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….det bør være temmelig entydig
dokumentert at det kostbare tiltaket 
faktisk gir miljøgevinst.

ISSN 0806-6604

Det problematiske 
matavfallet
� I Miljøverndepartementets "bestillingsbrev" til Klif i forbindelse med 
utarbeidelsen om ny avfallsmelding (se side 16) gjentas ønsket om forslag
til tiltak og virkemidler som begrenser genereringen av matavfall. Dette er
naturligvis lettere sagt enn gjort, men når vi ser på hvilke kostnader
håndteringen av dette matavfallet har påført og vil påføre norske kommuner
er dette ønsket sannelig vel begrunnet. 

Det finnes som kjent ulike måter å behandle matavfallet på. Og ingen 
løsning er vel mer pedagogisk elegant og egnet til å vekke slik politisk 
begeistring som å omdanne det til drivstoff som kan brukes til selve avfalls-
innsamlingen, eller til å transportere de som har generert avfallet kollektivt. 
At dette er en dyr løsning som krever separat innsamling eller sortering, 
i tillegg til kostbare anlegg for produksjon av biogass og oppgradering, 
er i denne sammenhengen ikke det viktigste. Politikk er jo nettopp å sørge
for å få til det som er ønskelig, men ikke lønnsomt, tiltak som 
er lønnsomme har lett for å bli gjennomført uansett. Men når skatte- 
og vederlagsbetalere påføres store ekstrautgifter i miljøets navn bør det
være temmelig entydig dokumentert at det kostbare tiltaket faktisk gir
miljøgevinst.

Vi kan dessverre ikke med vår beste vilje se at det er tilfelle for 
utsortering av matavfall, med påfølgende produksjon av biogass 
og drivstoff. Noen analyser gir en liten miljøgevinst ved å velge en slik 
løsning til fordel for forbrenning, mens andre gir motsatt resultat. 
Som vanlig avhenger konklusjonen av forutsetningene, klimagevinst ved 
utsortering forutsetter gjerne at biogassen erstatter diesel og at bioresten
erstatter kunstgjødsel i landbruket. Om det alternative drivstoffet er natur-
gass og bøndene fortsatt ikke vil ha bioresten blir gevinstene for klima og
lokalforurensning borte som dugg for sola. 

Det er nå stor entusiasme for biogass i mange miljøer, ikke minst på
Stortinget. Og behandlingsmåten har utvilsomt sin berettigelse for store,
homogene problemfraksjoner med liten brennverdi, som kloakkslam og død
fisk. Men å ta avfall vekk fra forbrenningsanlegg med god energiutnyttelse
og ledig kapasitet for å produsere biogass, ser med den kunnskap som i dag
er tilgjengelig ikke ut til å gi noen miljøgevinst.
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Enda en runde for
trondheimsavfallet?

� Som omtalt i forrige nummer av Krets-
løpet klaget Statkraft Varme – som eier
forbrenningsanlegget på Heimdal – til -
delingen til Geminor inn for KOFA. Klagen
gikk både på at Geminor ikke oppfylte
kvalifikasjonskravene og at tildelings-
kriteriene var ulovlige. Det siste gikk på 
at tildelingskriteriet "miljøforhold" måtte
være feil formulert, siden en tilbyder som
baserer seg på å frakte avfallet 90 mil
skårer høyere på miljø enn en som har 
forbrenningsanlegg på stedet.

KOFA har avvist denne delen av klagen,
tildelingskriteriene på miljø ble vurdert å
være relevante. Derimot gir KOFA Statkraft
medhold i at Geminor ikke oppfyller
kvalifikasjonskravene, fordi tilbudet ikke
dokumenterer "at man råder over under-
leverandørenes ressurser til å gjennomføre
den aktuelle tjenesten".  

GJELDER ALLE UNDERLEVERANDØRER
Anbudskonkurransen omfatter behandling
av restavfall fra husholdningene og fra
gjenvinningsstasjonene, til sammen rundt
40.000 tonn årlig.  Geminors behandlings-
løsning er Vattenfall Varme sitt anlegg 
i Uppsala, med en kapasitet på 360 000
tonn. Men med anbudet er ikke vedlagt
noen kontrakter eller forpliktelsesavtale

med Vattenfall. "På denne bakgrunn kan
nemnda ikke se at valgte leverandør har
dokumentert å ha rådighet over tilstrekkelig
kapasitet ved behandlingsanlegget", 
heter det i KOFA-avgjørelsen. Det samme
resonnementet er gjort gjeldende for 
transportøren Kingsrød, til tross for at
dette selskapet disponerer 35 egne 
vogntog. Også fra Trondheim Renholdsverks
(TRV) eget datterselskap Retura TRV, 

Etter at KOFA i en avgjørelse
datert 3. oktober 
konkluderte med at 
meglerselskapet Geminors
tilbud skulle vært avvist,
kan det nå gå mot enda en
runde i den endeløse anbuds-
føljetongen om behandlingen
av restavfallet fra hus -
holdningene i Trondheim.

AV JOHS. BJØRNDAL

som skulle stå for mellomlager, transport
og opplasting, savner KOFA dokumentasjon 
på tilstrekkelig kapasitet. 

HELT NY RUNDE?
Knut Eirik Ballestad er daglig leder for
Renholdsverket as, som er det selskapet
innenfor TRV som har ansvaret for reno -
vasjonstjenesten i Trondheim. Han kan 
i skrivende stund ikke si om man må 
gjennom nok en anbudsrunde eller foreta
en helt ny evaluering med gjenværende
tilbydere. I konkurransen som Statkraft
Varme klaget på var de innstilt som
nummer to etter Geminor.  

– Spørsmålet er om vi har noen tilbydere
som tilfredsstiller de strenge dokument -
asjonskravene KOFA nå stiller. Vi er i gang
med en juridisk vurdering av dette nå, sier
Ballestad, som håper å få landet saken før
vedståelsesfristen går ut 25. november. 
Det er nå mer enn to og et halvt år siden
TRV tildelte avfallet til Trondheim Energi
Fjernvarme og første gang ble innklagd 
til KOFA, da av Rekom.

– HELT GREIE KRAV
KOFA-avgjørelsen tilsier at det i framtida
blir vanskeligere å operere som avfalls-
megler og inngi anbud som  utelukkende
baserer seg på underleverandører. Men
Kjetil Vikingstad, daglig leder i Geminor,
ser det ikke slik:  

– En innskjerping er uproblematisk. 
Det er ikke noe problem for oss å skaffe
forpliktende avtaler med behandlere og
transportører, de er jo tvert imot svært 
interessert i det, siden det gir dem økt
sikkerhet for at oppdraget virkelig
inneholder det angitte volumet. Hadde vi
blitt bedt om denne dokumentasjonen
skulle vi enkelt ha skaffet den, sier han.
Vikingstad lover også at en tildeling til
Statkraft Varme uten ny anbudsrunde vil 
bli innklaget til KOFA. 

– Statkraft Varme sitt tilbud inneholder
ingen bekreftelse på levering av slagg. 
Hvis det blir godtatt til fordel for vårt
brytes kravet om likebehandling. Da er 
det politikk ute og går, sier Vikingstad.

Knut Erik Ballestad, daglig leder i TRV, håper det
snart blir en ende på føljetongen om tildeling av

trondheimsavfallet.

Kjetil Vikingstad lover ytterligere en KOFA-klage
dersom Statkraft varme nå tildeles oppdraget 

uten en ny utlysning.
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MORGENDAGENS AVFALLSSYSTEM

• Plassbesparende sorteringsanlegg  
gir rene og ryddige omgivelser

• Iøynefallende, moderne design

• Støysvak

• Mindre sjenerende lukt

• Problemløs tømming

• Kostnadsbesparende

• Finnes i tre ulike størrelser
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• RENT OG FINT I NÆROMRÅDET

• MODERNE DESIGN

• ÅPENT 24-TIMER I DØGNET

• NÆRINGSKUNDEN BETALER FOR 
AKTUELL VEKT

• ADGANGKONTROLL 

• REDUSERT TRANSPORTKOSTNADER

• KOMPRIMERER AVFALLET 5:1
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� – Når man byr opp til dans må man regne
med å få svingt seg litt. Jeg tror verken
miljøbevegelsen, det offentlige ordskiftet
eller jeg selv har vondt av at debatten
skjerpes litt. Jeg leser litt mellomkrigs -
historie for tida, blant annet om Martin
Tranmæl og kampen om lederskapet 
i Arbeiderpartiet. Det var en tid med sterke
brytninger og, som andre har sagt, absolutt
ingen søndagsskole. Dette er ikke så lenge
siden, men lett å glemme i en tid da vi
tilsynelatende alle plasker rundt i en stor,
lykkelig andedam.

– Så da passer det å lage litt bølger 
i denne dammen ved å fokusere på 
konflikten mellom verdiskaping og
miljøvern?
– Det er en helt reell verdikonflikt mellom
den tradisjonelle norske forvaltnings-
tankegangen man finner i primær næringene
– at mennesket aktivt skal utnytte naturen,
men ikke mer enn den tåler – og det klass-
iske naturvernet som ser mennesket nærmest
som et fremmedelement. Jeg trenger vel ikke
å fortelle deg hvor jeg plasserer meg i dette
bildet. 

Ola Borten Moe er tross sin unge alder 
en rutinert politiker. Han ble valgt inn 
i Trondheim kommunestyre som 20-åring 
og ble senere kommunalråd. Han fikk der
også med seg noen år som styremedlem 
i Trondheim Renholdsverk. Nå er ikke 
avfallsenergi det olje- og energiministeren
har befattet seg mest med det drøye 

halvåret han har sittet i statsrådsstolen. 
Men som omtalt i forrige utgave av 
Kretsløpet har han da vært på Hamar 
og åpnet det nye forbrenningsanlegget
Trehørningen energisentral.

– Bekymrer det deg ikke at så mye energi-
rikt avfall finner veien over til Sverige?
– Denne regjeringen er opptatt av å skape
konkurransevilkår som bidrar til at ressursene
utnyttes i Norge. Det var jo derfor vi fikk
fjernet sluttbehandlingsavgiften på for -
brenning for et drøyt år siden. Konkurranse-
vilkårene er derfor sammenlignbare, nå
handler det mest om å være dyktig nok. 
Selvsagt har svenskene en fordel ved at de 
i mange årtier har lagt rør i bakken mens 
vi har bygd kraftledninger. Men det skjer da
ganske mye infrastrukturbygging for varme
her i landet nå, og myndighetene bidrar 
betydelig. Jeg kan heller ikke se at ramme-
betingelsene har hindret etablering av ny 
avfallsforbrenningskapasitet, sier Ola Borten
Moe og ramser helt korrekt opp de stedene
der det er etablert nye ovnslinjer for avfalls-
forbrenning de siste årene.

Slik det nå ser ut er Borten Moes hjem -
kommune Trondheim også i ferd med å sende
sitt husholdningsavfallet til Sverige, til nylig
gjenvalgte ordførers store irritasjon. Men hun
kan ikke gjøre noe med det – og det synes
Ola Borten Moe er riktig.

– Avfallshåndtering er omfattet av 
regelverket for offentlige anskaffelser 
og det skal ikke minst de som betaler for

denne tjenesten, altså innbyggerne rundt 
i landet, være glade for. De norske
aktørene vil nok etter hvert tilpasse 
seg markedet slik at de vinner anbud.

Ola Borten Moe tok seg etter hvert over 
fra lokalpolitikken til riksnivå. Han ble
stortingsrepresentant i 2005 og leder av
næringskomitéen i 2007. I 2009 ble han
nestleder i Senterpartiet, og har i denne
rollen kommet med en del friske utspill som
ikke har vært diskutert med partilederen på
forhånd. Men nå er han altså olje- og energi-
minister.
– Går det egentlig an å være for økt olje -
utvinning, fortsatt kulldrift på Svalbard,
økt vannkraftutbygging og mer fornybar
energi på en gang?
– Ja, absolutt. Verden har bruk for alt dette.
Halvannen milliard mennesker lever uten
strøm og rundt en milliard har ikke tilgang
på nok mat. Sammenhengen mellom energi-
forbruk og velstand er veldig klar, og fattig-
doms-, klima- og energiproblemene må sees 
i sammenheng. Økt velstand gir kontroll over
befolkningsveksten, vi skal ikke mer enn tre
generasjoner tilbake før det var vanlig å få
8–10 barn også her i landet. Norge er
verdens femte største eksportør av energi,
det skal vi være takknemlige for 
og stolte over. 

Fornybar energi står faktisk 
høyt på min dagsorden...

� OLA BORTEN MOE � VEDHOGGER    � GLAD I DEBATT

AV JOHS. BJØRNDAL

En uredd bonde
Ola Borten Moe har vært olje- og energiminister et drøyt halvår. På den tida har han rukket 
å bli oljebransjens gullgutt og miljøbevegelsens fremste hoggestabbe. Men det bekymrer ikke
den 35 år gamle bonden fra Leinstrand i Trondheim.
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Jeg er forundret over at det er en
nyhetssak at olje- og energi -
ministeren gir uttrykk for det. 
Og det er da ingen motsetning
mellom denne rollen og det viktige
arbeidet med å gjøre vårt eget 
forbruk så bærekraftig som mulig.
Der spiller ikke minst økt bruk av
bioenergi en viktig rolle. 

– Din forgjenger Terje Riis-
Johansen sa bioenergi i annen-
hver setning så lenge han var
landbruksminister, mens det
dabbet betraktelig etter at han
ble energiminister. Handler norsk
energipolitikk egentlig bare om
olje, gass og vannkraft?
– Nei, men oljesektoren er stor og
tyngdeloven gjør at den får mye
oppmerksomhet. Spesielt de siste
månedene, da regjeringen har lagt
fram en olje- og gassmelding og
det er gjort nye, store oljefunn.

– Ser du det slik at denne olja
bør pumpes opp mens den ennå
er noe verdt?
– Nei, jeg tror prisen på hydro-
karboner vil stige i mange år fram-
over. Vi ser nå for første gang at
etterspørselen etter olje er større
enn tilbudet, og hvis verdens -
økonomien fortsetter å vokse tror
jeg den situasjonen vil vedvare.

