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Bør ikke gjenta seg 
� Som i fjor ble det en dårlig høst for retursystemet for EE-avfall. 
Regelverket gjør det så vidt vi forstår mulig for de fire involverte
returselskapene å påberope seg å ha ivaretatt sine forpliktelser – uten 
at alt avfallet blir hentet. Resultatet er opphopning av avfall på de
kommunale mottaksplassene, særlig  de som ligger langt fra 
behandlingsanlegg. Hos forhandlerne – som også har plikt til å ta imot
EE-avfall – har hentingen gått sin gang. Det er naturlig, det er disse
som genererer inntektene i systemet ved salg av nye EE-produkter, og
som representerer returselskapenes medlemmer. At de ikke har vært
særlig ivrige etter å fortelle kundene om plikten til å ta imot EE-avfall,
er en annen sak.

For mange er de kommunale gjenvinningsstasjonene fortsatt det
naturlige sted når man skal kvitte seg saker som ikke går ned i avfalls-
beholderen, uten å kjøpe noe nytt. Kommunene har plikt til å ta imot,
det gjelder også EE-avfallet, selv om dette er omfattet av produsent-
ansvar. Det er selvsagt fornuftig, men det er like soleklart at 
kommunene må bli kvitt EE-avfallet igjen uten å pådra seg ytterligere
arbeid og kostnader.

Vi forventer derfor at de involverte returselskapene klarer å bli enige
om et opplegg som gjør at vi unngår det samme sirkuset neste høst.
Om det ikke er mulig uten en endring av EE-forskriften, så må den
endres. Men et clearingsystem som sikrer et økonomisk og miljømessig
bra opplegg for henting i vårt langstrakte land, burde man klart 
å etablere uten myndighetenes hjelp. Det må sies å være et nederlag
for de involverte parter og personer at man ikke har klart å finne ut 
av dette i løpet av det året som har gått siden forrige runde med
hentestopp og beskyldninger. Det bør i hvert fall være siste gang 
kommunene opplever at henteordningen forsvinner tidlig på høsten.
Produsentansvar er en praktisk tilpasning av “forurenseren betaler”-
prinsippet, og kan være en rettferdig og kostnadseffektiv metode for 
å få kontroll med miljøfarlige fraksjoner med negativ verdi. Men det er
ikke den eneste måten å løse problemet på. Kommunene kan jo for 
eksempel komme til den erkjennelse at det gir bedre forutsigbarhet 
og mindre plunder å selv sørge for behandling av EE-avfallet. Det bør
returselskapene ha i bakhodet når de nå 
forhåpentligvis møtes for å få til et opplegg 
som fungerer i 2011.
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Avfallshandel vil ta 
italiensk avfall til Norge
Dagsrevyen spanderte hele 
fem minutter på nyheten 
"Oslo skal kjøpe avfall fra
Napoli" lørdag 27. november.
Virkeligheten er litt mer
nyansert.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Det er regionalmyndigheten i Campania
som har bedt om tilbud på behandling av til
sammen en million tonn avfall. Campania er
en region – som tilsvarer et fylke her – i Sør-
Italia og Napoli er en av fire provinser. Det er
meglerselskapet Avfallshandel som har gitt
tilbud på behandling av 80 000 tonn av
dette avfallet, og som har forespurt Energi-
gjenvinningsetaten i Oslo (EGE) og 
Hafslund Miljøenergi AS i Sarpsborg om de 
er interessert i å motta avfall.

NESTE VINTER
Daglig leder i Avfallshandel er Espen Aubert.
Han forteller at det i første omgang er snakk
om noen ”testbåter” på rundt 4 000 tonn
hver, for å se om avfallet er egnet for de 
aktuelle anleggene, og altså 80 000 tonn
dersom det er vellykket. 

– Vi må vel innse at ting tar tid og at
tyngden av kvantumet i tilfelle vil komme
neste fyringssesong, sier Aubert. Da er jo
også Oslos nye ovnslinje på Klemetsrud
kommet i drift. 

AVFALL NORDOVER
– Det er jo nå overkapasitet på forbrenning
både her og i Sverige. Da er det et godt
miljømessig prosjekt å frakte avfall fra 
områder som har problemer med å bli kvitt
det. Napoli er jo et iøynefallende eksempel,
men avfallet i gatene utgjør kanskje 5 000
tonn og er en svært liten del av anbudet 
som er lagt ut, sier Aubert. Han tror vi vil 
se mer import av avfall fra Sør-Europa og 
Storbritannia i årene som kommer. 

– Men England har fortsatt så mange
deponier i drift at betalingsviljen der er
relativt liten, sier Aubert, som selvsagt ikke
vil si noe om hvilken pris Avfallshandel har
tilbudt regionalmyndigheten i Campania.  
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25 ÅR
- for et bedre miljø!

I 25 år har Euroteknikk vært en ledende leverandør av avfallsteknisk utstyr og
fremtidsrettede løsninger på avfallsbehandling for norske kommuner, offentlige
etater, industri og næringsliv for øvrig.
Gjennom hele denne perioden har langsiktighet vært en grunnleggende del av
vår filosofi, og vi har hele tiden hatt fokus på å utvikle og fornye oss sammen
med markedet og våre leverandører.
Vi takker alle våre kunder for den tilliten vi er blitt vist, og går inn i fremtiden
med ett overordnet mål: Å bli enda bedre, til beste for våre kunder og miljøet.

Velkommen med på ferden!

WMS
Waste Management Solutions

Les mer på www.reknes.no eller kontakt oss på 70 19 80 80 

Vi ønsker alle våre kunder og 
samarbeidspartnere en riktig God Jul 
og et fremgangsrikt Nytt År!

Vi gleder oss til det nye året og ser frem til 
å lansere en rekke innovative løsninger 
for avfallsbransjen.

PÅ TUR
Dagsrevyen fokuserte veldig på Oslos rolle, og
intervjuet EGEs kommunikasjonssjef Jannicke
Gerner Bjerkås. EGE har etterpå lagt ut 
en presisering på sine hjemmesider. Her 
bekreftes at direktør Helge Heier og markeds-
direktør Øystein Ihler  i EGE har vært  
i Napoli sammen med Hafslund Miljøenergi 
og Avfallshandel for å vurdere forholdene. 
Og om avfallet heter det:

Avfallet det er snakk om er friskt (ikke fra
deponi) avfall som blir kvernet, og deretter
kjørt gjennom en trommelrist. De våte 
fraksjonene som blir igjen etter denne 
prosessen, blir harmonisert og deponert. 
Den tørre resten blir ballet, og det er denne
tørre resten det er snakk om å motta.

Det heter videre at det er i alles interesse
at EGE får fylt opp forbrenningskapasiteten
med fornybar energi til fjernvarmeproduksjon
for Oslos befolkning.

Espen Aubert tror mer avfall fra Sør-Europa 
og England vil finne veien til nordiske
forbrenningsanlegg i årene framover. 

Markedsdirektør Øystein Ihler (til venstre) 
og direktør Helge Heier i EGE har vært 

i Napoli og vurdert avfallet.
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� – Nei, overhode ikke. Vi har i 2010 klart
å balansere vårt produsentansvar etter at
vi i flere år har gjort en jobb andre har fått
betalt for. Nå har også andre måtte ta sitt
ansvar og myndighetene har kommet på
banen. Så er jeg kanskje litt skuffet over
at vi ikke klarte å ordne opp etter fjorårets
hentestopp, men måtte gå til samme skritt
i høst, og over at folk som ikke har fulgt
med i timen har kommet med monopol-
beskyldninger mot oss. Våre avtaler med
kommunene er ikke eksklusive. 

Den utløsende årsak til turbulensen rundt
EE-avfallet er egentlig at landets desidert
største forhandler, Elkjøp, har skiftet
returselskap. Fram til og med 2008 var 
Elkjøp medlem hos Elretur og dette ga
store innsamlingsforpliktelser. I 2009 og
2010 har Elkjøp vært medlemmer hos
Ragn-Sells Elektronikkretur, uten at dette
selskapet, ifølge Ervik, klarte å øke sin
innsamling tilsvarende. Og fra neste år
ønsker Elkjøp å bruke det nyetablerte 
selskapet ERP Norway (se side 10), som 
for lengst har søkt om godkjenning som
returselskap. 

– Da kommer det en ny sterk aktør
trampende inn i bedet deres?
– Elretur hilser alle nye aktører vel-
kommen, men først bør regelverket endres
slik at alle får de samme rammevilkår. 

– Alle synes nå å være enige om at 
EE-forskriften bør endres. Hva er det 
som skal til?
– Først og fremst må sertifiseringskravene
til nye og eksisterende returselskaper

skjerpes. I dag er det mulig å spekulere i
at man for enkelte varegrupper kan nøye
seg med å samle inn 60 prosent av sine
for pliktelser uten å få noen riper i lakken.
Nå har riktig nok Klif i møte med bransjen
krevd at det skal samles inn 100 prosent,
men den juridiske hjemmelen for dette er 
i beste fall uklar. Dernest synes jeg krav
om deltakelse i en clearingordning må inn
i forskriften. Om denne blir finansiell eller
fysisk – altså at man får tilkjørt avfall –
spiller ingen rolle.

– Vil ikke et slikt samarbeid irritere 
Konkurransetilsynet ytterligere?
– Nei. Vi kan konkurrere om medlemmene,
og på behandling, rapportering 
og tilgjengelighet. Å skylde på 
Konkurransetilsynet, slik RENAS gjør, 
vitner om motvilje til endring (se side 11).
Vi har presentert det danske systemet 
for Klif. Der har man noe som heter 
Dansk Producent Ansvarssystem, som
tildeler kommuner til det enkelte 
returselskap. Det vil ikke være noe 
problem å få EE-registeret, som sitter 
med alle data, til å utføre tilsvarende 
i Norge. 

– Dere ble innkalt til møte med Klif 
i begynnelsen av måneden og om man
leser pressemeldingene som er sendt ut 
i etterkant, ser det ut som alt er harmoni
og i skjønneste orden?
– Alle aktørene er enige om å ta sitt 
ansvar i 2010 for å løse den aktuelle
situasjonen. Men om ikke reglene endres
kan samme situasjon oppstå neste høst. 
Vi i returselskapene burde snarest sette 

oss ned for å diskutere hvordan vi skal 
løse neste års utfordringer.

– I fjor på denne tida var det dårlig
stemning mellom returselskapene, 
med beskyldninger om overrapportering
og økonomiske krav. Er atmosfæren 
bedre nå? 
– Noe oppgjør for vår historiske over -
oppfyllelse av forpliktelsene har vi ikke
fått. Jeg tviler likevel ikke på at det nå er
intensjoner om å ta sitt rettmessige ansvar
i alle de fire selskapene. Men regelverket er
som sagt ikke godt nok.

– Er det ikke rått parti at bransjeeide
non-profit selskap konkurrererer med
datterselskaper i internasjonale konsern? 
– Eierskapet bør egentlig ikke ha så mye 
å si. Det er klart at et børsnotert selskap
med kvartalsrapportering kan ha større
fokus på kortsiktige resultater. Men med et
klart regelverk bør ikke det være noe
problem. Jeg tror vi vil se flere inter -
nasjonale aktører etter hvert som 
EE-avfallsbehandling vokser fram i stadig 
flere land. Dette er en raskt voksende
bransje.

Turbulensen rundt EE-avfallet har medført
at Klif har gjennomført en grundig revisjon
av de fire returselskapene. Som tidligere
omtalt førte denne til at Ragn-Sells 
Elektronikkretur nær mistet god -
kjenningen. Nylig forelå rapporten 

Direktøren som sa stopp
Stig Ervik er direktør i returselskapet Elretur. I fjor høst nektet han å ta imot mer EE-avfall
enn medlemmenes markedsandel tilsa og kom med kraftige beskyldninger mot konkurrentene.
Dette har siden utløst et skred av begivenheter innen bransjen og betydelig større 
oppmerksomhet fra myndighetene. Angrer han på hele greia?

– Å skylde på Konkurransetilsynet 
slik RENAS gjør, vitner om motvilje 
til endring..

� STIG ERVIK � ELRETUR-SJEF � RETURNERER KRITIKKEN

AV JOHS. BJØRNDAL
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for Elretur, også denne med en  rekke avvik,
både på innsamling, behandling og
rapportering. 

– Kontrollen kom vel ikke akkurat som
julekvelden på kjerringa, hvorfor har dere
ikke ryddet opp i eget hus?
– Jeg må innrømme at det ble flere punkter
enn vi forventet og selv om jeg kunne
tenke meg å diskutere enkelte av dem med
Klif, er jeg ydmyk på at vi er nødt til å 
forbedre vårt kontrollapparat. Vi er en liten
administrasjon med mange leverandører 
og underleverandører både på transport og
behandling. Men vi er glade for at Klif har
gått detaljert til verks og gjort en nøyaktig
jobb, og skal selvsagt gjøre vårt ytterste for
å lukke disse avvikene. 

– Det arbeides med å fase ut miljøgifter
fra alle typer produkter. Vil EE-avfallet
etter hvert bli slik at det ikke er
nødvendig med returselskaper som sørger
for miljøriktig håndtering?
– Det ligger i tilfelle langt fram. Flere
produsenter klarer å utvikle sine produkter 
i riktig retning, men totalt sett er vi langt
fra i mål. Ikke minst ser vi at fokuset på
energisparing fører til økt bruk av
miljøgifter i produktene, for eksempel
sparepærer og LCD-skjermer med kvikksølv.
I tillegg er det økt fokus på gjenvinning av
råvarene i EE-produktene, det er også en
viktig oppgave for returselskapene.

– Miljøgiftsutvalget foreslår pant på 
småelektronikk og lyspærer. Er det en 
vei å gå?
– Jeg tror man bør tenke seg om to ganger
før man lanserer noe slikt. Da tror jeg mer
på å introdusere en ny fraksjon ved henting
av husholdningsavfallet. I Danmark legges

– Hvorfor det?
– Jeg har jo vært med på å spre mye
elektronikk og miljøansvaret appellerte. 
Jeg trodde kanskje at retursystemet var litt
mer innkjørt enn det viste seg å være, men
det har jo på den annen side gjort jobben
mer spennende og utfordrende at det var
mye å ta fatt i. 

– Hva bør egentlig skje nå for at det ikke
skal bli samme kaos med innsamlingen
neste år?
– Først bør vi i returselskapene sette oss
ned og diskutere utfordringene vi står over-
for. Dernest bør vi få på plass et velfunger-
ende clearingsystem som alle 
kan godta. Det vil være bra både økonomisk
og miljømessig. 

En god del av den energien Stig Ervik ikke
får tatt ut i jobben, blir avlevert på sykkel -
setet. Mannen er bosatt på Jessheim, men
sykler de fire milene inn til arbeidsplassen
på Helsfy<r to-tre ganger i uka om
sommeren, i blant også om vinteren.
Dermed er det ikke mulig å unngå å komme
i form. I fjor syklet han Trondheim-Oslo 
på imponerende 14 timer og 52 minutter
sammen med en gruppe fra Oppdal. 
Familie har han også, to jenter på 22 
og 20 år studerer henholdsvis i Trondheim 
og Oslo. 

brukte batterier i en pose på toppen av 
papiravfallet, slik får man samlet inn mer
batterier enn i noen andre land. Dette kan
utvides til å gjelde småelektronikk også. 
Vi kommer ikke ta noe initiativ i saken,
men stiller gjerne opp med praktiske 
løsninger og tar selvsagt gjerne imot 
avfallet. Men skulle det bli aktuelt med
pant på for eksempel mobiltelefoner bør
operatørene komme på banen, det er jo
Telenor og Netcom som er de store 
pusherne når de selger telefoner for 
1 krone. 

