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Marin forsøpling
Hold Norge Rent-dagen, som også i år handlet om marin 
forsøpling, viste med all mulig tydelighet at dette er et stort 
problem som det må angripes med arbeid på mange plan. Hele 
spekteret fra internasjonale konvensjoner til lokale dugnader 
trengs for å få bukt med et stort og fortsatt voksende 
problem. Dette er, som Erik Solheim sa, et område der fint lite 
er oppnådd. 

Hva skal man så gjøre? Som så ofte vil det være en god 
begynnelse å følge opp at eksisterende regelverk faktisk blir 
fulgt. Noe av den kraftigste kritikken i Riksrevisjonens rapport 
om farlig avfall-håndteringen her i landet er ikke adressert 
miljømyndighetene, men Sjøfartsdirektoratet som fortsatt 
ikke fører tilsyn med at fartøyer faktisk benytter avfallsmot-
takene som nå skal være etablert i alle større havner  
(se side 4). 

Miljøvernministeren mente også at regulær forsøpling 
konsekvent bør anmeldes. Dersom samfunnet klart viser 
at den slags ikke tolereres vil det påvirke holdningene hos 
hele befolkningen. Resultatene fra Strandryddedagen viser 
jo dessverre at en stor andel av det ”herreløse” avfallet ikke 
kommer over havet, men skyldes nordmenns fritidsaktiviteter 
til vanns og på land.

Så er det spørsmålet om hvem som skal rydde opp og 
betale kostnadene ved det. Her er vi enige med Klif, det må bli 
adgang til å finansiere strandrydding via renovasjonsgebyret. 
Dette er naturligvis ikke helt rettferdig overfor befolkningen 
i Lofoten og andre områder med mye strandlinje og lite folk. 
Men det er faktisk en av ytterst få gjennomførbare løsninger, 
som kan sørge for mer kontinuitet i dette arbeidet. Og det er 
verdt å merke seg at forslaget vil åpne adgang til å bruke 
renovasjonsgebyret, det er ikke snakk om noe pålegg. Kom-
munene bør selv bestemme hvor lista skal legges, men et 
minimum bør være at entusiastene som organiserer oppryd-
ding langs strendene i hvert fall slipper å betale for å levere 
avfallet.  

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
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13. september 2010

“
…. en stor andel av det 
”herreløse” avfallet 
kommer ikke over havet, 
men skyldes nordmenns 
fritidsaktiviteter til vanns 
og på land.

Forsida:
Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap har 
gjort sitt til å bekjempe forsøplingen av havet ved å plassere ut 
avfallsbeholdere beregnet for dykkere. Foto Christian Skauge.
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– Ikke god nok KONTROLL 
                      med FARLIG AVFALL
Riksrevisjonen presenterte sin rapport om hånd-
teringen av farlig avfall rett før Kretsløpet gikk 
i trykken. Og som ventet hadde forvaltningens 
vakthund funnet adskillig å sette fingeren på. 
Trøsten får være at rapporten dokumenterte 
forbedring i innsamling og kontroll.

Av Johs. Bjørndal

NYHETER

Rapportens hovedfunn ble lagt 
fram av prosjektleder Kristin 
Rypdal på en godt besøkt pres-
sekonferanse 31. januar. Det ble 
ikke lagt skjul på at bakgrunnen 
for arbeidet var dramatiske hen-
delser hos aktører i bransjen og 
det første som kom på veggen 
var et stort bilde av Vest Tank 
etter eksplosjonen. Rapporten 
konkluderer med at systemet har 
blitt bedre, noe som slett ikke 
var tilfelle for Mattilsynet og 
politiets håndtering av vinnings-
forbrytelser, som ble evaluert 
på samme pressekonferanse. 
Rapporten fokuserte likevel på 
fem områder med stort forbed-
ringspotensiale:

FEM FEIL
– Selv om mindre farlig avfall enn 
før er på avveie er innsamlingen 
fortsatt for dårlig, spesielt av 
enkelte fraksjoner. Det ble vist 
til at 40% av de spurte kastet 
brukte sparepærer i søpla. 

– Klif har prioritert tilsyn 
høyere, men de gjennomførte 
aksjonene viser ingen vesentlig 
bedring i etterlevelse av reglene. 
Og avvikene som finnes blir i liten 
grad synliggjort og straffereak-
sjonene er for svake. 

– Undersøkelsen har påvist 
store svakheter i Sjøfartsdirek-
toratets oppfølging og kontroll 
med innlevering av farlig avfall 
fra skipsfart i norske havner. Til 
tross for gjentatte henvendelser 
fra Miljøverndepartementet har 
direktoratet ikke fulgt opp.

– Det er utilstrekkelig kontroll 
med eksport av farlig avfall. Selv 
om det er innledet samarbeid 
mellom Klif og Toll- og avgifts-
direktoratet på dette området er 
det dokumentert at EE-avfall og 
bilvrak havner i utviklingsland. 

– Registreringssystemet er for 
dårlig. Det er påvist mye feilde-
klarering av farlig avfall og flere 
feil oppstår videre i systemet. 

REFS TIL SJØFARTS
DIREKTORATET.
Sjefsrefseren selv, riksrevisor 
Jørgen Kosmo, syntes i sin opp-
summering at Sjøfartsdirekto-
ratets manglende oppfølging av 
avfallsinnleveringen i havner var 
det mest alvorlige. – De har ikke 
gjort jobben sin til tross for gjen-
tatte henvendelser. Tilsyn må nå 
iverksettes for å sikre at fartøy-
ene faktisk benytter havnenes 
muligheter for mottak av farlig 
avfall. Det dreier seg faktisk om å 
ta vare på livet i havet, sa han.

Det andre området Kosmo tok 
opp var eksporten av farlig avfall 
ut av landet. 

– Miljøfare eksporteres til land 
uten systemer for å beskytte 

seg. Og det er ikke hovedsakelig 
enkeltmennesker som står bak 
dette, men aktører som vil tjene 
penger, sa en indignert riksre-
visor. 

Kretsløpet vil komme mer de-
taljert tilbake til Riksrevisjonens 
rapport i neste nummer.  

Riksrevisor Jørgen Kosmo rettet tyng
den av sin forargelse mot Sjøfartsdirek-
toratet og mot skruppelløs eksport av 
farlig avfall.

Prosjektleder Kristin Rypdal presenterte Riksrevisjonens hovedfunn.
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POTTINGER ECO
K O M P R I M AT O R  M E D  A D G A N G S K O N T R O L L

NAMDAL RESSURS • BARLIA, 7863 OVERHALLA •  74 28 17 65 • hardhaus@namdalressurs.no

• RENT OG FINT I NÆROMRÅDET

• MODERNE DESIGN

• ÅPENT 24-TIMER I DØGNET

• NÆRINGSKUNDEN BETALER FOR 
AKTUELL VEKT

• ADGANGKONTROLL 

• REDUSERT TRANSPORTKOSTNADER

• KOMPRIMERER AVFALLET 5:1

• ADGANG MED KORT FOR BEBOERE
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Telefon: 74 28 17 65           E-post: firmapost@namdalressurs.no           www.namdalressurs.no

ligger under bakken
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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PORTRETTET

Kompetanse 
        sprederen

Per Lenborg begynte i Oslo Renholdsverk i 1973, fordi der var det 
så korte arbeidsdager at han samtidig kunne ta teknisk utdan-
nelse på kveldstid. Nå snart 40 år senere øser han sin erfaring ut 
over deltagerne på flere av Avfall Norges kurs. En rolle han trives 
utmerket med. 

Av Johs. Bjørndal

Per Lenborg er opprinnelig fra Kalbakken 
i Groruddalen og det var fotball som sto i 
hodet på gutten. Han meldte seg inn i Skeid, 
som var en storklubb på 60-tallet, der spilte 
han sammen med senere landslagsspillere 
som Jan Birkelund og Tor Egil “Toro” 
Johansen. Men han vendte etter hvert 
tilbake til moderklubben Grorud. – Noen 
utvikler seg videre i den alderen, andre 
stagnerer, sier han om det. Nå ga det vel 
heller ikke fotballkarrieren noe løft at gutten 
ble gift 18 år gammel og far kort tid etter. 

Per Lenborgs første jobb var i grafisk 
bransje, der han drev med service på 
datidens settemaskiner. Men at denne 
teknologien var på vei ut ble etter hvert 
åpenbart, det måtte skiftes spor. Dermed 
ble det Renholdsverket kombinert med 
skole. Og da den tekniske utdannelsen var 
fullført kunne han plutselig søke jobb som 
avdelingsingeniør i samme etat, en jobb han 
fikk som 25-åring i 1976 og hadde fram til 
1983. Da ble han ansvarlig for renovasjon i 
Lørenskog kommune, som han hadde flyttet 
til noen år tidligere. 

– Og da kom jeg, som representant for 
de såkalt mellomstore kommunene, inn i 
styret i Norsk Renholdverk-forening, der 
de tre musketerer, Gunnar Værnes, Asbjørn 
Ravnanger og Erik Jondum, regjerte. Det 
var veldig lærerikt og ga meg interessante 

oppgaver. Jeg husker spesielt en 14 dagers 
tur i nord-Norge sammen med Ulf Johnsen 
fra Namdal, der oppgaven var å få i gang 
innsamling av batterier i kommunene. 
Forståelsen for at spesialavfall krevde 
særskilt behandling var ikke stor den 
gangen, erindrer han.

I 1991 ble det etablert et privat 
sorteringsanlegg for blandet næringsavfall 
i Lørenskog, og Per Lenborg ble ansatt som 
driftsleder. – Anlegget hadde en kapasitet 
på 25.000 tonn, men oppstarten traff midt 
i bankkrisen og all byggeaktivitet stoppet 
opp. Avfallet uteble og konkursen var et 
faktum etter 8 måneder. For første og 
eneste gang i mitt liv fikk jeg da sparken. 
Men anlegget er i fortsatt i drift, det er 
Ragn-Sells som driver der nå, forteller 
Lenborg. Og 14 dager etter begynte 
mannen i ny jobb, som kursleder på 
Teknologisk Institutt, en jobb han hadde i 
tre og et halvt år. – Det gikk bra, det var blitt 
marked for kurs om avfall og gjenvinning og 
konkurransen var liten. Og jeg likte jobben. 

Men da jobben som driftsleder i Romerike 
Avfallsforedling (ROAF) ble utlyst i 1994 
ble det likevel slutt på å reise inn til Oslo. 
Og i dette interkommunale selskapet har 
Lenborg siden da vært vitne til en rivende 
utvikling. 

– Vi var syv ansatte i 1994, idag er det 

50. Nedre Romerike har opplevd landets 
heftigste befolkningsvekst, vi er nå hjemme 
hos 165.000 mennesker minst 64 ganger 
i året. Avfallet sorteres i stadig flere 
avfallstyper med ulike nedstrømsløsninger, 
strengere regler krever større administrasjon, 
og ikke minst har loven om offentlige 
anskaffelser påført oss masse ekstraarbeid. 
De siste årene, etter vannverkssaken, 
har vi nærmest blitt fotfulgt, sukker Per 
Lenborg, som har vært konstituert som leder 
i ROAF i to perioder, men aldri har villet ha 
denne jobben permanent. – Frist meg ikke 
inn i ledelse, det har jeg med hver kveld i 
aftenbønnen. Jeg vil heller jobbe med det 
jeg kan, nemlig det faglige, sier Per Lenborg 
spøkefullt, etter nettopp å ha avsluttet 
et grunnkurs i avfall og gjenvinning, med 
to nybakte direktører for kommunale 
avfallsselskaper blant elevene. 

Per Lenborg deler nå sin tid, han er innleid 
50% for å drive kursvirksomhet i Avfall 
Norge, rersten brukes fortsatt i ROAF.  

– Jeg har fått beholde det morsomste, 
blant annetvå være med i prosjektene 
for bygging av ny gjenvinningsstasjon 
på Lørenskog, og for det nye 
sorteringsanlegget, sier han fornøyd.

For som mange vil vite har ROAF vedtatt 
bygging av et nytt sentralsorteringsanlegg, 
der husholdningsavfallet ved hjelp av ››
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Kompetanse 
        sprederen

PER LENBORG
KURSLEDER FOR AVFALL NORGE
MED TRO PÅ SENTRALSORTERING
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infrarød teknologi skal forvandles til 
salgbare fraksjoner. Sentralsortering 
har vært prøvd før her i landet, 

Oslo kommune bygde i 1990 det såkalte 
REO-anlegget på Klemetsrud. Teknologien 
fungerte ikke, anlegget ble stoppet og 
etterpå fulgte langvarige rettssaker mellom 
Oslo kommune og leverandøren Kværner.