– Hvorfor haster det da så 
voldsomt å få den opp?
– Det gjør det ikke, men du må
huske på at de nye funnene ikke
endrer det faktum at den lettest
tilgjengelige olja er utvunnet 
og at Norges såkalte “oil peak” 
er passert. Det handler om at
produksjonen vil falle mindre 

svingninger og det er vår oppgave
å sørge for at disse ikke gir 
urettferdige utslag. 

– Fra nyttår får vi grønne
sertifikater, hva vil dette bety for
overgangen til fornybar energi?
– Som du vet innebærer disse at
forbrukerne betaler for at en viss
andel av strømmen de kjøper er ny
fornybar el. Dette systemet “over-
tar” dermed en del av Enovas opp-
gaver. Men at fornybar el løftes ut
betyr ikke at ambisjonene senkes
for resten av Enovas virksomhet,
snarere tvert imot. Vi må se 
gjennom finansieringen av Enova
på nytt, men her er det for tidlig 
å konkludere.

– Oljefyring utgjør fortsatt rundt
20 TWh her i landet. Hva med en
økning av CO2-avgiften for å få
avviklet dette.
– Her beveger vi oss inn på Finans-
departementets område, men jeg
kan vel si at noen vesentlig økning
av avgiftene ikke er denne 
regjeringens politikk.

Som alle vet er olje- og energi-
ministeren tidligere statsminister
Per Bortens sønnesønn. I tillegg er
han gift og har to døtre med Anne
Ceselie Brustad Moe, som også er
senterpartipolitiker og møtte fast
på Stortinget som vara for land-
bruksminister Lars Peder Brekk 
i 2008–2009.

– Du har kanskje bestandig visst
at du kom til å bli politiker?
– Nei, men jeg kommer jo fra en
samfunnsengasjert familie. Og det
er ikke dumt for en politiker, selv

og at produksjonen vil holde seg
litt lenger. Og det er jo ikke slik at
man skru igjen kranene og starte
igjen om ti år, kompetanse og 
industriell kapasitet må holdes ved
like kontinuerlig. Men jeg ser som
sagt ingen motsetning mellom
gode rammebetingelser for landets
definitivt viktigste næring og en
framoverlent holdning til økt bruk
av fornybar enerrgi. Det står
faktisk høyt på min dagsorden.

Her begynner Ola Borten Moe å
snakke varmt om sin private bruk
av bioenergi, nemlig vedfyring 
og den gode mosjonen han selv 
får gjennom vedhogst. 
– I vinter fyrte vi 35 stor sekker
hjemme, riktig nok fordelt på tre
husstander. Hvis alle gjorde det
samme ville ikke kulturlandskapet 
i Trøndelag gro igjen med “ørder”,
sier han. 

– Men du har også tatt til orde
for at strømprisen ikke må bli for
høy og være lik i hele landet. Vil
ikke dette være til hinder for økt
bruk av fornybar energi?
– Glem ikke at norsk vannkraft er
fornybar energi. Det jeg har sagt
er at den verdiskapingen som skjer
i norske fossefall fortsatt bør
komme forbrukerne til gode, slik
den har gjort siden oppgangssaga
og de første møllene kom. Jeg har
tatt til orde for forutsigbar og lik
strømpris, men ikke at den
nødvendigvis skal være så lav. Og
utviklingen av et felles marked
med Sverige vil gi fordeler for alle
parter, i fjor kjøpte vi strøm, nå går
den andre veien. En kraftforsyning
basert på været vil nødvendigvis gi

om det ikke er noen forutsetning.
Men noen klar plan ligger det ikke
bak, det er jo slik at veien blir til
mens man går. Og hjemme går nok
samtalen om politikk og samfunns-
spørsmål ved de fleste bord -
setninger, men vi driver også
gårdsbruk og holder gjennom det
beina på jorda og kontakt med det
praktiske liv. Jeg synes jeg er
privilegert som kan ha denne 
kombinasjonen.

Ola Borten Moe er agronom fra
Skjetlein landbruksskole og har
senere studert statsvitenskap 
og historie på NTNU. Men faren
Peder ble i 1981 invalidisert i en
arbeidsulykke og den da 13 år
gamle Ola sammen med den 
øvrige slekta måtte ta ansvar for
gårdsdriften. Farsgården er på 
90 mål innmark og en lang, smal
skogteig på 400 dekar. Men Ola
Borten Moe har ambisjoner også
her, og har nå kjøpt til et par
naboeiendommer, som det riktig
nok foreløpig ikke er gitt 
konsesjon på. I tillegg har han
sammen med broren investert 
i et nytt anlegg for kylling -
produksjon. 

– Selv om det er lettere å tjene
penger på olje og gass tror jeg
ikke matproduksjon kommer til 
å gå helt av moten. Jeg har tro 
på primærnæringene og politiker 
er jo et usikkert yrke. 

Vi sorterer slagg fra forbrenningsanlegg, slik at 
jern og metall kan gjenbrukes. Dette avlaster 
både miljøet og økonomien. 

Akkurat nå er vi i Fagernes, Hamar og  
Kristiansand. Skal vi besøke ditt anlegg til 
våren? Da kan du kontakte Jørgen Rasmussen 
Gruppen via www.jrg.dk eller ringe på tlf.  
+45 9837 1827.

Utnytt verdiene i avfallet

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

Rekom – den ledende 
megleren innen avfall
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.       

� På Avfall Norges seminar om energi -
utnyttelse nylig var stemningen dempet.
Roy Ulvang fra Avfall Norge la fram tall for
kapasitet og utnyttelse, som viste at det nå
er ledig forbrenningskapasitet tilsvarende
250 000 årstonn, det er 100 000 tonn mer

enn for et år siden og omtrent 1/6 
av totalkapasiteten i landet.

EGENTLIG NOK AVFALL
Det er imidlertid ingen mangel på såkalt
forbrenningsegnet avfall, eksporten til

Johnny Stuen er produksjonsdirektør i Energi -
gjenvinningsetaten i Oslo og leder for arbeids-

gruppa for energiutnyttelse i Avfall Norge. 
Han mener det er dårlig miljøpolitikk 

å frakte avfall mellom land som begge 
har overkapasitet på behandling. 

Fortsatt tøft for 
forbrenningsanleggene
Fjerningen av sluttbehandlingsavgiften på forbrenning for et
snaut år siden bedret de norske anleggenes konkurranseevne
med en snau hundrelapp pr tonn. Men jubelen over dette stilnet
raskt, overkapasitet og "svenskesug" har fått behandlings-
prisene til å falle adskillig mer.

Av Johs. Bjørndal
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Sverige kom i fjor opp i 660 000 tonn 
og er fordoblet i løpet av de tre siste årene.
Og det er liten grunn til å forvente noen
bedring. Nabolandet fortsetter ufortrødent
sin kapasitetsutbygging, som er styrt av
energibehovet og ikke av tilgangen på
svensk avfall. Overkapasitet i forhold til
eget avfall er nå 800 000 tonn, om alle
planer gjennomføres kan den fordobles
innen 2015. Det såkalte svenskesuget vil
altså vedvare.

Når behandlingsprisene i markedet faller
til under 500 kroner pr tonn er det bare
nedskrevne anlegg uten kapitalkostnader
som ikke taper penger. 

– Økonomien i bransjen er ikke bære-
kraftig, vi vil komme til å se at anlegg
legges ned, sa Johnny Stuen fra Energi-
gjenvinningsetaten i Oslo, som nettopp har
satt i drift landets nyeste og største ovns-
linje (se egen sak). Stuen er nå leder for
arbeidsgruppa for energi gjenvinning 
i Avfall Norge.

UHELDIGE VIRKNINGER
– Det er ikke klimavennlig å flytte avfall
mellom land som begge har overkapasitet,
sa Stuen. Han mente også at den om-
fattende avfallseksporten forhindrer videre
fjernvarmeutbygging i Norge og dermed
fører til høyere strømforbruk. 

– De lave behandlingsprisene rammer
også materialgjenvinningen og bidrar
dermed til at avfallshierarkiet ikke 

oppfylles. Vi savner en større bevissthet
under gjennomføringen av lokale anbuds-
konkurranser om hvor avfallet virkelig
havner, sa Stuen.

AVFALL FRA EUROPA
Tidligere på dagen hadde Ella Stengler fra
den europeiske organisasjonen for avfalls-
forbrenning, CEWEP, vist sin velkjente
plansje som viser at det fortsatt deponeres
millioner av tonn avfall årlig i sør- og øst-
Europa. Stuen fortalte at Avfall Norge
sammen med sin søsterorganisasjon Avfall
Sverige jobber mot EU-systemet. 

– Målet er en kompetanseoverføring om
sortering, materialgjenvinning og energi-
utnyttelse fra nord til sør og øst, slik at det

kan bygges opp lokal kapasitet. Men vi
ønsker også en politisk aksept i EU for 
at deponiavfall fra sør kan energiutnyttes 
i nord, her arbeider vi for en høring i EUs
energi- og miljøkomite. I tillegg ønsker 
vi å få i gang pilotprosjekter på import, 
for å kartlegge hvilke kriterier som må 
oppfylles for at slik import skal være sikker 
og politisk akseptabel, sa Stuen.

Eierne av forbrenningsanleggene finner 
fortsatt trøst i denne plansjen som viser at
det stadig deponeres millioner av tonn med

husholdningsavfall i sør- og øst-Europa.
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� Den nye ovnslinja fra Hitachi (tidligere von
Roll) er landets største og har en kapasitet på
160 000 tonn i året. Investeringen på rundt
1,7 milliarder kroner bringer hovedstadens for-
brenningskapasitet opp til 410 000 tonn, noe
som utgjør rundt 1/4 av landets samlede. På
grunn av revisjon på de gamle linjene kjøres
det nå med en kapasitet tilsvarende 340 000
årstonn.

KONKURRERER OM MESTEPARTEN
Men restavfallet fra hovedstadens innbyggere
utgjør ikke mer enn 130 000 tonn, og det
arbeides som kjent hardt for å redusere 
andelen av dette som skal gå til forbrenning.
Mye avfall må altså hentes i et marked som har
opplevd et kraftig prisfall. En del kommer fra
kommuner rundt Oslo. 

– Vi får rundt 20 000 tonn fra Follo Ren og
snaut 10 000 tonn fra Irmat (midtre og austre
Telemark), og arbeider for å få mer avfall 

fra nabokommunene forteller Øystein Ihler,
markedsdirektør i EGE. Mye av den gjen værende
kapasiteten fylles av næringsavfall fra de store
aktørene, men Ihler sier at Klemetsrud-
anlegget i sommer også har tatt imot en del av
det han kaller langdistanseavfall fra meglerne. 

IMPORT STADIG AKTUELT
Prosjektet med import av avfall fra Napoli ble
som kjent lagt på is, men Ihler forteller at det
fortsatt arbeides konkret med å få mer
"internasjonalt avfall" til vintersesongen, da
energiutnyttelsen er best. Ihler vil foreløpig
ikke konkretisere dette mer enn at det dreier
seg om avfall fra flere europeiske land. Han
mener for øvrig at prisene på avfalls forbrenning
nå er svakt stigende, men fra et svært lavt nivå.

Avfall fra RagnSells på vei inn til det nye, stilige anlegget på Klemetsrud. Røyken har god fart ut av pipa,
det nye anlegget ble på grunn av kostnadene ikke utstyrt med røykgasskondensering.

Energigjenvinningsetaten 
i Oslo (EGE) er i ferd med å
avslutte prøvekjøringen av den
nye ovnslinja på Klemetsrud 
og inviterte Fjernvarme -
foreningens medlemmer på 
befaring. De fikk se et strøkent
anlegg som går for fullt, men
for en stor del på "billig"
næringsavfall.

Av Johs. Bjørndal

Full fyr på Klemetsrud

HANDSTRANSPORT OG AVFALLSHÅNDTERING
Komplett administrasjonssystem for avfallhåndtering
Hands Avfallshåndtering basert på Microsoft Dynamics AX er det eneste systemet i Norge hvor avfallshåndtering, transportadministrasjon, 
rapportering, regnskap/økonomi, kundeoppfølging og Internettportaler er totalintegrert i en og samme løsning. 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå med å effektivisere din bedrift? Ta kontakt med Øystein Langerud 
på tlf: 966 21 155 eller oystein.langerud@hands.no 

GOD ENERGIUTNYTTELSE
Den nye linja produserer damp med en
temperatur på 400 grader og et trykk på 
40 bar. Noe av den går til strømproduksjon 
ved en snaut 12 MW turbin, mens 47 MW skal
gå til Oslos fjernvarmenett. 

– Neste år skal Energigjenvinningsetaten
etter planen levere 840 GWh med grønn varme
og el, sier kommunikasjonssjef Jannicke Gerner
Bjerkås fornøyd. Etter at den 14 km lange
fjernvarmeledningen inn til Oslo var ferdigstilt
i 2009 har utnyttelsen av energien fra anlegget
på Klemetsrud vært god. 

– I 2010 ble 89 prosent av energien 
utnyttet, sier Bjerkås. 
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� Lynne var smertelig klar over at 70 000
tonn ny forbrenningskapasitet var det siste
"familien" nå trengte. Endelig investerings-

beslutning ble tatt i november 2008, 
og Lynne mente prosjektet hadde blitt
stoppet av finanskrisen og det tilhørende
prisfallet om det bare hadde vært et halvår
senere ute. 

– Men jeg husker jo godt tilbake til 2005,
da myndighetene oppmuntret til bygging 
av flere anlegg for å kunne ta hånd om alt
avfallet som ville trenge andre løsninger
etter deponiforbudet, sa Lynne. 

Han fortalte at prosjektet sto i stampe 
i flere år, først da Eidsiva kjøpte ut HIAS 
og Biovarme og overtok hele eierskapet til
Hamarregionen Fjernvarme i 2008 skjøt
arbeidet fart. Da hadde den store damp-
kunden Norsk Protein i mellomtiden etablert
seg på nabotomta. Og nå står anlegget altså
der, og inntil videre har det tilgang på nok
avfall til akseptable priser. 