Her beveger vi oss inn på et område Stig
Ervik kjenner godt fra tidligere. Han har
nemlig vært sjef for både Datavarehuset og
Telehuset. Men før det vokste 47-åringen
opp på Frøya, som altså er en øy i 
Sør-Trøndelag. Ikke mer enn 17 år 
gammel vervet han seg til Forsvaret 
og gikk blant annet på Hærens tekniske
fagskole på Jørstadmoen. 

– Jeg har til og med etset mine 
egne kretskort, sier han fornøyd. Etter syv
år i grønne klær holdt det, og den unge
mannen ble serviceingeniør i GPI Wang,
som leverte det som ble kalt stormaskiner.

I 1995 ble Stig Ervik daglig leder i
Datavarehuset i Trondheim, men det gikk
ikke lenge før Christen Sveaas, som hadde
kjøpt Datavarehuset som konkursbo, 
ville ha mannen til Oslo for å lede hele 
butikken. Etter hvert ble det fusjon med
Telenor-eide Telehuset, der Ervik var med
på en kraftig omstrukturering av Telehuset.
Etter dette etablerte han sitt eget selskap,
Stig Ervik Consulting, som i syv år var 
engasjert i ulike "turnaround-prosesser",
som han sier. Før han altså ble direktør 
i Elretur sommeren 2008.

Telefon: 74 28 17 65 - E-post: post@namdalressurs.no – www.namdalressurs.no

POTTINGER ECO

NYHET I NORGE!
• Komprimaterer med vekt og

adgangskontroll 
• Utskiftbart seil med valgfri dekor
• Størrelser fra 15 - 22 m3
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Megling og rådgivning ved 
logistikk og omsetning av avfall
Bergen Avfall er et kompetansesenter som hjelper bedrifter og andre virksomheter med 

Waste management
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� I et brev til Klif datert 
7. oktober advarer RENAS-sjef
Gunnar Murvold mot et slikt
opplegg. Her står det blant
annet: 
RENAS er av den oppfatning at
et system som bygger på en
”Clearingløsning” vil kunne
være i strid blant annet med
konkurranselovens forbud mot
konkurransebegrensende sam-
arbeid. Dette synet er 
tidligere formidlet til aktører 
i bransjen, og til Klif og 
Konkurransetilsynet.

I brevet refereres til en avtale
mellom Elretur og Ragn-Sells
Elektronikkretur (RSE), om over-
føring av forpliktelser for 2010.
En slik praksis mener RENAS 
er uheldig:
RENAS er av den oppfatning at 
enhver form for samarbeid
mellom konkurrerende retur -
selskaper, det være seg 
utveksling av data over inn-
samlede mengder, fordeling 
av allerede innsamlet avfall,
informasjon om priser eller 
avtaler om fordeling av hente-
områder og/eller hentetider
med tilhørende overføring av 
betaling, vil gi en svekkelse
eller bortfall av konkurranse 
i markedet. Det er i denne

sammenheng ikke relevant
hvordan slikt samarbeid 
omtales, det være seg som
”clearingløsninger” eller
annet.

RENAS mener ikke at et 
clearingsystem vil sikre 
forutsigbarhet og at alt avfall
blir hentet, tvert imot:
En fordeling av markeder slik
vi nå ser skjer gjennom av-
talen mellom RSE og Elretur,
vil føre til at drivkraften for å
samle inn så mye avfall som
mulig bli betydelig mindre, og
være skadelig for konkurransen
i markedet. Avfall kan bli
stående igjen ute hos avfalls-
besittere, avfall som ingen av
returselskapene ønsker å
hente. Dette fordi det trolig 
vil være enklere og billigere 
å kjøpe mengder avfall fra 
et returselskap som har 
over oppfylt sine innsamlings -
forpliktelser fremfor å samle
inn avfallet selv, heter det.

Brevet avsluttes med en 
oppfordring til Klif om en snarlig
prinsipiell gjennomgang og
vurdering av den praksisen 
som nå synes å være i ferd 
med å utvikle seg.

Fredrik Eide Aass er direktør
for Stena Recycling as, landets
største aktør innen transport
og gjenvinning av EE-avfall.
Han er naturlig nok lite 
begeistret for den uregel -
messige innkjøringen av 
EE-avfall.

AV JOHS. BJØRNDAL

– De gjentatte hentestoppene fører til en
uholdbar situasjon for oss og våre ansatte.
Vi har investert tungt i anlegg og har 
55 ansatte innenfor transport, mottak og
behandling av EE-avfall. Når vi på kort
varsel får beskjed om at vi ikke får det 
kontraktsfestede avfallet, skaper det selv-
sagt en vanskelig situasjon. Vi har sendt 
ut permitteringsvarsel til ansatte, vi må
kansellere avtaler med innleide 
transportører og emballasjelogistikken 
går heller ikke opp. Det blir rett og slett
vanskelig for bransjen å tilby den stabilitet
som skal til for å holde på dyktige folk når
vi skal være offer for aktørenes tautrekking

på denne måten,
sier Eide Aass.   

– Men har ikke
situasjonen 
bedret seg nå?
– Jo, men det er
ikke bare å skru
dette systemet
av og på. Biler
kan være 
om disponert 
og plutselig
kommer det
store mengder
og vi må sette
på overtid. 
Vi trenger 
forutsigbarhet.
Returselskapene
må nå avklare
seg imellom hvilket ansvar de har og
myndighetene må kontrollere at det faktisk
følges opp. Jeg skal ikke komme med 
løsningen, men det finnes modeller andre
steder i Europa som fungerer godt. 

RENAS vil ikke 
ha clearing
Mange røster har hevet seg for å få til et såkalt
clearingsystem for håndtering av EE-avfallet. 
Det betyr kort fortalt en utjevningsordning som
gjør at de fire returselskapene slipper å hente 
sin andel av avfallet i hver kommune, men kan
fordele innsamlingen seg imellom og balansere
regnskapet ved å utveksle enten avfall eller
penger. Men returselskapet RENAS vil ikke ha det.

AV JOHS. BJØRNDAL

– Uholdbar situasjonNytt retur -
selskap
ERP (European Recycling Platform), som er
Europas største returselskap for EE-avfall,
har søkt Klif om godkjennelse for selskapet
ERP Norway. Så snart det blir godkjent, vil
landets største forhandler, Elkjøp, gå inn 
i dette.

� Ifølge miljødirektør Helge Åmotsbakken har Elkjøp har en
markedsandel på rundt 30 prosent på forbruker-elektro, noe
som tilsier at selskapet skal sørge for innsamling og behand-
ling av om lag 25 000 tonn EE-avfall. Fram til og med 2008
var kjeden medlem hos Elretur. De to siste årene har selskapet
vært medlem i Ragn-Sells Elektronikkretur, men denne avtalen
er nå sagt opp med virkning fra nyttår. 

– Vi er opptatt av at det skal være konkurranse på dette
markedet, men vi er også opptatt av forutsigbarhet. Ved å få
inn en solid og ressurssterk aktør vil vi bidra til å få på plass
en nasjonal clearing og et opplegg som sikrer kommunene
henting. Vi er klare til å sette i gang en prosess i samarbeid
med Avfall Norge. Det må bli slutt på eksklusive henteavtaler
hos kommunene, sier Helge Åmotsbakken.

ERP er eid av store aktører som Electrolux, HP og Sony og
er Europas største returselskap for EE-avfall. – Selskapet har
allerede samlet inn en million tonn. Vi er medlem hos dem i
Danmark og Finland og har gode erfaringer, sier Åmotsbakken. 

Ragn-Sells
satser videre
� Ragn-Sells Elektronikkretur har den dagen dette skrives
frist til å dokumentere at avvikene ved Klifs revisjon i vår er
rettet opp. Og fra nyttår mister returselskapet sitt desidert
største medlem, Elkjøp. Daglig leder Thor Christian Wiik
Svendsen er likevel optimist. 

– Vi har nedlagt et stort arbeid og løst en del problemer, 
så vi regner med å beholde vår godkjenning. At vi har langt
mindre forpliktelser i 2011, og dermed mindre kvantum, er
naturligvis riktig. Men vi satser framover og har lagt en 
trårsplan der målet er å ha 25 prosent  markedsandel i 2013,
sier han. 

– Og vi har tatt et hovedansvar for å løse den vanskelige
situasjonen nå i høst, vi har samlet inn langt mer enn vi var
forpliktet til. Og vi vil gjøre vårt for å unngå at kommuner og
andre blir skadelidende i framtida, sier Wiik Svendsen. 
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Fredrik Eide Aass i Stena 
Recycling mener retur -
selskapene for EE-avfall

snarest må avklare hvilket
ansvar de har. 

Fylkesmannen kontrollerte i vår 206 
forhandlere av EE-produkter i ti fylker.
Resultatene viser at 26 prosent av 
forhandlerne ikke har godt nok mottaks-
system for småelektronikk, mot sju
prosent  i fjor. Over halvparten 
(54 prosent) oppfyller heller ikke plikten
de har til å informere kundene om at 
avfallet ikke skal kastes sammen med
annet avfall og at butikken tar imot 
avfallet gratis. Tilsvarende tall i fjor 
var 
39 prosent.

– Resultatet er uholdbart. Vi forventer
at den enkelte forhandler gjør
nødvendige tiltak, men også at de 
bakenforliggende ansvarlige, de store
kjedene for salg av slike produkter, 
tar et overordnet ansvar for at deres 
butikker etterlever reglene, sier 
Ellen Hambro, direktør for Klima- 
og forurensningsdirektoratet.

Forhandlerne
får også kjeft
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Renas-direktør Gunnar Murvold
synes innføring av pant på
småelektronikk, lysstoffrør 
og sparepærer er et svært 
dårlig forslag. 

� – Myndighetene har ikke greid å få 
forhandlere til å følge dagens regelverk, 
11 år etter at det trådte i kraft. Da blir det
mildt sagt underlig om de skal lage et nytt
regelverk for å løse problemet , sier han.

– Svært mange butikker gir blaffen i den
lovpålagte plikten til å samle inn kasserte
lyspærer og andre elektriske produkter. 
Å innføre pant for å øke innsamlingsgraden
vil være å skyve kostnaden for butikkenes
unnfallenhet over på importører og
produsenter, mener Murvoll. 

Avfallsforskriften pålegger alle butikker
som selger elektriske produkter å ta 
kasserte produkter i retur for miljøriktig 
behandling, og informere om ordningen.
Dette kravet kom i 1999. Produktene som

samles inn skal leveres videre til retur -
ordningen som blir finansiert av 
importørene. Men kontroller fra
myndighetene har gjentatte ganger vist 
at butikkene ikke gjør som de skal. 
Og dagligvarehandelen har vært dårligst i
klassen. De aller fleste lyspærer som selges
i Norge kommer fra en dagligvarebutikk.
Tidligere i høst foretok NRK en undersøk-
else i Oslo-området, som viste at kun to av
20 besøkte butikker tok imot kasserte 
lyspærer. Og i oktober sendte Klif ut en
pressemelding om det nedslående resultat
av kontrollen av 200 forhandlere. Mer enn
halvparten dropper pålagt informasjonsplikt
til kundene og 26 prosent har for dårlig
mottak og lagring av EE-avfallet. Resultatet
er også dårligere enn ved tilsvarende 
kontroll i fjor.

– Men forhandlerne får som regel ikke
noen reell straff for disse forholdene. Og
det er nettopp dette de har tilpasset seg.
Lyskildeimportørene har tatt sin del av 
ansvaret, og dermed kostnaden, helt fra
starten av. Om de nå også skal måtte 
betale for at forhandlerne bryter lovverket,
blir det helt absurd. Så lenge myndighetene

– Følg heller opp dagens regelverk

Renas-direktør Gunnar Murvold vil heller
at myndighetene skal følge opp dagens

regelverk enn å innføre et nytt.

Presse

– fordi vi er best –

Adresse: Østre Lohnelier 81, 4640 Søgne • Telefon: 38 05 44 55 • Faks: 38 05 44 56 • Epost: ibulk@ibulk.no

www.ibulk.no

Gjennom vår østerrikske leverandør Austropressen, kan vi tilby presser i alle utførelser. 

I vårt produktspekter finner vi blant annet helautomatiske kanalballepresser, med presskraft fra 16 til

135 tonn. Pressene er av meget høy kvalitet og har lave vedlikeholds- og driftskostnader. De kan

leveres med en rekke ekstrautstyr som innvendig utskiftbare sliteplater, kjøling og oppvarming av 

hydraulikk, transportører og innmatingstrakter i alle varianter, lengre utløpskanal etc.

Alle pressene tilbys med kjente komponenter fra Siemens, Bosch Rexroth etc for enkelt og problem-

fritt vedlikehold. Vi kan også levere presser i andre utførelser, som manuelle vertikale presser, 

mindre horisontale halvautomatiske presser, fatpresser osv.

Sammen med våres service personell og vår egen ingeniørstab, er vi kapable til å foreta både 

montering av nye presser og demontering av evt 

eksisterende presser, samt utføre service og vedlikehold 

med eget service mannskap. Dette medfører korte 

responstider, god oppfølging og sikker drift.

ikke reagerer sterkere enn de gjør på avvik
over lang tid, så bidrar de til å undergrave
sitt eget lovverk. Og løsningen bør ikke
være å pålegge de bedriftene som følger
loven å dekke de omfattende kostnader
som et pantesystem vil medføre, sier
Murvold.

Det statlige miljøgiftsutvalget
avga nylig sin utredning. 
Den handler mest om å fase 
ut miljøgifter fra produkter,
men også om å hindre dagens
miljøgifter fra å komme på
avveie. Blant utvalgets forslag
er økt innsamling av bygg-
avfall, bedre miljøsanering 
av biler og å innføre pant på 
småelektronikk, blant annet
lyspærer. 

AV JOHS. BJØRNDAL

� Økt innsamling av miljøgiftholdige av-
fallsfraksjoner betyr mindre miljøgifter på
avveie. Miljøgiftutvalgets fokuserer særlig
på byggavfallet og mener følgende 
fraksjoner bør prioriteres for økt 
innsamling:

• CCA- og kreosotimpregnert trevirke. 
• Plastbasert isolasjon med innhold av

bromerte flammehemmere.
• Isolerglassvinduer med innhold av

klorparafiner. 
• PCB-holdig maling og fugemasse.
• Eksteriørmaling med høyt innhold 

av metaller, for eksempel bly. 
• Gulvbelegg med innhold av ftalater, 

som DEHP, BBP og DBP.

Utvalget påpeker også på andre produkt-
grupper som ikke omfattes av eksisterende
returordninger, for eksempel fritidsbåter,
tyngre kjøretøyer og campingvogner.

KVIKKSØLV FORTSATT TEMA
Men etablerte returordninger er ingen
garanti for at alt avfallet blir miljøriktig
håndtert. Utvalget peker i tillegg på
følgende miljøgiftholdige avfallsfraksjoner
med høy andel på avveie:
• Kvikksølvholdige lysstoffrør og

sparepærer.
• Kvikksølvholdig elektronisk avfall.
• Plast fra elektronisk avfall med innhold

av bromerte flammehemmere.

Kostnadene kan reduseres ved å utnytte
allerede etablert infrastruktur for innsam-
ling. For eksempel kan innsamling av isoler-
glassruter med innhold av klorparafiner
inngå i Rutereturs oppgaver. Campingvogner
og tyngre kjøretøy kan inngå i eksisterende
returordning for kasserte kjøretøy. For fritids-
båter må det vurderes ulike muligheter for
organisering av innsamling, mellomlagring,
miljøsanering og sluttbehandling før en
returordning kan innføres, heter det.
I tillegg mener utvalget at kommunene kan
bidra til økt innsamling av farlig avfall fra
husholdningene ved å gjennomføre inn -
samlingsaksjoner og ved å øke antallet
miljøstasjoner der farlig avfall kan leveres.