– Hvordan kan en veteran som var i 
bransjen under REO-skandalen egentlig ha 
tro på et slikt opplegg?

– Sammenligningen er urimelig. For 
det første har teknologien utviklet seg 
drastisk på 20 år. For det andre kildesorterer 
abonnentene ut mye av 
avfallet på forhånd, glass, 
metall, papir og farlig 
avfall har sine egne løp. 
Men det viktigste er at 
vi har gjort en mengde 
prøver med vårt eget 
avfall, blant annet på et 
testanlegg i Tyskland. Det 
hadde ingen problemer 
med å identifisere og skyte 
ut avfallstypene vi ønsket. Før REO ble 
bygget var så vidt jeg vet en delegasjon av 
politikere i Roma og fikk se et anlegg der det 
ble kjørt inn italiensk avfall. Jeg har veldig 
tro på at dette konseptet sørger for at vi 
kommer over 50% på materialgjenvinning 
og ned i under en prosent til deponi.  Først 
skal matavfallet, som husholdningene må 
putte i grønne poser, identifiseres ved 
hjelp av optisk detektering og blåses ut 
av avfallsstrømmen. Deretter skal avfallet 
kvernes og ulike avfallstyper sorteres ut 
ved hjelp av den samme teknologien. Dette 
håper vi blant annet vil gi oss 6-8000 
tonn salgbar plast. Vi har også planer om 
et vaske- og granuleringsanlegg, men vil 
avvente det et par år. Det må jo i tilfelle 
få større kapasitet enn det vår egen plast 
krever.

– Er en slik satsing på ny teknologi 
egentlig en oppgave for det offentlige?

– Jeg ser at det er et godt spørsmål. 
Men systemet er nå slik at det er vi som 
har ansvaret for å samle inn og behandle 
husholdningsavfallet, det er da rimelig at 
vi også tar ansvar for utvikling og en bedre 
utnyttelse av ressursene i det. Om det 
hadde vært mulig å få de private aktørene 
med på en slik satsing vet jeg faktisk ikke. 

Per Lenborg er som man forstår opptatt 
av de faglige utfordringene avfallet byr 
på og av å spre kompetanse. Han er også 

opptatt av rekruttering 
og har vært med på å 
etablere prøvenemder for 
avfallsfaget både i Oslo 
og Akershus, og mange 
ansatte i avfallsbransjen 
har avlagt fagprøve de siste 
årene.

– Men dette har jo ført 
til at mange ansatte nå 

kan mer enn formennene sine. Derfor har 
vi sammen med MEF og Vinn etablert en 
mellomlederutdanning. Den ble for første 
gang gjennomført i Nord-Norge i fjor (omtalt 
i Kretsløpet nr 3/2011) og skal nå tilbys i 
midt-Norge. For å holde koken i en jobb tror 
jeg det er viktig å ikke bare vite hvordan 
ting gjøres, men også hvorfor, mener Per 
Lenborg.

– Aner vi et miljøengasjement bak den 
praktiske tilnærmingen?

– Ja, det vil jeg da absolutt si. Jeg vil gjerne 
gjøre Frederic Hauges ord til mine, han ble 
spurt om hva han ville St. Peter skulle si  da 
han møtte opp ved porten: – Jeg håper han 
ber meg dra til helvete for å gjøre noe med 
svovelutslippene der. Jeg synes det har vært 
fantastisk å følge utviklingen av bedre og 
mer miljøvennlige løsninger i avfallsbransjen. 

Selv om det var tilfeldigheter som bragte 
meg inn i det ville jeg definitivt valgt det 
samme om igjen.

– Nå må du ikke få dette til å se ut som et 
avskjedsintervju, du er bare 60 år.

– Nei da, jeg håper jeg fortsatt har mye 
ugjort, ikke minst som kursholder. Men jeg 
kan ikke nekte for at jeg har begynt å glede 
meg til å være mer på hytta på Finnskogen. 
Jeg liker den enkle tilværelsen med 
vedfyring og vannbæring og jeg trives godt i 
skognaturen. Min far fikk hard medfart under 
krigen og var mye på krigsinvalidesenteret 
på Bæreia ved Kongsvinger, slik ble jeg kjent 
i området og fikk etter hvert kjøpt en hytte 
ved vannet Burein øst for Roverud. Det er 
åtte mil hjemmefra uten kø, i romjula var jeg 
der og ryddet vindfall etter stormen.

Per Lenborg bor nå på Jessheim, han 
flyttet etter barna sine i, som han sier, i 
2002. Dermed har han nær kontakt med 
sine fem barnebarn i alderen åtte til 15 år. 

– Samværet med dem er virkelig livets 
dessert. Jeg har dem med på hytta og lærer 
dem å bruke kniv og fyre bål, de hjelper meg 
med datamaskin og den nye telefonen, 
stråler han.

Mannen har definitivt glimt i øyet og noen 
vil huske en nærmest legendarisk aprilspøk 
han sto bak i Romerikes Blad i  1998. Da 
gikk ROAF ut med at kildesorteringen 
nå skulle utvides, og at alle husstander 
måtte gjøre plass til og anskaffe ni ulike 
avfallsbeholdere. Mange gikk rett på den, 
blant annet Aftenposten som viderebragte 
nyheten flere dager senere. – Vi fikk 
mange forskjellige reaksjoner. Artigst var 
det kanskje med de positive som støttet 
nibeholdersystemet helhjertet, erindrer Per 
Lenborg lattermildt.

PORTRETTET

“
..Nå snart 40 år senere 
øser han av sin erfaring. 

››

 

AVFALL TIL ENERGI OG GJØDSEL

www.agronova.no

 

NORSK LEVERANDØR AV 
RENOVASJONSTJENESTER

www.retur.as
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La oss håndtere 
avfallet!

Papir & Papp  •  Restavfall  •  Returtre  •  Stål & Metall  •  Forurensede masser

Rekom er størst på logistikk og bunnsolid på avfallshåndtering. 

Våre medarbeidere har høy kompetanse og vi legger stor vekt på  
kundeoppfølging i form av rådgivning og service. Vi har den kunnskapen  
– blant annet om regelverket – som du trenger. Hos oss er det ingen  
snarveier til målet, vi tar dine utfordringer, lovverket og miljøet på alvor! 

Ta kontakt på 55 90 44 50 eller marked@rekom.no!

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

Norges største uavhengige avfallsmegler  
gir deg trygghet for både miljø og økonomi

Zp
ir

it
.n

o



10

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

Magnetseparator MS1000S1200              Virvelstrømseparator VS1000               MagnetGrip «The sky is the limit»
Separering av jern              Separering av aluminium, kobber, zink, etc.            Sortering av byggavfall 

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005

Der blir han nå sjefen til Espen 
Aubert, tidligere daglig leder i 
Daymio AS.

NYHETER

Norsk Gjenvinning kjøper
 Avfallshandel AS

Norsk Gjenvinning har i løpet av høsten 2011 ansatt flere av meglerselskapet Rekoms 
 medarbeidere. Og rett før jul kom meldingen om at Norsk Gjenvinning kjøper opp Avfalls handel 
AS. – Vi har hatt stort behov for å styrke vårt nedstrømsmiljø, sier Rune Larsen, vise konsernsjef i 
Norsk Gjenvinning.

Av Johs. Bjørndal

Avfallshandel, som har vært en del av 
Daymio-konsernet,  har spesialisert seg på 
trading av ulike avfallsfraksjoner. Selskapet 
oppgis å ha aktivitet i Norge, Sverige, Dan-
mark, Tyskland, Italia, UK og Kina. Omsetnin-
gen i 2011 var rundt 120 millioner kroner 
per år, selskapet har 5 ansatte og håndterte 
i 2011 ca. 200.000 tonn avfall. Konkurran-
setilsynet har nå godkjent oppkjøpet. 

– Vi har hånd om langt mer avfall enn 
Avfallshandel og Rekom, men veldig få 
personer har arbeidet med avsetning. Nå får 
vi et slagkraftig miljø til å ta seg av denne 
virksomheten, sier Rune Larsen.

 – Betyr det at en større andel av Norsk 
Gjenvinnings avfall nå vil bli eksportert ?

– Nei, vi har fortsatt høyt fokus på sorter-
ing og materialgjenvinning ved våre anlegg. 
Men vi ser altså behovet for å arbeide mer 
med avsetningen av ulike avfallsfraksjoner. 
Og dette oppkjøpet er et godt tilskudd til vår 
eksisterende nedstrømsaktivitet.

Som altså også blitt styrket ved at 
markedssjef Cato Aamelfot og avfalls-
meglerne Sølvi Karlsbakk og Synnøve Dal-
tveit i løpet av høsten har sluttet i Rekom til 
fordel for nye stillinger i Norsk Gjenvinning.

Larsen forteller videre at Avfallshandel 
vil videreføres som eget selskap og legges 
under Norsk Gjenvinning Norge AS. Kunde-
porteføljen vil håndteres av Norsk Gjenvin-
nings nedstrømsavdeling, som ledes av 
Aamelfot. De ansatte vil ivaretas videre i 
Norsk Gjenvinning-konsernet, heter det. Det 
betyr blant annet at Espen Aubert er ansatt 
som forretningsutvikler fra 1. februar. – Jeg 
ser fram til å arbeide i et fagmiljø med mye 
god kompetanse fra ulike miljøer, sier Aubert.

– Og hva skjer med Daymio?

– Selskapet fortsetter, men virksomheten 
er redusert. Noen få prosjekter løper videre. 

Som det framgår på side 20 i dette bladet 
har Daymio gitt bud på det konkursrammede 
forbrenningsanlegget på Averøya, uten å få 
tilslag. 

– Men siste ord er kanskje ikke sagt?
– Vi får se.

Visekonsernsjef  Rune Larsen har 
ansatt…. 

Rekomveteranen Cato Aamelfot 
som leder for nedstrøms av del
ingen…. 
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AT02171

�Moderne bilvekter
�Moderne terminaler
�Moderne software laget i .Net

Scanvaegt snur bransjen på hodet i 2012

Scanvaegt satser i Norge med blant annet 3 nye 
medarbeidere, nye løsninger og tidsriktige produkter.

Møt oss på 
Avfallsdagene

2012
Kom innom 
stand nr 15

for en 
hyggelig prat!

For mer informasjon se www.molab.no

� Kartlegging av miljøfarlige materialer 
i bygninger ved renovering, riving og av 
forurenset grunn.
� Utlekkingstesting av avfall og 
dokumentasjon av avfall i henhold til 
Avfallforskriften §9.
� Akkreditert luktmåling og 
spredningsberegning.

Kontaktpersoner:
Arnt Lauritsen, 909 76 146
arnt.lauritsen@molab.no
Wenche Brennbakk, 975 28 662
wenche.brennbakk@molab.no

Ta kontakt for kompetanse og rådgivning fra et
av Norges ledende laboratorieselskap.

Molab utfører tjenester
knyttet til miljøkartlegging
og avfallskarakterisering:

Rett før jul kommer meldingen om at også Atle Marøen, direktør i 
 Rekom gjennom de siste syv år, også forlater selskapet. – Det har 
vært en fantastisk tid, da jeg begynte hadde Rekom seks ansatte, nå 
er det 25. Volumet har økt fra 150.000 til 700.000 tonn og omset-
ningen fra 150 til 500 millioner. Men samtidig er syv år i en slik jobb 
nok, sier Marøen. Han har en karantenetid på tre måneder, og ikke vil si 
så mye om hva han nå skal gjøre. Men det skinner gjennom at han ikke 
uten videre vil forlate avfallsbransjen.   – Jeg er i tenkeboksen, men har 
et par prosjekter i kikkerten. 

– Du har ikke dårlig samvittighet for å ha bragt hundretusenvis av 
tonn avfall ut av landet?

– Nei, jeg har bidratt til å få en god del tilbake igjen også. I min tid 
har Rekom inngått avtaler med alle de 
norske aktørene på forbrenningsmark-
edet og papiret er hovedsakelig levert 
til Norske Skog og Peterson. Det er 
andre aktører som står for økningen i 
eksporten.

Økonomisjef Elisabeth Østensen har 
trådt inn i stillingen som daglig leder 
i Rekom inntil ny direktør er på plass. 
Som ny markedssjef er Charlotte Hage-
berg ansatt, hun har tidligere vært adm.
dir. i Sunnhordaland Kraftlag Marked.

J.B.

Atle Marøen forlater 
også Rekom

Atle Marøen er for tiden inne i en 
tenkeboks.