John Marius Lynne, daglig leder i Eidsiva 
Bioenergi, konstaterte at forbrenningsanlegget

på Hamar ble bygd i aller siste liten.

– Jeg må takke for at vi har så godt mottatt i familien selv 
om vi er en uønsket attpåklatt, sa John Marius Lynne i Eidsiva 
Bioenergi da han presenterte Trehørningen Energisentral 
på Avfall Norges energiutnyttelsesseminar på Hamar.

Av Johs. Bjørndal

– En uønsket attpåklatt

– Vi inngikk langsiktige kontrakter 
på næringsavfall for flere år siden – som 
avfallsleverandørene blør for nå. Men disse
varer jo ikke evig, sa Lynne. Anlegget har
vært i regulær prøvedrift siden juli og Lynne
fortalte at de har blitt overrasket over at 
avfallet de hittil har kjørt har hatt lavere
brennverdi enn forutsatt. 

Trehørningen Energisentral er hittil siste tilskudd 
til landets avfallsforbrenningskapasitet.

Sorteringseksperten

“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

Sortering av forskjellige avfallsfraksjoner kan i mange tilfeller være svært utfordrende

– både maskinelt og rent økonomisk.Det finnes et enormt utvalg av maskiner og utstyr

på markedet.

Mangfoldet og sammensetningen av avfall er sterkt varierende fra plass til plass, 

og det er ikke alltid like lett å finne den rette løsningen.

IFE Bulk Handling AS har årelang erfaring med levering av optisk/mekanisk 

sorteringsutstyr for gjenvinningsbransjen. Vi vil være behjelpelige med å finne de 

rette løsningene for Deres problem. Gjennom våre leverandører og agenturer har 

vi ett enormt nettverk som spenner seg over hele verden. 

Ta kontakt for referansebesøk!

Dersom din bedrift har en problem, 

hjelper vi Dere gjerne.
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� Forbrenningsanlegget på Hurum ble satt
i drift vinteren 2001, og var da det andre
Energos-anlegget i Norge. Helt siden
starten har anlegget slitt med det faktum
at det bare har hatt en vaklende energi-
kunde. Allerede før oppstart måtte 
Energos være med på en refinansiering av
da værende Hurum Papirfabrikk. Siden har
denne bedriften hatt ulike eiere og vært
gjennom flere konkurser, siste forsøk ble
gjort av Atle Brynestad i 2007. Da han
trakk seg ut året etter gikk papirfabrikken
samme veien som fotballklubben Lyn.

Da Energos selv gikk konkurs i 2004 ble det
40 000 tonn store anlegget på Hurum over-
tatt av Daimyo, som har drevet det fram til
nå. Her sier daglig leder Espen Aubert at
det ikke var mulig å holde anlegget i gang
lenger, med dagens behandlingspriser og
uten energiinntekter. Han understreker
imidlertid at anlegget ikke er konkurs 
og at det blir vedlikeholdt. 

– Det er aktuelt å flytte anlegget, men
det beste vil være å få energiavsetning 
der det ligger nå, sier Aubert, som må 
innrømme at en slik eventuell løsning

Energos-anlegget på Hurum fikk en levetid 
på rundt 11 1/2 år. Om det blir startet 

opp igjen er helt uvisst.

Ved utgangen av august ble aktiviteten ved avfallsforbrennings-
anlegget Hurum Energigjenvinning KS stanset. Etter at 
produksjonen ved Hurum Paper Mill opphørte i desember 2008
har ikke forbrenningsanlegget hatt energisalg, og dagens 
behandlingspriser er for lave til at anlegget kan driftes med
lønnsomhet. 

Av Johs. Bjørndal

Men på Hurum er det stans

ligger litt fram i tid. Det var ni ansatte ved
anlegget, disse mottok oppsigelse allerede
i slutten av mai og ifølge Røyken og
Hurums avis har de fleste fått seg ny jobb.
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� Et halvt år etter oppkjøpet 
av Veolia Miljø og Veidekke 
Gjenvinning har Indahl, som
altså er styreleder i det
“gjenfødte” Norsk Gjenvinning,
blitt enda mer optimistisk. På
konferansen Farlig Avfall 2011
gledet han seg utilslørt over 
avfallsveksten i landet og ønsket
strengere regler for avfalls-
håndtering velkommen. 

– Useriøs håndtering og 
manglende ansvarsfølelse hos 
avfallsbesitterne vil tvinge fram
strengere regulering, noe som
igjen vil føre til investeringer 

i ny teknologi og forbedringer 
av driften ved avfallsanleggene.
Norsk Gjenvinning skal være 
et foregangsselskap i en slik 
omlegging, sa han.

Selskapet har tidligere gitt 
uttrykk for ambisjoner om å øke
omsetningen fra dagens 3,4
milliarder til seks milliarder i
2015. Indahl sa at hele denne
veksten “ikke nødvendigvis må
skje i Norge”. Og så erklærte han
altså at han – etter å ha besøkt
alle anleggene som inngikk i
oppkjøpene – hadde blitt enda 
mer optimistisk. 

– Enda mer 
optimistisk nå

Reynir Indahl viste fram bakgrunnen for oppkjøpet og sa at blant annet 
at lønnsomhetsraten i Norsk Gjenvinning skulle økes fra dagens åtte prosent 
til 17 prosent innen 2015, noe som betyr at det må genereres 
et driftsoverskudd på rundt en milliard kroner årlig.

– Jevn underliggende volumvekst, økt behov 
for prosessering av avfallet og et betydelig
potensiale for konsolidering og profesjonalisering
av bransjen. Sånn sammenfattet Altor-partner
Reynir Indahl motivene for å investere 
2,5 milliarder kroner i landets avfallsbransje.

AV JOHS. BJØRNDAL

Vi har demomaskin 
for salg/utleie
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� I et brev datert 20. sept -
ember lister depar t e mentet opp
en rekke spørsmål som skal ut-
redes innen kort tid. Her ligger
det utvilsomt en god del mat for
konsulentene, det er vanskelig 
å tenke seg at Klif har kapasitet
til å rekke over alt på egenhånd,
selv om direktoratet utvilsomt
arbeider med en del av spørs-
målene fra før. 

PRODUSENTANSVAR FOR MAT?
Matavfallsforebygging har fokus
for tida og Klif leverte allerede 
i juni svar på en tidligere 
forespørsel om virkemidler for 
å redusere genereringen av 
matavfall. Svaret gikk i korthet
ut på at forurensnings-
myndighetene virkemidler 
er lite egnet til å hindre at 
matavfall oppstår.

Nå vil departementet innen 
1. februar ha en ytterlige
vurdering av "mulige virkemidler,
for eksempel en bransjeordning".
MD vil også ha en vurdering av
om det finnes "eksisterende 
regelverk som i seg selv bidrar 
til generering av matavfall".

MER MATERIALGJENVINNING
I brevet til Klif viser depart e -
mentet til EUs rammedirektiv,
der det står at avfallshierarkiet

brennverdi bør også vurderes
spesifikt, heter det i brevet.
Disse spørsmålene skal Klif 
besvare innen 1. april, 
i tillegg må direktoratet innen
1. februar gi en vurdering av
konsekvensene av at slutt-
behandlingsavgiften for 
forbrenning ble fjernet fra
01.10.2010.

FORSØPLING 
OG TILKNYTNINGSPLIKT
Produsentansvarsordningen for
EE-avfall har lenge vært under
vurdering i Klif, nå spør MD om
det også er behov for å evaluere
andre produsentansvarsord-
ninger, eventuelt foreslå 
endringer. Av nye fraksjoner
nevnes fritidsbåter spesielt, 
men dette oppdraget fikk Klif
allerede i årets tildelingsbrev.
Av mer prinsipielle saker ber MD
om en ny vurdering av hvordan
opprydding av forsøpling kan 
finansieres, og om kommunene
bør kunne pålegge nærings-
aktører tilknytningsplikt til
rørbaserte innsamlingssystemer
for avfall. Begge disse spørs-
målene berører forurensnings-
lovens skille mellom hushold-
 nings- og næringsavfall, og
departementet vil åpenbart ha
alle argumenter på bordet før

skal ligge til grunn for avfalls-
politikken, og at eventuelle
avvik fra hierarkiet for enkelt-
fraksjoner skal kunne begrunnes
i livsløpstankegang.

Miljøverndepartementet vil
åpenbart gjerne ha ammunisjon
for mer materialgjenvinning og
mindre forbrenning:

"Vi ber om at Klif vurderer om
det er fraksjoner som har
potensiale for en bedre ut -
nyttelse av avfallet enn i dag.
For disse fraksjonene, samt 
uansett for plast, våtorganisk 
avfall og tekstiler, ber vi om at
sammenstillingen av eksisterende
kunnskap utfylles med egne 
analyser dersom det er mangler 
i kunnskapsgrunnlaget. I tillegg
bør det for disse fraksjonene
gjøres vurderinger av de
samfunns økonomiske effektene
av økt meterialgjenvinning/
biologisk behandling". 
Og dersom disse analysene viser
at det er grunnlag for å styrke
rammebetingelsene for material-
gjenvinning vil MD vite hvilke
virkemidler "som kan være
hensiktsmessige, herunder bruk
av produsentansvarsordninger. 
Et mulig krav om utsortering 
av enkelte fraksjoner før 
for brenning, evt. forbud mot 
forbrenning av avfall med lav

man eventuelt gjør dette skille
mindre tydelig.

LITT AV HVERT
Øvrige temaer som tas opp 
i brevet er byggavfall, der det 
er et EU-krav om 70 prosent
gjenvinning innen 2020, og
marin forsøpling, der man ber
om forslag til hvordan den
urovekkende rapporten som ble
lagt fram sist vinter skal følges
opp. Panteordning for små -
elektronikk er Klif allerede 
i gang med å vurdere, i tillegg
bes det om forslag til tiltak for
å redusere genereringen av farlig
avfall og å sikre forsvarlig 
behandling av nye typer farlig
avfall. 

Endelig vil MD ha forslag til
styrking av regelverket mot
miljøkriminalitet, "herunder
spørsmålet om forsøk på 
miljøkriminalitet skal gjøres
straffbart".

Departementet ber også om
forslag til oppfølging av enkelte
deler av Miljøgiftutvalgets
ambisiøse utredning; "Et Norge
uten miljøgifter". Disse skal 
foreligge innen nyttår. 

Det er store og høyst
ulike forventninger
til hva den nye
stortingsmeldingen
om avfallspolitikk
skal inneholde. 
Hvilke utrednings -
oppgaver Miljøvern -
departementet har
bedt Klif om å utrede
kan gi en pekepinn
om myndighetenes
fokus.

AV JOHS. BJØRNDAL

Miljøverndepartementets bestillingsbrev til Klif bærer preg av at departementet gjerne vil ha argumenter og virkemidler
som kan få flere avfallsfraksjoner vekk fra forbrenningsanleggenes mottaksbunkere.

Mange utredningsoppdrag til Klif
STORTINGSMELDINGEN OM AVFALLSPOLITIKK:
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Den internasjonale
strandryddedagen 
17. september vekket
dugnadslysten i Norge,
og ifølge kampanjeleder
Emily Robertson i Hold
Norge rent deltok mer
enn 2 000 ryddere. 
– Dersom de bidro med
gjennomsnittlig 7,5
arbeidstimer hver 
tilsvarer det 4,4
millioner kroner og gjør
Norge til et av Europas
beste land på strand -
rydding, sier hun.

� Miljøvernminister Erik Solheim 
er imponert over innsatsen, men
skremt over avfallsmengden og
problemets omfang:  

– Dette understreker behovet
for mer kunnskap om marin for-
søpling. Nå er det viktig at vi
setter oss mål for det videre
arbeidet. Jeg vil takke alle som
har investert i miljøet gjennom å
rydde og dokumentere avfall på
strendene våre, sier Solheim.

Hold Norge rent anslår at
omtrent 2 100 mennesker ryddet
strender langs hele kysten. 
Hittil er det rapportert om 1 271
frivillige som har ryddet 91 km

Stor oppslutning om strandryddedagen

kystlinje, og samlet inn 1 061
søppelsekker. Strekningen 
tilsvarer Oslo – Fredrikstad.  

– Men vi venter fortsatt på
data fra mange som har deltatt,
sier Emily Robertson, 

PLAST ER VERST
Mye avfall ble samlet sammen,
men Emily Robertson kan altså
foreløpig ikke gi endelige tall for
hvor mye:

– Det vil foreligge en full-
stendig rapport når alle dataene
er samlet inn. Funnene tyder på
at det er flere kilder som bidrar
til søppelet, deriblant fritids-

aktiviteter på land og i båter,
ulovlig dumping, fiskeri- og opp-
drettsnæring, shipping og lokal
industri. Altså har alle som
bruker havet og kysten et ansvar
for de enorme mengdene søppel
vi finner på strendene, sier 
Robertson.

OVER HELE VERDEN
Det deltok mellom 115 og 120 
i årets aksjon, blant dem alle 
de europeiske land. 

Det antas at mer enn 600 000
mennesker var aktive den 
17. september. Og den inter -
nasjonale organisasjonen Ocean

Nyheter fra Reknes AS
 Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging

 WMS Exchange (ny bransjeløsning)
  Ny versjon av Deklarasjon.no

       Ta kontakt med oss for å få informasjon om de siste nyhetene

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

Waste Management Solutions 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

Conservancy er svært fornøyd
med den norske deltakelsen. 
Det er også Direktoratet for
naturforvaltning:  

– Vi er glade for at så mange
tok seg tid til å bruke noen timer
på å gjøre en innsats for miljøet.
Jo flere biter med søppel vi
klarer å få bort fra naturen, 
jo mindre sjanse er det for at dyr
tar skade på grunn av det som vi
mennesker har kastet fra oss, 
sier Erlend Standal, rådgiver 
i marin seksjon i DN.

Avfallet som ble samlet sammen på Vengsøy i Tromsø er klart til avhenting.