BEDRE MILJØSANERING 
Utredninger miljøgiftutvalget har fått 
gjennomført har pekt på behovet for bedre
miljøsanering av produkter som eksempel-
vis kjøretøy, elektronikk og bygninger.
Dette er avfallsfraksjoner som kan
inneholde miljøgifter som bromerte
flammehemmere, ftalater, klorerte parafiner
og metaller.
For kjøretøy vil krav til bedre

miljøsanering innebære at blant annet 
kretskort, kabler og plast som kan inneholde
bromerte flammehemmere, sorteres ut og
skilles fra restfraksjonen. Dette er tilsvarende
krav som gjelder for elektronikkavfall. Bedre
miljøsanering av kasserte kjøretøy vil trolig
få små konsekvenser. I 2010 er vederlaget
for deltagelse i Autoreturs retursystem 
250 kroner per bil, eksklusive merverdiavgift,
heter det.

For elektronikk mener utvalget at en 
omlegging av de økonomiske incentivene
til miljøsanering kunne øke andelen farlig
avfall som sorteres ut. Dette kan 
gjennomføres ved å innføre krav til at 
avfallsbehandlere tilknyttet et returselskap
skal ha betaling for dokumenterte 
be handlingskostnader for utsortert farlig
avfall. En økning i returselskapenes
kostnader antas å få begrenset betydning
for hvert enkelt forbruker, sier utvalget 
om dette.

Spesielt bekymret er utvalget  for den lave
innsamlingen av småelektronikk, lysstoffrør
og sparepærer. De siste vil få økt bruk på
grunn av det det europeiske forbudet mot
glødelamper fra og med 2012: 
For avfallsfraksjoner som småelektronikk

og kvikksølvholdige lysstoffrør og sparepærer,
vil økt innsamling avhenge av bedre avfalls-
sortering i husholdningene kombinert med
mer effektive og brukervennlige innsamlings-
ordninger. Både informasjonskampanjer og
innføring av panteordninger kan bidra til at
innsamlingsgraden øker. Panteordninger for
småelektronikk og kvikksølvholdige
sparepærer vil kunne møte på utfordringer
knyttet til grensekryssende transport. 
Pantebeløpet må settes så høyt at det gir
forbrukere et incentiv til å levere
produktene, men ikke så høyt at det gis
incentiv til å transportere slikt avfall til
Norge fra våre naboland, heter det.

VIL UTVIDE EKSISTERENDE ORDNINGER
Utvalget vil gjerne at flere fraksjoner med
miljøfarlig avfall skal omfattes av
produsentansvaret, men er bekymret for
kostnadene ved å opprette nye ordninger:

Miljøgiftsutvalget vil 
ha pant på småelektronikk

Miljøgiftsutvalget er bekymret for innsamlingen 
av kvikksølvholdige sparepærer og vil gjerne 

innføre pant på disse.
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lederen har vært med hele veien,
også aktivt i byggeprosessen. 

– Anlegget var ferdig i rett 
tid og etter budsjett, sier han
fornøyd. 

ENDREDE FORUTSETNINGER
Med utvidelsen har BIR Avfalls-
energi altså doblet sin kapasitet
til 220 000 tonn årlig. Ut -
byggingen, som kostet 670
millioner kroner, ble besluttet

� – Vi har i perioder hatt stopp
på ovnslinje 1. Avfallsmengden
er for liten til å utnytte
kapasiteten på 220 000 tonn
fullt ut. Men vi er i kontakt med
flere aktuelle leverandører og ser
optimistisk på utsiktene fram-
over, sier Ingrid Hitland, daglig
leder for BIR Avfallsenergi. Jan
Egil Bredsten er driftsleder på
forbrenningsanlegget i Rådalen.
Han kan konstatere at den nye
ovnslinja så langt har fungert
bra. Ikke så rart kanskje, 
teknologien er den samme som
ble installert i ovnslinje 1 for
drøye ti år siden. Og drifts-

fordi kapasiteten på ovnslinje 
1 var sprengt. I 2008 ble 20 000
tonn avfall "omdirigert" til
deponi.  I tillegg forventet man
større tilgang på grunn av 
for-budet mot deponering av
nedbrytbart, og det trengtes mer
energi inn i Bergens raskt 
ekspanderende fjernvarmenett. 
I fjor var leveransen til nettet
176 GWh, den skal øke til 
275 GWh i 2015. Men etter at 

MYE GROVT
Men anlegget har altså ikke gått
for halv maskin likevel. Nærings-
avfall fra blant andre Ragn-Sells
har fylt opp mye av rest-
kapasiteten. Men spørsmålet er
om de som er bekymret for
materialgjenvinningen og for at
det har blitt billigere å forbrenne
enn å sortere har et poeng.
Ingrid Hitland mener ikke det. 

– Næringsavfallet er enten
kildesortert eller har vært 
gjennom et sorteringsanlegg.
Men det vi får gikk tidligere til
deponi, noe som betyr at det er
en god del grovt avfall som gir
oss utfordringer, sier hun. 

– Det er vel en tendens til at
vi får inn mer metall og trevirke
enn tidligere. Metallet blir
gjenvunnet fra slagget i et eget
anlegg, så det kommer til nytte.
Men store stålgjenstander skaper
iblant problemer, vi har hatt tre
stopp i slaggutmatingen den
siste tida. For å fikse dette må
anlegget kjøles ned, noe som tar
12–14 timer, i praksis mister vi
et driftsdøgn. I tillegg brukes en
god del olje ved oppstart. Slike
stopp er derfor uheldige, både

utbyggingsvedtaket ble fattet,
tok utviklingen som kjent den
uventede vending at svenske 
forbrenningsanlegg fikk knapt
med avfall og ga svært lave
priser på behandling av norsk 
avfall. Dermed tapte BIR 
anbudsrundene som vestlands-
  kommunene har hatt på sitt
husholdningsavfall, til tross 
for sin gunstige geografiske 
plassering. 

Nesten nok avfall så langt
Ovnslinje 2 i Rådalen har
vært i drift siden januar
og har i lange perioder
gått kontinuerlig, til 
tross for at BIR ikke 
har vunnet noen av
anbudene på vestlands-
avfallet. Mye av
kapasiteten er fylt opp 
av næringsavfall 
på korte kontrakter, 
men dette byr på 
nye utfordringer.

AV JOHS. BJØRNDAL
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ASBESTPISTOLEN

BIR-anlegget kjøres for fullt i lange perioder, til tross for omfattende
langtransport av avfall fra landsdelen.

– Det er vel en tendens til
at vi får inn mer metall
og trevirke enn tidligere.

Driftsleder Jan Egil Bredsten 
er godt fornøyd med regulariteten 
og ikke minst utslippstallene.

økonomisk og miljømessig, sier
Bredsten.

FORBEHANDLING?
Avfallet som forbrennes i Rådalen
gjennomgår ingen forbehandling.

Det har vært diskutert 
installering av kvern, men man
ønsker å se det litt an. 

– Vi tror problemene skyldes 
at sorteringsanleggene er vant 
til at det som ikke blir utsortert
for gjenvinning er en deponi -
fraksjon. Forbrenningsanlegget
har andre krav, men vi satser på
at vi i dialog med leverandørene
vil løse dette etter hvert, sier
Hitland.  

At man ikke har forbehandling
medfører at det i hvert fall ikke
er noe ønske om å automatisere
kraninnmatingen fra bunkersen.

– Det dukker opp litt av hvert,
særlig i konteineravfallet, kan
operatørene i kontrollrommet
fortelle. 

TOPP RENSING
Ovnslinje 2 er naturligvis utstyrt
med det siste av renseteknologi,
noe som har brakt utslippene
ned til en liten brøkdel av 
konsesjonskravene. Det første
rensetrinnet er, i likhet med på
linje 1, innsprøyting av
ammoniakk for å redusere 
innholdet av nitrogenoksider.
Røyken går deretter inn i en

reaktor hvor det tilsettes kalk og
aktivt kull. Ulike forurensende
stoffer binder seg til disse 
tilsetningene og fanges opp ved
hjelp av et posefilter. Røyken
ledes til slutt gjennom en
våtvasker som tar seg av den
siste rensingen. 

– Vi er omtrent nede på null 
i støvutslipp og godt under 
100 mg/m3 for NOx, forteller
Bredsten fornøyd. 



16    FARLIG AVFALL FARLIG AVFALL 17

Nye foldere om farlig 
avfall fra bygg og anlegg
NFFA har ledet arbeidet innen Nasjonal 
handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
(NHP) med å lage informasjonsfoldere om 
farlig avfall. 

To av tre foldere er nå ferdigstilt: 
•Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE seks viktige typer farlig avfall
i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter

• Hvordan KARTLEGGE farlig avfall i eksisterende bygg- 
og anleggsprosjekter

Den tredje folderen – "Hvordan DEKLARERE farlig avfall 
i bygg- og anleggsprosjekter" – utkommer i løpet av desember 
i påvente av oppdatert informasjon om nye, kommende avfalls-
stoffnumre. PDF-utgavene ligger tilgjengelig på NFFAs nettsider.

Miljøverndepartementet bekrefter nå at nytt lov-
verk for radioaktivt avfall/avfall med radio-
aktivitet blir gjort gjeldende fra 1. januar 2011.
Her er hovedpunktene fra det nye kapitlet 
i Avfallsforskriften.

�Forskriften gjelder forurensnings-
lovens anvendelse på radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall.
De viktigste punktene å merke 
seg er disse:

1. Forskriften trer i kraft fra 
1. januar 2011.

2. Det innføres en friklassegrense på 1 Bq/g i tråd med anbefaling
fra IAEA og med forslag som er til behandling i EU.

3. Radioaktivt avfall med aktivitetsnivå mellom 1 Bq/ og 10 Bq/g
skal leveres til anlegg som er godkjent for behandling av farlig
avfall, eller har tillatelse fra Statens strålevern.

4. Forskriften opprettholder deponiplikt for radioaktivt avfall fra
petroleumsindustrien med et aktivitetsnivå der summen av
enkeltnuklider er over 10 Bq/g slik dette praktiseres i dag. Dette
betyr derfor ingen innstramming i forhold til gjeldende regelverk.

5. Alt radioaktivt avfall blir deklarasjonspliktig på lik linje med 
farlig avfall.

6. Over en toårsperiode skal det kartlegges avfallstrømmer under
deponeringsplikt.

7. Strålevernet vil i kartleggingsfasen relatert pkt 5 ha god kontakt
med berørte aktører.

Kilde: NFFA

Nytt lovverk for radio-
aktivt avfall fra nyttår

� Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
og Fylkesmannen kontrollerte i høst ca. 50
virksomheter i 14 fylker som gjenvinner og
behandler returmetall, eller driver

skraphandel, brukthandel eller lignende 
aktiviteter. Resultatene viste at flere 
virksomheter driver uten tillatelse etter 
forurensningsloven, og at avfallsregelverket
ikke blir fulgt godt nok opp. 

– Kontrollene viste at halvparten av 
virksomhetene ikke overholder leverings-
plikten og ikke lagrer farlig avfall forsvarlig.
Bransjen trenger kunnskapsheving, sier 
seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i Klif. 

MANGLER TILLATELSE 
En del av oppdraget i kontrollaksjonen var 
å finne ut om det er mange bedrifter som
burde hatt egne tillatelser fra forurensnings-
myndighetene, og om det er behov for
tydeligere krav. De foreløpige tallene viser 
at 19 prosent av virksomhetene ikke hadde
nødvendig tillatelse. 

– Det finnes et mangfold av aktører innen
gjenvinning og behandling av returmetall,
skraphandel, brukthandel osv. For å begrense
forurensningsfaren er det viktig at alle 
som driver denne type virksomhet følger 
regelverket, sier Bjørn Bjørnstad. 

Renors omfattende behandlingskompetanse gjør 
bedriften til en viktig partner for både myndigheter,
operatører og innsamlere. Vi tilbyr alle tjenester innen 
håndtering av farlig avfall. 

Renor har alle nødvendige tillatelser samt høyt kvalifi-
sert personell. Våre anlegg er ISO 14001 sertifisert. 

Våre tjenester er tilgjengelig over hele landet 
gjennom lokale samarbeidspartnere. Kontakt 
oss for nærmere opplysninger.

Farlig avfall

RIKTIG HÅNDTERING 
ER ET SPØRSMÅL
OM KOMPETANSE

HOLTET II • 1930 AURSKOG • TLF. 63 86 26 20 • WWW.RENOR.NO

   

Kjeft også for returmetallbransjen 
MANGLENDE REGELKUNNSKAP 
Kontrollene avdekket at virksomhetene har
lite kunnskap om hvilket regelverk de plikter
å følge. 

– Vi ser for eksempel at mange, ikke har
gjort en god vurdering av risikoen for miljøet
fra deres virksomhet.  At det mangler kunn-
skap vises i praksis ved at det ikke er søkt
tillatelse eller man ikke sørger for å følge 
regelverket om behandling av farlig avfall,
sier Bjørnstad. 

FØLGER OPP
Forurensningsmyndighetene vil følge opp de
anleggene som har feil og mangler, slik at de
driver i tråd med regelverket. 

– Vi forventer forbedringer neste gang vi
kommer på kontroll. Klif har hatt møter
med Norsk Returmetallforening og Norsk 
Industri, og fortalt om våre forventninger til
virksomhetene. På møte med bransjen ved
årsskiftet og til våren vil vi presentere 
resultatene av aksjonen for å få til en bedring
i hele bransjen, avslutter Bjørn Bjørnstad. 

Etter å ha kontrollert farlig
avfall-bransjen med ned-
slående resultat, var det
returmetall bransjens tur.
Heller ikke her er resultatene
av Klif og fylkesmennenes
kontrollaksjon gode. 
– Manglende tillatelser og
lite kunnskap om miljøfare
preger deler av returmetall-
bransjen. Klif forventer en
snarlig holdningsendring, sier
seksjonssjef Bjørn Bjørnstad.

Fredheim Maskin AS

Våre maskiner sorterer kompost, trevirke, flis, bark, avfall, slagg,
aske, asfalt, betong, stein, jord og klebrige masser. 

1816 Skiptvet • Tlf. 69 80 88 30 • Mob. 913 67 828
Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr

Over 250 solgte 
maskiner siden 2006 www.fredheim-maskin.no
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� Styreleder i Weyland er Jakob Bleie (70),
som har arbeidet i Statoil siden starten 
i 1972. Han avleverte en del velvalgte ord
om betydningen av fossilfrie alternativer
som ikke la beslag på matjord. Men han 
la ikke skjul på at veien fra ide til anlegg
hadde vært lang og tornefull. 

– Men vi er stolte over å være med på
dette prosjektet, og det vi vil det får vi til,
sa han. 

MASSIV OFFENTLIG STØTTE
Statoil er ikke med på eiersiden i Weyland,
men har støttet prosjektet i form av et lån
(LOOP) på seks millioner kroner, som kan
konverteres til egenkapital. De største 
aksjonærene er Fana Stein og Gjenvinning,
det såkalte såkornfondet Sarsia Seed og
Sparebanken Vest. Men halvparten av de 
40 millionene anlegget har kostet er 
offentlige midler, Forskningsrådet har
støttet med rundt ti millioner gjennom 
programmet RENERGI, mens Innovasjon
Norge har gitt tilskudd på ni millioner 
gjennom den såkalte IFU-ordningen. 
Og selvsagt er Weyland blant søkerne til 
de 100 bioenergimillionene regjeringen
kom opp med i fjorårets valgkamp og som
nå er godkjent av ESA. 