Gullklyper til Monika Kleffelgård 
og Norsk Fiskeriretur

Utdelingen av årets 
gullklyper, eller gold-

en  garbage  pickers 
som miljøvern

ministeren sa siden 
alt foregikk på 

 engelsk, skjedde på 
Hold Norge Rent sin 

 konferanse om marin 
forsøpling. Og prisene 

gikk da også til 
 aktører som har tatt 

tak i dette  problemet.

ÅRETS ILDSJEL 
– MONIKA KLEFFELGÅRD
Prisen for årets ildsjel gikk til informasjons- og kvalitetsleder 
Monica Kleffelgård i Lofoten Avfallsselskap (LAS). På 
hennes initiativ har LAS satt marin forsøpling på dagsorden 
i Lofoten-området, og bidratt betydelig til opprydding av 
marint avfall. Kleffelgård har et stort engasjement for saken 
og har jobbet målrettet i kampen mot marin forsøpling. 
Hennes engasjement har smittet over på medarbeidere 
i LAS, lokalbefolkningen, media og politikere. Kleffelgård 
og LAS tok våren 2011 initiativ til Strandryddeuken, et 
arrangement der 469 deltagere samlet inn 13 tonn marint 
avfall. Ved god markedsføring og med støtte i hele selskapet 
fikk Kleffelgård stor oppmerksomhet rundt prosjektet. 
Miljøvernministeren fikk også se aktiviteten da han besøkte 
LAS 23. mai, og han ga under overrekkelsen av gullklypa 
uttrykk for at han var imponert over det han fikk se. 

Kleffelgård sa i sin takketale at stormen i romjula hadde 
skylt mye nytt avfall på land, så det er bare å begynne på 
nytt. Hun la ikke skjul på at hun synes forurenseren betaler-
prinsippet også bør gjelde for dette avfallet, slik at ikke 
lokalbefolkningen langs kysten må ta hele belastningen med 
opprydding. 

FORSØPLING
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Miljø og utviklingsminister Erik 
Solheim deler ut gullklyper til Monika 

Kleffelgård i Lofoten Avfallsselskap 
(t.v.) og Heidi Ruud, Norsk Fiskeriretur.                                                                    

ÅRETS ORGANISASJON – NOFIR
Prisen til organisasjoner e.l. gikk til Norsk Fiskeriretur (NoFir) 
og ble i daglig leder Øystein Aleksandersens fravær tatt 
imot av Heidi Ruud. NoFir er en av få aktører som samler 
inn alt av kassert fiskeri- og oppdrettsredskaper, og er på 
den måten en foregangsvirksomhet i Europa, bare Island har 
et tilsvarende system. – Og selskapet er i ferd med å bli en 
etablert returordning, med en økning i mottaket fra 1000 
tonn i 2010 til 2800 tonn i fjor. Dette er avfall som tidligere 
har utgjort et stort problem for avfallsbransjen, og som er 
kilde til store mengder marin forsøpling, sa Solheim under 
overrekkelsen.

I oktober i fjor lanserte NoFir  landets første 
“merdekampanje” i samarbeid med Containerservice 
Ottersøy i Nord-Trøndelag, for å få tak i mer av 
oppdrettsnæringens  avfall, det skal finnes mer enn 3000 
“herreløse” oppdrettsmerder langs kysten. I 2011 har NoFir 
også tatt hånd om avfallet fra Fiskeridirektoratets årlige 
opprenskningsaksjon, som resulterer i at kilometervis med 
tapte garn, liner, tauverk og trålwire blir tatt opp.

– Det er en stor glede å ta imot prisen på vegne av Norsk 
Fiskeriretur. Samtidig er det veldig motiverende å få en slik 
anerkjennelse på jobben vi gjør for et bedre marint miljø, sa 
Heidi Ruud
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– Et område der lite er oppnådd

Solheim fikk under et ministermøte mot 
havforurensning (OSPAR) i Bergen høsten 
2010 overvære en seanse der det ble 
sprettet opp en måke som hovedsakelig 
inneholdt diverse plastavfall. Dette svært 
pedagogiske tiltaket hadde tydeligvis gjort 
inntrykk: – Det er rett og slett utrolig at den 
kunne leve med en slik enorm mengde plast 
i magen. Marint søppel må være en viktig 
årsak til den raske tilbakegangen mange 
sjøfuglbestander har hatt, sa Solheim. Han 
benyttet også anledningen til å avlevere 
miljøbevegelsen en visitt. – Jeg forstår ikke 
den svartmalinga enkelte organisasjoner 
driver med. Hvem er det som vil være med 
i en klubb som stadig understreker at den 

ikke har oppnådd noe. Sannheten er at vi har 
fått til miljøforbedringer på veldig mange 
områder, sa Solheim. Men altså ikke på 
forsøpling av havet. – Her trengs innsats på 
flere plan. For det første må folks holdninger 
bli bedre. Det er da ingen grunn til å pælme 
noe som helst i havet. For det andre må 
regulær miljøkriminalitet i form av dumping 
anmeldes og straffes. De som oppdager slikt 
må ikke nøle med å rapportere det. Og så må 
det arbeides internasjonalt, med regler mot 
forsøpling og organisering av opprydning. 
Her skjer det jo heldigvis en del og jeg vil 
takke alle som bidrar, sa Solheim før han 
begynte å dele ut gullklyper.

                                                                            J.B.

Miljø og utviklingsminister Erik Solheim var på vei til Stortinget 
og hadde svært dårlig tid da han besøkte Hold Norge Rent sin 
konferanse om marin forsøpling. Men han fikk da sagt at dette var 
et område der lite var oppnådd, noe som trolig er en viktig årsak 
til at sjøfuglbestanden går raskt tilbake.

Forsøplingen av havet engasjerer miljø og 
 utviklingsminister Erik Solheim.

Typiske applikasjoner for Thermo NITON 
portable XRF instrumenter

 • Tungmetaller i bygningsmaterialer
 • As, Cr, Cu i impregnert trevirke
 • RoHS & WEEE screening
 • Metallsortering
 • Tungmetaller i forurenset jord

Holger Teknologi as
Tlf (+47) 23 16 94 60

Postboks 122 Holmlia
Fax (+47) 22 61 10 30

N-1202 OSLO
post@holger.no

www.holger.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen i kampen for miljøet

• Svar i løpet av 10 sekunder
• Enkelt i bruk
• Skiller forskjellige typer asbest
• Basert på teknikken NIR (near infrared)

Holger Teknologi as
Tlf (+47) 23 16 94 60

Postboks 122 Holmlia
Fax (+47) 22 61 10 30

N-1202 OSLO
post@holger.no

www.holger.no

ASBESTPISTOLEN
Enda et våpen i kampen for miljøet

Instrument for å fi nne asbest.

Polychromix
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NY strandrydde
dag 5. mai
– Vi har fått tilbakemelding på at 
strand ryddingen bør skje om våren. 
Da er folk mest motivert og aksjonen er 
lettere å koordinere med kommunenes 
våropprydninger, sa prosjektleder 
Emily Robertson da hun presenterte 
 rapporten fra Strandryddedagen 2011 
på Hold Norge Rentkonferansen om 
marin forsøpling.

Av Johs. Bjørndal

Som tidligere omtalt i Kretsløpet var 
Strandryddedagen 17. september vellykket, 
mer enn 2000 deltok på 119 ryddeaksjoner, 
de fylte 1242 søppelsekker med avfall fra 
rundt 100 km kystlinje. Aksjonen vakte 
også stor oppmerksomhet, den resulterte 
i mer enn 110 presseoppslag. Men som 
gullklypevinner Monica Kleffelgård fra 
Loftoten Avfallsselskap sa; etterpå har 
vinterstormene “Berit” og “Dagmar” atter fylt 
strendene med søppel, det er bare å gå i gang 
igjen. Med strandryddedag om våren vil man 
forhåpentligvis i det minste kunne kose seg 
en sommer uten at de ryddede strendene 
fylles opp igjen. Hele 70% av det marine 
avfallet befinner seg ifølge OSPAR flytende i 
havet, så det er nok å ta av. Av det resterende 
regner man med at halvparten finnes på 
havbunnen og resten på strendene. 

LANDBASERT AVFALL
Marin forsøpling er et globalt problem og 
avfallet betraktes som “herreløst”. Analyser 
av avfallet fra Strandryddedagen viser 
likevel at forsøplingen langs norskekysten 
i hovedsak stammer fra aktiviteter på 
norsk jord og nære kystfarvann. Plast 
er som tabellen viser hovedproblemet, 
men Robertson fortalte også om 
“overraskende mye” farlig avfall. – Funnene 
fra Strandryddedagen viser behovet 
for holdningsskapende arbeid for å 
skape oppmerksomhet og bevisstgjøre 

befolkningen. Slike 
aksjoner bidrar til 
å gi et bilde av den 
marine forsøplingen, 
men erstatter ikke 
myndighetenes 
ansvar for kontinuerlig 
opprydding og 
oppfølging, sa hun i sin oppsummering. 

MEN HVEM SKAL BETALE?
Rene strender krever altså en nærmest 
kontinuerlig oppfølging. Og som i fjor dukket 
spørsmålet om hvem som skal betale for 
opprydningen opp. Monica Kleffelgård mente 
det var urimelig å pålegge lokalbefolkningen 
langs kysten hele belastningen, noe som 
lett blir resultatet dersom det åpnes 
for å finansiere opprydning gjennom 
renovasjonsgebyret. Pål Spillum, seksjonssjef 
i Klif, forsvarte fortsatt en slik løsning. 
– Det er ikke spesielt rettferdig, men det er 
en mulighet til å få gjort noe. Vi har foreslått 
at det skal være adgang til å bruke gebyret, 
men har ikke sagt noe om at man skal gjøre 
det eller hvilket ambisjonsnivå kommunene 
bør legge seg på. Men et minimum bør vel 
være at de som har organisert eller deltatt i 
ryddeaksjoner får levere avfallet gratis, sier 
Spillum til Kretsløpet.

Utfallet får vi trolig vite når den nye 
stortingsmeldingen om avfall legges fram om 
et års tid.

Type avfall Antall plukket

Udefinerbare plastbiter  8813

Tau under 50 cm  5664

Korker av plast og metall  5445

Sigaretter og sigarettfilter  2993

Pakkebånd og strips  2812

Isopor  2799

Plastposer  2783

Plastflasker fra mat  2507

Tau over50 cm  2299

Drikkeflasker av plast  1888

FORSØPLING

Prosjektleder Emily Robertson legger fram resultatene 
fra strandryddedagen i høst.

TOPP TI FUNN FRA 
STRANDRYDDEDAGEN 2011
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Fant masse plastpellets 
på egen strand
Plast utgjør hovedmengden av marin forsøpling. 
Mesteparten er godt synlig og utgjør en stor fare 
for fugler og dyr. Men farligst er kanskje små 
plastpartikler med stor kapasitet til å absorbere 
miljøgifter. Roberto Gomez fra produsentorganisa
sjonen Plastics Europe hadde funnet mengder av 
slike artikler på “sin egen” strand i Spania. 

Av Johs. Bjørndal

“
…. plastavfall er 
uakseptabelt i 
ethvert naturlig 
miljø….

De hundre medlemmene i Plastics Europe 
står for 90 % av de 60 millioner tonn med 
plastråstoff  som årlig produseres i Europa, 
det meste i form av pellets. Roberto Gomez 
startet med å fastslå at 
plast har blitt uunnværlig i 
vårt moderne samfunn, men 
at plastavfall er uaksepta-
belt i ethvert naturlig miljø, 
fordi det ikke brytes ned. 
– Vår visjon er at all plast 
enten skal gå til gjenvinning 
eller energiutnyttelse, slik 
at det ikke lenger deponeres plast i Europa 
etter 2020. Dette er et ambisiøst mål, men 
realistisk, sa han.

MANGE ÅRSAKER
Roberto Gomez mente dårlig avfallshånd-
tering er en vesentlig årsak til forsøplings-

problemet. – Hele 15 av EU’s medlemsland 
deponerer fortsatt mer enn 60% av sin 
avfallsmengde. Tusenvis av avfallsfyllinger 
og det jeg vil kalle “landfill mentality” i mange 

land bidrar til at avfall spres, sa han. 
Utvikling av bedre innsamlings- og 
behandlingssystemer er dermed 
en viktig del av løsningen, det er 
også vesentlig at eksisterende 
lovgivning og regelverk faktisk blir 
håndhevet. Men plastindustrien er 
ifølge Gomez også selv interessert 
i å bidra til å redusere forsøplings-

problemet, men han mente det manglet mye 
kunnskap. – Ingen vet egentlig hvor mye 
plast som er på avveie eller hvilke typer som 
gjør mest skade i naturen. Vi vil gjerne bidra 
til å heve kunnskapsnivået og søker seriøse 
samarbeidspartnere i de europeiske land til 
prosjekter, sa han.