BLANT FUNNENE

6 210 udefinerbare plastbiter
1 885 plastposer
1 567 drikkeflasker av plast
729 glassflasker
704 drikkebokser
2 859 korker
641 engangsservice
732 vaskemiddelflasker (fiskeri)
729 bøyer
2 716 pakkebånd/strips
250 garn
517 bensinkanner
518 presenninger
6 598 tau 
2 680 sigarettsneiper
277 lightere
42 bildeler
73 dekk
31 oljefat
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Energigjenvinningsetatens i
Oslo (EGE) sitt biogassanlegg
bygges nå på Esval fyllplass,
Nes på Romerike. Det får en
kapasitet på 50 000 tonn,
hvorav det er meningen at
halvparten skal være utsortert
matavfall fra Oslos innbyggere.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Som tidligere omtalt har Oslo satset på 
å samle inn alle fraksjoner unntatt papir fra
samme dunk, for så å skille de ulikt fargede
posene i optiske sorteringsanlegg. Denne
formen for kildesortering er nå innført for
2/3 av byens husstander.

MYE GUFF PÅ BÅNDET
Et sorteringsanlegg med to opti-baglinjer
ble satt i drift på Haraldrud i Groruddalen

allerede høsten 2009. En tredje linje 
er nå under bygging i tilknytning til for-
brenningsanlegget på Klemetsrud. Når den
er klar vil den samlede mottakskapasiteten
komme opp i 150 000 tonn, som er noe
mer enn hovedstadens avfallsgenerering i

Oslos biogassanlegg reiser seg
dag. Og av dette skal man altså etter hvert
ha ut 25 000 tonn matavfall. Kommunika-
sjonssjef Jannicke Gerner Bjerkås i EGE
legger ikke skjul på at posesorteringen 
foreløpig byr på utfordringer. 

– Det er varierende kvalitet på kilde -
sorteringen. Det største problemet er at
dårlig knyttede poser fører til mye løst 
avfall på båndene, noe som naturligvis 
gjør sorteringen vanskelig. 

– Vi har foreløpig flere stans og mer
vedlikehold enn planlagt og får ut rundt
halvparten av målet på 50 kg matavfall
årlig pr innbygger. Men det blir bedre og
kvaliteten på det som er oppi posene er
god, sier Gerner Bjerkås. 

FAST ELLER FLYTENDE REST?
Foreløpig går de utsorterte grønne posene
over grensen til biogassanlegg i Borås og
Trollhättan, men fra 20 desember 2012 skal
de gå til anlegget på Esval. Som tidligere
omtalt er Cambi valgt til leverandør 
og avfallet vil gjennomgå en såkalt termisk
hydrolyse, som hos GLØR på Lillehammer og
Ecopro i Verdal. Totalkostnaden er beregnet
til 350 millioner kroner, som altså tilsvarer

Kommunikasjonssjef Jannicke Gerner Bjerkås 
i Energigjenvinningsetaten fortalte om 

Oslos nye anlegg på Avfall Norges seminar 
for biologisk avfallsbehandling.
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7 000 kr per tonn behandlingskapasitet.
Gerner Bjerkås sier det ennå ikke er 
bestemt om bioresten skal tilbys de lokale
bøndene på Nes i form av 90 000 tonn
flytende biogjødsel, eller inndampes 
til et gjødselkonsentrat. 

POPULÆR GASS
Det er heller ikke bestemt om biogassen
kun skal komprimeres til kjøretøykvalitet,

eller om det skal produseres flytende 
biogass (LBG). 

– EGE har gått inn for LBG-produksjon,
men dette vil kreve en ekstrabevilgning 
og må derfor avgjøres av bystyret i Oslo,
forteller Gerner Bjerkås. Men bekymret 
for avsetningen av gassen er hun i hvert
fall ikke: 

– Biogassen fra kloakkrenseanlegget på
Bekkelaget er allerede utsolgt, og 22 nye

Disse grønne posene fra det optiske sorterings-
anlegget på Haraldrud….

biogassbusser settes i drift nå i løpet av
oktober. Og anbud på bussruter som krever
100 busser i døgnkontinuerlig drift er nå
ute, der forutsettes det gassdrift.

… skal etter hvert havne i denne mottaksbunkeren som nettopp er støpt på Esval.
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� Biokraft as ble etablert 
i 2009 og eies i dag av det
kommunale kraftselskapet
Trønderenergi og fem unge
gründere, Wollan er en av dem.
Datterselskapet Biokraft Marin
samler opp død fisk (såkalt
Kategori 3 bioavfall) fra flere
store oppdrettsaktører og 
prosesserer denne til bioolje 
og biogassubstrat ved et ny-
etablert anlegg på Agdenes. 

FISK, SLAM OG GJØDSEL
Ifølge Wollan vil substrat-
produksjonen her komme 
opp i 45–50 000 tonn årlig. 
Sammen med organisk
materiale fra avløpsvannet 
til Norske Skog samt halm 
og gjødsel fra landbruket i
Levanger mener han dette vil 
gi en perfekt miks til produk-
sjon av biogass. Våtorganisk
avfall inngår ikke i planene, 
det vil Wollan overlate til
Ecopro i Verdal. 

Det planlegges råtnetanker
med et volum på hele 40 000
m3 og oppgradering til drivstoff
eller flytende biogass (LBG)
Prosjektet har en kostnads-

ramme på rundt 200 millioner
kroner. Anlegget planlegges
bygd inne på Norske Skogs 
industriområde på Skogn, men
det er ifølge Wollan ikke avklart
om det pressede papirkonsernet
skal være med på eiersiden. 

PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra vinduer 
kan skade arvestoffet hos dyr.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no
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Av de biogassanleggene som planlegges her 
i landet er Biokrafts prosjekt på Skogn det
største. Håvard Wollan presenterte et opplegg
som til sammen skal prosessere 150 000 tonn
fra ulike kilder.

AV JOHS. BJØRNDAL

Håvard Wollan mener et samarbeid
med Norske Skog og landbruket 
i området vil gi gode synergier. 

Foto Line Venn.

Det hittil største biogassanlegget i landet kan bli
etablert her ved Norske Skog Skogn.
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� Ideen om et biogassanlegg i
Vestfold skal ha blitt unnfanget
under en studietur for ordførere og
rådmenn til Trollhättan i september
2008. Siden da er det gjennomført
et forprosjekt rundt utvikling av
biogassanlegg i regionen, og i 
analysene av klimanytte er det lagt
til grunn at et anlegg årlig skal ta i
mot 18 000 tonn matavfall, 30 000
tonn storfegjødsel og 30 000 tonn

svinegjødsel. I tillegg vil anlegget
ta i mot slam og organisk avfall 
fra næringslivet, men disse frak-
sjonene inngår foreløpig ikke i
modellen. Studien viser beregnet
klimagevinst ved å ta hånd om
dette i et nytt biogassanlegg.  
Klimagevinster og -belastninger
ved ulike alternativer for mat-
avfall, slam og husdyrgjødsel i
Vestfold.

Klimagevinst i Vestfold

Prosjektleder Knut Osnes i ”Biogass
i Vestfold” sier de har gjennomført
prekvalifisering og at konkurranse-
grunnlaget snart skal sendes ut. 

De tre aktørene som er 
prekvalifisert er Norsk Gjenvinning,
Lindum/ Cambi og Krüger Kaldnes.

"Biogass i Vestfold" er et samarbeidsprosjekt 
mellom 12 kommuner som ønsker en bedre 
utnyttelse av matavfall og kloakkslam. 
Planen er å bygge et biogassanlegg på Rygg 
i Tønsberg gjennom et såkalt OPS-prosjekt. 
Det skal kunne ta imot både matavfall, slam og
husdyrgjødsel. Og en studie fra Østfoldforskning,
Bioforsk og UMB viser positiv klimagevinst av til-
taket.

AV JOHS. BJØRNDAL

1)Dagens håndtering av matavfall og husdyrgjødsel. 2)Håndtering av mat-
avfall og gjødsel om ca 5 år 3)Matavfall går til biogassproduksjon med 

avvanning. Gjødsel brukes direkte (som scenario 2) 4)Matavfall går til bio-
gassproduksjon og landbruket tar imot bioresten. Gjødsel brukes direkte

(som scenario 2) 5)Både matavfall og husdyrgjødsel går til biogass -
produksjon og landbruket tar imot bioresten 
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� Nedland var rask til å understreke 
at det raskt ble avdekket at dette var å
sammenligne epler og pærer, for ikke å si
bananer. Biogassbransjen i nabolandene er
nemlig svært forskjellig ifra den som
muligens er i ferd med å vokse fram her. 

GAMLE ANLEGG I DANMARK
I Danmark dominerer forholdsvis store
fellesanlegg hovedsakelig basert på 
husdyrgjødsel. Disse ble etablert med 
betydelig offentlig støtte i perioden
1984–1998, men siden har lite skjedd. 

En ny støtteordning for fornybar
fjernvarme gjør imidlertid at det nå 
foreligger betydelige utvidelsesplaner 
ved mange av disse anleggene. Ifølge
Nedlands oversikt var bare et av Danmarks
168 biogassanlegg etablert utelukkende
for å ta imot matavfall, men en del felles-
anlegg tar imot noe slikt avfall sammen
med gjødsla. Den samlede produksjonen
av biogass i Danmark oppgis til 1,2 TWh.
Det er relativt gode betingelser for 
å levere gass til fjernvarmeverkene 
og elektrisk strøm til nettet, mens 
oppgradering av gassen til drivstoff knapt
forekommer.

DRIVSTOFFSATSING I SVERIGE 
I Sverige har man derimot satset stort på
dette, fra 1998 til i dag har man gjennom
ulike programmer gitt i snitt 30 prosent
investeringsstøtte, og gjennom det 
støttet biogassetableringer med nesten
900 millioner kroner. Landet er ledende 

tyder i dag på at dette vil bli realisert. 
Og de få biogassprosjektene som er på
trappene er med unntak av det omtalte 
på Skogn alle initiert av kommuner. 

OPPGRADERING HJELPER IKKE
Og slik Nedland presenterte kostnader 
og inntekter er kanskje ikke det så rart.
Investeringskostnadene, som riktig nok er
basert på et relativt lite materiale, 
er på 2 500 til 8 500 kroner per tonn 
behandlingskapasitet, noe som er skyhøyt
over nabolandene. Det etterlates heller
ingen tvil om at eventuell avkastning 
på disse investeringene må komme fra
pengene som følger med avfallet 
(gate fee), gassinntektene har foreløpig
marginal betydning. Heller ikke opp -
gradering til strøm eller drivstoff har 
så langt gitt noen økonomisk gevinst.
Inntektene fra el-salget tilsvarer gjerne
kostnadene ved drift av selve turbinen,
men her kan innføringen av grønne
sertifikater fra årsskiftet bety en klar 
forbedring for anlegg etablert etter
september 2009. 

– Og så langt vi har funnet ut har ikke
salg av oppgradert biogass til drivstoff
hittil innbrakt mer enn selve opp-
graderingskostnadene, sa Nedland.

i verden når det gjelder biobasert 
"fordonsgass", hele 36 prosent av den
produserte mengden (28 mill Nm3) 
forsyner rundt 30.000 kjøretøyer gjennom
et vel utbygd nett av fyllestasjoner. 
Betingelsene for levering til fjernvarme-
eller strømnett er omtrent som her, 
altså klart dårligere enn i Danmark. 
Den samlede energiproduksjonen ved de
drøyt 200 anleggene oppgis til 1,4 TWh.
Langt de fleste anleggene er basert på
kloakkslam, anlegg basert kun på mat-
avfall forekommer ikke, men en del anlegg
tar imot matavfall sammen med slam eller
gjødsel. Investeringskostnadene ved 
biogassproduksjonen oppgis til å ligge 
i området 1 200–1 500 kroner per tonn
behandlingskapasitet. 

MEST KLOAKKSLAM
Biogassproduksjonen i Norge er beskjeden
i forhold til nabolandene, ifølge Nedland
rundt 0,19 TWh, da er riktig nok ikke
deponigassen med. Hele 20 av landets 
26 biogassanlegg er basert på kloakkslam,
bare tre anlegg mottar kun matavfall. De
fleste slamanleggene utnytter bare gassen
til egen oppvarming, resten fakles. De
største slamanleggene og matavfalls-
anleggene produserer også strøm, mens
tre slambaserte anlegg satser på opp-
gradering til drivstoff. Det er Bekkelaget 
i Oslo, Frevar i Fredrikstad og Sentral -
renseanlegg Nord-Jæren. Det er et politisk
mål at 30 prosent av husdyrgjødsla skal gå
til biogass innen 2020, men ingenting

Kostbare investeringer, små inntekter
Kjell Terje Nedland i Asplan
Viak har sammenlignet
kostnader og inntekter ved
norske biogassanlegg med
tilsvarende i Sverige og
Danmark. Resultatene ble
nylig presentert på Avfall
Norges seminar for biologisk
avfallsbehandling. 
De er ikke oppløftende og
vil neppe lokke private
investorer til å satse på 
biogassproduksjon.

AV JOHS. BJØRNDAL
I Sverige er det oppgradering til drivstoff som gjelder og i Linköping har bussene gått 

på biogass siden forrige årtusen. Nå er denne løsningen i ferd med å spre seg til Norge.

BIOGASS I NORGE:
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� Jeg synes derfor at budskapet som ofte
indirekte sendes forbrukerne, om at mat-
avfall er en ressurs, blir galt. Vi ser ofte
reportasjer fra anlegg med biogass og
kompost vinklet slik at man kan tro at
matavfall blir så bra utnyttet at man
gjerne ser mer av det. Dette er jo galt, 
så oppfordringen til forbrukerne må 
være; innrett deg slik at du kaster minst 
mulig mat.

Og til bedriftene som håndterer mat-
avfallet; gjør det billig på en miljøriktig
måte.

Matavfall i Norge tas hovedsakelig hånd
om på to måter: Enten brennes det og blir
til energi sammen med annet restavfall,

• Brenning overflødiggjør biogass/
kompostanlegg, og fjerner således lukt-
og driftsproblemer som slike anlegg
sliter med.

• Brenning er billigere enn biogass/
kompostering, og med bedre utnyttelse
av energien er dette også den beste 
løsningen for miljøet.

