med en
nyttelast opp til 7,9 tonn.
J.B.

Norsk søppeltrål i Akerselva
Det norske selskapet Spill-Tech,
som leverer utstyr til oljevern og
-beredskap, utvider porteføljen til
også å samle opp søppel som flyter i
rennende vann. Under navnet PortBin
er det produsert oppsamlere som
har vært utplassert i flere norske
havner siden 2017. Nå kommer også
produktet PortBin TrashTrawl, som er
beregnet på elver.
Den første oppsamleren er solgt til
Bymiljøetaten i Oslo kommune og
plassert i Akerselva ved Vaterlandsparken. Systemet baserer seg på
såkalt høyhastighets lenseteknologi,
og lensene leder avfallet inn mot
oppsamlingsenheten som har en
storsekk av netting, Tømming skjer
to til fire ganger i uka, og det skal
være oppnådd gode resultater. – Det
er viktig at vi fanger opp avfallet i

Denne innretningen skal ha samlet opp
anselige mengder avfall fra Akerselva i
løpet av høsten.

elvene før det når havet og skaper
problemer der, sier Trond Lindheim
i Sandefjord-firmaet Spill-Tech.

Kilde: Pressemelding fra SpillTech

ESA undersøker Remiks i Tromsø
Har Remiksgruppen, som eies av
Tromsø kommune, fått ulovlig
statsstøtte for å håndtere avfall i
Tromsø? Det skal nå tilsynet ESA
finne ut av. «På bakgrunn av en klage
skal ESA undersøke om selskaper i
Remiksgruppen har fått fordeler som
andre aktører på markedet ikke har
hatt tilgang på», heter det i en pressemelding fra ESA. Overfor Nord24
opplyser ESA at det er arbeidsgiver
organisasjonen Norsk Industri som
står bak klagen.
ESA opplyser at de blant annet vil se
nærmere på om:
– Tromsø kommune betalte for mye
til Remiks Næring for innsamling av
industrielt avfall.
– Remiks Husholdning betalte for mye
til Remiks Produksjon for avfallsbehandlingstjenester.
– Om visse transaksjoner i 2010 og
2012, i forbindelse med opprettelsen
av Remiksgruppen, ble gjennomført
på markedsmessige vilkår.
Gjermund Mathisen, direktør for
konkurranse og statsstøtte i ESA,
sier til Nord24 at transaksjonene

man nå ser på er overføringer fra
kommunen til Remiksgruppen fra
opprettelsesåret 2010.
– Det dreier seg dels om kapital
overføringer, dels gjeldsover
føringer, dels løsøre, samt dels om
overføring av fast eiendom fra
2010, sier han. Administrerende
direktør i Remiksgruppen, Britt
Mathisen Limo, sier til Nordlys
at ESA naturligvis skal få alle
svarene de ønsker. – Men vi har
ikke fått noen av dokumentene
i saken ennå, vi har bare sett
denne pressemeldingen, så vi
vet ikke helt hva som står i selve
undersøkelsessaken. Inntil videre
venter vi litt i spenning her på
hva de ønsker at vi skal utrede
nærmere. Vi mener det ikke er gitt
overpris, og det ikke er gitt ulovlig
statsstøtte. Den oppfatningen har
vi også gitt uttrykk for tidligere.
Men vi har forståelse for at ESA
ønsker å være helt trygg i sine
avgjørelser, sier Limo.

Nordlys 05.12

Det siste tiåret har forskningen på
marin forsøpling tatt sjumilssteg.
Nå er tiden inne for å se på
resultatene - samlet.
Bli med på to lærerike dager på Hold
Norge Rent-konferansen i februar!
Påmelding finner du på
holdnorgerent.no
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Bare sorgen for papir, skrapjern noe opp
Returpapirprisene har falt videre og er nå på et uhyre lavt nivå. Skrapjern har tatt seg noe opp igjen.
TEKSTILER

Tekstilbransjen i Europa har
tatt resirkulering av tekstiler på
alvor. Men det stilles spørsmål
ved gjenvinning av plastbasert
klesfiber, f.eks. polyester.
Syntetiske fibre utgjør nå
mer enn 60 prosent av den
globale tekstilproduksjonen og
er en stor kilde til mikroplast i
naturen. Re:Newcell, i Sverige
har utviklet en separasjons
prosess, Blend Re:Wind som
gjør det mulig å gjenvinne klær
som består av blandingsfibre,
f.eks. bomull og polyester.
Gjenvunne fibre blir ny råvare i
tekstilproduksjonen.

PAPIR OG PAPP

Prisen på returpapir har falt
ytterligere og er nå på et
svært lavt nivå. Som følge av
Kinas lovendring falt prisene
i Storbritannia mellom 30
prosent i første halvår. Siste
kvartal har prisene stupt videre
og det opplyses at prisene
fortsatt er under betydelig
press på eksportmarkedene.
Eksportprisene fra UK
på bølgepapp har falt 35
prosent og blandet papir 40
prosent siste tre måneder. For
fraksjonen low grade mixed
paper opererer nettstedet
letsrecycle.com med
eksportpriser ned til minus
10 £ pr tonn i november, det
er altså snakk om gate fee.
Bølgepapp ligger i området
20-35 £ pr tonn, mens
trykkfraksjonen har holdt seg
noe bedre og eksporteres for
55-65 £ pr tonn.

PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt har sikret seg nye
sorteringsavtaler for husholdningsplast for 2020-2021,
med tre sorteringsanlegg i
Tyskland og ett i Finland. De
nye avtalene gir økt kapasitet
slik at hente- og leveransesituasjonen bedres. I Norge er
et nytt gjenvinningsanlegg
RePlast iferd med å etableres
i Kristiansund av lokale investorer. Ringnes informerer om
at plastflasker for Imsdal vann
nå skal lages av 100 prosent
resirkulert plast.

JERN OG METALL

Omsetning av jern- og metallskrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene
vil 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 4. desember er prisene
per tonn (omregnet til NOK):
•
•
•
•

aluminium NOK 16 539		
opp 6 % fra 16.oktober
kobber
NOK 53 364		
opp 2 % fra 16.oktober
bly
NOK 17 292		
ned 13 % fra 16.oktober
sink
NOK 20 392		
ned 9 % fra 16.oktober .

Skrapjernprisen er per
4.desember NOK 1205,en oppgang på rundt
50 prosent fra 17.oktober.

VÅTORGANISK 			
AVFALL

For matrester som brød og
bakervarer fra næringsmiddel
industri 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 jordog kompostprodukter. Her
framgår det at etterspørselen
er økende, men at prisene er
relativt lave. Kompost selges
for i snitt 100 kroner pr tonn,
med variasjon fra mindre enn
null opp til 300 kroner pr tonn.
Kompost i småemballasje kan
oppnå høyere priser.
Våt biorest fra biogassanlegg
har gjennomgående negativ
verdi, i snitt minus 11 kroner pr
tonn med variasjon fra null til
minus 67 kroner. Tørr biorest
har positiv verdi, her ligger
prisen mellom 0 og 20 kroner
pr tonn. Det understrekes at
tallene for biorest er basert på
et ganske lite datagrunnlag.

TREVIRKE

En viss nedgang i prisene
på jomfruelig trevirke har
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.

Ifølge den ukentlige publikasjonen EnergiRapporten ble
prisen på pellets justert opp
fra 37,3 til 40,4 øre pr kWh for
bulkleveranser fra 1. oktober.
Flisfraksjonene har uendret
pris, 26 øre pr kWh for flis med
mer enn 35 prosent fuktighet,
og 28 øre for flis med mindre
enn 35 prosent fuktighet.
For trebriketter ble prisen 1.
november justert ned fra 24,7
til 22,7 øre pr kWh, for fulle
lass fritt opplastet ved fabrikk.
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.

GLASS OG 			
METALLEMBALLASJE

Stadig flere kommuner
innfører henteordning hos
husholdningene av glassog 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 glass
emballasje ligger etter tre
kvartaler godt over fjorårets.

En riktig god jul og et godt nytt år.
Fremtiden er elektrisk!

www.batteriretur.no

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

Baksiden

ANNONSE

God jul og velkommen!

Året 2019 avsluttes med et brak for Sirkel. I november startet produksjonen i vårt splitter nye
gjenvinningsanlegg på Øra Fredrikstad, og i løpet av desember stenger vi ned det gamle anlegget
på Onsøy etter 27 års drift.
Med det nye anlegget er vi godt rustet for fremtiden både når det gjelder kapasitet og økende
kvalitetskrav, sier Morten Sundell, administrer
ende direktør i Sirkel Glass.
Anlegget på Øra er verdens mest moderne
anlegg for sortering av glass- og metallemballasje. Det er investert i teknologi for «fine
sorting» som gjør det mulig å sortere små glassbiter. Dette gjør at vi kan levere enda mer glass til
produksjon av ny emballasje.
For Sirkel er det viktig å ta samfunnsansvaret
på alvor. For oss betyr det å investere i verdikjeden for å sikre at emballasjen som blir kilde
sortert blir materialgjenvunnet til nye produkter.
Kvalitetskravene for resirkulerte råvarer er økende
for alle materialslag og kravene til glassgranulat
er meget strenge.
- Vi forholder oss til ekstreme krav allerede i

dag. Glassgranulatet vi selger til glassverk skal
inneholde maks 2 gram stål per tonn og 20
gram KSP (keramikk, stentøy og porselen) per
tonn glassgranulat, sier Jacob Smith, direktør
for innsamling og gjenvinning.
Innsamlet mengde har vært økende
de siste årene. Innsamlingsordningen for
glassemballasje er Norges mest effektive
med en returgrad på 93 %. De kommunale
renovasjonsvirksomhetene er meget offensive og innfører forbrukervennlige ordninger
i store deler av landet. Over 50 % av Norges
befolkning har tilbud om hjemmehenting av
glass- og metallemballasje og andelen øker
jevnt og trutt. I områder med hjemmehenting
er innbyggerne ekstra flinke til å sortere. I
analyser finner vi praktisk talt ikke glassemballasje i restavfallet.

– Dette er meget gledelig og det viser at
forbrukervennlige løsninger også er bra for
miljøet, en ren vinn-vinn situasjon for folk og
miljø, sier Smith.
Etableringen på Øra er ikke tilfeldig. Her
finnes en av landets største klynger av gjenvinningsaktører, noe som gir unike muligheter for
samarbeid og innovasjon.
– Vi ønsker alle en god jul og takker alle
våre samarbeidspartnere for året som har gått.
Det er en glede å ønske våre leverandører og
medlemmer velkommen til å besøke oss på
nyåret, avslutter Sundell.

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