SYREMETODEN
Hva er det da som gjør de to gründernes
metode så spesiell at det er verdt å bruke
40 millioner kroner på å bygge et pilot-

anlegg som ikke produserer mer enn 500
liter sprit i døgnet? Knut Helland forklarer:

– Skal man produsere etanol basert på
uspiselige råvarer, må cellulosemolekylene
brytes ned til sukker. Vanligvis gjøres dette
ved hjelp av enzymer, men disse er gjerne
så spesialiserte at man binder seg til 
å bruke en bestemt type råstoff. Vi bruker 
i stedet svovelsyre til å bryte ned
molekylene. Det er ingen nyhet at det går
an, men det trengs mye syre, rundt fire liter
til hvert kilo trevirke. Kjernen i vår metode
er at vi kan gjenvinne denne syra igjen, 
og dermed er metoden konkurransedyktig. 
Dessuten er prosessen robust og svært
fleksibel på råstoff. Nesten hva som helst
av celluloseholdig råstoff kan brukes.

PATENTERT GJENVINNING
Gjenvinning av syra skjer i et såkalt 
ekstraksjonstrinn, og det er dette som er
patentsøkt. Litt forenklet skjer det ved at
løsningsmiddelet metyletylketon tilsettes 

i en motstrøms kolonne. Sukker og lignin
tas ut i bunnen og går videre i prosessen,
mens syra kan gjenvinnes på toppen. 

– Du kan egentlig gjøre dette hjemme.
Det er bare å tappe syra av bilbatteriet 
og røre inn litt flis. Så tilsetter du 
neglelakkfjerner og varmer opp, sier 
Helland pedagogisk når han blir intervjuet
av TV. Det er vel best om barna har lagt seg
når det innslaget går på lufta. 

Sukkeret fra prosessen tilsettes gjær 
og resten tør være kjent. Ligninet tørkes 
og kan brukes til brensel eller andre formål.
I tillegg kommer en andel av sukkerarten
pentose, som ikke er lett å få til å gjære,
men som er vel egnet til biogass -
produksjon.

IKKE IMPREGNERT VIRKE
Av rundt 100 kg tørr flis, halm e.l. kan 
det utvinnes 30 liter sprit, noe som 
tåler sammenligning med enzymbasert
produksjon. I tillegg er prosessen

Kan lage etanol av rivningsflis
Helt siden 1987 har Carl
Weydahl og Knut Helland 
ved Høgskolen i Bergen 
arbeidet med å produsere
etanol basert på cellulose -
holdig råstoff. I oktober
kunne Weylands pilotanlegg
på Flesland ved Bergen åpne.
Avfalls aktørene Ragn-Sells 
og Hellik Teigen er med 
på eiersiden. 

AV JOHS. BJØRNDAL

tilnærmet selvforsynt med
energi. Blant eierne i Weyland 
er avfalls selskapet Fana Stein 
og Gjenvinning, som eies av
Ragn-Sells as og Hellik Teigen as. 
Utgangspunktet var at selskapet
ønsket å finne avsetning på sine
betydelige mengder rivningsflis.
Dette er som kjent ikke lett i det
bioenergifattige Bergenområdet,
men det spørs om Weyland vil bli
til så stor hjelp. 

– Maling og plastforurens-
ninger er ikke noe problem. 
Men trykkimpregnert virke kan 
vi ikke bruke, metallforurensning
ødelegger også prosessen, sier
Helland. I anleggets prøve-
periode brukes det tørr høvel -
spon som ser gullende hvit 
og ren ut.

IKKE NOE NYTT UNIOL
Det er ikke mer enn 17 måneder
siden Kretsløpet sist var med på
en storslått åpning av et bio -
drivstoffanlegg. Som kjent ble
den fabrikken slått over ende 
av et politisk vedtak etter få
måneder. Direktør i Weyland,
Petter Bartz-Johannessen, gjør
det klart at dette ikke skal bli
noe nytt Uniol. 

– Vi skal selge teknologi, ikke
drivstoff. Denne metoden har et
marked over hele verden. Vi har
fått flere forespørsler om
leveranser, bl.a. fra Kina, sier
han. Så langt er det gjennomført
et forprosjekt  for fullskala
produksjon i Salten, I dette
ligger også at inntekter av be-
tydning ligger litt inn i framtida.

– Vi regner ikke med positiv
kontantstrøm før i 2012, sier
Bartz-Johannessen.

KAN UTNYTTE ELKEMS 
SPILLVARME
I Salten er det vurdert et anlegg
for produksjon av 30 millioner
liter etanol, noe som vil kreve
investeringer på minst 750
millioner kroner og tilgang på
rundt 200 000 tonn trevirke.
Samarbeidspartnere her er Elkem,
som ser etter en fornuftig bruk
av sin spillvarme, og selskapet
Desmet Ballestra, som har levert
førstegenerasjons biodrivstoff-
anlegg over hele verden. 

– Vi kan utnytte spillvarme
både til tørking av flis, syre -
 gjenvinning og destillering. 
Men vi vil kjøre pilotanlegget 
her en stund for å få verifisert 
en del saker før vi går ut med
den endelige forprosjekt -
rapporten. Tilgang på til -
strekkelige mengder råstoff til
akseptabel pris er nok den
kritiske forutsetningen i Salten,
sier Bartz-Johannessen. 

Gründerne Carl Weydahl og Knut Helland får etter mer enn 20 år gleden av å se sine ideer virkeliggjort.

Noen av råstoffene som kan brukes til produksjon av bioetanol 
med Weylands teknologi.

Direktør Petter Bartz-Johannessen
mener teknologien har potensial

nesten over alt i verden.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
har sendt på høring et forskriftsforslag som
pålegger økt salg av biodrivstoff i Norge. 
I tillegg skal EUs direktiv om drivstoffkvalitet
implementeres i norsk regelverk. 

Dette setter krav til kvaliteten på drivstoffet,
reduserte CO2-utslipp fra drivstoff og krav om 
at biodrivstoffet som importeres er bærekraftig.

Fra 1. juli 2011 innføres et nytt omsetnings-
påbud for biodrivstoff. Andelen biodrivstoff 
av total mengde omsatt drivstoff, skal økes fra
3,5 prosent i dag til minst fem prosent. Men det
stilles strenge krav til biodrivstoffet.

Det skal nemlig innføres bærekraftskriterier
for bio drivstoff, i tråd med EUs direktiv. Det vil
begrense bruk av produksjonsarealer som kan
medføre skade på biologisk mangfold, eller 
som er viktige karbonlagre, for eksempel myr 
og våtmark, heter det. 

Bærekraftskriteriene innføres så raskt det 
lar seg gjøre etter at den nye forskriften er på
plass. Oljeselskapene må etablere et system 
for sporbarhet, dokumentasjon og rapportering
for biodrivstoffet som importeres. 

• Utslippene av klimagasser fra drivstoff skal
reduseres med seks prosent per energienhet
drivstoff innen utgangen av 2020.

• Bruk av biodrivstoff skal medføre en 
reduksjon av klimagassutslipp på minst 
35 prosent i forhold til fossilt drivstoff. 

• Fra 1. januar 2017 skal utslippsreduksjonen
være minst 50 prosent. 

• Biodrivstoff produsert på anlegg som starter
opp etter 1. januar 2017, skal ha en utslipps-
reduksjon på minst 60 prosent etter 
1. januar 2018. 
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Vi ønsker våre kunder, 
forbindelser og resten av 
avfall- og gjenvinningsbransjen 
en God Jul og et Godt Nyttår!

c/o Norsas AS
Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo

Telefon: 40 61 82 00
Telefaks: 21 06 27 27
www.ruteretur.no

FORUS
ENERGIGJENVINNING

Forusbeen 202, 4313 Sandnes
Telefon: (24 timer) 51 67 84 00

Telefaks: 51 63 00 39
www.forusenergi.no

Postboks 1210 Vika, 0110 Oslo
Telefon 21 50 20 00

post@kommunalbanken.no
www.kommunalbanken.no

Postboks 6412, Etterstad
0605 Oslo

Telefon: 40 61 82 00
firmapost@norsas.no

www.norsas.no

Postboks 24
2021 SKEDSMOKORSET

E-post: post@scanvaegt.no
Telefonnummer: 966 46 700

www.scanvaegt.no

Holtet 2, 1930 Aurskog
Telefon, Brevik: 35 57 36 50
Telefon, Aurskog: 63 86 26 20

E-mail: renor@renor.no
www.renor.no

Klemetsrudv. 1, 1215 Oslo
Telefon: 02 180

Telefaks: 23 48 39 01
postmottak@ege.oslo.kommune.no
www.ege.oslo.kommune.no

Landsdekkende salg og service
Kakkelovnskroken 1, Oslo

Tlf.: 06130
Epost: info@enviropac.no
www.enviropac.no

Rich.Steen AS
Postboks 6281 Etterstad

0603 OSLO
Tlf.: 67 900 900
www.richsteen.no

Postboks 97
1740 Borgenhaugen
Tlf. 69 10 27 70

Epost: firmapost@batteriretur.no
www.batteriretur.no

Postboks 505 Sentrum, 
0105 Oslo

Telefon: 22 40 29 00
Telefaks: 22 33 31 89

www.mef.no

Næringslivets Hus, 
PB 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

Norsk Industri:  23 08 88 00 – sentralbordet
NR: Axel Hammer, 23 08 88 34

www.norskreturmetall.no
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� Mens mange selskaper rundt om 
i Europa har skjært seg på glass, har glass-
gjenvinningen i Norge vært en suksesshis-
torie. 

– I 2009 leverte norske husholdninger hele
60 000 tonn emballasjeglass til gjenvinning.
Det tilsvarer 90 prosent 
av totalforbruket, og fører oss rett opp 
i verdenstoppen for glassgjenvinning per inn-
bygger. Det er vi utrolig stolte av. Vi har fått
til mye siden vi startet, og mer er i vente.
Men jeg er 68 år og har innsett at det er på
tide med et generasjonsskifte, sier Sunde.
Han har vært administrerende direktør i Norsk
Glass- og metallgjenvinning siden 1993. Nå
overlater han roret til Kjell Håkon Helgesen
fra det franske industri konsernet Saint
Gobain.

EKTE GJENBRUK
Etter mange års turbulens på grunn 
av statlig miljøavgift på drikkevare -
emballasje, kom industri og myndigheter
endelig fram til et kostnadseffektivt og 
frivillig system for innsamling 
og gjenvinning av 
glassemballasje i 1988. Samme år startet Oslo
kommune og Moss Glassverk innsamling av
glass, og innen 1990 var så godt som hele
landet med i ordningen. Dermed var grunn-
laget lagt, og i 1992 ble Norsk Glass -
gjenvinning etablert. Hvite og grønne
glassinnsamlings-igloer ble raskt et velkjent
og kjær - komment miljøsymbol over hele
landet. Av landets totale forbruk av glass -
emballasje, kunne 

Det beste med jobben din?
– Jeg har en selvstendig jobb, med kort vei fra idé til 
handling, noe som passer min arbeidsmåte godt. I tillegg 
til arbeidet med returtre og impregnert trevirke, er jeg med 
på å utvikle nye fraksjoner for trading. På mange måter har
jeg ansvar for en liten bedrift innad i bedriften. Jeg er glad
for å få muligheten til å treffe nye mennesker samtidig som
jeg har et nettverk av kunder som det er mulig å omgås med 
i ulike settinger. Gode kolleger har jeg også, og det er utrolig
viktig for å skape samhørighet og godt arbeidsmiljø.

– Ditt forhold til gjenvinning?
– Vi kan jo si at vi ”lever av søppel”, og jo mer jo bedre, men
det er mer tilfredsstillende å jobbe med utsorterte fraksjoner
og bidra til økt gjenvinningsgrad for våre kunder. 
Selv sorterer jeg plast, glass, metall, papir og matavfall.
Sistnevnte går til hønene våre! 

–  Hva ville du ha introdusert av nye tilbud, tjenester eller 
teknikker innen bransjen?  
– Hadde jeg hatt et meget intelligent svar på det, ville det
vært en forretningshemmelighet! 

–  Viktigste arbeidsoppgaver; spesielt samfunnsnyttig jobb?
– Jeg sitter hovedsakelig på kontor, men jobben innebærer
også en del reising i Norge og Sverige. Vi er avhengige av 
å vite mange detaljer om leverandør og mottaker for å sikre
at tilbudet vi gir er basert på de rette forutsetningene. 
Spesielt er det viktig å kvalitetssikre at vi har samme 
oppfatning av kvaliteten på råvaren vi kjøper/selger. Derfor
bør vi ha vært på besøk hos kunden før store kontrakter
skrives. Vi bidrar til å lage råstoff til gjenvinning eller til 
forbrenning av fraksjoner som tidligere gikk på deponi eller
var et problem. Da jeg fikk denne jobben i 2001, var returtre
et problem i Norge. Min oppgave var å hjelpe eierne våre 
å utvikle denne fraksjonen til å bli en handelsvare. I dag 
omsetter vi årlig ca. 100 000 tonn returtre. Det som en gang
var å anse som et problem og gikk på deponi, er nå blitt
ettertraktet brensel.

– Utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring?
– Cand.scient. i miljøfysiologi. Tilleggsutdannelse 
i pedagogikk, økonomi, administrasjon, planlegging 
og miljøfag. Jeg har tidligere jobbet som forsker og lærer.

– Mange i bransjen som har tilsvarende jobb?
– Det finnes flere mindre meglerforetak i Norge, men Rekom 
er det største og det eneste hvor medarbeiderne i så stor grad
får spesialisere seg på enkeltfraksjoner.  Jeg tror ikke det er
mange i Norge som kun arbeider med trading av trevirke. 

–  Kjønnsfordeling på arbeidsplassen?
– Vi er 18 ansatte, ti kvinner og åtte menn. Vi er nå på jakt
etter ny megler og håper dette blir en mann.

– Fornøyd med lønnen din? 
– Ja, jeg er godt fornøyd. Vi er privatlønnet.

– Framtidsutsikter, muligheter for utvikling 
og avansement?
– Jeg opplever at vi har store muligheter for personlig 
utvikling, noe som igjen innebærer mulighet for mer ansvar 
og frihet i den jobben vi har. Vi har en tilnærmet flat 
organisasjonsstruktur, så neste steg opp er administrerende
direktør, og det er jo kun én stilling. Jeg trives godt i den
stillingen jeg har. 

avfallsmegler i Rekom AS,
Bergen, avdeling avsetning
av returtre

Gjenvinningsprofilen
Presenteres i samarbeid med

Sølvi S. Karlsbakk, – Glassgjenvinning har 
vært et industrieventyr

Lasse ”Glass” Sunde går av med pensjon:

Siden den første innsamlingen 
i Oslo i 1988 har Norge sakte
men sikkert bygget seg opp som
verdensledende på glass -
gjenvinning. Lasse ”Glass”
Sunde, administrerende direktør
i Norsk Glassgjenvinning, mener
godt samarbeid med kommunene
og holdningsskapende arbeid
blant barn og unge er en av
hovedårsakene til suksessen. Nå
går 68-åringen av med pensjon. 

AV KRISTOFFER GREGERSEN

www.steco.no

Postboks 449, Brakerøya, 3002 Drammen
Epost: steco@steco.no • Telefon: 32 24 42 80 • Telefaks: 32 24 42 81

UNDERJORDISKE AVFALLSSYSTEMER FRA MONDINI, Sveits  
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Norsk Glassgjenvinning glede seg over en
innsamlings- og gjenvinningsprosent på hele
70 prosent allerede det første året. Etter hvert
ble glassgjenvinningen selve ikonet for gjen-
vinning. Dette ga god PR for videre prosjekter.
Timingen var god, for miljø sto svært høyt på
samfunns agendaen. Problemet var å bli kvitt
alt glasset som ble samlet inn, men dette
hadde Lasse Sunde en plan for.