Andre sverger til at biogass/kompostering
er den beste løsningen. Mange av dem 
erkjenner imidlertid at denne metoden er
kostbar. Men de har likevel tro på at den
er bedre for miljøet, og at biogass og
kompost en gang vil få en verdi som 
betaler merkostnaden. Det er altså to klart
forskjellige syn i denne saken som burde
være grunnlag for debatt – dette angår
mange mennesker. Men det er jo ingen
åpen diskusjon om spørsmålet.

Danskene har allerede gjort dette
valget, de brenner 94 prosent av mat-
avfallet fordi det “samfundsøkonomisk set
er væsentlig billigere, at samle det or-
ganiske affald ind sammen med det øvrige
affald og forbrænde det framfor at etablere
et todelt indsamlingssystem med
etterfølgende bioforgasning eller central
kompostering” (Miljøministeriet 2003)

Mitt spørsmål er derfor, – hvorfor velger
noen i dag å bygge anlegg for behandling
av matavfall, med komplisert og kostbar
biologi og teknikk, når brenning er en
rimeligere og mer klimavennlig løsning?

eller man produserer biogass og kompost 
i et utråtningsanlegg. Flere avfallsselskap,
særlig på Vestlandet og nordover, har
valgt å brenne matavfallet, og valget er
basert på faglige utredninger. Følgende 
er de viktigste argumenter for deres valg:

• Brenning av gir god utnyttelse av
energien i matavfallet. Det høye vann-
innholdet gjør matavfall velegnet til
brenning sammen med annet restavfall,
fordi man trenger vann til å senke
temperaturen i ovnen.

• Man unngår egen dunk til matavfall –
det gir mindre lukt, enklere logistikk 
og mer fornøyde kunder.

Matavfall til besvær
Mat har en verdi på kanskje
50 kroner kiloen. Det øye-
blikket mat kastes og blir
til matavfall, synker verdien
drastisk. Mat går fra å være
en ressurs til å bli et
problem – et problem vi
løser. Men det innebærer 
en kostnad, kanskje en
krone kiloen.

AV EGIL HERSLETH, STYREMEDLEM HIAS

Egil Hersleth har problemer med å forstå hvorfor
ikke matavfallet kan følge restavfallsstrømmen 

til forbrenning.
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� Daglig leder i SØIR, Bjørn Erik Jønsberg, er
styreleder i Hera Vekst og må gjøre det beste
ut av situasjonen. Nedleggelse av det låne-
finansierte anlegget – som er bokført med en
verdi på 70 millioner kroner – vil gjøre solide
innhogg i kommunekassene i Elverum (eier
60%), Trysil (25%) og Åmot (15%). – Eierne
har gitt styret i oppdrag å prøve å finne en
form for virksomhet på anlegget, sier Jøns-
berg dystert. 

OVER TIL KLOAKKSLAM?
Og ettersom det er tillatelsen til å motta 
og prosessere matavfall som er inndratt kan
det bety at anlegget kan brukes til biogass-
produksjon basert på avløpsslam. 

– Det er jo et mer homogent råstoff som
krever mindre for- og etterbehandling, sier
Jønsberg. Og det er nettopp ettermodningen
av den ikke ferdig modnede komposten som
har skapt store luktproblemer helt siden 
oppstarten i 2005. Men kloakkslam er heller
ikke luktfritt og Jønsberg vet ikke foreløpig
ikke om de kommer til å foreslå en slik 
løsning – langt mindre om eierne kommer 
til å godta den.

EN TUNG SAK
Selv om tapene ved avvikling kan bli store
sier Jønsberg at Hera Vekst ikke har vært noe

kontinuerlig pengesluk. – Kontraktene med
Drammen og Vestfold er oppfylt og driften 
har stort sett gått rundt, selv om inntaks-
begrensningen vi ble pålagt i 2008 påvirket
økonomien. Og så er det jo litt bittert at vi
må stenge nå, sist vinter var den første an-
legget fungerte greit. Men vi innser at Hera
Vekst ikke klarte å dokumentere tilstrekkelige
luktforbedringer innenfor de oppsatte fristene
og at tålmodigheten hos myndighetene var
slutt, sier Bjørn Jønsberg, som ikke legger
skjul på arbeidet med Hera Vekst har vært 
og er en tung jobb.

VIL MERKES I ÅREVIS
I Elverum kommune forteller assisterende råd-
mann Aasmund Hagen  – som selv var daglig
leder i Hera Vekst i 2006–07 – at kommunen 
i sitt budsjettarbeid har tatt høyde for tapet
ved en full nedleggelse. – Det er avsatt 2,5
millioner i budsjettet for 2012, deretter er
planen å ta 5 millioner kroner pr år fram til
garantibeløpet er innfridd, sier Hagen. – Men
selvsagt håper kommunen at det lar seg gjøre
å finne en løsning som begrenser disse
tapene, legger han til.

DRAMMEN OG VESTFOLD SIER OPP
Rett før Kretsløpet går i trykken melder
Østlendingen at Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen (RfD) og Vestfold Avfall
og Ressurs (VESAR) har sagt opp kontraktene
med Hera Vekst med øyeblikkelig virkning.
Dermed forsvinner 80 prosent av anleggets
inntekter over natta og situasjonen er akutt.
Men Jønsberg og styreleder i SØIR, Erik
Engan, stiller spørsmål ved om oppsigelsen 
er lovlig.  

– For det første mener RfD/VESAR at vi
misligholder avtalen, siden Fylkesmannen har
trukket konsesjonen. Det er helt feil. Vi har jo
konsesjon ut hele avtaleperioden, som går
fram til 1. april 2012, påpeker Jønsberg.

– I tillegg mener de at vi ikke har kapasitet
til å ta imot deres 24 000 tonn, siden 
inntaksbegrensningene er på 20 000 tonn.
Men da ser de bort fra at vi frasorterer 
4 000 tonn i året, som ikke er matavfall, 
sier han til Østlendingen. SØIR har garantert
for videre drift av Hera Vekst en måned til,
hva som da skjer er helt uvisst. 

Fylkesmannen i Hedmark
fattet i februar vedtak om
at Hera Vekst må stoppe
mottak av avfall fra 1.
april neste år. Klif har be-
handlet anken og opprett-
holdt vedtaket, dermed går
det mot slutten for det om-
stridte biogassanlegget på
Hornmoen i Elverum, som
dermed har blitt en kostbar
affære for avfallsselskapet
SØIR sine eierkommuner.

AV JOHS. BJØRNDAL En av årsakene til luktproblemene ved Hera Vekst var at komposteringsprosessen 
i de garasjelignende cellene ved anlegget  på Hornmoen gikk langsommere enn

forutsatt, og at komposten som ble tatt ut dermed ikke var ferdig modnet. 
Og luktproblemene  ble altså til slutt anleggets bane.

Hera Vekst ble dyrt for eierkommunene

25 år - for et bedre miljø
www.euroteknikk.no
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Indre Agder og Telemark avfalls-
selskap (IATA) bygde i 2007 
et biogassanlegg med strøm-
produksjon for 25 millioner
kroner. Det har aldri virket 
som forutsatt, tapt penger 
hele tiden og er idag stanset.

AV JOHS. BJØRNDAL

� – Anlegget skulle ha en teoretisk kapasitet
på 10 000 tonn årlig, men vi har aldri fått
gjennom mer enn 3 500 tonn og ifjor var vi
nede i 1 500 tonn. For å gå i balanse må vi
behandle 5 500 tonn og vi har også måttet
kjøpe kapasitet andre steder for å oppfylle
kontraktene våre. Da sier det seg selv at dette
har vært dårlig butikk, sier Kjell Vøllestad,
daglig leder i IATA.

BAKTERIENE STREIKET
Anlegget, som ligger på Langmoen, en mil sør
for Treungen i Nissedal, ble i sin tid etablert
for å konkurrere om det våtorganiske avfallet 
i Grenland. Denne kontrakten fikk man ikke, 
i stedet ble det i tillegg til matavfallet fra
eget område tegnet kontrakt om våtorganisk
næringsavfall fra Stavanger. Dette besto
vesentlig av emballerte matvarer og skapte til
å begynne med problemer i forbehandlingen.

Men det store problemet har vært at 
prosessen i råtnetankene har gått betydelig
langsommere enn forutsatt. Bakteriene har
ikke formert seg slik de skulle, noe som har
gitt altfor lang oppholdstid og vesentlig
redusert kapasitet. Dette har igjen ført til
luktproblemer og idag er anlegget altså
stengt. 

– Biologene har ment at det var for mye
fett i avfallet som ble tilført, sier Vøllestad.

UTETTE TANKER
Biogassanlegget i Nissedal ble i sin tid 
etablert som aksjeselskapet B2N 
(back to nature), der IATA, Renovest 
(naboavfallsselskapet i vest) og leverandøren
Biotek gikk inn med to millioner hver. Disse
pengene er for lengst borte og idag eier IATA
anlegget alene. Leverandøren Biotek er ute 
av bildet, for å unngå rettssak ble det inngått
forlik i mai 2010. I tillegg til de nevnte
problemene er toppmembranene på råtne -
tankene ikke tette nok, noe som har ført til
at deler av gassen i stedet for å drive 
gassmotorene har funnet veien over 
til mindre fornøyde naboer.

– VIL PRØVE IGJEN
Men Vøllestad sier at IATA ikke har gitt opp 
å få anlegget i drift igjen til våren. 

– Både norsk og svensk ekspertise har sett
på anlegget, og vi tror nå at vi vet hva som
skal til for å få det til å fungere ordentlig, 
sier han. Men om dette ikke går innebærer
det ikke noe stort tap for IATA-kommunene
Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli. 

– Anlegget er på det nærmeste nedskrevet,
sier Vøllestad, som selv er på vei over 
i stilling som teknisk sjef i Nissedal 
kommune, noe han understreker ikke har
sammenheng med IATAs sørgelige biogass-
erfaringer.

Avfallshandel dreier seg om
optimale løsninger – og ren samvittighet
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Kjell Vøllestad foran gassmotorene på Langmoen, 
som ikke har hatt det særlig travelt og idag står.
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Etter at Bjørn Rune Gjelsten
kjøpte NOAH av staten i 2003
har deponeringen økt til 
8–900 000 tonn årlig og minst
1/3 av dette er ordinære
masser. Men direktør Carl 
Hartmann la i sitt foredrag 
på Farlig Avfall 2011 stor vekt 
på at deponikapasiteten på
Langøya utvides fortløpende 
– og at NOAH har startet
arbeidet med etablering av et
nytt deponi for farlig avfall.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Hartmann kunne ikke svare på når Langøya
er full, men la vekt på at driften av et deponi
for farlig avfall innebærer et samfunnsansvar.
– Det holder ikke å bare være blåruss, sa han. 

UTVIDER SYDBRUDDET
Han viste til at deponikapasiteten i det
såkalte sydbruddet stadig utvides gjennom
utsprengning av kalkstein. 

– Vi kan sprenge ut 50 000 tonn på én 
dag og lagrer nå tre millioner tonn stein, 
fortalte han. Hartmann orienterte også om
avslutningen av nordbruddet, der det er brukt
50 millioner kroner på sikringstiltak. 

– Vi etablerer tre sikkerhetsbarrierer, det er
en mer enn regelverket krever, fortalte han.

Hartmann sa at når deponeringen på
Langøya i sin tid skal avsluttes – noe som 

NOAH vil etablere nytt deponi

– Det holder ikke å bare
være blåruss…

Det er de siste årene foretatt omfattende 
utsprengning i sydbruddet på Langøya 

for å øke deponikapasiteten.i hvert fall ikke vil skje før i 2024 – vil det
kreves minst 120 millioner kroner i
rehabiliteringskostnader samt 30 års
etterfølgende jobb som vaktmester. 

– Alle skjønner at den som skal ha ansvaret
for et slikt prosjekt må ha solid økonomi, sa
han. 

NYTT DEPONI KOSTER
Selv om teknologiutvikling og nye krav vil av-
stedkomme nye løsninger mente Hartmann det
vil være behov for deponikapasitet for uor-
ganisk farlig avfall i lang tid framover, også
etter Langøya. Og NOAH vil være med videre.

– Etableringen av et deponi med kapasitet
til å dekke behovet de følgende 30–50 årene
vil koste minst en milliard kroner. Det vil
kreve forutsigbare ramme-
betingelser og et 
samspill mellom 
mange aktører, 
ikke minst 
myndighetene. 
Vi har nedsatt 
en gruppe som 
har begynt å 
arbeide med dette. 

Lokaliseringen er selvsagt en utfordring, 
vi må finne en ordfører som synes dette 
er en god idé, sa Hartmann.

VIL IKKE HA SMÅSKVETTER
Hartmann la også vekt på at 65 prosent av
det som blir deponert – og blir til gips – på
Langøya fortsatt er farlig avfall. 

– Vi tar hvert år imot avfall som til
sammen inneholder 3 000 tonn sink, 
700 tonn bly, 27 tonn arsen og seks tonn
kvikksølv. Dette blir stabilisert og uskadelig-
gjort for evigheten. Vi har en populær bade-
plass og et naturreservat kloss innpå oss på
øya og må bygge tillit hver dag.

Men for å få til en sunn drift må vi komme
vekk fra de små volumene. Alle skjønner at
det er dyrere å reise hit til Tromsø i et
toseters fly enn i et fullsatt jetfly med 
200 passasjerer. Vi må skape forståelse 
i markedet for at det samme gjelder hos oss,
sa Carl Hartmann.

NOAH-direktør Carl Hartmann vil etablere 
et nytt deponi for farlig avfall og har begynt
å lete etter vennligsinnede ordførere. 
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Avdelingsdirektør Marit
Kjeldby i Klif avleverte
ikke de samme salvene
til deltagerne på Farlig
avfall 2011 som hennes
sjef Ellen Hambro
gjorde i fjor. Hun var
likevel langt fra å
friskmelde bransjen.
– Mange må skjerpe seg
og det kommer til å svi
å bli tatt med buksene
nede, sa hun.

AV JOHS. BJØRNDAL

� Troen på at egenkontroll og
selvjustis er tilstrekkelig har
åpenbart fått seg en varig knekk.
Marit Kjeldby gjorde det klart at
tilsynsaksjonene vil fortsette og
at reaksjonene ved alvorlige
avvik bør bli strengere enn idag. 