PELLETSFUNN
En kg plastråstoff består av ca 50.000 
pellets korn. Med en årsproduksjon på 60 
millioner tonn er det tre millioner milliarder 
pellets som årlig ser dagens lys bare i Europa. 
Og selv om dette er verdifullt råstoff finner 
noen av disse veien til havet. Roberto Gomez 
er i motsetning til vanlige folk, fugl eller fisk, i 
stand til å skille en plastpellets fra et litt stort 
sandkorn. Han fortalte lett beskjemmet at 
han i løpet av 40 minutter hadde samlet 300 
plastpellets på sin hjemlige strand i Spania. 
– Vi gjør selvsagt alt vi kan for å begrense 
spillet av plastpellets. Men vi vil også bidra til 
opprydningen. Våre produkter utgjør en stor 
del av forsøplingen i havet, vi vil også være 
en del av løsningen, sa Roberto Gomez.

Roberto Gomez representerer Europas store plast
produsenter. De støtter arbeidet mot forsøpling av 
havet gjennom ulike prosjekter.

På 40 minutter plukket Roberto 
Gomez opp diss plastpelletsene 
på sin lokale strand i Spania. 

Flytende såper med skrubbe
effekt inneholder små plastperler, 
en god del av disse havner etter 
hvert i havet – og blir spist av 
krepsdyr og fisk.
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Vil ha nasjonal strategi 
for biogass
Biogassalliansen, som består av Avfall Norge, Bonde
laget, Bellona, Norsk Vann, Lyse,  Østfoldforskning, Norsk 
 Energigassforening og ZERO, vil gjerne ha en samlet 
strategi for  utnyttelse av denne ressursen og har gitt 
myndighetene innspill de håper blir tatt hensyn  
til i de forestående stortingsmeldingene om klima og 
avfallspolitikk.

Av Johs. Bjørndal

Henrik Lystad i Avfall Norge presenterte Biogass
alliansens strategi på den store Zerokonferansen i 
november.

Biogass er en fornybar energikilde som 
produseres fra ulike typer organisk materiale. 
Økt utnyttelse av biogassressurser kan svare 
på utfordringer knyttet til økende knapp-
het på energi og mineralressurser, redusere 
klimagassutslipp fra landbruk og avfallsek-
toren, i tillegg til å erstatte fossilt drivstoff 
i transportsektoren og gi økt matsikkerhet 
gjennom mer effektiv
sirkulering av næringsalter, heter det i sam-
mendraget. Men problemet er altså at det 
ikke er lønnsomt å investere i biogassproduk-
sjon uten myndighetenes medvirkning. 

POLITISK VELVILJE
Men det mangler ikke på politiske ambisjo-
ner. I Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) 
”Klimautfordringene – landbruket en del av 
løsningen” er biogass identifisert som det 
mest effektive virkemiddelet får å få ned 
klimagassutslippet fra landbruket. Her setter 
Regjeringen seg også et mål om at 30 % 
av landets husdyrgjødsel skal behandles i 
biogassanlegg innen 2020, et mål det slett 
ikke ser ut til vil bli innfridd. På Stortinget 
er begeistringen stor, da avfall sist sto på 
dagsorden i mars i fjor, konkurrerte formelig 
regjerings- og opposisjonspartier om å snak-
ke varmt for denne energiformen. Det ble 
til og med spøkt om å etablere ”Biogassens 
Venner” på Stortinget. Og da Henrik  Lystad i 
Avfall Norge presenterte Biogassalliansens 

innspill på Zero-konferansen i november, 
uttrykte Høyre at en slik strategi burde bli en 
del av klimameldingen. En uke senere frem-
met fem representanter fra partiet følgende 
forslag: Stortinget ber regjeringen i løpet av 
vårsesjonen 2012 legge frem en strategi 
for bruk av biogass i Norge. En slik strategi 
bør inneholde potensial, kostnader og tiltak i 
blant annet landbruks- og transportsektoren 
for økt produksjon og bruk av biogass. 

PRODUKSJON  OG  MARKED
Hva bør så en slik strategi inneholde? 
 Biogassalliansen mener den bør angi 
klare mål for innsamlingsgrad for ulike typer 
råstoff, som husdyrgjødsel, avløpsslam og 
våtorganisk avfall fra husholdninger og nær-
ing. Hvor høyt disse bør ligge sies det ikke, 
men arbeidsgruppa for biologisk behandling 
i Avfall Norges har tidligere spilt inn at 50 % 
av det våtorganiske avfallet bør utsorteres 
og gjenvinnes innen 2020. 

Det bør være et mål at det i Norge innen 
2016 foreligger et marked for biogass som 
minimum etterspør det volumet som per i 
dag er tilgjengelig gjennom vel utprøvde 
råstoffkilder. Det bør også være et mål at 
industrielle biogassanlegg er på plass i alle 
regioner med høy produksjon av råstoff. 
Dette innebærer som et minimum Jæren, det 
sentrale østlandsområdet og Trøndelags-
regionen. Anleggene bør ha størst mulig grad 

av nærhet til råstoffkildene, gassbrukerne og 
spredningsarealer for bioresten, heter det i 
Biogassalliansens innspill.

MÅ SE PÅ HELE 
VERDIKJEDEN
Biogassalliansens konklusjon er at det må 
settes inn tiltak rettet mot alle ledd i biogass-
ens verdikjede. Her heter det blant annet:

Virkemidlene må både stå i forhold til den 
miljøgevinsten som biogass og biorest repre-
senterer og ta høyde for ekstra kostnader 
knyttet til oppbygging av infrastruktur i helt 
nye verdikjeder.

Disse må i første rekke sikre:
–  At matavfall blir sortert ut fra hushold-

ningsavfall og næringsavfall, og kan inngå 
som en viktig ressurs i biogassproduksjon 
på konkurransedyktige vilkår.

–  At husdyrgjødsel inngår i biogassproduk-
sjon og gir både landbruket og biogass-
anlegg et positivt økonomisk bidrag.

–  At det gis tilstrekkelig støtte til utvikling av 
en gassdrevet kollektivtransport og

 varetransport som sikrer avsetning for 
biogassen som produseres.

–  At det gis støtte til utbygging av infra-
struktur for lagring av biorest og nytt

 sprednings utstyr for å sikre avsetning av 
biorest i landbruket.

VÅTORGANISK
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Ta kontakt med vår prosjektavdeling på tlf. 920 27 077 for nærmere informasjon.

Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no
www.enviropac.no

Salg og service 
i hele landet!

Vi har utviklet en løsning på kildesortering for 10 000 hus-
stander i Ringsted kommune i Danmark. Hygiene og miljø er 
hovedfokus sammen med design. Prosjektet er utviklet i tett 
samarbeid med kommune og renovatør. 

Resultatet ble kildesortering i 6 fraksjoner for restavfall, papir, 
batterier, glass, metall og fl asker. Systemet er fl eksibelt og 
modulbasert.

Hygiene - miljø - design
- maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi er Skandinavias ledende leverandør på 
maskiner og utstyr til kildesortering.

Søker Sted GWh Støtte
MNOK

kWh pr
støttekr.

Lindum Drammen 16,0 8,0 2,00

Agroenergi Ørlandet 15,7 9,0 1,74

Frevar Fredrikstad 24,7 14,9 1,66

Mære Landb.skole Mære 0,75 0,95 0,79

EGE Nes 51,5 35,0 1,47

Hugaas eiend Soknedal 2,2 3,0 0,75

Biokraft AS Fiborgtangen 75,0 37,44 2,00

Ura Pilanlegg Tomrefjord 2,145 1,9 1,13

Borregaard Sarpsborg 34,9 30,0 1,16

IVAR Grødaland 57,8 52,2 1,42

Mjøsanlegget AS Lillehammer 25 25,0 1,27

Nordmøre Energiv. Averøy 16 16,0 0,87

Bergen kommune Rådalen 19,6 19,6 1,04

SUM 341,3 252,99 Snitt 1,35

Biogasstilsagn fra Enova pr 31.12.2011.

Ordene fra Stortinget eller Biogassalliansen lar seg ikke uten 
videre omforme til kilowattimer. Det gjør derimot penger fra 
Enova, siden støtteordningen for biogass ble etablert våren 2009 
er det gitt støttetilsagn til 13 anlegg, til sammen 253 millioner 
kroner. Flere av disse anleggene er under bygging nå, andre er ikke 
påbegynt. 

Jostein Skretting er rådgiver ved Norsk Landbruks-
rådgivning Oppland. Han har arbeidet med å skaffe 
avsetning for bioresten fra Mjøsanlegget, GLØR sitt 
anlegg for behandling av våtorganisk avfall. Han 
kan fortelle at bøndene i området nå gjerne tar imot 
bioresten, men at betalingsviljen er beskjeden. 

– Bioresten kan brukes på flere måter. Enten blandes 
den med husdyrgjødsel for å gjøre denne tynnere og 
bedre egnet til å spres på grasmark. Siden alternativet 
er å blande ut gjødsla med vann er det populært å få 
noe med næringsverdi i stedet.  Ellers spres bioresten 
direkte på eng eller åpen åker. Ved spredning på areal 
som skal brukes til korn, med tilførsel av tre tonn våt 
biorest pr dekar, tilsvarer dette ca. 25 kg handelsgjødsel. 
Vanligvis gjødsles det med 50-60 kg handelsgjødsel 
pr dekar, så dette kan omtrent halveres ved spredning 
av biorest. – Fullgjødsel koster rundt 4 kroner pr kg, så 
bøndene kan dermed spare rundt 100 kroner pr daa, 
men det blir jo en ekstra operasjon og mer kjøring med 
tungt utstyr som ikke skulle vært ute på jordene, forteller 
Skretting.  – Utfordringen så langt har vært mangel på 
egnet spredeutstyr og mellomlagringskapasitet. Vi er 
likevel godt stilt her i området, ved at det er en del nyere 
utvendige husdyrgjødsellagre med ledig kapasitet som 
kan ta mot biorest utenom vekstsesonegen.  Bioresten 
bør jo spres i vekstperioden og må dermed lagres 
gjennom vinteren, sier Skretting.

Egen støtte ordning hos Enova Bioresten fra Mjøsanlegget brukes
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Transaksjonen gjennomføres så 
raskt som mulig under forutset-
ning av aksept fra Konkurran-
setilsynet. Sammen håndterer 
Elretur og Eurovironment fra 1. 
januar det største avfallsvolumet 
av alle EE-returselskapene her i 
landet, heter det i pressemeld-
ingen fra Elretur. Ervik begrunner 
oppkjøpet slik: Volum er avgjør-
ende i den bransjen vi opererer 
i, både økonomisk og ikke minst 
miljømessig. Flere kunder og 
enda større avfallsvolumer vil 
gjøre oss enda mer konkurran-
sedyktige på produsentansvars-
markedet, oppkjøpet vil sørge for 
enda bedre betingelser for våre 
kunder..

– Hvorfor skal Eurovironment 
 opprettholdes som eget selskap?

– Elretur er et nonprofittsel-
skap som eies av foreninger, 
mens andre aktører i EE-avfalls-
markedet ikke er styrt av de 
samme hensyn. Vi opprettholder 
Eurovironment som eget aksje-
selskap for å stå bedre rustet i 
konkurransen. 

– Det er ikke mer enn et par år 

siden du kom med kraftige be-
skyldninger om overrapportering 
mot blant andre Eurovironment.

– Nei, men de to siste årene 
har selskapet gjort en god opp-
rydningsjobb og ivaretatt sine 
forpliktelser. Eurovironment fikk 
nå fornyet sin sertifisering uten 
anmerkninger. 

– Og prisen?
– Begge parter er fornøyd med 

prisen – og enige om at den ikke 
skal offentliggjøres.

Ervik understreker at opp-
kjøpet ikke har noen praktisk 
betydning for importørene/ 
produsentene som er tilknyt-

tet Eurovironment. Selskapets 
medlemmer behøver altså ikke å 
foreta seg noe i forbindelse med 
oppkjøpet. Han mener videre 
at Elreturs oppkjøp av Eurovi-
ronment gir de to selskapene 
mulighet til å utvikle et bredere 
tjenestespekter ovenfor eksi-
sterende og nye kunder. 

Han er heller ikke bekymret for 
redusert konkurranse som følge 
av oppkjøpet, tvert imot: – Mer 
konkurranse innen hele markedet 
for EE-avfall, inklusive nærings-
elektro, vil bli en naturlig følge 
av dette oppkjøpet, og det er 
til fordel for kundene både hos 
Elretur og Eurovironment! Det er 
i dag aktører i vårt marked som 
opererer som om bransjeavtalen 
fra 1998 fortsatt har gyldighet, 
men det er Avfallsforskriftens 
kapittel om EE-avfall som regu-
lerer produsentansvarsordnin-
gen og returselskapenes virke, 
understreker Ervik. 