INNOVASJON
Siden starten har Norsk Glass gjenvinning hatt
fokus på å lage produkter av glasset som
samles inn. På kort tid utviklet selskapet flere 
konkurransedyktige produkter – og eventyret
var i gang.  

– Produktutvikling har vært viktig fordi det
har gitt oss flere ben å stå på. Det sikrer at 
vi ikke bare har glassverk som kunder, og at
vi er garantert avsetning på det vi samler inn
hos kommunene. I tillegg er det viktig at 
husstandene er trygge på at glasset som
leveres inn blir til noe nytt. Da får folk tillit
til oss og slutter i større grad opp om ord-
ningen, sier Sunde.  

Det var i påsken 1993 at Norsk Glass -
gjenvinning startet opp anlegget på Onsøy
utenfor Fredrikstad. I desember samme år
hadde selskapet utviklet et produkt som Glava
kunne bruke i de gule isolasjonsmattene sine.
Senere fulgte utviklingen av glassbetong som
det ble tatt verdenspatent på. Og etter hvert
kom Glasopor skumglass, det som i dag er
Norsk Glassgjenvinnings hovedprodukt.

LUFTIG SUKSESS 
Til å begynne med var anlegget enkelt med et
knuseverk, avsug og en elek tronisk gjennom-
lysningsmaskin som skilte ut stein, keramikk
og porselen. Mye av arbeidet var manuelt.
Dagens anlegg er et av verdens mest avan-
serte for gjenvinning av glass- og metall -
emballasje. Mesteparten av glasset som
samles inn går i dag til produksjon av
Glasopor skumglass. 

– Glasoporsuksessen begynte for 
alvor for fem år siden. Mottakelsen har vært
så god at vi nå planlegger nye produksjons-
anlegg for å øke kapasiteten betydelig, røper

Sunde. Kapasiteten er i dag på 200 000
kubikkmeter i året. Nå bygges en ny fabrikk 
i Fredrikstad, og et annet anlegg er planlagt 
i Sverige. Totalt vil kapasiteten ligge på 
400 000 kubikkmeter i året. Potensialet er
stort. Skumglass brukes ofte i byggeprosjekter
med dårlig grunn. Materialet består av 
20 prosent glass og hele 80 prosent luft.
Dette gjør produktet svært lett, slik at
grunnen kan belastes mer enn med andre,
tyngre materialer. Der grunnforholdene er 
på det vanskeligste, er det rett og slett ikke
så mange alternativer til skumglass. Mye av
skumglasset brukes derfor som underlag 
i norske veier.

TEKNOLOGI
Norsk Glassgjenvinning har også investert
tungt i utvikling og utstyr. Et eksempel er
fargesorteringen som Norge fortsatt er alene
om. Til å begynne skulle farget glass kastes 
i grønne igloer mens klart glass skulle 
i hvite igloer. Dette skapte logistikkmessige
utfordringer fordi igloene med farget glass
alltid ble fulle først. Norsk Glassgjenvinning
så på muligheten for automatisk farge -
sortering, slik at alt glasset kunne leveres 
i samme iglo. Få trodde på ideen. Til og med
Norsk Glassgjenvinnings rådgivere mente at
dette ville være umulig. 

Men Lasse Sunde hadde tidligere drevet
med frosne grønnsaker gjennom selskapet
Sunco Konserves. Han visste at det var mulig
å fargesortere erter. Hvorfor skulle det ikke
være mulig å fargesortere glass? 

– Tror du det er tilfeldig at alle ertene 
i samme ertepose har samme grønnfarge?
spør Sunde retorisk. Sunde fikk gjennomslag.
Norsk Glassgjenvinning tilpasset grunn-
prinsippene fra teknikken som ble brukt på
frosne grønnsaker til glass. I 2002 ble 
anlegget på Onsøy verdens første for optisk
sortering av glass. 

Anlegget kan sortere 25 tonn glass i timen
med 99,8 prosent fargerenhet. Det ble med
andre ord mulig å bestille farget glass på
resept. Hvis en glassprodusent ønsker en
blanding med to prosent blått glass, 
glasspulver eller store glassbiter, så ordner

maskinen dette. Teknologien måler tettheten
i glassbitene og skyter ut biter med ønsket
farge. Ved hjelp av lufttrykk kan den skyte ut
opptil 60 000 glassbiter i minuttet. Samtidig
fjerner den også uønskede materialer som
blant annet porselen, keramikk og ildfast
glass.

Men utviklingen stoppet ikke der. Da Norsk
Glassgjenvinning startet med innsamling av
metallemballasje i 1998, ble det utviklet 
teknologi for å skille stål og aluminium fra
glass. Dermed kunne også hermetikkbokser
kastes i samme iglo.

GOD INFORMASJON 
Sunde mener at grundig informasjonsarbeid
har vært en av nøkkelfaktorene bak de høye
innsamlingstallene. Norsk Glassgjenvinning
har alltid fokusert på selve innsamlings -
systemet, og da vi viste fram igloen ”Igleif”
for første gang, var det mange som lo fordi
det var barnslig. Men nettopp barnslighet
viste seg å være viktig. 

– Jeg forsto at vi måtte rette oss 
mot barn etter en opplevelse med eget
barnebarn i baksetet på bilen. Da vi stanset
på rødt lys, ba han meg slå av motoren. Jeg
spurte hvor han hadde det fra, og han svarte
at det var sånt man lærer i barnehagen. 
Etter hvert begynte jeg å skru av motoren,
selv uten barn i bilen, humrer Sunde. 

I denne ånden utviklet Norsk Glass -
gjenvinning en omfattende informasjons-
pakke med blant annet puslespill, teater,
eventyrsnutter på video og bøker. Pakken 
ble sendt til alle barnehager, barneskoler 
og ungdomsskoler. Det ble også innledet 
samarbeid med barnetv-programmet 
Kykkelikokos, som hadde 150 000 trofaste
seere hver lørdag morgen. Barna ble renholds-
og gjenvinningspoliti og fikk i oppdrag 
å oppdra sine egne foreldre. 

– Jeg tror at dette er årsaken til at vi er så
sterke i dag også. Det er nå 20 år siden de
første settene gikk ut og folk blir stadig
flinkere til å gjenvinne. Jeg tror det er en
direkte sammenheng. 

Sunde trekker også fram informasjons-
arbeidet som ble gjort da gjenvinningen av

metallemballasje startet i 1998. Det ble
investert flere millioner kroner på 
informasjonskampanjer for å få folk til 
å levere inn metallemballasje og informere
om at den måtte rengjøres. 

– Man fryktet at det ville bli skadedyr-
problemer i forbindelse med matrester i
metallemballasjen. Sannheten er at det ble
mindre skadedyrproblemer enn på et middels
gatekjøkken i Oslo. 

GODT SAMARBEID
Sunde takker kommunene for godt samarbeid. 

– Vi har ikke hatt noen konflikt situasjoner
av betydning med kommunene. Dette gode
samarbeidet gjør vi alt for å videreføre med
nytt lederskap i Norsk Glassgjenvinning. 
Det blir ingen endring i innsamlings systemet.
Vi lover å opprettholde servicegraden, og
lover å fortsette både produktutvikling og det
gode informasjonsarbeidet mot forbrukere.
Både kommunen og emballasjebesitterne kan
føle seg trygge på at vi har avsetning på det
som samles inn. Den gode kontakten vi har
hatt vil fort sette under ny ledelse. Jeg er
sikker på at vi har fått en solid arvtaker 
i Kjell Håkon Helgesen.

FRA GRØNNSAKER TIL SOFAEN
Det er en innholdsrik karriere som nå går mot
slutten. Sunde startet ved å bygge opp det
Oslo-baserte selskapet Sunco Konserves. 

Selskapet kjøpte et stort produksjonsanlegg
for dypfryste grønnsaker i Lærdal og var en
betydelig aktør innen norsk dagligvarehandel
da Sunde solgte selskapet på slutten av 1980-
tallet. 

– Nå har jeg planer om å ligge på 
mye på sofaen og få mer tid til venner,
familie og reiser, lover Sunde. Men det sa han
også da han solgte Sunco Konserves. Så nå
det gjenstår bare å se.   

Lasse Sunde påstår at han nå skal ta det
mer med ro. Men det gjenstår å se.

….da vi viste fram igloen
”Igleif” for første gang,

var det mange som lo fordi
det var barnslig.
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Resirk er selskapet 
for gjenvinnbar
drikke vareemballasje
med pant, som så
dagens lys i 1999.
Innføringen av pant
på emballasje som
ikke skulle brukes om
igjen, skapte for 
11 år siden betydelig
motstand. Men 
ordningen er en
suksess, gjen vinnba r -
emballasjen øker
hvert år og retur-
prosenten er høy.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Motstanden i 1999 hadde
flere begrunnelser. Noen var
prinsipielt mot gjen -
vinnbaremballasje (Resirk
bruker ikke uttrykket engangs-
emballasje) for drikkevarer,
andre mente det var unød -
vendig med et nytt returselskap
og at innsamling via iglo-
systemet var løsningen. 
Og noen mente importen av
drikkevarer ville øke og norske
arbeidsplasser gå tapt. Men i
dag er det ingen som stiller
spørsmål ved berettigelsen av
returselskapet som i år vil ta
hånd om mer enn 400 millioner
enheter.

KRAFTIG INSITAMENT
Avgiftspolitikken har i årtier
hatt betydelig innflytelse på
hvilken emballasje norske
drikkevarer puttes i. Før 1999
hadde gjenvinnbaremballasje
for drikkevarer en avgift på hele

det ikke var noen retur overhode,
ville en ølboks ha en avgift på
5,99 kr og en gjenvinnbar PET-
flaske 4,02 kroner. Systemet gir
altså et kraftig insitament til høy
retur, dagens innsamling gir en
samlet avgift på 1,32 kroner for
PET-flasker (90 prosent retur) 
og 1,41 kroner for aluminiums-
bokser (92 prosent retur). 
Oppnås 95 prosent retur faller
miljøavgiften bort, bare grunn-
avgiften gjenstår. Og det er 

selvsagt et viktig mål for 
eierne av Resirk, som er
produsenter og importører av
drikkevarer, og distributørene,
altså dagligvarehandelen. 

– Tendensen er at gjenvinn-
baremballasje øker sin markeds-
andel. Både forbrukere og
produsenter bidrar til dette, 
for eksempel omsettes flaske -
vann uten kullsyre bare på
gjenvinnbarflasker, forteller
Kjell Olav Maldum, som har
vært direktør for Resirk siden
2007.

MILJØVENNLIG
Fraksjoner innsamlet gjennom
et pantesystem er takknemlige
å gjenvinne, ensartede og fri
for forurensninger som de er.
Aluminiumsboksene, i fjor 
5 400 tonn, gjenvinnes 
i smelteverk i England og
Frankrike, mens 3 800 tonn
pressede PET-flasker hoved-
sakelig går til gjenvinnings -
konsernet Cleanaway sitt
relativt nye anlegg for plast-
flasker i Norrköping i Sverige.
Flere utredninger, den siste 
foretatt av Transportøkonomisk
Institutt i 2005, konkluderer
med at gjenvinnbar drikke -
vareemballasje er mer 
økonomisk og ikke minst mer
miljøvennlig enn vaskbare 
ombruksflasker. I rapporten 
fra TØI framgår det at CO2-
forbruket ved returtransport
ville bli nær halvert ved en
overgang til kun gjenvinn-
baremballasje. 

– Det  forutsetter naturligvis
både høy innsamlingsprosent 
og fullverdig gjenvinning. 
Men det har vi jo. Tallene for-
teller at grunnavgiften for
gjenvinnbareballasje ikke lenger
har noen miljømessig begrunn-
else og at produsentene burde
stå helt fritt i valg av emballasje,
sier Maldum.

4,16 kroner noe som gjorde
etterspørselen marginal. 
Å drikke øl av boks var direkte
snobbete. Da panten ble innført
ble avgiften kraftig redusert, til
og boks ble en reell konkurrent
til ombruksflasker av glass.  

I dag betales en grunnavgift
på 1,02 kroner per enhet, og den 
skal betales uavhengig av retur-
prosent. Utover dette betales
miljøavgift, som avhenger av
returprosent (se figur). Dersom

Resirk tar hånd om den
gjenvinnbare emballasjen

Kjell Olav Maldum foran sitt mest verdifulle materiale, aluminiumsbokser 
presset og klar til omsmelting i England eller Frankrike.

MÅ OPPDRA UNGDOMMEN
Nordmenns gode og inn-
arbeidede pantevaner omfatter
også den gjenvinnbare 
emballasjen. Men ungdommen
må oppdras kontinuerlig, 
for eksempel kommer bare 
halvparten av emballasjen 
til de nye energidrikkene inn 
i systemet. Dette har fått
Resirk til å innlede et 
samarbeid med Petter Northug.
Han profilerer som de fleste har
fått med seg, en kjent energi-
drikk. 

– Vi er hele tida ute etter 
å formulere budskap som treffer
de unge samtidig som de også
vedlikeholder interessen hos de
voksne. I en slik sammenheng er
Petter Northug perfekt, sier
Maldum. 

– Alle som drikker energidrikk
bør ha krefter til å komme seg til
nærmeste pantested også, sier
Northug i kampanjen. 

– Utfordringen for oss er å
heve en allerede høy returandel
samtidig som nye produkter uten
etablerte pantetradisjoner
kommer inn i systemet, sier
Maldum. 

For å vekke ungdommens
oppmerksomhet har Norsk
Resirk også tydd til aktiviteter
som "pantdykk" der man har
oppsøkt festivaler og fotball-
cuper o.l. med en svær 
beholder der ungdommen 
fikk sjansen til å dykke etter
premier i 20 000 tomme
gjenvinnbarflasker. 

LITEN ORGANISASJON
Norsk Resirk er en rendyrket
produsentansvarsordning. Alle
kostnader dekkes av
produsentenes vederlag 
(6 øre per aluminiumsboks og
10 øre per PET-flaske) og av
salg av gjenvinnbart materiale. 
I tillegg kreves det inn og 
utbetales pant, rundt 600
millioner kroner passerer på den
måten gjennom systemet. 

– Vi er et såkalt nonprofit 
selskap med en klar marsjordre; 
å sørge for høyest mulig retur til
en akseptabel kostnad. Vi er 
en liten organisasjon med 20 
ansatte, hvorav fem er her ved
produksjonsanlegget på Alnabru,
forteller Maldum. Han viser fram
en ny  sorteringsenhet som kan
skille plast og aluminium. 

– Dermed kan vi ta imot den
gjenvinnbare emballasjen
blandet, noe som gjør 
logi stikken enda mer effektiv 
og reduserer miljøbelastningen, 
sier han. 

Men Norsk Resirk er på
flyttefot, Oslo kommune skal ha
igjen tomta der selskapet nå
holder til. 

– Vi må flytte i 2013 og 
ser oss om etter tomt nå. 
Det gjelder å kombinere grei
beliggenhet med en fornuftig
pris, avslutter Kjell Olav
Maldum. 

Figuren viser avgiftssystemet for gjenvinnbar drikkevareemballasje. 
Det gir et kraftig insitament til høy retur.

Skeptisk til felles
nordisk pantesystem
På Nordisk råds samling på Island nylig fremmet norske
politikere, med Arbeiderpartiets Martin Kolberg 
i spissen, forslag om et felles nordisk pantesystem. 
Kjell Olav Maldum er skeptisk. 