BEDRING HOS 
BILOPPSAMLERNE
Det har ikke vært noen lands-
dekkende aksjon rettet mot 
Farlig avfall-aktørene i 2011,
derimot har landets bilopp-
samlere fått besøk. Resultatene
vist at syv prosent ikke utfører
god nok miljøsanering av bilene,
mens 31 prosent ikke har 

tilfredsstillende mellomlagring 
av det farlige avfallet. 

– Ikke godt nok, men i hvert
fall en forbedring fra forrige 
tilsynsaksjon i 2006, sa Kjeldby.
Som mange vil huske var ikke det
tilfelle ved fjorårets tilsynsaksjon
mot Farlig avfall-bransjen.

ENKLERE, 
MEN STRENGERE REGLER
Kjeldby fortalte at 30 anlegg for
mottak og behandling av farlig
avfall har fått nye tillatelser med
skjerpede krav. 

– Det går på økonomisk
sikkerhet, krav til kompetanse 
og regnskap over mellomlagret
avfall, sa hun. Men Klif arbeider
også med endringer i lovverket.

– Vi ser på om vi kan forenkle
systemet ved å ha færre ansvar-
lige ledd, da må i tilfelle avfalls-
produsentene ansvarliggjøres på
en annen måte. Vi vurderer også
om vi kan stille standardkrav
gjennom forskriften i stedet for 
å utstede enkelttillatelser, det
kan gå på kompetanse og krav
om finansiell garanti, sa Kjeldby.

– DET SKAL SVI
Og avsluttet med formaninger: 
– Vi skal være en tydelig 
offentlig myndighet som 
stiller klare krav. Og det vil få
konsekvenser om de ikke
etterleves. Den enkelte må ta
sitt ansvar og mange må skjerpe
seg, sa hun. Kjedby understreket
også at det ikke primært handler
om å glede Klif, men at det far-
lige avfallet faktisk er farlig.

– Siden det er så mange menn
i salen (75,3 prosent ifølge en
oppptelling på deltagerlista) vil
jeg nevne at mange av stoffene
dere håndterer gir økt fare 
for testikkelkreft og dårlig 
sædkvalitet, sa hun. Og at det
altså skal svi å bli tatt med
buksene nede. 

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

VI BRENNER FOR MILJØET

Mange må skjerpe seg

Avdelingsdirektør Marit Kjeldby
varslet endringer av avfalls -
forskriftens kapitler om farlig
avfall og om EE-avfall, samt
elektronisk deklarering. 
Men ikke på denne 
siden av jul.
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� Det er brødrene Torstein og Harald
Ottem som står bak firmaet som har
spesialisert seg på håndtering av avfall fra
aluminiumsproduksjonen på Sunndalsøra. 
I tillegg håndterer og frakter de slakteavfall
fra både Møre og Romsdal og begge
Trøndelags-fylkene. 

– Vi har stor tro på fremtiden. Hvis ikke
hadde vi ikke gjort denne investeringen,
sier Torstein Ottem.

15 000 TONN
Ottem Transport ble startet på 1960-tallet.
– Det begynte med noen lastebiler, så ble
det gravemaskin og betongbiler. På 70-
tallet startet vi med avfall fra slakteriet her
som nå for lengst er nedlagt. Etter hvert

ovnene. Vi håndterer til sammen 15 000
tonn avfall fra Hydro hvert år. Hydro
Aluminium er en viktig kunde for oss på
Resirk, mens på transportsiden er det Norsk
Protein som er vår største kunde, forklarer
sjefen. I dag er det seks ansatte på Resirk
og 20 på transport. 

– Og nå skal det investeres?
– Ja, og grunnen er at dette bygget vi
sitter i nå er historie om et halvt år. 
Årsaken er at det skal bygges en ny, lang
tunnel langs fjorden og den skal starte rett
bak bygningene våre. Dette ga oss så
mange usikkerhetsmomenter at vi valgte å
starte helt på nytt. Hvis vi skulle bli her vi
er ville det ble enda trangere enn det er nå.

utvidet transportvirksomheten seg, og vi
frakter idag 80–90 prosent av alt slakte-
avfall i regionen. Etter hvert startet vi også
Ottem Gjenvinning som senere ble kjøpt
opp av Franzefoss. Selskapet holder hus
vegg-i-vegg med oss i dag og vi kjører 
for dem. Og i 2002 startet vi Ottem Resirk,
forteller Torstein Ottem.

Ottem Resirk driver gjenvinning av avfall
fra Hydro – fra elektrolysen. Det vil si at de
får inn avfallet fra aluminiumsproduksjonen
som skjer på andre siden av veien. 

– Når det produseres aluminium blir det
avfall som vi bearbeider og sorterer slik at
mest mulig kan tilbakeføres til ovnene. 
Det dreier seg om kull, aluminiumoksid 
og aluminium fra det som kalles ”bad” fra

– Kongen på søppelhaugen
INVESTERER 25 MILLIONER I NYTT RESIRKULERINGSANLEGG:

T. Ottem Transport og Ottem Resirk på Sunndalsøra satser 
25 millioner kroner i splitter nytt anlegg. Ironisk nok vil nybygget
ligge på toppen av søppeldynga som tidligere ble benyttet 
gjennom mange tiår på industristedet. Hydro Aluminium 
er levebrødet også for Ottem og ny tunnel langs rasfarlige 
Sunndalsfjorden tvang bedriften til å flytte. 

AV THOR A. NAGELL

Torstein Ottem og staben på 25 personer må være
ute av de gamle lokalene innen 1. april og da skal

dette bli deres nye tilholdssted på den gamle
søppeldynga på Sunndalsøra: 

– Vi blir kongen på søppelhaugen, 
smiler Torstein Ottem. 



GJENVINNING 29

På nyanlegget på industriområdet på
Håsøran vil vi få 22 mål å boltre oss på.
Det blir også mye bedre forhold for de 
ansatte med personalrom, kantine, 
vaskemuligheter og lignende. Så får vi en
produksjonshall på 500 kvadratmeter med
en råvareavdeling, en produksjonsavdeling
og en avdeling for ferdigvare. 

Prosessen er at vi sorterer, knuser 
og bearbeider samt lagrer og pakker 
avfallet, forklarer han og viser en skisse
over hvordan hallen vil bli inndelt.
– 25 millioner må være et stort løft, 

men dere får vel en erstatning som følge 
av ekspropriasjonen?

AVTALE MED HYDRO
– Ja, det gjør vi nok, men hva det dreier
seg om er ennå ikke avklart. Investeringen
på 25 millioner nå vil imidlertid gi oss
muligheter til ekspansjon. Det er selvsagt
det vi tar sikte på, sier Torstein Ottem. 
Han sier de har intensjoner om å øke på
transportsiden, men også om å gjøre mer
for Hydro Aluminium. 

– Vår hensikt er å redusere deres avfalls-
mengde, sier han.

– Hydro Aluminium er en konjunkturutsatt
virksomhet og har permittert folk de siste
par årene. Nå skulle det såkalte Su3, som
har vært stengt i nesten to år, starte opp
igjen, men det ble stoppet på grunn av lav
dollarkurs og dermed lav aluminiumspris. 
Bekymrer det deg?

– Vi har en avtale i bunn som går over et
visst antall år, og det er en av grunnene til
at vi kan gjøre dette. Men skal du regne 
10-15-20 år fremover er det lang tid. Vi må
sikkert tilpasse oss underveis, men skal vi
overleve i markedet må vi tenke framover.
Og vi er optimister!

– Ser du muligheter for resirkuleringsoppdrag
fra andre aktører i området?
– Vi har akkurat kjøpt inn en supersuger
som suger både vått og tørt. Ofte er det
snakk om forurensning. Den investeringen
er uavhengig av flyttingen. 

GASSFLAMME PÅ TAKET?
– Når skjer innflyttingen?
– Vi må være ute herfra innen 1. april. 
Vi har selvsagt en produksjonshall her
også, og hva som skjer med den er
usikkert. Men administrasjonsbygget,
lagerhall og et bygg lenger ned må rives.
Og derfor må i alle fall administrasjons-
bygget stå klart.

– Og alt det nye blir oppå en søppel fylling?
Dere blir kongen på dynga, så å si?
– Ja, det kan du si. Dette området var det
eneste som var ledig her på Sunndalsøra,
og tomta gir noen utfordringer, blant annet
må det bygges et system for metangass-
oppsamling fra bakken. Det blir et opp -
samlingsnett under byggene som skal lede

Kontorene ligger i andre etasje og vil bli 
på rundt 150 kvadratmeter. Bak der får vi
produksjonshallen. På det nye anlegget
bygges også et kadavermottak der døde 
dyr fra de tre fylkene skal samles inn.
Håndteringen av dette er sterkt regulert av
Mattilsynet. 

– ”Lik-kjelleren” som vi kaller den blir
ikke stor, bare rundt 50 kvadratmeter. 
Den vil inneholde et kjøle- og fryserom og
får luker i gulvet der kadavrene blir tippet
ned. I dag gjør vi dette utendørs, så det
blir også et stort fremskritt for oss. I det
hele tatt er dette et bygg for fremtiden,
smiler Torstein Ottem.

gassen over tak. Vi fleiper litt med at vi
skal kunne ha en gassflamme over taket
slik det er på oljeplattformene. Eller at vi
kanskje kan bruke gassen til oppvarming,
smiler Harald Ottem som akkurat er
kommet inn på kontoret.

KADAVERMOTTAK
Kretsløpets utsendte blir med Torstein
Ottem på byggeplassen for nybygget. 

– Her får vi fjernvarme inn fra Verket,
sier han. ”Verket” er den allmenne 
betegnelsen på Hydro Aluminium Sunndal –
som tidligere het Årdal og Sunndal Verk. 
– Og her blir det administrasjon, vaskehall 
og et verksted på 675 kvadratmeter. 

– Vi satser for fremtiden og nyanlegget vårt vil gi oss et stort skritt i den retningen, sier Torstein Ottem
foran det som skal bli det han kaller ”lik-kjelleren” – et spesialbygg for håndtering av døde dyr. 

Avfall fra smelteovnene på Verket – Hydro
Aluminium Sunndal – representerer en mengde på
15 000 tonn hvert år for Ottem Resirk.

– Vi må sikkert tilpasse oss
underveis, men skal vi 
overleve må vi tenke 

framover…
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� Erfaringer fra de norske demonstrasjons -
forsøkene vil, sammen med internasjonale 
erfaringer, danne et bedre grunnlag for 
å klargjøre sider av norsk avfallspolitikk, 
og eventuelt foreta justeringer i virkemiddel-
bruk og regelverk.  

KUNNSKAP FRA KONTINENTET
Under planlegging av det omfattende 
testprogrammet reiste en liten, men våken,
delegasjon fra Norge til det 4. internasjonale
symposium for MBT og MRF, Waste-
to-Resources 2011 i Hannover i mai 
(MBT; Mechanical Biological Treatment, MRF;

Material Recycling Facility). Frode Syversen,
Mepex, presenterte situasjonen i Norge 
og betydningen av det spesielle deponi -
regelverket i sitt innlegg, og aktuelle prosjekt
ble nevnt. De 49 innleggene på konferansen
viste et bredt engasjement og et høyt 
kompetansenivå, som tydelig gir uttrykk for 
at det foregår betydelig forskning og utvikling
på dette feltet verden over. Her befinner
Norge seg i en annen divisjon. Skal man ha 
ambisjoner om en norsk avfallsforskning, 
bør den ha mer internasjonal forankring. 
Turen til Hannover ga også gode muligheter 
for å knytte kontakter med aktuelle nøkkel -
personer. Som et resultat av konferansen 
har MBT-prosjektet inngått avtale med 
Dr. Wolfgang Müller, som har doktorgrad innen
MBT fra Tyskland, men som nå er tilknyttet
Universitetet i Innsbruck. Müller har allerede
gitt verdifulle innspill til prosjektgjennom-
føringen, og skal følge det fram til slutt-
rapportering.  

Det er også slående hvordan fokus kan være
så forskjellig mellom land og ulike aktører, og
hvilken variasjon i rammevilkår og mangfold
av løsninger som finnes innenfor mekanisk

forbehandling av restavfall og påfølgende
materialgjenvinning, biologisk behandling og
utnyttelse av brensel. Det er et hovedfokus
knyttet til å redusere mengden nedbrytbart til
deponi og finne løsninger som gir størst
reduksjon i utslipp av klimagasser. Men hvor
mye skal gå til materialgjenvinning, utnyttes
som brensel eller deponeres etter biologisk
stabilisering? Her er det ingen fasit. 

HVA TOK VI MED OSS MED HJEM?
En kort oppsummering av viktig kunnskap som
vi tok med oss hjem fra Hannover:
– MBT/MRF-prosesser benyttes for restavfall

med forskjellig grad av forutgående 
kilde sortering.

– Det foretas normalt, etter en viss kverning,
en mekanisk utsortering av avfall med
størrelse 0–60 mm eller opp til 0–100 mm
som inneholder mye finstoff og organisk 
nedbrytbart. 

– Det er vanlig å oppnå stabilisering av
denne organiske “finfraksjonen” gjennom
ulike metoder for biologisk behandling, 
som tilfredsstiller de strenge kravene til
deponering i Tyskland og Østerrike. 

Avfall Norge sitt største
FoU-prosjekt i 2011 er
MBT-prosjektet. I høst 
utføres praktiske forsøk
med forbehandling av 
restavfall fra fem ulike
regioner på fire forskjellige
måter. Disse følges opp
med ulike forsøk mht.
biologisk stabilisering 
av utsortert “finfraksjon”
og forbrenningsforsøk av 
et forbehandlet brensel.  

AV FRODE SYVERSEN OG ELLEN T. ASTRUP

MBT med optimal utnyttelse av ressursene

…for deltakere fra 41 land. 