Elretur kjøper Eurovironment, 
men selskapet drives videre
Rett før jul inngikk Elretur en avtale med Norsk Gjenvinning og W3E Europe om kjøp av alle 
 aksjene i Eurovironment. – Men  returselskapet Eurovironment skal fortsatt driftes som eget 
 returselskap, bare med nye eiere, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Av Johs. Bjørndal

Direktør Gunnar Murvold presenterer den nye RENASlogoen.

– Den gamle logoen symboliserer en sinuskurve og det er det ingen 
som lenger skjønner hva er. Den nye illustrerer bedre at vi arbeider 
med å få produkter med spenning inn i et kretsløp, sa RENAS-direktør 
Gunnar Murvold, da selskapets nye profil ble lansert under et arrange-
ment på Litteraturhuset i desember. 

Murvold beskrev RENAS som et selskap i medgang. – Vi har fått 
300 nye medlemmer i løpet av året, det betyr at 4 av 5 nå velger oss, 
sa han fornøyd. Det ble også meddelt at staben var styrket med en 
nyopprettet stilling som kvalitetsrådgiver og at gebyret for en del 
varegrupper vil bli satt ned fra 1. april. Han lanserte også en ny hjem-
meside og et nytt blad, RENAS-magasinet. Det skal komme to ganger 
i året og trykkes i 16.000 eksemplarer, et bidrag til forbruket som en 
kriserammet papirindustri sikkert er glad for.

J.B.

Stig Ervik, direktør i Elretur, er svært 
fornøyd med kjøpet av Eurovironment, 
som han mener vil gi økt konkurranse 
om EEavfallet fra næringslivet. 

RENAS med ny logo og nytt blad
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Som medlem i Grønt Punkt Norge tar du ansvar for at 
emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet til beste for 
miljøet. Alle medlemmer har rett til å merke emballasjen 
med Grønt Punkt. Merket er en kvittering på at det er 
 betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av den 
brukte emballasjen. 

Ring 22 12 15 00 eller se www.grontpunkt.no for 
informasjon om medlemskap.

Naturens  
emballasje er  
ikke alltid nok

KOMPLETT ØKONOMISYSTEM FOR 
TRANSPORT OG AVFALLSHÅNDTERING
Hands leverer Norges mest komplett administrasjonssystem basert på Microsoft Dynamics AX. 
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 

Annonse Kretsløpet 2012.indd   1 1/27/2012   10:20:07 AM



NYHETER

20202020

Energos-anlegget på Averøya har slitt 
lenge.  I 2009 var underskuddet mer enn 1,6 
millioner kroner, året etter 1,1 mill og ved 
årsskiftet 2010/11 var selskapet insolvent. 
Styret vurderte da likevel at bortfallet av 
sluttbehandlingsavgiften ville virke så posi-
tivt at det var grunnlag for videre drift.  Men 
situasjonen har bare forverret seg gjennom 
2011.

REDUSERTE INNTEKTER
Det framgår av bobestyrer Geir Kvandes 
beretning at lavere pris på sluttbehandling 
resulterte i at de budsjetterte inntektene 
på 22 millioner kroner for mottak av avfall i 
2011 har blitt langt lavere. Problemer med 
overføringsledningen for damp til fiske-
forprodusenten Skretting fabrikker har 
ført til mye nedetid, og dermed har også  
energiinntektene blitt langt lavere enn de 
budsjetterte 9,5 mill. kr.  Ifølge bostyrets 
beretning ville en utbedring koste rundt 8 
millioner, men eierne vil ikke tilføre selskapet 
ytterligere kapital.

KRAV OM AVGIFTSREFUSJON
Sparebank 1 Nordvest er desidert største 
kreditor, med et pantekrav på 28,5 mill. kr. 
Så langt har banken tatt ansvar for å holde 
anlegget i drift. Men hva som skjer videre er 
helt uavklart. Det framgår at Daymio AS har 
gitt et tilbud på å overta boets aktiva for 1 
million kr, noe bostyret har avslått. 
I beretningen er boets 
aktiva anslått å ha en 
verdi på 7 millioner. I tillegg 
foreligger et krav om til-
bakebetaling av 30 millioner 
kroner i sluttbehandling-
savgift, denne saken ligger 
hos Finansdepartementet. 
Nordmøre Energigjenvinning 
har fremmet krav om å bli likestilt 
med Norcem og Hurum Energigjenvinning, 
som har blitt fritatt eller fått tilbakebetalt 
sluttbehandlingsavgift. Bostyret vil følge 
opp dette kravet  og en endelig avklaring på 
anleggets skjebne kan derfor ligge et stykke 
fram i tid.

ENGELSK AVGJØRELSE
Energos Nordmøre Energigjenvinning ble 
etablert som et komandittselskap i 1998, 
med Energos og kommunene i Nordmøre 
Interkommunale renovasjonsselskap (NiR) 
som komandittister. I 2004 hadde selskapet 
opparbeidet et samlet underskudd på 54 mil-
lioner. Selskapskapitalen ble da nedskrevet til 

null, det ble gjort en såkalt restruk-
turering som førte til at  Energos 

as ble sittende med 80% 
eierandel, NiRs ble redusert til 
10%.  Det var dermed Energos, 
som etter konkursen i 2004 
har hatt engelske eiere,  som i 
realiteten tok avgjørelsen om 
å begjære selskapet konkurs. 
Daglig leder Hans Olav Midtbust 

sier til Kretsløpet at behandlingsprisene 
har falt med 35% siden 2008, og at det i 
dagens situasjon rett og slett ikke er mulig å 
generere penger til helt nødvendige oppgrad-
eringer. – Og da er det dessverre ikke mulig å 
opprettholde driften, sier han.

Nordmøre 
Energigjenvinning 

KONKURS

Drøyt 11 år etter oppstarten er forbrenningsanlegget på Averøya konkurs.

“
… det er rett og 
slett ikke er mulig 
å generere penger 
til helt nødvendige 
oppgraderinger.

Eierne begjærte avfallsforbrenningsanlegget på Averøy konkurs i begynnelsen av desember. 
Reduserte priser på avfallet inn og dårlig utnyttelse av energien er årsaken. Av den foreløpige 
innberetningen fra bostyret framgår at gjelden er på 31,5 millioner kroner. 

Av Johs. Bjørndal
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Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite     + 47 909 76 311
Erik Gulsvik    + 47 900 92 544

www.kiesel.no

Statistisk sentralbyrå har beregnet at 
mengden ordinært avfall i Norge vil stige til 
11,3 millioner tonn i 2020, fra dagens 8,3 
millioner tonn. Husholdningene ser ut til å 
bli den dominerende kilden, med 28 prosent 
av avfallet, mens industrien vil utgjøre en 
stadig mindre andel.

De nasjonale avfallsmengdene er beregnet å utvikle seg 
tilnærmet parallelt med den økonomiske utviklingen frem mot 
2020. Ser vi på økonomisk utvikling unntatt oljeutvinning 
og utenriks sjøfart (BNP Fastlands-Norge), vokser imidlertid 
avfallsmengdene langsommere enn denne. Beregningene er 
basert på statistiske sammenhenger mellom avfallsmengder 
og økonomisk utvikling i perioden 1995-2010, og prognose 
for økonomisk utvikling fra 2011 til 2020. I 1995 var den 
totale avfallsmengden 6,5 millioner tonn.

Økningen fra 8,3 millioner tonn i 2010 til 11,3 millioner tonn 
i 2020 er på 36 prosent. Farlig avfall og forurensede masser 
er da holdt utenom. Ser man hele perioden 1995-2020 under 
ett, beregnes veksten i avfallsmengder til 73 prosent. Til sam-
menligning vil den økonomiske veksten målt ved BNP være på 
76 prosent.

Oljeutvinning og utenriks sjøfart utgjør en vesentlig del 
av BNP, men genererer lite ordinært avfall. Ser vi kun på 
Fastlands-Norge, er avfallsmengdene beregnet å vokse med 
72 prosent fra 1995 til 2020, mens BNP (Fastlands-Norge) 
vokser med 110 prosent.

I 2009 avtok mengden avfall betydelig mer enn BNP. Det 
har imidlertid ikke vært iverksatt tiltak som skulle gi en slik 
effekt nettopp dette året, og i 2010 vokste avfallsmengdene 
like mye som BNP. Utviklingen tyder derfor på at 2009 var 
et unntaksår, kanskje på grunn av finanskrisen, men at den 
underliggende veksten i avfallsmengder følger trenden i den 
økonomiske utviklingen, heter det fra SSB. 

SSB spår kraftig 
avfallsvekst

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Figur 3. Ordinært avfall, etter kilde1.Endelige tall 19952010
framskrevne tall 2011–2020. Millioner tonn

Husholdninger3

Annen eller 
uspesifisert
Avfallshåndtering
Tjenesteytende 
næringer2

Bygg- og anlegg
Kraft- og
vannforsyning
Industri2

Bergverk og 
utvinning
Jord-, skogbruk
og fiske

1 Forurensede masser er ikke inkludert.
2 SN2007 fra 2008 og framover, SN2002 for tidligere årgange. Tidsseriebrudd innebærer  
 at 50 000 tonn avfall ble flyttet fra industri til tjenesteytende næringer i 2008.   
 Dette er anslått å øke til om lag 70 000 tonn i 2020.
3 Inkluderer vrakede personbiler og motorsykler, samt papir til oppfyring.
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Miljøgiftkonferansen falt på Erik Solheims 57årsdag og han fikk miljømerket bøtte og spade i gave av Klifs 
direktør Ellen Hambro.             

«God gammeldags 
forurensning» har 

kommet litt i skyggen av 
klimaproblematikken i 

dagens miljødebatt. Men på 
Miljøgiftkonferansen i januar 
ble temaet løftet fram i lyset 

en hel dag.

Av Astri Kløvstad

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) var 
vertskap for konferansen, med Forsknings-
rådet som medarrangør. Nettopp forskning 
var et sentralt tema som mange av innled-
erne berørte. For det er fortsatt veldig mye vi 
ikke vet om stoffene som omgir oss til daglig. 
Hele 300 deltakere fikk med seg konferan-
sen, men enda 100 personer hadde ønsket å 
melde seg på etter at det var fulltegnet.

MYE ER GJORT
Direktøren i Klif, Ellen Hambro, åpnet konfe-
ransen med å si at mye er gjort på området 
miljøgifter. Utslipp av dioksiner fra industri-
kilder er redusert med 92% siden 1995, 
PAH med 89%, kvikksølv med 67% og bly 
med 65%. Og det innføres stadig strengere 
restriksjoner på bruk av farlige stoffer. 
– Men tidligere tiders uvettige utslipp har 
gjort at miljøgiftene mange steder finnes 
i grunnen og i sjøbunnen. Det gjøres en 
kjempe jobb for å bli kvitt dette, og det koster 
mye mer enn å forebygge at det havner i 
naturen, understreket hun.

BEHOV FOR KUNNSKAP
Hambro utdypet også behovet for mer 
kunnskap på mange områder. – Det finnes 
100.000 kjemikalier på det europeiske 
marke det som inngår i mange slags produkter 
og produksjonsprosesser. Mange av dem har 
tilsynelatende gode og fornuftige egenska-
per, men noen av 
dem har alvorlige 
bieffekter ved at de 
kan skade helse og 
miljø. Det er behov 
for økt kunnskap 
om de stoffene som 
brukes og om de 
nye stoffene som 

kommer i bruk; hvordan de opptrer i naturen, 
hvilke langtidsvirkninger de har, hvordan 
mennesker og miljø eksponeres for stoffene 
og hvilken risiko de kan innebære, sa Hambro.

Det er også behov for å vite mer om 
hvordan alle stoffene vi eksponeres for i 
løpet av livet kan virke sammen, og hvordan 
klimaendringene kan være med å forsterke 
problemene.  Stoffer med hormonhermende 
effekter og nanomaterialer var også områder 
Hambro mente vi har for lite kunnskap om.

EUROPEISK SAMARBEID
– Flommen av nye stoffer på markedet er stor. 
Samtidig er demningen blitt forsterket, sa 

Hambro og siktet til det europe-
iske kjemikalieregelverket REACH. 
– Det gir myndighetene i Europa 
mye bedre tilgang til informasjon 
gjennom plikten til registrering.  
Næringslivet får i større grad 
ansvaret for å dokumentere ef-
fekten av stoffene i produktene 
sine før de får lov til å sende dem 

ut på markedet. Men fortsatt ligger mye av 
ansvaret for å hindre at farlige stoffer kom-
mer i omløp på myndighetenes skuldre.