– Det er jo en god tanke. Men det vil kreve en 
omfattende nasjonal clearing og bli unødvendig
kostbart. Og de nasjonale forskriftene må harmoneres, 
i Sverige kan for eksempel kiosker og bensinstasjoner
nekte å ta imot tomemballasje, mens vi i Norge har
"pantetvang" for alle forhandlere, noe som gir høyere
systemkostnader. 

– I Norge har vi løst dette ved at vårt system 
tar imot og gjenvinner mesteparten av den privat-
importerte emballasjen, men ikke utbetaler pant. 
Dette oppfatter kundene som en god ordning. 
Det dreier seg om ca 12 millioner enheter årlig. 
I Norge sitter politikerne med ”bransjeavtalene” hvor
norsk næringsliv har tilrettelagt ordninger for retur 
av alle emballasjefraksjoner – i sum er returgraden
meget høy – og kan derfor ikke beskrives som et 
miljøproblem. 
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� – Millionær og millionær, sier
Hermann Tofte ganske brydd. 
Vi har tatt turen opp i Årødalen,
Moldes industriområde. Her vil vi
høre om Hermanns eventyr som
ikke bare har gjort ham til en
velstående mann, men også om
hvordan han gjennom hardt
arbeid har erobret et helt lite
kongerike her oppe. Nettopp 
i disse dager bygger Tofte 
Gjenvinning AS nok et nytt 
bygg. Denne gang på 1 000
kvadratmeter.

GRADVIS VEKST
– Skal du absolutt peke på dette
med millionær, så må du få fram
at jeg i så fall er en relativt liten
millionær, også sammenlignet
med mange andre i denne 
bransjen, smiler Tofte. 

Hermann Tofte (59) vokste
opp i Molde. Han har tre barn fra
et tidligere ekteskap og er i dag
samboer. Faren hans startet med
å etablere en kiosk i sentrum,
men senere kom han i kontakt
med en østlending som han
startet skraphandel sammen
med.

– Far drev litt med denne 
virksomheten mens jeg vokste

kvadratmeter store bygget som
ligger vegg-i-vegg med RIRs 
anlegg – Romsdal Inter -
kommunale Renovasjonsselskap.

– Nå holder vi på å støpe
fundamentet til nybygget. Vi har
en kontrakt med Renas AS og
samarbeider godt med dem. 
De tar ut de farlige delene i for
eksempel lysarmatur, og de skal
inn i vår nye hall når den står
ferdig. I dag har vi fem ansatte 
i arbeid inkludert meg selv. Så
har vi leid inn en fast bil, og
sjåføren på den er her stort sett
hele tida, forteller Tofte der vi
går rundt på anlegget på nok en
kald dag i Årødalen.

opp. Og da jeg kom tilbake etter
militærtjenesten var jeg arbeids-
ledig, men fikk en jobb i staten.
På denne tida hadde far sin lille
virksomhet på en tomt der nye
Molde stadion ligger i dag. 
Etter noen måneder i jobben 
i det offentlige, begynte jeg 
i firmaet hos min far. Vi jobbet
sammen i ti år og i 1985 kjøpte
vi stor tomt her i Årødalen og
bygget det første huset. Etter
hvert trakk far seg ut og jeg
overtok. Så ansatte jeg folk,
først en, og langsomt ble det en
større virksomhet, sier Hermann
som også, inntil for få år siden,
drev brukthandel i det 400

Hermann har stål-kontroll
Blide Hermann Tofte
har lagt stein på stein
på stein – eller metall
på metall – gjennom et
langt liv som ”skrap-
handler”. Nå er han
notert som en av Molde
bys millionærer etter at
han solgte ut deler av
Tofte Gjenvinning til
Vartdal Gjenvinning.
Men han ligger ikke på
latsiden av den grunn.   

Av Thor A. Nagell

KOLLEGENE FORSVANT
Tofte Gjenvinning får inn
nærmere 10 000 tonn metall 
i året – inkludert jern og blikk.
Metallet kommer fra en lang
rekke industribedrifter i Molde 
og nabokommunene. Tofte 
foretar så sortering og
videresalg. I anlegget er det 
fullt opp av utstyr til klipping og
komprimering. Både kobber og
messing er det bra tilgang på,
blant annet fra rørleggere. Jernet
går til Mo i Rana, mens øvrig
metall selges til grossister.

– Vi har et meget godt sam-
arbeid med Vartdal Gjenvinning
som nylig kjøpte aksjer hos meg.

Jeg har bare gode erfaringer med
samarbeidet med Atle Teigen 
i Drammen og Bjørn Stensli 
i Brumunddal. De er jo eiere av
Vartdal, forteller Hermann Tofte.
Han har i mange år vært med 
i Returmetallforeningen: 

– Jeg har vel sikkert vært med
der i 20 år og i begynnelsen var
det en lang rekke mindre 
bedrifter som var medlemmer 
og kolleger der. Men etter hvert
er svært mange kjøpt opp av for
eksempel Veolia, Norsk Metall-
retur og andre. Til slutt følte jeg
at jeg ble ganske alene som en
liten skraphandler. Det var ikke
noe galt i det, men jeg følte jeg
manglet et forum der jeg kunne
drøfte saker og ting. Derfor
valgte jeg å selge en del av 
aksjene. Og det har gått bra. 
I Vartdal tenker de slik jeg gjør,
sier Tofte som fortsatt eier 
50 prosent av bedriften samt 
100 prosent av aksjene i Tofte 
Gjenvinning Eiendom, som eier
byggene og hele 15 mål 
eiendom. På over ti mål er det
lagt ned mange millioner kroner 
i faste dekker med underliggende
kummer.

OPTIMISTISK
– Det ligger mye penger i bakken
her som ikke vises, smiler 
Hermann.

– Hvordan har du merket 
finanskrisen?
– Rett før krisen merket jeg at
det var en Klondyke-stemning. 
Vi solgte jern til Mo for tre
kroner kiloen. Og så datt prisen
ned til 80 øre – en relativt stor
forskjell, smiler Tofte som 
imidlertid med glede registrerer
at det nå har normalisert seg
med priser rundt 1,50–1,60.

– Med de høye prisene fikk vi
inn aktører som egentlig ikke har
noe i dette markedet å gjøre.
”Alle” skulle prøve seg. Jeg ser
optimistisk på framtida, men det
er avhengig av at industrien her 
i området har oppdrag og folk 
i arbeid. Hvis ikke kan det bli
smalhans for oss også. 
Industrien må ha vilkår som gjør
at den kan drive videre. Jeg har
holdt på i 38 år og har vel aldri
opplevd en skikkelig bølgedal, og
regner ikke med at jeg vil gjøre
det heller. Vi har dessuten såpass
bra økonomi i firmaet at vi skal
kunne klare en eventuell ned-
gangsperiode, selv om jeg ikke
ser for meg at den skal komme,
smiler Hermann Tofte.
Og smile gjør han ofte. I det hele
tatt er han en mann preget av
optimisme og godt humør.

– Ser du for deg at når du en dag
velger å legge inn årene, at noen
av barna dine vil overta?
– Min eldste sønn Arild og
datteren Evy Marie jobber begge
her. De er nok litt gira på å lære
faget skikkelig og kanskje ta
over. Men det er jo selvsagt
avhengig av hva de andre, nye
aksjonærene sier når den dagen
eventuelt kommer, sier Hermann
Tofte.

Hermann Tofte med en 34 tonns Liebherr lastemaskin. Her er Hermann i sitt rette element!

Tofte gjenvinning ligger i industriområdet i Årødalen med RIR 
som nærmeste nabo.

…Med de høye
prisene fikk vi inn

aktører som egentlig
ikke har noe i dette
markedet å gjøre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
Ragn-Sells er en stor aktør innen kretsløpsindustrien i Sverige, 
Norge, Danmark,Estland, Latvia og Polen. Konsernet omsetter 
for ca. 4 milliarder kr, og har 2800 medarbeidere. Våre 
virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og 
avfall fra næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter 
vi 230 personer på våre 16 avdelinger rundt om i landet. Vårt 
norske hovedkontor er lokalisert i Lillestrøm utenfor Oslo.
Ragn-Sells er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) 
og arbeidsmiljø (OHSAS 18001). 

 
Til vårt hovedkontor i Lillestrøm søker vi: 

Kvalitets- og 
miljøkoordinator 

 
Stillingen som kvalitets- og miljøkoordinator er  
nyopprettet, og rapporterer til direktør Kvalitet og miljø. 
Avdelingen har ansvar for at lov- og forskriftsverk på 
miljøområdet er implementert i virksomheten, og er 
ansvarlig for virksomhetsstyringssystemet (VS), 
sertifiseringer og revisjoner. 

 
Den vi søker har utdanning som ingeniør eller 
tilsvarende innen miljøfag. God kjennskap til lov- og 
avtaleverk er en forutsetning. Som person er du 
omgjengelig, strukturert og fleksibel. Vi forventer at du har 
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og at du kan 
representere Ragn-Sells på en god måte. Det er ønskelig 
at du har erfaring fra arbeid med HMS, kvalitet og miljø, 
samt kjennskap til kvalitetssikringssystemer og 
sertifisering. Erfaring fra avfallsbransjen vil være en 
fordel, men ikke påkrevd. Noe reisevirksomhet må 
påregnes, og du må derfor disponere egen bil. 
 
Arbeidsoppgavene er allsidige og innebærer både 
administrativt og utviklingsmessig arbeid. Dette 
innebærer bl.a. tilrettelegging og oppfølging av VS, samt 
bistå og koordinere VS i organisasjonen. Gjennomføring 
av internrevisjoner og oppfølging av disse er sentralt, 
likedan løpende og månedlig rapportering vedr. status for 
VS og prosjekter relatert til kvalitet og miljø. Kvalitets- og 
miljøkoordinator skal ha kontakt  med myndighetene i 
forhold til virksomhetens tillatelser, herunder søknader, 
årsrapportering etc. Nærmere definert prosjektledelse og  
–deltagelse, også på konsernnivå vil være blant 
oppgavene. For øvrig skal Kvalitets- og miljøkoordinator 
kunne fungere som rådgiver og beslutningsstøtte overfor 
direktør Kvalitet og miljø. 
 
Vi tilbyr en utfordrende stilling i et solid firma i sterk 
vekst, innenfor en fremtidsrettet bransje. Vi holder til i nye 
og moderne lokaler i sentrum av Lillestrøm, med egne 
parkeringsplasser. Lønnsbetingelsene er konkurranse-
dyktige, med gode pensjons- og forsikringsordninger.  

 
For ytterligere opplysninger kontakt  

direktør Kvalitet og miljø, Cecilie Lind (901 10 116). 
  

Søknad og CV sendes innen 2. januar til 
cecilie.lind@ragnsells.no 
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I en rapport foreslår GLITNE-
prosjektet et utvidet
produsentansvar for bygg. 
Tiltakshaver skal allerede før
byggestart betale inn et
miljødepositum tilsvarende
1–5 prosent av byggets
kostnad, avhengig av byggets
miljøbelastning, til et 
ny etablert Byggenæringens
Miljøfond. Dette skal 
i sin tur finansiere miljøriktig
riving og avfallsbehandling.

AV MADS MYSEN OG KRISTIN HOLTHE, 
SINTEF BYGGFORSK

I tillegg til å sette en pris på miljø -
belastning, skal GLITNE-prosjektet foreslå
en modell for utvidet produsentansvar til
beste for byggenæringen. Produsentansvar
kan beskrives som produsentens ansvar 
for produktet fra produksjon/tilvirking til
avfallsbehandling, mens utvidet
produsentansvar kan beskrives som
produsentens ansvar for behandling og
gjenvinning av avfall for egne produkter
og at produsenten kan ha et rettslig 
erstatningsansvar for forurensningsskader.   
I NOU 2005:12 “Mer effektiv bygnings-
lovgivning II” ble produsentansvar for
byggverk omtalt. Utvalget konkluderte
med følgende: “Per i dag er faktagrunn-
laget for svakt til at det er mulig å anslå
hvilke tilsiktede eller utilsiktede 
konsekvenser en slik ordning vil kunne ha.
Bedre faktagrunnlag er altså en forut -
setning før en eventuell anbefaling om at
produsentansvar er en egnet ordning for
bygninger.” 

MILJØVENNLIGE BESLUTNINGER
Det primære formålet med en modell for
utvidet produsentansvar, er å bidra til mer
miljøvennlig byggevirksomhet. En ønsker
å stimulere til mer miljøvennlige 
beslutninger og handlinger knyttet til
planlegging, bygging, drift og riving 
med tilhørende avfallshåndtering. 
Det sekundære formålet er å stimulere 
til mer miljøriktig løsnings- og produkt-
utvikling gjennom å skape økt etter-
spørsel etter de til enhver tid mest
miljøvennlige løsningene og produktene.
Dette er forsøkt gjort gjennom et godt
samspill med eksisterende ordninger, og
gjennom å fokusere på de miljøtemaene
som ikke er ivaretatt av eksisterende 
ordninger. 

TILTAKSMODELLEN
"Tiltaksmodellen" er av prosjektet vurdert
som den best egnede modellen for inn-
føring av utvidet produsentansvar på
bygg. I denne modellen foreslås ansvaret
plassert hos tiltakshaver, som må beregne
tiltakets miljøkostnad og betale inn et
miljødepositum før rammetillatelse 
kan gis av kommunale bygnings-
myndigheter.

MILJØDEPOSITUM 
Miljødepositumet er virkemiddelet som
skal gi økonomisk miljømotivasjon. 
Tiltak med god miljøprestasjon får lavt
miljødepositum. Miljødepositumet skal
dekke både kjente forutsette kostnader
knyttet til sluttbehandling av avfall og
uforutsette framtidige kostnader knyttet
til sluttbehandling av avfall som følge av
at bygningsmaterialer inneholder 
miljøfarlig stoffer.  

Miljødepositumet kan justeres før
igangsettingstillatelse gis, for eksempel
vil en dokumentert redusert miljø -
belastning som følge av god detalj-
planlegging gi grunnlag for
tilbake betaling.

Tiltakshaver som skal rive, inngår 
kontrakt med rivingsentreprenør på 
tradisjonell måte. Bygget rives,
kildesorteres og transporteres til godkjent
avfallshåndterer for sluttbehandling av
byggavfall. På grunn av ordningen vil
kildesortert byggavfall kunne leveres
gratis hos avfallshåndterer, eller ha en
positiv verdi. Dette betyr betydelig
reduserte kostnader for tiltakshavere som
kildesorterer byggavfallet og leverer dette
til godkjent avfallshåndterer.

BYGGENÆRINGENS MILJØFOND
Alle miljødepositumene mottas og for-
valtes av Byggenæringens Miljøfond, 
som også forestår utbetaling til godkjent
avfallshåndterer etter dokumentert for-
skriftsmessig sluttbehandling av avfallet.
Miljødepositumet tilsvarer 1–5 prosent av
byggekostnad avhengig av tiltakets miljø-
belastning. Tiltak som oppføres på 
bebygget tomt vil få reduserte kostnader
for sluttbehandling av avfall fra 
eksisterende bebyggelse, og denne 
reduksjonen vil langt på vei kompensere
for den økte tiltaks kostnaden.Vi anbefaler
at all eksisterende bygningsmasse 
omfattes av ordningen fra det tidspunkt
ordningen innføres.

Forvaltning av Miljøfondet er tenkt som
en konkurranseutsatt tjeneste og fonds-
forvalter kan bli tillagt en rekke oppgaver,
slik som støtte for kommunale saks-
behandlere, utarbeide beregningsregler 

og kontrollere beregninger, sikre 
doku mentasjonskrav, informasjonsflyt 
med mer.