Avfallskilde Forbehandling Biologisk trinn Forbrenningstest

Simas (Sogn) Bioplan Lindum Bioplan Lindum

IHM (Voss) Bioplan Lindum Bioplan Lindum

HIAS (Hamar) HRR Miljø, Hamar Lindum, 
Drammen

Hafslund Miljø energi,
BWtE

Grenland Norsk Gjenvinning,
Tønsberg Lindum, Tønsberg Hafslund Miljø energi,

BWtE

Bærum Olav Ødegaard, Fredrik-
stad Lindum, Tønsberg Hafslund Miljø energi,

BWtE

Frode Syversen presenterer situasjonen i Norge...
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– Økt kunnskap om aktuelle biologiske 
analysemetoder og –parametre.

– Erfaringer med deponering av stabilisert
materiale viser at det kan gi en begrenset
metanproduksjon, men som i vesentlig grad
kan brytes ned i et toppdekke.

– Et enda klarere bilde av at MBT gir
muligheter for god utnytting av ressursene 
i avfallet og reduserer klimautslipp. 

Når det gjelder mer kunnskap om utslipp av
deponigass og nedbrytning av metan,
anbefales ”International Journal of Integrated
Waste Management, mai 2011”, som har dette
som spesialtema.  

MANGE INVOLVERT I MBT-PROSJEKTET
Tabellen på motstående side gir en oversikt
over de ulike selskaper som deltar direkte i
prosjektets praktiske del. I tillegg er det flere
som bidrar med finansiering og andre ressurs-
personer som er tilknyttet prosjektet. Mepex
Consult ivaretar prosjektledelse og
koordinering. Det er om lag 1 000 tonn avfall
som inngår i forsøkene. I tillegg blir det for-
brenningstester med referansebrensel fra de
samme avfallskildene på Østlandet, men uten
forbehandling.

På Lindum i Drammen står åtte små
testreaktorer, hver på 120 liter, hvor det også
gjennomføres ulike tester med biologisk 
nedbrytning av det samme materialet i full-
skalaforsøkene. Det er et omfattende program
for prøvetaking og analyser for å dokumentere
prosessene og resultatene. 

SISTE ORD ER IKKE SAGT
Utvikling av MBT som metode kan ha et
potensial i Norge. Det gjenstår å se hva som
blir resultatene av prosjektet. Utvikling av
MBT kan også direkte knyttets til andre 
prosjekter for sentralsortering av restavfall
som planlegges i Norge, med vekt på 
materialgjenvinning av plast og metall. 

Uansett foreligger det mye internasjonal
kunnskap, noe også norske myndigheter 

bør ta en nærmere titt på. Avfall Norge
planlegger en studietur, trolig til Østerrike, 
for å bidra til økt kunnskapsoverføring. 
I dag fremstår kravet om maks ti prosent TOC
for avfall til deponi som en klar hindring for 
å utvikle bedre miljømessige helhetsløsninger.
Tro om vi en gang i framtida vil se tilbake og
virkelig lure på hva vi i 2011 kunne putte inn
i forbrenningsovnene?

www.holger.no

ASBESTPISTOLEN

Dokumentasjon av avfallets sammensetning – en omfattende plukkanalyse hos Indre Hordaland Miljøverk. 
Fra venstre rundt bordet; Kåre Flatlandsmo, Frode Syversen, Espen Hamre og Marit Borge-Skar.
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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

www.kanstad-mek.no | firmapost@kanstad-mek.no
Kanstad Mekaniske as | N-9055 Meistervik
Tel (+47) 77 72 26 00 | Fax (+47) 77 72 26 01

Avdeling sør: Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen
Tel (+47) 63 80 09 90 | Fax (+47) 63 80 09 91
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� I innlegget er Gulbrandsen krystall-
klar på hva som er forbundets politiske
agenda: Innhenting av avfall skal drives
i offentlig regi. De som gjør jobben skal
være offentlig ansatte. 
Økt grad av konkurranseutsetting er 
et resultat av privatiseringshysteri og
press fra private aktører.

Dette må Gulbrandsen gjerne mene, 
men selve saksfremstillingen er 
dessverre så tendensiøs og upresis at
han gjør både leserne og alle involverte
parter urett. Fagforbundet har fulgt oss
tett etter at Ragn-Sells overtok
husholdnings renovasjonen i Asker for
snart et år siden. Det er overraskende 
at Gulbrandsen fortsatt synes å være
såvidt upåvirket av dokumenterte fakta
og delte erfaringer.

Et eksempel på hvordan Gulbrandsen
snur opp ned på virkeligheten er når
han viser til andelen polske arbeidere
som har sluttet, for å underbygge en
påstand om dårlige arbeidsforhold hos
Ragn-Sells. 

I en tidligere artikkel i Kretsløpet
fremkom det nemlig at 5 av 14 på 
et gitt tidspunkt hadde sluttet. 
Gulbrandsen snur like godt tallene
rundt, og får det til å se ut som om
bare 5 av 14 fortsatt var ansatt.

Vi vil nødig la Kretsløpets lesere sitte
igjen med Gulbrandsens bilde av hva
Ragn-Sells står for. Derfor noen få
presiseringer: 

Kontrakten vår med Adecco gjaldt 
rekruttering. I henhold til avtalen over-
tok vi ansettelsesforholdet til samtlige
renovatører etter de kontrakts festede
tre månedene. Gulbrandsen velger å tro
at dette skyldes mediepress, og finner
det problematisk at ansettelsene
skjedde uten prøvetid. Verken vi eller
renovatørene hadde behov for prøvetid 
når de allerede hadde arbeidet hos oss 
i tre måneder. Saklig sett ville vi
kanskje trodd at også Fagforbundet 
ville stilt seg positivt til vårt tilbud 
om fast ansettelse og ordinær 
opp sigelsestid.

Stein Gulbrandsen 
i Fagforbundet går 
i forrige utgave av 
Kretsløpet hardt ut mot
private aktører innen
hus holdnings  renovasjon
generelt, og Ragn-Sells
spesielt. Men hans 
beskrivelse savner rot 
i virkeligheten.

AV TORGEIR EIAN, HR-DIREKTØR RAGN-SELLS

Tar ansvar og viser omsorg
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Dårlige boforhold for utenlandske 
gjestearbeidere er et annet forhold 
Gulbrandsen knytter til Ragn-Sells. 
Det er det ikke grunnlag for. De av våre
ansatte som har valgt å bo hos oss bor 
i splitter nye hybler med eget kjøkken
og bad, og med flatskjerm på veggen.
Husleien ligger godt under markedspris.

Videre hevder Gulbrandsen at Ragn-
Sells har glemt både overtidsbetaling 
og anstendig pensjon. Også dette er 
fullstendig grunnløse påstander. 
Samtlige av våre renovatører får fra
første dag fullt betalt for overtid, 
og er alle omfattet av våre svært gode
pensjons- og forsikringsordninger. 
Pensjonsordningen gir faktisk det 
dobbelte av Obligatorisk tjeneste -
pensjon.

I artikkelen kommer Fagforbundet 
med en utfordring til “de selskapene 
som ønsker å fremstå som seriøse”. 
Selv om Gulbrandsen har valgt å plas-
sere oss utenfor sin definisjon av seriøs, 
kan vi opplyse at vi deler hans omsorg 
for arbeidstakerne.

Det var derfor vi ga våre polske 
arbeidstakere en ukes kurs i norsk
arbeidsmiljø lovgivning og samfunnsliv 
før de kom til Norge. Det er derfor vi
tilbyr norsk opplæring, uten krav til

egenandel. Det er derfor vi tilbyr våre
ansatte undervisning frem mot fagbrev 
i gjenvinningsfaget. Og det er derfor 
vi har et HMS- arbeid som er sertifisert
etter OHSAS 18001-standarden.

Helt avslutningsvis kommer 
Gulbrandsen med en invitasjon om 
å bli med i arbeidet mot organisert
kriminalitet og for gode- lønns og
arbeidsvilkår. Vi har for lengst meddelt
Fagforbundet at vi ønsker å bidra i
dette arbeidet. Hva Fagforbundet selv
egentlig ønsker er vi derimot mer usikre
på. Gulbrandsens artikkel tyder jo på at
forbundet helst vil bli kvitt både oss 
og bransjens øvrige private aktører.

Torgeir Eian i Ragn-Sells er oppgitt over 
Fagforbundets beskrivelse av selskapets 

behandling av de polske arbeiderne i Asker.

…våre renovatører 
får fra første dag 

fullt betalt for overtid….
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� Ifølge Klima- og forurens-
ningsdirektoratet kan så mye
som 90 000 tonn farlig avfall
være på avveie. Myndighetene
vet ikke hvor dette befinner
seg. Denne avfallsmengden
inneholder miljøgifter som er
farlig for mennesker, dyr og
natur.

Mye skyldes aktører som
ikke følger reglene for avfalls-
håndtering. Bedrifter som
istedenfor å sende avfallet til
egnede mottak lar det flyte.
På fyllingen eller andre steder.
Det må det bli en slutt på. Da
trenger vi nye virkemidler. For
dagens virkemidler ser ikke ut
til å bedre situasjonen. 

Vi mener den nye stortings-
meldingen må legge til rette
for at tilsynsmyndighetene
skal sanksjonere virksomheter
som bryter reglene.

Mattilsynet stenger uhyg i -
eniske restaurantkjøkken.
Skjenkebevillinger inndras 
ved brudd på reglene. Bygge-
plasser kan stenges når
stillaset ikke er riktig montert.
Og er en så uheldig at en
parkerer bilen en halv meter
for nær et veikryss får en bot.
Men innenfor miljø -
reguleringen, i tilfeller det 
beviselig har forekommet 

forurensning med fare for at vi
kan bli påført alvorlige helse-
skader, der bare veiledes det. 
Miljøsyndere blir møtt med
smil og veiledning. Det
fungerer dårlig i praksis, fordi
det gjerne er gjengangere som
ikke følger reglene. Ofte er det
ingen nevneverdige tegn til
forbedring over tid. Og da det
trolig ikke vil bli bevilget mer
penger til myndighetskontroll,
må det i fremtiden legges
større vekt på kvalitet og kon-
sekvens i myndighetsoppfølg-
ingen. Fremtidens kontroll må
konstrueres slik at grove avvik
får konsekvenser for den 
ansvarlige bedrift. Det 
avgjørende er at tilsyns-
myndighetene blir utstyrt med
virkemidler som står i forhold
til graden av alvor og som
sørger for de ønskede for -
bedringene. Og sist, men ikke
minst, at myndighetene har
mot og vilje til å følge opp
sitt eget lovverk. Til nå har
miljømyndighetene hatt
muligheten til å varsle tvangs-
mulkt. I realiteten har dette
liten effekt. Vi i RENAS ser det
hver dag. Noen virksomheter
spekulerer i dette. Om de kan
spare penger på ikke å følge
regelverket, følger de ikke reg-

Neste år kommer en ny stortingsmelding om avfallspolitikken.
Den bør gi tilsynsmyndighetene en skarpere og mer effektiv
verktøykasse for oppfyllelse av lovverket, slik at grove brudd
får konsekvenser for den ansvarlige bedrift. 

AV GUNNAR MURVOLD, ADM.DIR. RENAS

En avfallspolitikk som
straffer avvikere

elverket. Fordi det ikke får
reelle konsekvenser. Ved varsel
om tvangsmulkt ser vi at 
bedrifter strammer inn
håndteringen innen tids-
fristen, men slakker på
rutinene umiddelbart etterpå.
Derfor trenger vi regelverk og
virkemidler som innebærer
faktiske og umiddelbare kon-
sekvenser, og i så måte er
økonomiske konsekvenser det
mest effektive. Den nye
stortingsmeldingen må 
reflektere utfordringene 
i virkeligheten.

For dagens lovreguleringer
er i seg selv gode. Så lenge 
de blir fulgt. Produsentansvar,
avfallsinnsamling og slutt -
disponering av avfall 
behandles fornuftig i de 
eksisterende lovtekstene. 
Det er praktiseringen som 
er problemet. Dagens praksis
er i ferd med å undergrave
hele reguleringsinnsatsen,
fordi mye av miljø -
myndighetenes tid går med 
på å følge opp dem som ikke
retter seg etter kravene. Dette
er skattebetalernes penger.
Med større og mer direkte
handlingsrom, fastere og mer
konsekvente metoder og 
sanksjonsmuligheter, kunne

disse midlene gått til andre,
mer verdiskapende og frem-
tidsrettede aktiviteter for 
å videreutvikle ordningene. 
I stedet klarer en ikke å for-
hindre at tonnevis av
miljøgifter flyter ukontrollert 
i våre omgivelser. Det handler
om miljøet og menneskene
som lever i det. Derfor håper
vi at avfallspolitikken frem-
over vil gi tilsyns-
myndighetene en skarpere og
mer effektiv verktøykasse for
oppfyllelse av lovverket, og at
myndighetene selv ikke er med
på å undergrave sin egen
lovregulering.  

RENAS-direktør Gunnar Murvold
mener dagens regelverk er godt
nok – om bare noen straffet de

som bryter det.
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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.

Alaska – et eldorado
for skrotnisser

� Det hender jordomseilere lar båt være båt, og går i land som
vanlige folk. Nå har vi til og med lånt bil, og kjører langs George
Parks Highway mellom Anchorage og Fairbanks i Alaska. Veien
snor seg forbi mektige fjellkjeder med Denali, Nord-Amerikas
høyeste, tronende over de andre snøkledte toppene. En og annen
alaska-elg gresser i veikanten, fullstendig uberørt av bilene som
suser forbi. Utsikten er enorm, landskapet brer seg utover, 
det er imponerende dimensjoner over det hele. Alaska består 
av over 99 % offentlig eiendom, mindre enn en prosent 
av landarealet er i privat eie. De som bor her boltrer seg i plass,
vi ser det tydelig på de få boligene vi passerer langs highwayen.
Samler-genet, som de fleste av oss forsøker å undertrykke når 
vi ser hvordan det tyter ut av skuffer og skap, møter ingen 
motstand her. Hvorfor rydde vekk eller kaste gamle biler, 
tilhengere, hundesleder og stabler med tynnslitte dekk? 
Det kan jo komme til nytte en dag. Alaska rommer mange 
selvlærte og nevenyttige originaler som alle har vært ute en
vinternatt før. De vet at det meste lar seg reparere, modifisere
eller resirkulere, og lagringsplass har de jamen nok av. 
Det er kanskje ikke så pent med alt skrotet spredt rundt de enkle
husene, men Alaska er ikke stedet for pyntenisser på plenen og
prydbusker mot naboen. De som bor her er praktiske og ujålete.
Og skrotnisser av høyeste rang.