– Norge har tatt på seg et stort ansvar i 
 Europa med å dokumentere farlige egenska-
per ved ulike stoffer og har blant annet frem-
met et konkret forslag om forbud mot fem 
kvikksølvforbindelser. Miljøgiftutfordringen 
er global.  Stoffene transporteres ved salg av 
varer over hele kloden. Og hav- og vind-
strømmer transporterer miljøgifter nordover. 
Mange steder er langtransporterte forurens-
ninger større enn de lokale utslippene. Vi 
prioriterer derfor internasjonalt arbeid høyt. 
Og vi skal ikke drive dette arbeidet alene, vi 
er helt avhengig av samspill med forskerne, 
sa Hambro.

KAN BARE BEKJEMPES GLOBALT
Også Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
understreket at miljøproblemene er globale. 
– Nesten ingen av de miljøgifttruslene vi 
virkelig står overfor kommer fra vårt nærmiljø 
og de kan bare bekjempes globalt, sa han.

MILJØ
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– MILJØGIFTENE 
                     må bekjempes globalt

“
… fortsatt ligger mye av 
ansvaret for å hindre at 
farlige  stoffer kommer i 
omløp på myndighetenes 
 skuldre.



Også han var inne på at industriforurens-
ningen i stor grad er forsvunnet i vår del av 

verden, og at det i dag er mulig å spise fisken 
man får på kroken fra brygga i Oslo. Men nå 
utgjør globaliseringen en ny problemstill-
ing. Miljøgiftene flytter seg rundt på hele 
kloden. Globale og europeiske reguleringer er 
svaret på de fleste utfordringene. – For store 
selskaper i Amerika og Asia er det viktig å 
få innpass på det europeiske markedet, og 
derfor betyr strenge standarder her mye. Vi 
skal derfor ikke undervurdere betydningen av 
REACH, sa Solheim.

I tillegg la han vekt på fattigdomsbekjemp-
else som et viktig steg mot å løse globale 
miljøproblemer. – På miljøområdet er det 
sterke globale middelklasseverdier. Når folk 
kommer ut av den umiddelbare, ekstreme 
fattig dommen vil de ønske å jobbe for å 
bedre miljøet, mente Solheim.

HÅRETE MÅL
– Vårt mål her i Norge er å stanse utslippene 
av kjemikalier som utgjør en trussel mot 
helse og miljø innen 2020. Alle forstår at det 
er et «hårete» mål av typen «full aksept for 
menneskerettighetene for alle mennesker i 
hele verden». Vi kan aldri nå det 100%. Det 
vil stadig bli skapt nye produkter med nye 
egenskaper og som inneholder nye stoffer. 
Å fase ut miljøgiftene innen 2020 er ikke et 

eksakt mål, men det er noe å strebe etter, sa 
Solheim.

Direktør i Norges Forskningsråd, Arvid 
Hallén, understreket behovet for kunnskap 
og for samarbeid mellom så vel innenland-
ske instanser som internasjonalt. – Det har 
vært for stor fragmentering innenfor norsk 
forskning. En av våre oppgaver er å bringe 
partene sammen, bruke vår finansieringsrolle 
og skape tettere samarbeid, sa han. 

INDIKATOR PÅ GLOBAL SPREDNING
– I Forskningsrådets nye, reviderte nordom-
rådestrategi får globaliseringen og inter-
nasjonalt samarbeid stor oppmerksomhet. 
Forurensningen til nordområdene er en 
indikator på global spredning. Forskning 
på nordområdene kan derfor være det 
globale referansepunktet for å studere 
forurensnings påvirkning, sa Hallén.

– Forskningsrådet jobber nå med innspill til 
en ny forskningsmelding som skal komme i 
2013. Denne meldingen vil revidere mål-
bildet og prioriteringene i norsk forskning, 
og i  samarbeid med Klif og Miljøverndeparte-
mentet vil vi jobbe for å få dette området 
som så mange er opptatt av inn på agenda-
en, avsluttet Hallén.

– Nordområdene er et oppsamlingssted for miljøgifter, 
og forskning der kan gi svar på hvordan den globale 
forurensningen utvikler seg, sa Arvid Hallèn,  direktør i 
Norges Forskningsråd.
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– Jotun er en tungvekter 
                   innen 
miljøforskning

Jotuns produkter skal beskytte over-
flater i all slags vær. Det er derfor en 
stor utfordring for produktutviklerne 
å unngå miljøgifter uten at det går 
utover kvaliteten.

Av Astri Kløvstad

Det trengs mer kunnskap 
om «coctaileffekten» av 
flere stoffer i blanding, og 
Jotun er selv en pådriver i 
denne forskningen,  fortalte 
programansvarlig Anne Lill 
Gade.  

NYHETER
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Fra Jotuns gjennombrudd på markedet med 
«Grå blymønje» i 1931 og fram til i dag har 
det skjedd en viss utvikling.  
– Vi har hatt veldig mye regelverk å forholde 
oss til i veldig mange år, og dette har vært 
drivkraften i produktutviklingen vår, fortalte 
Anne Lill Gade, programansvarlig hos Jotun, 
på Miljøgiftkonferansen. – Det er viktig å 
være proaktive for å lykkes i dette markedet, 
og selskapet har en policy som ikke bare 
vektlegger kvalitet, men også helse, miljø og 
sikkerhet.

STOR MILJØSTAB
Jotun har hele 250 personer som jobber 
med forskning og utvikling. – Det er vel det 
største FoU-miljøet på fastlands-Norge, og 
hovedmålet de siste tiårene har vært mer 
helse- og miljøvennlige alternativer, sa Gade. 
– Vi har også en stor konsernstab innenfor 
HMS som jobber med vurdering av stoffer, 
råstoffer og produkter. Det lages helse- og 
miljødokumentasjon for alle våre produkter 
til alle de 46 land vi eksporterer til. Og alle 
råstoffer som tas inn i Jotun-produkter over 
hele verden, går igjennom denne avdelingen. 

NOE GIFT MÅ TIL
Jotun har innført et «Green-step»-program 
for å ivareta både forholdet til miljøgifter, 

klimahensyn, fornybare ressurser og 
andre miljøspørsmål. – Likevel er det slik at 
vår maling skal beskytte mot biologiske 
organismer, det er hele hensikten med 
produktet. Så vi må fortsatt bruke stoffer 
som er helse- og miljømerket. Og når vi 
reduserer de farlige egenskapene, kan det 
gå ut over kvaliteten. Derfor  prøver vi å 
fokusere miljøgiftene, slik at stoffene som 
brukes er veldig målrettet og kan tilsettes i 
mindre mengder, sa Gade.

Ironisk nok gjorde denne utviklingen, i hvert 
fall for 10 år tilbake, at det ble en utfordring 
å få solgt den nye malingen. Kundene ville ha 
de gamle produktene som de var vant til og 
som de visste holdt mål.

VURDERING I FLERE LEDD
– Vi har jobbet mye med risikovurderinger, 
fortalte Gade. – Vi kan ikke fase ut alle farlige 
stoffer. Vi vurderer derfor om de vil ha noen 
effekt på miljøet i de mengdene som inngår 
i våre produkter. Informasjon om farene får 
vi fra leverandørene våre, det er de som 
tester stoffene. Så setter vi det sammen med 
vår kompetanse om bruken av stoffene og 
eksponeringen.  Slik vurderer vi om risikoen er 
kontrollert og det er en sikker bruk.

REACH-regelverket pålegger 
stoffprodusenten å utføre tester og lage 

vurderinger av helse- og miljørisiko for 
sitt produkt. Produsenten lager et såkalt 
eksponerings-scenario som skal beskrive 
sikker bruk av stoffet for alle ledd i kjeden. 
Et slikt scenario inneholder informasjon om 
konkrete mengder som kan brukes, behov 
for renseeffekter, vernetiltak og annen 
informasjon. – Stoffprodusenten sender 
dette videre til råstoffprodusenten, og 
råstoffprodusenten videre til oss. Det er ofte 
flere stoffer i et råstoff, forklarte Gade.

FORTSATT MYE UPLØYD MARK
– Det er en jobb å sammenstille denne 
informasjonen og si noe om egenskapene 
til det ferdige produktet med mange ulike 
stoffer. Det mangler retningslinjer for dette, 
vi har derfor lagd vår egen løsning der vi tar 
råstoffinformasjonen fordelt på enkeltstoffer, 
legger det inn i vårt eget datasystem og 
lager scenarier for det ferdige produktet. Jeg 
regner med at vi kommer til å sende ut det 
første av denne typen produktscenarier i 
løpet av et halvt års tid, sa Gade. 

Fortsatt mangler det mye kunnskap om 
hvordan stoffene virker i blanding i produkter 
og hvordan toksisiteten er når det kommer 
ut i miljøet. – Vi jobber videre med dette og 
er i ferd med å utarbeide en ny søknad om 
forskningsmidler nå, avsluttet Gade.
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Har delt ut 70 000 returbokser for sparepærer
IKEA løftet tidligere 
sparepærene opp i sin 
markedsføring, fordi de hadde 
positive energiegenskaper. 
Men sparepærene 
 inneholder som kjent 
kvikksølv.

– Siden 2009 har innholdet av kvik-
ksølv i våre pærer vært nede i 2 mg, 
godt under EUs grense på 5 mg. 
Men kvikksølvet er der, vi sender 
det ut til forbrukerne og vi vet at 
de i veldig liten grad returnerer det 
på riktig måte etter bruk. Derfor ut-
viklet vi i 2009 en gratis pappeske 
for retur av sparepærer, og nå har 
vi delt ut 70 000 slike, fortalte 
leder for bærekraft i IKEA, Nina 
Schefte. Kundene kan ta den, selvfølgelig 
flatpakkede, pappesken med hjem, sette den 
sammen, samle brukte pærer der og levere 
enten til IKEA eller andre forhandlere. Og nå 
er det led-pærer IKEA anbefaler. – De bruker 

nesten ikke strøm, inne-
holder ikke kvikksølv og 
varer i 20 år, proklamerte 
Schefte entusiastisk.

IKEA kunne med sitt store varespekter ha 
en utfordrende jobb med å holde styr på alle 
stoffer i alle produkter. Men IKEA eier hele 
leverandørkjeden selv. Møbelkjeden selger 
bare egne produkter og kan sette krav al-

lerede på tegnebrettet. Ei stor gruppe med 
kjemikere og teknikere jobber fortløpende 
med å holde seg oppdatert på gjeldende 
regelverk, og gjerne være i forkant. – Vi bruker 
REACH-regelverket for alle produkter og 
tolker det på strengeste måte for de spesielt 
farlige stoffene, sa Schefte.

A.K.

Mangler dokumentasjonsverktøy for miljøgifter
Håg har hatt fokus på miljø i 
over 20 år og har god over-
sikt over hvordan råstoffene i 
kontorstolene de produserer 
påvirker klimaet.  Men et 
 verktøy for å si noe tilsvarende 
om  innholdet av miljøgifter 
 mangler.

– Fordi vi bare måler den ene parameteren, 
kan vi komme til å ta helt gale valg med 
hensyn på råstoffer, sa miljøsjef Carl Petter 
Aaser. Han har oversikt over antall kg CO2 
produsert per stol av alle Hågs modeller, og 
han kjenner utslippsmengden av CO2 for alle 
råstoffene det kan være aktuelt å bruke i 
produksjonen. – Jeg håper denne konferansen 
kan bidra til å løfte miljøgiftområdet opp på 
samme nivå som klimaeffektene og gi oss et 
verktøy tilsvarende «karbonfotavtrykket», 
sa han. 

Håg bruker resirkulert materiale der det er 
mulig. Den første stolen med polypropylen 

basert på bruskorker kom i 1995. Etter det 
er det prøvd ut forskjellige typer plast, blant 
annet fra støtfangerne på biler. Disse viste 
seg å inneholde farlige stoffer, blant annet 
en del flammehemmere. Derfor bruker Håg nå 

utelukkende gjenvunnet husholdningsplast i 
sin produksjon. Den blir importert fra Tyskland 
og Benelux-landene og blir testet for giftige 
stoffer før den blir tatt i bruk. 

A.K.

Siden 2009 har IKEA 
delt ut 70.000 slike 

oppsamlingsesker for 
lyspærer.

IKEA har funnet 
en erstatning for 
kvikksølvholdige 
sparepærer. Leder 
for bærekraft, 
Nina Schefte, 
anbefaler nå led
pærer isteden.