STOR KLIMAEFFEKT
Med Byggenæringens Miljøfond og Tiltaks-
modellen ønsker deltakerne i GLITNE-
prosjektet å gi miljøbevisste aktører et
konkurransefortrinn, samt gi den norske
byggenæringen muligheten til å vise at 
de tar miljø på alvor og bli en foregangs-
næring i Europa.

Tiltaksmodellen vil påvirke 
be slutningene, særlig i tidlig plan -
leggingsfase, hvor i realiteten de viktigste
beslutningene tas. Ordningen vil også
stimulere til mer miljøvennlige produkter,
særlig i forhold til gjenbruk og gjen -
vinning, noe som vil gi økte markeds-
muligheter for miljøriktige avfallsaktører.
Tiltaksmodellen er tenkt utformet slik at
den ikke innebærer "dobbelbeskatning"
eller nye avgifter på områder der avgifter
allerede er innført.

For andre aktører i byggenæringen vil
ikke det totale markedsvolumet bli
påvirket, men miljø vennlige aktører får
økt mulighet for større markedsandel eller
økt fortjeneste.

Det er et betydelig potensial for å
bygge mer miljøvennlig enn det som
gjøres i dag. På kort sikt tror prosjektet 
at tiltaksmodellen kan utløse et redusert
utslipp av klimagasser på rundt en million
tonn CO2-ekvivalenter per år som følge 
av mer miljøriktig materialbruk ved 
nybygging og rehabilitering. 

Foreslår produsent-
ansvar for hele bygget

Figur som beskriver tiltaksmodellen og inn-
betaling til Miljøfondet. Tiltakshaver søker
om rammetillatelse og beregner 
tiltakets Miljødepositum (1). Beløpet 
innbetales til Miljøfondet (2) sammen
med dokumentasjonsgrunnlag for 
beregning.  Når bekreftelse fra fonds -
forvalter er mottatt om at grunnlag 
for beregning er godkjent og
miljødepositumet er innbetalt, kan 
kommunal saksbehandler (3) innvilge
rammetillatelse, forutsatt at alle andre
krav er tilfredsstilt. Dokumentasjonsstrøm
er symbolisert med stiplet strek, penge-
strøm er symbolisert med heltrukken strek. 

Figur som viser utbetaling fra
Miljøfondet  til godkjent avfalls-
håndterer (4) når dokumentasjon 
av riktig håndtering av byggavfall 
er mottatt og funnet i orden. Det er
rivingsentreprenør (5) som leverer 
avfallet. Dersom bygget viser seg 
å inneholde ”miljøfarlig avfall”, vil
slike uforutsette kostnader knyttet til
sluttbehandling av avfall også kunne
dekkes av Miljøfondet. Utbetaling 
vil også her skje til godkjent avfalls-
håndterer (4) når dokumentasjon 
av riktig håndtering byggavfall 
er mottatt og funnet i orden. 
Det er normalt rivingsentreprenør (5)
som leverer avfallet på oppdrag for 
tiltakshaver som iverksetter riving (6).GLITNE 

GLITNE er et forsknings- og utviklings -
prosjekt gjennomført i perioden 
2006–2010 med Snøhetta AS som 
prosjektansvarlig. Prosjektledere har
vært SINTEF Byggforsk. Prosjektet er
støttet med midler fra BIA-programmet 
i Forskningsrådet. Hovedmålet med
GLITNE er å frambringe nødvendig 
kunnskap om hvordan miljø effektive
bygg kan gjøres mer økonomisk 
konkurransedyktige.

FAKTA
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� Euroteknikk ble stiftet i
1985, og har helt fra første 
dag vært totalleverandør 
av maskiner og utstyr for inn -
samling, transport og behand-
ling av fast avfall. 

– Da vi startet var det ingen
organisert avfallsbransje i Norge,
slik vi ser det i dag. I siste
halvdel av 1980-tallet var man 
i startfasen med etablering av
interkommunale selskaper på
dette viktige området, og 
kunnskapsnivået rundt omkring
var – for å si det forsiktig –
temmelig varierende, og til dels
preget av vanetenkning. 

– MER SAMARBEID
I dag er situasjonen en ganske
annen. Kundene våre har 
etablert et høyt kunnskapsnivå,
og avfall er blitt en ressurs som
omsettes fritt over lande-
grensene. Dette er en helt
annen verden enn for bare et
par tiår siden, da parolen stort
sett var ”grav det ned”.

Utfordringen i Norge er at vi
har et stort land med liten og
spredt befolkning. Noen steder er 
derfor avfallsmengden for liten
til å forsvare riktige investeringer
i avfallsteknisk utstyr, noe som
sikkert vil åpne for enda mer 
interkommunalt samarbeide i

hele landet – fra Svalbard i nord
til Kristiansand i sør, sier Geir A.
Gundersen.

Euroteknikk representerer
ledende produsenter på sine 
respektive områder – for ek-
sempel SSI Schäfer, Doppstadt,
Faun, Presto Pressen, Straut-
mann, MOCO, BOA, Nihot 
og Paul Wolff.
Firmaet har i dag ti ansatte 
– fem serviceteknikere, tre på
salg og to i administrasjonen – 
og holder til i et moderne og
funksjonelt bygg på Alnabru 
i Oslo.

Euroteknikk ble i år godkjent
som Miljøfyrtårn etter en 
intensiv prosess, der alle 
ansatte deltok.

ledende leverandører innenfor
sine markedssegmenter.
Leverandører med solid kom-
petanse og bransjekunnskap,
fokus og ressurser på utvikling
og fornyelse i takt med
markedets endringer har vært
viktig for vår utvikling. Derfor
har det også lyktes oss å være
med i teten av utviklingen innen
moderne avfallsbehandling. 
Vi var først ute med avfalls-
beholdere av plast, og med
levering av flerbeholdersystemer
til blant annet Kristiansand,
Stavanger/Sandnes og GLØR.
Euroteknikk leverte også landets
første mobile avfallskvern til
Fana Stein og Gjenvinning, 
og vi var blant de første med
kompostvendemaskiner i Norge.
Maskiner og utstyr er levert over

framtida, sier Gundersen.
– Det har vært morsomt, 

interessant og spennende å få 
å være med på den rivende 
utviklingen norsk avfalls -
behandling har gjennomgått de
siste 25 år.

Gledelig er det også å oppleve
at Euroteknikk for lengst er blitt
et respektert og anerkjent navn
i bransjen – både blant kunder,
og hos europeiske leverandører
av avfallsteknisk utstyr og 
maskiner, sier han.

STABILE RELASJONER
– Langsiktighet har hele tida
vært en viktig rettesnor for vår
virksomhet. Dette gjelder også
samarbeidet med våre
leverandører. De fleste har vært
med oss gjennom alle våre 25
år. Det mener vi er til stor fordel
for kundene våre, gjennom 
kontinuitet, trygghet og opp-
følging. 

Vi har derfor valgt å stå lojalt
ved leverandørene våre også i
perioder når konkurrenter har
tilbudt lavere priser. I neste om-
gang har vi fått igjen for dette,
gjennom videre produktutvikling
og fornyet konkurransekraft, sier
Gundersen.

– Euroteknikk har satset 
kompromissløst på kvalitet og

– I framtida tror jeg vi vil se økende krav til mer
offensiv innsamling og behandling av avfall, 
og en sterk økning i omsetning av avfallsfraksjoner. 
Kravene til renhet i fraksjonene vil også øke, og jeg
venter at forbrenning og annen energiutnyttelse av
avfall vil stige kraftig i årene som kommer, sier
Geir A. Gundersen i Euroteknikk til Kretsløpet.

AV FRANK WILLIKSEN

� Fra før har Ragn-Sells flere
rene gassbiler. Ulempen med
disse er at de ikke kan kjøre mer
enn 15–20 mil før de må tankes
på nytt, og at den såkalte Otto-
motoren ikke har en utnyttelses-
grad på mer enn rundt 
30 prosent. De nye bilene er
derimot utstyrt med diesel-
motorer. Den komprimerte
metangassen sprøytes inn i
motoren sammen med luft og 
en viss mengde diesel, som er
nødvendig for at blandingen skal
kunne antennes. På denne måten
øker rekkevidden til det dobbelte
og energiutnyttelsen blir som 
på en moderne dieselmotor,
nærmere 45 prosent.

BLIR DYRERE
I første omgang vil bilene gå på
halvparten diesel, men Volvo
mener andelen gass kan økes til
80 prosent. Gassen skal leveres
av AGA og bilene skal tankes 
i Lommedalen i Bærum, der
kollektivtrafikkselskapet Ruter
har tankestasjon for sine busser.
Paradoksalt nok må bilene, tross
sine lave utslipp, kjøres på 
dispensasjon fra myndighetene,
fordi det foreløpig ikke finnes
regelverk for denne hybrid-
motoren. Men billige er bilene
ikke, det ble snakket om "flere
hundre tusen kroner" dyrere enn
en vanlig dieselbil. Men Volvo
opplyser at forskjellen vil minke
dersom disse bilene kommer 
i ordinær serieproduksjon. 

– Bruk av slike biler begrenser
seg foreløpig til anbud der
kunden krever klimavennlige 
løsninger. Men det blir det jo
stadig vanligere, sier Arne
Bakken, direktør for logistikk-
utvikling hos Ragn-Sells.

LUKTER PÅ BIOGASS
Biogass har blitt relativt lett 
tilgjengelig, og så lenge det er
avgiftsfritt – noe Sigbjørn
Johnsen har lovet ut denne
stortingsperioden – relativt
rimelig. Og så er det som kjent
mulig å produsere biogass fra
matavfall, noe som gjør avfalls-
innsamling med biogassdrevne
biler til et godt pedagogisk
poeng.   

– Det er jo Asker kommunes 
og for så vidt også vår våte
drøm, at vi skal kunne produsere
biogass av det avfallet vi samler
inn. Ragn-Sells har et avansert
og velfungerende biogassanlegg 
i Trollhättan, der råtneresten er
godkjent som økologisk gjødsel.
Vi vurderer prosjekter i Norge
også sier adm. dir. Bjørn Hoel.

Fra nyttår overtar Ragn-Sells innsamlingen av 
husholdningsavfall i Asker. Kommunen har stilt
krav til reduserte klimagassutslipp, og Ragn-Sells
har derfor satset på Volvos nye gass/diesel
hybridbiler, som går på en blanding av diesel 
og biogass.

AV JOHS. BJØRNDAL

Euroteknikk runder 25 år:

Pionér på moderne 
avfallsbehandling

– Det har vært morsomt og spennende å få delta i den rivende 
utviklingen innen norsk avfallsbehandling, sier Geir A. Gundersen 

i Euroteknikk AS ved firmaets 25 års jubileum.

Ragn-Sells henter avfall
med nye hybridbiler

Bjørn Hoel (til venstre), Cecilie Lind og Arne Bakken fra Ragn-Sells er svært 
fornøyd med å ta i bruk ny teknologi på innsamlingsrutene i Asker. 

En av de to gassbeholderne kan ses på siden av bilen under karosseriet. 

F R A  A V F A L L  T I L  E N E R G I

KJETIL VIKINGSTAD
Avfallsmegler
Tel: 916 20 685

RALF SCHOPWINKEL
Avfallsmegler
Tel: 976 41 335

KOMPETANSE - LOGISTIKK - KAPASITET

www.geminor.no

Vi løser transport og energigjenvinning for:
Næringsavfall  Husholdningsavfall 

Kverning  Balling/emballering

– Euroteknikk
har satset 

kompromissløst
på kvalitet 

– Bruk av slike biler
begrenser seg fore -
løpig til anbud der

kunden krever klima -
vennlige løsninger.
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AVFALL 

verden rundt 

Nina K. Nilsen er på jord omseiling med seilbåt. 
Hun sender små tekster til Kretsløpet om 
avfallsbehandlingen de stedene hun går i land.

Black Friday 
� Black Friday er
selveste julaften 
for handelsstanden 
i Amerika. Svarte-
fredagen er alltid
dagen etter den 
tradisjonelle Thanks-
giving-feiringen, og
storsalg på enkelte
lokkevarer gjør at 
folk strømmer til
kjøpesentrene før 
kalkunen er blitt
kald. Mange slår opp
telt og legger seg 
i kø flere dager 
i forveien. Det går
gjerne vilt for seg når
dørene åpnes. En Walmart-butikk måtte tilkalle politi da
kjøpeiveren slo ut i aggresjon og vold. Politiet tømte 
butikken, og slapp ingen inn igjen før de roet seg, og lovte 
å oppføre seg som folk. Fjorårets Black Friday ble verdens-
beryktet da en Walmart-arbeider i New York ble trampet til
døde av tilbudsgale shoppere. Det gikk bedre i år; det er
rapportert klemskader og småkutt, men ingen dødsfall. 
Dessuten gikk salget opp med 9 prosent, noe som jo er en
suksess, økonomisk sett. Miljømessig sett er Black Friday alt
annet enn en suksess. Brorparten av varene som selges er
kortlevde forbruksvarer; billige klær og plastleker laget 
i Kina. Billig elektronikk, som gjør at fjorårets elektronikk 
kan slenges på dynga. Alt er så billig at det ikke gjør noe at
kvaliteten, og levetiden, er lav. Østen produserer billigvarer 
i forrykende fart, og Vesten omgjør dette til søppel, like
kjapt. Men noen protesterer mot den ville forbruksfesten. 
Buy Nothing Day, altså Verdens kjøpefrie dag, markeres på
selve Black Friday i USA, og siste novemberlørdag i andre
land, også i Norge. Noen lar ganske enkelt være å kjøpe noe
som helst denne dagen, mens andre oppsøker butikker 
for å rulle rundt med tomme handlevogner, i taus protest. 
De kaller det for Whirl-Mart, en mild aksjonsform som har
spredt seg fra New York til Sidney og Stockholm. 

KURS  OG SEMINARER
DATO              KURSNAVN                                  STED                           ARRANGØR                   KONTAKTPERSON
20. jan.          Transport av farlig avfall                Haraldsheim, Oslo          NFFA/Farlig gods            www.nffa.no
27.–28. jan.    Avfall Innlandet 2011                    Quality Hotel, Øyer        Tekna m.fl.                    www.tekna.no
1.–2. feb.        Gjenvinning av avfall                     Bergen                         Avfall  Norge                  Helge Mobraathen, tlf. 24 14 66 00
10–11. feb.     Byggavfallskonferansen 2011         Oslo Kongressenter        Norsas m.fl.                   Sverre Valde, tlf. 40 61 82 00
11. feb.          Grønt Punkt-dagen                        Thon Hotel Oslo Airport  Grønt Punkt Norge          www.QuestBack.com
2. mars           Kurs om byggavfall                        Oslo                            Norsas                          Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
3. mars           Miljøkartlegging av bygg                Oslo                            Norsas                          Mirja Ottesen, tlf. 40 61 82 00
9.–10. mars     Avfallsdagene 2011                       Holmenkollen                MEF                              Tore Veløy, tlf. 22 40 29 29
15.-16. mars    Farlig avfall og farlig gods              Oslo                            Norsas                          Tom Bäcker, tlf. 40 61 82 00
23.–24. mars   Kommunikasjonsseminar                Alta                             Avfall Norge                   Anniken Grundt, tlf. 24 14 66 00
29.–30. mars   Avfallsbehandling                         Oslo                            Teknologisk institutt       www.teknologisk.no
11.–12. mai     Driftsforum kompostering               Kristiansand                 Avfall Norge                   Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00
7.–9. juni        Avfallskonferansen 2011                Tønsberg                      Avfall Norge                   Henrik Lystad, tlf. 24 14 66 00

Rekom AS er en erfaren bedrift med ansvar for material- og energi-

gjenvinning av rundt 500.000 tonn avfall årlig. Vi jobber langsiktig og 

målrettet, med fokus på optimal energigjenvinning og fremtidsrettet 

avfallshåndtering.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere kan ta hånd om alt fra behandling  

           og logistikk til oppgjør – med vekt på å finne fleksible løsninger

                      tilpasset dine behov. Det letter din hverdag og gir sikkerhet 

                                 for effektivitet, kostnader, inntekter og leveranser.