Mer klimagasser fra EU

EU Kommisjonen har som kjent iverksatt et arbeid med mål å
forenkle det omfattende og kompliserte regelverket for offentlige
anskaffelser. Det fortelles nå i Brussel at man regner med å ha et
forslag til revidering klart innen utgangen av året. Forslaget går
deretter til behandling i EU Parlamentet og i Rådet.
Anskaffelses regelverket berører alle de 30 landene i EU/EØS-
området. Fra norsk side har KS og KS Bedrift deltatt aktivt i
høringsrunden som har pågått siden januar i år. Det har skjedd
både via FAD, via våre respektive paraplyorganisasjoner i Brussel
(hhv CEMR og CEEP) og overfor Kommisjonen direkte. 
Kommisjonen ser moderniseringen av anskaffelsesregelverket
som et viktig ledd i revitaliseringen av det indre marked.

KS Bedrift 22.09
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EU vil forenkle regelverket 
for offentlige anskaffelser 

Utslippene av klimagasser i EU-landene økte med 2,4 prosent 
fra 2009 til 2010, viser foreløpige tall. Men EU er likevel på
god vei til å nå sine mål for utslippsreduksjoner. I gjennom-
snitt økte utslippene av klimagasser i EUs 27 medlemsland
med 2,4 prusent i fjor, sammenliknet med året før. Det viser
rapporter fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) med 
estimater for klimagassutslippene i EUs medlemsland 
i 2010.Til sammenlikning økte utslippene av klimagasser 
i Norge med 4,8 prosent i fjor. 

De siste 20 årene er utslippene av klimagasser, spesielt av
CO2, redusert jevnt og trutt i EU-området. Estimatene fra EEA
viser at utslippene i EU-landene i 2010 var 15,5 prosent

lavere enn i 1990. Det viser at EU er på god vei mot målet 
om at utslippene av klimagasser skal være 20 prosent lavere 

i 2020 enn det de var i 1990.
De 15 første EU-landene har gjennom Kyotoprotokollen 

forpliktet seg til samlet å redusere sine gjennomsnittlige utslipp
med 8 prosent i perioden 2008–2012, i forhold til 1990. 

Så langt viser utviklingen at disse ”gamle” EU-landene mer enn
oppfyller denne forpliktelsen. Utslippene er redusert med 
10,6 prosent. 

Noen av landene, som Spania, Nederland, Finland og Østerrike, har
imidlertid ikke redusert sine utslipp siden 1990. Dette blir likevel
kompensert ved at utslippskuttene  i de andre landene er større enn
forpliktelsen.

Klif 11.10

Under en opprydning på Universitetet i Bergen 
ble radioaktive stoffer kastet rett i containeren. 

– Dette skal ikke skje, sier bedriftshelsetjenesten.
Et innleid selskap var noe overivrige da de skulle rydde opp på 

Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, melder UIBs egen 
nettavis På Høyden. Lokalene skulle overtas av Institutt for geologi, 
og det innleide selskapet fikk ansvaret for å rydde ut for biologene. 
Det de ikke visste på var at Institutt for geovitenskap allerede hadde 

plassert noen at tingene sine i lokalet. 
– Alt som var igjen etter Institutt for biologi skulle fjernes og kastes. 
Men det Institutt for geovitenskap hadde plassert der ble også kastet 

i søppelcontaineren. Blant disse tingene var tre målekolber som 
inneholdt en løsning av til sammen 0,75 liter lavradioaktive uran- 
og thoriumstoffer. Det var ansatte ved instituttet som oppdaget 

at det radioaktive materialet var borte og slo alarm, 
sier direktør Bjørn Åge Tømmerås ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet til På Høyden.

Kastet uran i søpla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Norges idrettsforbund har inngått en leverandøravtale med Ragn-
Sells om avfallshåndtering for norsk idrett. Den gir samtlige
idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund rabatter på utstyr og
tjenester til avfallshåndtering for idrettens mange arrangementer.

– Dette er en god mulighet for idrettslag å kutte utgifter til
sine arrangementer, samtidig som det er et miljøtiltak helt i tråd
med vår satsing på området, sier idrettspresident Børre Rognlien. 

– Med erfaring fra flere store arrangementer som for eksempel
Ski-VM 2011 i Holmenkollen er vi godt rustet til å være en 
god partner for Norges idrettsforbund. Det blir en spennende 
utfordring for oss å få bidra til at idretten lykkes med sin 
offensive miljøstrategi, sier Bjørn Hoel, administrerende direktør 
i Ragn-Sells.

– Dette faller godt inn i idrettens vedtatte miljøstrategi, 
sier Rognlien, og presiserer at Norges idrettsforbund er miljø -
sertifisert. I tillegg vil det i avtalen med Ragn-Sells avsettes
midler øremerket talentutvikling. 

– Vi er også svært glade for å kunne bidra til talentutvikling 
av unge idrettsutøvere, og gjennom denne avtalen få være med
på å virkeliggjøre deres drømmer, sier Bjørn Hoel.

Byggeindustrien 13.10

Idretten inngår avtale 
med Ragn-Sells 
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Telysjakten er i gang
Et telys er lite, men kan spre mye varme
og glede. Det er laget av aluminium, 
et av de mest gjenvinningsvennlige
metallene som finnes. Ved gjenvinning
av aluminium forbrukes det 95 prosent
mindre energi enn ved nyproduksjon.
Deltakelse i telysjakten gir barna en 
konkret mulighet til å gjøre en innsats for miljøet, samtidig som
konkurransen kan fungere som døråpner til et større og mer aktivt
miljøengasjement. Innsamlingen av tomme telys bør ses i
sammenheng med kildesortering og gjenvinning av alle typer
emballasje og avfall. Telysjakten anbefaler LOOP Miljøskole om man
ønsker å arbeide videre med dette temaet. Det er Grønt Punkt Norge
og Syklus, i samarbeid med IKEA, Norsk Hydro og WWF, som 
arrangerer telysjakten i Norge. Jakten pågår i perioden 1. oktober
2011 til 31. mars 2012. Da skal det kåres 19 fylkesvinnere og en
Norgesmester, som vil belønnes med flotte premier.

loop.no 12.10.11

Stadig mindre kvikksølv tilføres norsk natur. Likevel blir det 
mer kvikksølv i ørret og abbor i vann i Sørøst-Norge. Forskerne
forsøker å finne svar på gåten, men saken viser hvor vanskelig
det er å forutsi miljøgifters vandring i naturen. 

De aller fleste av oss unngår kvikksølv og andre helse- og
miljøskadelige stoffer i så store konsentrasjoner at vi merker
skadevirkninger. Men små, små mengder får vi daglig i oss fra
luften vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker. Stoffene
hoper seg opp, og over tid samler vi opp en cocktail av
kjemikalier i kroppen. Kvikksølv er bare én av disse miljøgiftene,
men også en av de verste. Stoffet kan blant annet gi alvorlige
skader i nervesystemet, og fostre er spesielt utsatt.

Fisk er noe av det sunneste vi kan spise, men noen typer 
ferskvannsfisk inneholder helseskadelige mengder kvikksølv. 
Siden 1990-tallet har Mattilsynet advart gravide og ammende mot
å spise gjedde, abbor over 25 cm, og ørret og røye over én kilo.
Andre bør ikke spise slik fisk mer enn én gang i måneden 
i gjennomsnitt. Ingenting tyder på at disse kostholdsrådene blir
opphevet med det første.

Fra Klif-direktør Ellen Hambros innlegg i Aftenposten 10.10.11

Kvikksølvgåten 

NS 9431 ble første gang gitt ut i 2000, og den har nå kommet i ny ut-
gave. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i avfallsforskriften og er-
faringer fra bruk av første utgave av standarden. I avfallsforskriftens
kapittel 9 vedlegg II om karakterisering og kriterier for mottak av avfall
til deponi refereres det til norsk standard om klassifisering av avfall. 
Ved basiskarakteriseringen skal avfallet klassifiseres både etter avfalls-
stoffnummer (NS 9431) og EAL (Den europeiske avfallslisten). 

Hovedformålet med standarden er å sørge for en standardisert inndel-
ing og rapportering av avfall, for eksempel ved innveiing til avfallsanlegg
eller ved rapportering av avfallsdata til kunder og myndigheter. Brukere
som har behov for det, kan selv utarbeide underkategorier for registrering
av mer detaljert informasjon om forskjellige avfallstyper de håndterer.

I tillegg til dette kan standarden også brukes ved:
• registrering av avfall for statistikkformål i forbindelse med regional,

nasjonal og internasjonal rapportering;
• sammenligning av avfallsmengder mellom regioner og anlegg;
• karakterisering og beskrivelse av avfall i forbindelse med inngåelse 

av avtale;
• fakturering ved kjøp og salg av avfall;
• rapportering til kunder, myndigheter og avfallsprodusenter.

Standarden inneholder en konverteringstabell fra gammel til ny utgave
av standarden. Tabellen gjør det mulig å konvertere eldre data til den nye
versjonen.

Alle som har tatt i bruk NS 9431 til rapportering, må ta den nye 
versjonen i bruk så tidlig som mulig, og senest den 1. januar 2012. 
For spørsmål angående formålet med rapportering henviser vi til Klif 
(forurensningsmyndigheten) og SSB (statistikkmyndigheten). 

Standarden kan fås kjøpt på nettsiden standard online:
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/Sokeresultater/

NS 9431 Klassifikasjon 
av avfall i revidert utgave
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Prisene på alle typer returpapir 
i Europa har siden sommeren
hatt en nedgang. Størst er ned-
gangen i Tyskland. Pris på brunt
papir er relativt lave og er 
i området fra 400–500 kr/t og
oppover. Prisene er blitt mer
differensiert og avhenger mye 
av hvor lang transportvei retur-
papiret har. Det forventes en
videre nedgang i oktober.

Prisen på skrapjern og metaller har sunket noe utover høsten, og da særlig den siste måneden. 
Prisen på returpapir har hatt en nedgang fra sommeren og trenden forventes å fortsette i oktober. 
For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.    

For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddel-
industri betaler miljø -
fôranleggene rundt 3–400 kroner
per tonn. Prisen på miljøfôr
ligger på 65–75 prosent av
kraftfôrprisen. Det er svært

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 
eksisterende lettklinker-
produkter. 
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
den 13.10.2011 (omregnet til
NOK) på kr 11,48 per kg for bly,
kr 42,00 per kg for kobber, 
kr  12,53 per kg for aluminium
og kr 10,80 per kg for sink.

Prisen på skrapjern har sunket
siden slutten av sommeren. 
1. august var prisen på kr 1 700,
så sank den til 1 650,- i midten
av august, videre til 1 600,- per
1. september. I hele september
var prisen stabil. 1. oktober
sank den til kr. 1 550,- den
1.oktober og per 8. oktober
ligger den på kr. 1 450,- 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 122 400
tonn, og da er ikke 5 035 tonn
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 kostnads-
fritt til mottaksanlegg som Grønt
Punkt Norge har avtale med, 
forutsatt at plastemballasjen er
egnet for materialgjenvinning.
Hvis man ønsker at mottaks-
anlegg skal hente plasten er
dette en sak mellom avfalls-
besitter og mottaksanlegg. 

For øvrig vises det til retur -
ordningens kvalitetskrav 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.

stabile priser innenfor dette 
området.  

Det er nå høysesong for
kompost produkter. Kompost
basert på våtorganisk avfall og
hage- og parkavfall, brukes som
vekstjord og jordforbedrings-
middel. Mye blir levert til private
hageeiere, men det er også en
økt bruk av kompost i forbind-
else med større park- og grønt-
anlegg.  Flere leverandører kan
også skreddersy gjødsels-
produkter og jordblandinger 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. 

NEDGANG OVER HELE FJØLA

Tekstiler som er av en slik kvalitet
at de ikke kan gjenbrukes, blir
brukt til produksjon av nødhjelps-
dyner, raggsokker og isolasjons-
materiale.

Salgsprisen på trebriketter som
selges til flisfyringsanlegg kan
ligge mellom 1 000–1 500 kr
per tonn. Prisen på pellets
ligger noe høyere. Prisen på flis
varierer mye etter kvalitet og
fuktighetsinnhold, og ligger 
i området fra ca. kr 650 til 
kr 1 200 per tonn. Utsalgs-
prisen for briketter og pellets i
småemballasje varierer ganske
mye, med priser fra ca. kr 1,50
opp til kr 3,50 per kg.

Returpapirmarkedet har dabbet av utover høsten og det
forventes ytterligere nedgang.
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RETURADRESSE:
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Baksiden

Som de fleste har observert kjører Syklus – som er et
markedssamarbeid mellom Norsk Glassgjenvinning 
og Norsk Metallgjenvinning – nå en kampanje i ulike
medier. – Vi har satset på annonsering i de største 
avisene, boards i de største byene og en TV-reklame
som skal gå på TV 2 fram til desember. Vi satser
virkelig på å få massert inn i publikums hjerner at
glass- og metallemballasje ikke er "en annen type 
avfall".  

Disse fraksjonene – i fjor ble det samlet inn 66 000
tonn glass- og metallemballasje – er derimot viktige 
råstoff som etter å ha vært gjennom vårt anlegg på
Onsøy er fullverdige råvarer og blir til mange fine ting.
Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre alle ledd 
i gjenvinningsprosessen, så det aldri skal være tvil om
at gjenvunnet materiale har de samme egenskapene 
og samme kvalitet som nytt, sier direktør Kjell Håkon
Helgesen.

Resirkulert glass brukes som råstoff både til Glasopor
skumglass og Glava isolasjon. I tillegg eksporteres en
god del til glassverk i Europa der det lages nye glass-
produkter.

Resirkulert metall og aluminium går direkte til Norsk
Gjenvinning AS, som selger og eksporterer dette til
smelteverk i Norge og utlandet.

Fokus på råvarer

Tlf.: 23 17 39 80 
Fax : 23 17 39 99
www.syklus.no