Miljøsjef i Håg/Scandinavian Business Seating, Carl Petter Aaser, etterlyste et verktøy som kan brukes for å velge 
råstoffer ut fra hensynet til giftighet.



UNGDOMSBEDRIFT med genial 
miljøstasjon for EEavfall 
Ungdomsbedriften Miljøretur 
på Romsdal videregående 
skole i Molde må snart endre 
selskapsform til aksjeselskap. 
De fem elevene har konstru-
ert en innsamlingsstasjon for 
lyspærer og batterier og har 
snart kontrakten klar med 
Bunnpriskjeden. Etter alle 
solemerker vil bedriften snart 
bli millionbutikk.

Av Thor A. Nagell

INNSAMLING
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Ragnhild Ulleland, Hilde Husvang, Anders 
Sæter, Markus Bauer og Barbro Louise 
Nerland går andre året på salg-, service og 
sikkerhetslinjen ved Romsdal videregående 
skole. I august startet de sin ungdomsbedrift 
der miljø var i hovedfokus. Det hele begynte 
med en idémyldring: – Vi har alle hatt 
miljø i fokus. Først tenkte vi på å lage en 
miljøstasjon for private husholdninger. Men 
den idéen gikk vi bort i fra, begynner Hilde.

– Hvorfor det?

SORTERINGSBOKS I ALUMINIUM
– Det ville bli for tungvint for husholdningene. 
Hvor skulle en slik miljøstasjon for innsamling 
av batterier og lyspærer stå hjemme hos folk, 
for eksempel, svarer Markus.

– Hva skjedde videre?
– Vi tok en runde rundt i de forskjellige 

butikkene for å se hva slags system de 
hadde for innsamling av defekte og utslitte 
varer de selv selger. En butikk som selger 
lyspærer er jo som kjent forpliktet til å ta i 
mot brukte. Vi var innom forretninger som 
Elkjøp, Kiwi, Rema og Bunnpris. Vi så at det 
de hadde av miljøstasjoner var veldig dårlig 
og ikke akkurat særlig profesjonelt. Noen av 
forretningene, som Kiwi for eksempel, hadde 
miljøstasjoner, og de løsningene de hadde 

valgt tok vi utgangspunkt i da vi planla å 
utvikle vår egen. Vi har nå utviklet et mye 
bedre produkt, sier Ragnhild.

– Hva gjør deres miljøstasjon til et bedre 
produkt?

– Vår stasjon er en enkel sorteringsboks 

som forhåpentligvis snart i første 
omgang skal stå rundt i Bunnpris-kjedens 
dagligvareforretninger. Her kan folk levere 
inn lyspærer, batterier, sparepærer, lysrør 
og avfall. Det skal være enkelt for kundene 
å sortere i stasjonen og enkelt for de 
ansatte å levere videre til innsamling, svarer 
Barbro. – Selve stasjonen er laget etter at 
vi engasjerte den lokale bedriften Astero 
til å produsere den. Stasjonen er laget i 
aluminium, sier Anders.

6000 KRONER PR STK
De fem elevene i Ungdomsbedriften 
Miljøretur tok kontakt med Bunnpris-kjeden 
som har regionkontor i Molde. Bunnpris har 
vært med i utviklingen av stasjonen ut i fra 
de behov og ønsker dagligvarekjeden har 
om en effektiv og hensiktsmessig stasjon. 
Elevene viste til hvordan det fungerte – eller 
ikke fungerte – i dagligvarebutikkene i dag.  
Bunnpris-ledelsen ble begeistret og ga klare 
signaler til elevbedriften om at de måtte 
gå videre med utviklingen av stasjonen. 
Under hele prosessen har de fem, sammen 
med faglærer Arne Mittet, hatt en tett og 
fortløpende kontakt med Bunnpris for å 
komme frem til den optimale stasjonen. Nå 
håper ungdommene de skal kunne tjene 

Faglærer Arne Mittet er stolt på vegne av elevene sine. – Jeg har aldri tidligere opplevd at elever har utviklet et 
produkt som har et slikt potensial som dette, sier han. 

Ragnhild Ulleland (tv), Hilde Husvang, Anders Sæter, 
Markus Bauer og Barbro Louise Nerland er elevene 
bak Ungdomsbedriften Miljøretur i Molde. Nå blir de 
snart aksjonærer og kan omsette for millionbeløp.



2727

– Elevene har ganske enkelt kom-
met med en kjempeidé, sier Reidar 
Sandøy, administrerende direktør i 
Bunnpris Møre AS. Han regner med at 
miljøstasjonen elevene ved Romsdal 
videregående skole har utviklet snart 
er å se i de mange Bunnprisbutik-
kene landet rundt.

Bunnpris har regionkontor i Molde mens hoved-
kontoret ligger i Trondheim. I Molde er det Reidar 
Sandøy som har kastet ball med elevene de siste 
månedene. – Det å skulle samle inn slikt avfall 
som batterier og lyspærer er noe vi lenge har 
snakket om at vi burde finne en god løsning på. Til 
nå har det gjerne bare vært en pappeske borte i 
en krok, innrømmer han. – Tomflasker har vi gode 
rutiner på. Vi har sett hva som er på markedet for 
denne typen avfall uten at vi har funnet noe som 
har vært spesielt bra. Så kommer plutselig disse 
elevene inn her en dag med løsningen! Det var 
kjempeartig, sier han. Bunnpris har hatt flere møter 
med elevene der de har kommet med sine innspill 
om ønsker og behov for butikk-kjeden. – Det går 
på dimensjon, størrelse og hvordan løsningen skal 
passe inn. Elevene er en veldig sporty gjeng som 
kommer raskt tilbake med forbedringer og nå har vi 
endt opp med en kjempegod løsning. Nå vil denne 
stasjonen kunne stå ved siden av tomflaskeau-
tomaten, for eksempel. Dagligvarebutikken er det 
største knutepunktet for mange fordi folk kommer 
innom nesten hver dag. Og da er det greit å kunne 
levere tilbake batterier og lyspærer her. Det er bra 
for kundene, for oss og for miljøet, sier Sandøy som 
har ansvaret for 61 butikker i Møre og Romsdal. – 
Jeg har luftet dette med kollegene mine i resten av 
landet og også de synes dette er kjempeflott. Og 
da snakker vi om 210 butikker totalt, sier han.

I alt er det rundt 1500 dagligvarebutikker i 
landet. – Jeg tror dette er et konsept kollegene i 
Kiwi og Rema også vil tenne på. Det er vesentlig 
bedre enn de papp-løsningene de har nå. Så jeg 
tror helt sikkert ungdomsbedriften har et mye 
større potensial enn bare oss, sier Sandøy. – Vi har 
99 prosent av alt på plass nå før vi skriver under 
kontrakt for butikkene her i Møre og Romsdal, sier 
Reidar Sandøy.

penger på idéen: – Vi har fått en pris fra 
Astero for hva de må ha for å produsere 
stasjonen. Nå har vi jobbet en del for å få den 
ned og har fått en pris som er akseptabel, 
sier Hilde som ikke vil fortelle hva de betaler, 
men Bunnpris skal betale i underkant av 
6000 kroner pluss moms pr enhet.

– Og hvor mange kommer dere til å selge?
Alle fem smiler om kapp: – Det er selvsagt 

vanskelig å si, men vi har jo et håp…, avslører 
Barbro. – Vi budsjetterer med et salg på 
150 enheter, men vi håper vi skal nå 200, 
supplerer Ragnhild.

Akkurat denne dagen har elevene hatt et 
av de siste møtene med Bunnpris-ledelsen på 
Nøisomhed i Molde. Der har de fått muntlig 
tilsagn om at Bunnpris vil gå for opplegget. 
Det skal bare gjøres noen små, mindre 
justeringer av prototypen. Så vil de først 
produsere en serie på 25 enheter.

IKKE OPPLEVD MAKEN
En ungdomsbedrift slik denne er etablert 
kan kun ha en omsetning på 140 000 kroner, 
men Ungdomsbedriften Miljøretur vil sprenge 
den grensen ganske umiddelbart når salget 
starter. Derfor må de registrere bedriften som 
et aksjeselskap.

– Hvordan skal dere gjøre det?
– Først og fremst må vi satse på å få solgt 

stasjonene. Det er hovedfokus nå. Men vi har 
flinke foreldre og regner med å bruke dem 
med tanke på kunnskap og erfaring, og så 
læreren vår da. 

– Der kan vi jo nevne at Ungt 
Entreprenørskap, som administrerer 
ungdomsbedrifter i hele Norge, har et 
samarbeid med Skatt Midt-Norge og de har 
sagt seg villige til å hjelpe elevene når de nå 
stifter et aksjeselskap. Og da vil de få masse, 
ny lærdom gratis med på kjøpet, supplerer en 
stolt faglærer Arne Mittet. Han har jobbet 
med ungdomsbedrifter i åtte-ni år.

– Har du opplevd maken?
– Nei, jeg har aldri opplevd at noen har 

utviklet et produkt med et slikt potensial 
som dette med tanke på hva det kan bety av 
omsetning. Jeg har hatt mange elever som 
har lansert gode idéer og vært innovative i 
forhold til produkter, men ingen har fått til 
slike avtaler som disse. Og jeg har heller aldri 
vært med på at noen har kommet frem til 
et produkt som virkelig kan ha et betydelig 
potensial med tanke på produksjon og 
omsetning, smiler han og får smil og latter 
som bifall fra de fem elevene.

PAPPKARTONGER MED LYSRØR 
OPPI
– Dette er kjempeflott! Jeg må bare ganske 
enkelt si at jeg er veldig stolt av elevene 
mine, sier Mittet, som mener suksessen gir en 
ekstra giv både til skolen, ham selv og andre 
lærere og til hele faget.

– Bunnpris er bare én av kjedene i landet. 
Det finnes mange andre også?

– Ja, da vi lanserte produktet overfor 
Bunnpris sa de at de synes det var så bra at 

de mente absolutt vi burde snakke med andre 
dagligvarekjeder også. Vi er ikke låst til bare 
Bunnpris. Vi har jo Rema, Coop, Meny, Kiwi, 
Rimi…, sier Markus.

– Ja, hvor mange butikker er det rundt i 
landet? Har dere funnet det tallet?

Det blir stille rundt bordet: – Nei, vi har ikke 
våget å begynne å regne på det ennå, svarer 
Hilde. – Vi har jo sett på hva de andre har 
og på Kiwi har de for eksempel en stasjon 
laget i komprimert papp. Når vaskepersonalet 
kommer borti dem med sine redskaper går 
pappen raskt i oppløsning, sier Anders. Alle 
fem er enige om at deres produkt er langt 
bedre enn det de har sett andre steder: 
 – Det gjelder også i utformingen. I enkelte 
stasjoner må du legge batterier i rom nesten 
nede på gulvnivå. Det gidder ikke folk. 
Resultatet blir at flere fraksjoner havner i 
feil rom. Det problemet har vi løst med vår 
stasjon, mener Hilde. – Med sånne svakheter 
er det liten vits i å ha en slik stasjon i det hele 
tatt, sier Anders. – Men det er svært mange 
butikker, i alle fall her i byen, som bare har 
noen pappkartonger med noen lysrør oppi. 
Det ser ikke akkurat så veldig flott ut. Det 
innså også Bunnpris da vi var i møte med dem 
den første gangen. Derfor satte de veldig 
stor pris på vår idé. Det vi gjør nå er å få 
Bunnpris i boks i dette skoleåret, og siden vi 
får etablert et aksjeselskap kan vi fortsette 
med dette også etter at vi er ferdig med 
faget i skoleåret her, sier Hilde. 

ET UNIKT PROSJEKT
Faglærer Arne Mittet er selvsagt svært 
stolt av sine fem elever i Ungdomsbedriften 
Miljøretur: – Ja, og det er ingen grunn til at de 
ikke også skal kunne selge dette produktet 
inn til de andre butikk-kjedene i landet når 
Bunnpris nå sier ja. Det er tydeligvis et behov 
i butikkene for å få et solid og varig produkt 
som det denne stasjonen er.

– Dette viser at det virkelig går an å lykkes i 
et prosjekt i skoleregi?

– Ja, det gjør det! Hvis det går som det 
nå ser ut til vil elevene kunne gå videre 
med dette også etter at de er ferdig med 
denne klassen. Som læring er dette også et 
unikt prosjekt der de kan nå en omsetning 
som sikkert fort vil kunne bikke millionen, 
sier Arne Mittet, som i tillegg er glad på 
Romsdal videregående skoles vegne:  
 – Ja, det er klart det er god PR for skolen. 
Entreprenørskap er et satsingsområde i 
skolen, og til høsten starter vi opp med et 
treårig utdanningsløp med sterkt fokus på 
entreprenørskap, innovasjon og ledelse. 
Dette studiet vil bli et unikt tilbud her i fylket, 
så slik sett var det meget god timing av 
Miljøretur. Forhåpentligvis vil interessen for 
entreprenørskap øke takket være historien 
her om elevene som gjorde “millionbutikk”, 
smiler Arne Mittet.