                    Ta kontakt med Rekom for en prat om tilbud og ønsker.       

O J Brochs gate 12
5006 Bergen
Tlf 55 90 44 50
Fax 55 90 44 51
www.rekom.no

Norges ledende avfallsmegler
gir deg en lettere hverdag
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20 års Jubileum

Avfallsdagene 2011 
Holmenkollen Park Hotel Rica

Oslo 9. og 10. mars

Den viktigste møteplassen for alle som 
driver med avfall, renovasjon, miljøsanering og 

gjenvinnings- og avfallsbransjen i Norge

avfallsdagene.com/2011
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Enova støtter biogassanlegg
i Oslo med 35 mill.

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune får 
35 millioner kroner i støtte fra Enova til etablering 
av et biogassanlegg for behandling av kildesortert 
matavfall fra husholdninger og næringer. Anlegget vil
gi nok biogass til å drive 200 busser og spare Oslo og
Akershus for 13 000 tonn CO2-utslipp i året. 

– Det ligger et spennende uforløst potensial 
i biogass. Enova er nå opptatt av å støtte industrielle
biogassprosjekt som vil gi oss erfaring med bruk av
denne verdifulle ressursen.  Vi ønsker oss flere gode
søknader om støtte til industrielle biogassprosjekt, 
sier Helle Grønli, fungerende avdelingsdirektør for
energiproduksjon i Enova.

Anlegget vil bli plassert i tilknytning til et eksister-
ende deponi med god tilgang på biogass fra lagret,
nedbrytbart avfall. Det er ventet at prosjektet vil 
bidra til 51,5 GWh økt fornybar energiproduksjon per
år, basert på 42,3 GWh fra det nybygde biogass-
anlegget og 9,2 GWh fra det eksisterende avfalls-
deponiet.

Enova 19.11

Plastgjenvinningen 
i Europa øker

Materialgjenvinningen av plastemballasje i Europa nådde i 2009 
en ny rekord. Det ble gjenvunnet 4,6 millioner tonn, dvs. 30,3 prosent

(2008: 29 prosent). Målet for EU-landene er 22,5 prosent 
materialgjenvinning. Også energigjenvinningen av plastemballasje passerte 
30 prosent i fjor. Totalt ble det gjenvunnet 61 prosent brukt plastemballasje 

i 2009. Norge tilhører gruppen av land i Europa som oppnår en 
total gjenvinning på over 80 prosent. Forskjellene i Europa er imidlertid 
store og fortsatt ender hele 39 prosent av all plastemballasje på deponi. 

Så samlet sett har Europa fremdeles en stor jobb foran seg, 
sier kommunikasjonssjef Eirik Oland i Grønt Punkt Norge.

Av all plast som brukes i Europa, går 40 prosent til emballasje. 
Siden emballasjen har et kort liv, utgjør emballasje hele 62,5 prosent 

av all plast som blir til avfall. Men hele 85 prosent av plasten 
som materialgjenvinnes har vært emballasje. Dette viser at 

emballasjebransjen går foran i arbeidet for å materialgjenvinne 
stadig mer brukt plast, sier Oland, og fremholder at de 

gode resultatene dokumenterer at Europas returordninger 
for brukt emballasje fungerer bra. 

Grønt Punkt 15.11

Avfallskonferansen 2011 holdes på Brunstad Conference
Center utenfor Tønsberg 7.–9. juni. Tittelen for 
konferansen 2011 er Avfall – følelser og industri. 
Avfall Norge ønsker med det å sette søkelyset på det 
interessante spenningsfeltet mellom marked og 
lokaldemokrati, storindustri og personlig engasjement.
Skal norsk avfallsbransje være en del av den globale
råvareindustrien eller skal lokale interesser ivaretas?
Noen vil påstå at disse to standpunktene er uforenelige,
men må det være slik?

– Vi ønsker at avfallskonferansen skal være den
viktigste arenaen for debatter i avfallsbransjen 
– da må man sette ting litt på spissen. Men vi mener
også at tittelen rommer viktige premisser i norsk avfalls-
håndtering, i begge ender av verdikjeden, sier Håkon
Jentoft, leder av programkomiteen og direktør i Avfall
Norge. 

Komiteen  består ellers av Bjørn Erik Rui, Vesar, 
Olaf Brastad, Bellona og Fredrik Gaustad, Veidekke 
Gjenvinning. Programmet er under utarbeidelse 
og vil bli presentert på nyåret. 

Avfallskonferansen 2011:

Avfall, følelser og industri

Grønn ikke bare 
kamuflasjefarge
Forsvaret krever 
nå grønn til -
pasning også ifm. 
sine byggverk. 
Entreprenører og 
underleverandører 
som vil ha oppdrag 
hos Forsvarsbygg, 
må nå enten være 
medlem i Grønt 
Punkt Norge eller 
i en tilsvarende 
ordning. Forsvars -
bygg er Norges største 
eiendomsaktør og 
forvalter 4,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 
ca. 14 500 bygg og anlegg landet over.

– Med bevissthet om at vi er satt til å forvalte fellesskapets 
ressurser, tar vi miljøutfordringene på alvor, sier administrerende
direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.  Forsvarsbyggs kontroll -
medlemskap i Grønt Punkt Norge er et klart signal til bygge næringen
om å støtte opp om finansieringen av returordningene. Forsvarsbygg
følger dermed opp intensjonen i handlingsplanen til regjeringa om
miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp, heter det.

Adm. dir. Frode Sjursen i Forsvarsbygg
mottar medlemsdiplomet av adm. dir.

Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. 

Advarer mot tradisjonell 
miljøpolitikk
Hvis ikke miljøpolitikken blir mer langsiktig og helhetlig, 
vil vi bruke opp ressursene og undergrave livsgrunnlaget
vårt. Det er hovedbudskapet i den mest omfattende 
gjennomgangen av miljø tilstanden i Europa noen sinne.
Rapporten, som også omfatter norske forhold, offentlig-
gjøres i dag av det Europeiske miljøbyrået (EEA). Et av 
utviklingstrekkene Miljøbyrået framhever er at europeernes
ressursbruk fortsetter å vokse. Fra 2000 til 2007 økte 
Europas bruk av materielle ressurser med 7,9 prosent. 
Dette gjelder alle former for materielle ressurser som 
utvinnes i landet, importeres og forbrukes, for eksempel
mineraler (inkludert metaller), fossile brensler og biomasse.   

En gjennomsnittlig europeer forbruker i dag fire ganger 
så mye ressurser som en afrikaner og tre ganger så mye 
som en asiat. Norge har ifølge rapporten den tredje høyeste
ressursbruken i Europa – bare Irland og Finland bruker enda
mer. I 2007 brukte hver nordmann 37 tonn med ressurser,
mens gjennomsnittet for EU-27 samme år var 16,5 tonn 
per person.

– Dette er tankevekkende lesing. Miljøbyrået har ikke
nøyd seg med å servere en grundig gjennomgang av
miljøsituasjonen i dag. De peker også på framtidas 
utfordringer på en konstruktiv måte, sier miljø- 
og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementet 30.11

Isovator først i verden
Isovator AS i Hokksund er først i verden med en akkreditert metode for kvantitativ kjemisk analyse av kjølegassblandinger. Nylig ble 
laboratoriet til Isovator AS i Hokksund akkreditert som det første i verden til å kunne foreta kvantitative kjemiske analyser av kjølegass -
blandinger. – Akkrediteringen er en milepæl for selskapet og et kvalitetsstempel på det arbeidet som gjøres, sier daglig leder Lisbeth
Solgaard. – Det er oss bekjent ingen andre selskaper i verden som har en tilsvarende type akkreditert metode som det vi nå har fått, sier
kvalitetsleder Vibeke Asphaug og laboratorieleder Anne Ebbesen i Isovator AS. Dette har vi jobbet for i mange år og det er selvsagt en
hyggelig anerkjennelse å få.

Nyhetsbrev fra SRG 22.11
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Bruktbutikkene har god omsetning
for tiden, og det er stor etter-
spørsel etter klær av god kvalitet.
Tekstiler som er av en slik kvalitet
at de ikke kan gjenbrukes, blir
brukt til produksjon av nødhjelps-
dyner, raggsokker og isolasjons-
materiale.

TEKSTILER

VÅTORGANISK AVFALL

Det er fortsatt stor etterspørsel
etter returpapir, og prisene
ligger på et stabilt og høyt nivå.
Pris inn til papirfabrikk varierer
etter hvilken kvalitet papiret
har. Prisene ligger nå fra ca. 
kr 600 per tonn for dårlige
kvaliteter, og opp mot kr 1 000
per tonn for de beste
kvalitetene. Prisen for 
avsvertningskvaliteter er
generelt noe høyere enn for
brunt papir. 

Vi er nå inne i høysesongen 
for fyringsbriketter. Salgsprisen
på trebriketter som selges til
flisfyringsanlegg kan ligge 
mellom 1 000–1 800 kr per
tonn. Utsalgsprisen for briketter
og pellets i småemballasje
varierer ganske mye, med priser
fra ca. kr 1,50 opp til kr 3,50
per kg. 

Prisen på skrapjern har steget i november, og ligger nå over nivået fra slutten av sommeren. 
Returpapirmarkedet er stabilt, med stor etterspørsel og gode priser. For de andre fraksjonene er 
det ingen vesentlige endringer i markedsbildet. 

For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddel-
industri betaler miljøfôr-
anleggene rundt 3–400 kroner
per tonn. Prisen på miljøfôr
ligger på 65–75 prosent av
kraftfôrprisen. Det er svært
stabile priser innenfor dette 
området.  

Kompost basert på våt-
organisk avfall og hage- og
parkavfall, brukes som vekstjord
og jordforbedringsmiddel. Mye
blir levert til private hageeiere,
men det er også en bruk av

Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass i bygnings-
materialer, blant annet 
i bygningsblokker. Blokkene 
har høy trykkfasthet og god 
isolasjonsverdi. Materialet er lett
og suger ikke vann, og er derfor
et godt alternativ til eksister-
ende lettklinkerprodukter. 
En stor del av det innsamlede
glasset benyttes også til 
produksjon av glassvatt. 

Omsetning av jern- og metall-
skrap foregår på et åpent
internasjonalt marked. Prisene
til gjenvinningsbedriftene vil til
dels påvirkes av prisene på
London Metal Exchange (LME),
bortsett fra for jern som ikke er
børsnotert. Prisene på LME var
29.11.2010 (omregnet til NOK)
kr 14,50 per kg for bly, kr 51,15
per kg for kobber, kr 13,95 per
kg for aluminium og kr 13,15
per kg for sink.

Etter at skrapjernsprisen 
i midten av oktober lå på 
kr 1 225 per tonn, har prisen
steget jevnt igjen siden. 
Per 1. desember ligger den på 
kr 1 625 per tonn (fritt levert
Mo eller Oslo).

Det blir stadig mer plast -
emballasje, noe som gjør 
det enda viktigere at denne
kildesorteres og gjenvinnes.
Mengden er beregnet til 122 401
tonn, og da er ikke 5 035 tonn

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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EPS og 4 500 tonn plast -
emballasje som har inneholdt
farlig avfall tatt med.

Fraksjonene som inngår i Grønt
Punkts system for plast -
emballasje fra næringsliv, er
plastfolie, hardplast, PP-sekker,
EPS og emballasje som har
inneholdt farlig avfall.
Bedrifter kan levere ferdig sortert
plastemballasje kostnadsfritt til
mottaksanlegg som Grønt Punkt
Norge har avtale med, forutsatt
at plastemballasjen er egnet for
materialgjenvinning. Hvis man
ønsker at mottaksanlegg skal
hente plasten, er dette en sak
mellom avfallsbesitter og
mottaksanlegg. For øvrig vises
det til returordningens kvalitets-
krav og leveringsbetingelser.
Når det gjelder plastemballasje
fra husholdninger, tilbyr Grønt
Punkt Norge kommuner/
interkommunale selskaper en
standard avtale inkl. godtgjørelse
per tonn levert til gjenvinning.
Grønt Punkt Norge har også 
avtaler med en rekke mottaks-
anlegg som samler inn og 
komprimerer EPS fra nærings-
livet. EPS gjenvinnes i 
Stavanger.

Ombruksemballasje, kork 
og annet plastavfall gjenvinnes
kommersielt uten støtte fra
Grønt Punkt Norge. I dette
markedet betales en pris
avhengig av kvalitet og 
volumer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les mer på isy.no

Kontakt oss for mer informasjon
Telefon: 934 19 159 - e-post: 
tor.kjetil.lisle@norconsult.com

Vi er en ledende leverandør av  
løsninger for teknisk forvaltning  
og administrasjon av eiendoms-
gebyrer i kommuner, interkom-
munale- og private selskaper.

ISY ProAktiv Renovasjon

- Alt du trenger for merkantil  
  drift av renovasjonsavtaler
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kompost i forbindelse med
større park- og grøntanlegg.
Flere leverandører kan også
skreddersy gjødselsprodukter og
jord blandinger som er tilpasset
spesielle formål eller etter den
enkelte kundes spesifikasjoner.
Prisene varierer etter kvalitet 
og volum, men for kompost av
god kvalitet kan prisene ligge 
på opptil kr 350 per m3. 
Kompost i småemballasje kan
oppnå enda høyere priser, og
selges opp til kr 1,- per liter. 

SKRAPJERNET OPP IGJEN



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

®

Pb 102 Økern, 0509 Oslo 
Tlf.: 23 17 39 80 
Fax : 23 17 39 99

www.glassgjenvinning.no®

Baksiden

spasertur til nærmeste
returpunkt har få vondt 
av. Og de økte mengdene
gjør det enda viktigere enn
ellers å få tomemballasjen til
returpunktene, slik at den
ikke havner i restavfalls-
beholderen. Den pleier jo å
bli full nok når julefeiringen
nærmer seg slutten. 
Litt bevegelse er godt for
helsa og for miljøet. 
Du sørger for økt gjen -
vinning til Glava, og
Glasopor skumglass-

Vær like flink i julen!

produkter, og alle de tusen
ting som kan produseres av
gjenvunnet glass. 
– Men husk; knust

keramikk, porselen og 
nedfalne juletrekuler skal i
restavfallet. Det er bare tom
metall- og glassemballasje
som har noe i glassigloene 
å gjøre, sier Lasse Sunde,
snart pensjonert direktør 
i Norsk Glassgjenvinning.
Han takker for godt 
samarbeid gjennom mange
år og unner alle noe godt 

i glasset i jula, bare han får
hånd om tomflaskene. 
God jul og godt nytt år!

Jula står atter snart for døra,
med det økte innkjøp av mat
og drikke, som forhåpentlig-
vis skal nytes i ro og mak
sammen med slektninger og
venner. Det er oss vel unt.
Men siden forholdsvis lite av 
innkjøpene foretas i løs vekt,
medfører julefeiringen også 
i år økte mengder metall- og
ikke minst glassemballasje.
Og selv om jula er en tid for
avkobling og ettertanke,
skader det ikke å beholde
noen gode vaner. En liten