– EN VIRKELIG 
god løsning

– Jeg har luftet dette med kollegene 
mine i resten av landet og de synes 

også dette er kjempeflott. Da snak-
ker vi om 210 butikker i hele landet, 
sier Reidar Sandøy som er sjef for 
Bunnpris Møre AS,  som består av 

over 60 butikker.
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HØYESTERETT SKJERPET STRAFFEN TIL 

to år i Vest Tanksaken
Høyesterett har dømt Jostein Berland, tidligere 
daglig leder ved Vest Tank AS i Gulen, til to års 
ubetinget fengsel. Det er tidenes strengeste 
miljødom i Høyesterett. 

Av Johs. Bjørndal

Høyesterett økte strafferammen 
fra halvannet til to år ubetinget 
fengsel for Berland. I tillegg ble 
han for en periode på fem år fra-
dømt retten til å drive virksomhet 
eller være daglig leder eller sitte 
i styre for et selskap hvor denne 
virksomheten krever tillatelse 
fra Klif eller Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB). Økokrims anke over 
dommen i Gulating lagmannsrett 
førte dermed fram.

– MASSIVE OVERTREDEL
SER
Høyesterett peker på den 
utviklingen av straffenivået på 
miljøområdet generelt de senere 
årene. 

Høyesterettsdommene er 
utformet slik at den såkalt før-
stevoterende dommer gir uttrykk 
for sitt syn i jeg-form.  
I Vest Tank-saken er det høyes-
terettsdommer Bergljot Webster 
(45) som er førstevoterende. Hun 
uttrykker seg blant annet slik: 

A har misbrukt sin stilling ved 
massive overtredelser av en 
rekke sentrale bestemmelser 
for den virksomheten han har 
vært leder for. Ved dette har det 
oppstått helseplager for en rekke 
mennesker og betydelig fare 
for livet til de menneskene som 

befant seg på og i nærheten av 
anlegget i Sløvåg. I tillegg oppsto 
det store materielle skader. Selv 
om forholdet nå ligger et stykke 
tilbake i tid er jeg kommet til at 
allmenne hensyn tilsier at han 
idømmes et rettighetsta ii tråd 
med aktors påstand.

Det legges også stor vekt på 
at «overtredelsene var sterkt 
profittmotivert».

OPPHEVET FRIFINNELSE
Rådgiveren Karl-Jan Erstad, som 
i tingretten ble dømt til betinget 
fengsel i 45 dager, ble frifunnet 
av lagmannsretten. Høyesterett 
opphevet imidlertid denne dom-
men. Selv om han bare hadde 
hatt et oppdrag for Vest-Tank 
som var fakturert med 20 timer, 
har Høyesterett kommet til at 
frifinnelsen i lagmannsretten 
innebærer en rettsanvendel-
sesfeil. Høyesterett imøtekom 
imidlertid ikke aktors ønske om å 
avsi en fellende dom, Erstads sak 
blir i stedet sendt tilbake til lag-
mannsretten for ny behandling. 

Den tredje tiltalte, eier og 
styreleder Trond Emblem, ble 
dømt til halvannet års fengsel 
i tingretten, men ble syk under 
behandlingen i lagmannsretten. 
Hans sak skal behandles av Gula-
ting lagmannsrett til høsten.

Jostein Berland anket i likhet med Økokrim dommen fra Gulating lagmannsrett inn 
for Høiesterett. Men behandlingen der ga ham et halvt år lenger fengselsstraff.

FAKTA
Vest Tanksaken
Vinteren 2006-2007 drev Vest Tank AS i Gulen i Sogn 
behandling av store mengder bensin uten nødvendige 
tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet og 
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Den 24. mai 
2007 eksploderte en tank da det ble forsøkt å løse et av-
fallsproblem som oppstod som en følge av denne bensin-
behandlingen. Foruten livsfare for de som var i nærheten 
av tankene, medførte eksplosjonen og røyken fra den 
betydelige plager for en rekke personer i området.

NYHETER
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NFFA roper varsko: 
Ulovlig brenning av 
SPILLOLJE 
Bekymringsmeldinger til Norsk forening for 
farlig avfall (NFFA) kan tyde på at ulovlig 
brenning av spillolje fortsatt foregår i hele 
landet.

Farlig avfall

GJENVINNING  
I NORGE BETYR 
SIKKERHET  
FOR MILJØET
Kontakt oss for nærmere  
opplysninger: tlf 63 86 26 20 
eller besøk www.renor.no

Roar Hansen, daglig leder i NFFA, mener ulovlig brenning av spillolje fortsatt 
er et problem.

– Det er spesielt mindre virksomheter med lite kunnskap om 
avfallsforskriften kombinert med lav miljøbevissthet som er 
synderne, mener styreleder Roar Hansen i NFFA.

Foreningen ønsker nå at KLIF ber fylkesmennene informere 
lokalt næringsliv om at spillolje er farlig avfall som ikke kan 
brennes uten særskilt tillatelse fra miljøvernmyndighetene. Et 
av de groveste eksemplene NFFA kjenner til er en leverandør av 
varmeovner. Vedkommende markedsførte både i annonser og på 
nettet at ovnene kunne fyres med spillolje.

– Billig, enkelt, forurensende, farlig og strengt ulovlig, 
kommenterer NFFA.

Innsamlingsgraden av spillolje i Norge er høy, men ennå går 
noe til ukjent disponering. Oppvarming av verkstedbygg og 
landbrukets bruk av spillolje til støvdemping på private grusveier 
er to ulovlige bruksområder som er kjent. Det er svært få 
industribedrifter og avfallsanlegg i Norge som har tillatelse til å 
forbrenne spillolje, og da med strenge krav til renseteknologi og 
kontinuerlig overvåking av utslippene.

– Vi har medlemsbedrifter med spesialkompetanse på 
spillolje. Disse har anlegg som bl.a. omdanner spilloljen slik at 
den forsvarlig kan brukes som erstatning for tung fyringsolje i 
større industribedrifter, eller som råstoff ved produksjon av ny 
smøreolje, kommenterer Roar Hansen i NFFA, som ønsker å være 
i forkant av en eventuell trend der useriøse aktører i økende grad 
behandler spillolje uforsvarlig. 

– Det finnes eksempler på aktører som har etablert systemer 
for innsamling av spillolje hos lokalt næringsliv, for deretter 
å bruke oljen til egen oppvarming. Det er all grunn til å minne 
om at slik virksomhet er underlagt Avfallsforskriften og 
krever tillatelse. Innsamling og forbrenning skal ha Klima- og 
forurensningsdirektoratets tillatelse, mens Fylkesmannen gir 
tillatelse til mellomlagring, påpeker styreleder Roar Hansen i 
NFFA. 
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Miljøsatsing fra biloppsamlerne
Biloppsamlerbransjen er i stor 
endring og har de siste årene 
investert tungt i ny teknologi. 
Bedriften Bjarne Johansen AS i 
Kristiansand er en av foregangs-
bedriftene og har investert 10 
millioner kroner i et nytt anlegg 
for miljøklarering og en lagerhall 
for nyere forsikringsbiler.

 Av Petter Halvorsen

FARLIG AVFALL

– Dette anlegget er helt fantastisk for oss 
bilopphoggere, sier Ole Johan Myrene, daglig 
leder av Bjarne Johansen Bildemontering. Han 
forteller entusiastisk om det nye innendørs 
tappeanlegget bedriften har installert:  
– Her tappes det ut væske fra bilene, den blir 
sugd inn i et lukket system. Dermed slipper vi 
å tappe væsken i bøtter, sier Myrene.

Anlegget til Bjarne Johansen er unikt i 
norsk sammenheng. Alt vil foregå innendørs 
på støpt dekke med oljeutskillere. Det betyr 
at det ikke er mulig å forurense. At alt arbeid 
utføres innendørs øker også kvaliteten på 
demonteringsarbeidet.  

EN BRANSJE I ENDRING
Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamlers 

forening (NBF), er begeistret over det nye 
anlegget til Bjarne Johansen, som han mener 
er det beste i Norge. Han understreker be-
tydningen av slike anlegg for å nå fremtidige 
miljømål. – Biloppsamlerbransjen har gjen-
nomført omfattende miljøtiltak de siste 
årene. Gjenbruk og gjenvinningsgraden på 
innleverte bilvrak er i dag på 85 %. Investerin-
gen i det nye anlegget er gjort for å rasjonali-
sere driften og for å imøtekomme EU-kravet 
til gjenvinningsgrad, det er på 95 % i 2015, 
sier Tor Alm.

FORSIKRINGSBILER
Bjarne Johansen har også bygd en stor 
innen dørs hall for oppbevaring av biler som er 
kondemnerte og ikke lønner seg å reparere, 

såkalte forsikringsbiler. Samtidig er det 
mange verdifulle deler igjen på disse bilene 
som blir solgt videre til verksteder og private 
kunder.

– Vi kan stå innendørs i oppvarmede lokaler, 
noe som gjør demonteringsarbeidet mye 
enklere. Dessuten slipper vi problemer med 
snø. I fjor vinter var det jo over en meter snø 
her, og da var det svært tungvint å først spa 
frem bilen og deretter starte demonterings-
arbeidet  for å finne den delen kunden skulle 
ha, sier bilmontør Glenn Lee.

Anlegget til Bjarne Johansen fører også til 
at det blir mindre lagring av biler utendørs, 
noe som påvirker det lokale miljøet ettersom 
slike lagerplasser ofte er skjemmende.

Erik Andresen, direktør i Autoretur klipper snora og 
erklærer det nye anlegget for åpnet. Til høyre Ole Johan 

Myrene, daglig leder av Bjarne Johansen Bildemontering.

De såkalte forsikringsbilene, som ikke lar seg reparere, 
men inneholder mange verdifulle deler,  blir lagret i 
høyden.

Vrakbilen tappes for miljøfarlige væsker ved en såkalt Cedostasjon.
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Det er resultatet av forskningsarbeidet som 
Universitetet i Nordland har gjort på oppdrag 
fra Iris Salten.

   − Forurensingen i nærområdet ved 
avfallsdeponiet på Vikan har forbedret 
seg betraktelig sammenlignet med 
resultatene fra undersøkelsene som ble 
gjort sesongen 2006-2007. Alle målte 
verdiene av miljøgifter og tungmetaller er 
under nasjonale grenseverdier ved alle de tre 
lokalitetene vi har undersøkt. Det forteller 
at områder er ubetydelig forurenset og at 
sjøen her er rein, sier seniorforsker Martin H. 
Iversen, som har vært prosjektansvarlig for 
forskningsarbeidet.

   
OVERRASKENDE
Han er overrasket over resultatet. − Med 
de endringer som har skjedd innenfor 
kildesorteringen og innføringen av 
deponiforbud, trodde vi nok at det ville være 
en liten endring, men ikke i denne størrelsen, 
sier Iversen. Forskningsarbeidet som er gjort 
utenfor utslippspunktet av sigevannet fra 
deponiet til Iris er unikt i norsk sammenheng. 
De første undersøkelsene utenfor Vikan 
ble gjort i 2005. − Vi framskyndet dette 
arbeidet på grunn av sterk mediefokusering. 

Resultatene viste at området i havet utenfor 
Vikan var lite påvirket av aktiviteten vår. 
Men vi ønsket mer kunnskap om opptak og 
lagring av dioksiner, utvalgte metaller og PAH 
i blåskjell over tid. Vi har hele tiden ment at 
vi ikke har vært en fare for miljøet i fjorden. 
Det fikk vi bekreftet ved de undersøkelsene 
som ble gjort både i 2005 og i 2007. Men det 
er jo særdeles gledelig å se at det er skjedd 
en ytterligere forbedring de siste årene, sier 
administrerende direktør Leif Magne Hjelseng 
i Iris Salten.

– POLTIKKEN VIRKER
 − Vi har hatt god kontroll med sigevannet fra 
deponiet på Vikan siden etableringen i 1992. 
Prøver fra vannet har vist en jevn nedgang av 
tungmetaller. Det skyldes at husholdninger 
og bedrifter i Salten er flinke til å kildesortere 
og levere miljøfarlig avfall til oss. Dette 
er avfall som tidligere kunne havne på 
deponiet. Det samme gjelder elektrisk og 
elektronisk avfall som vi fikk returordninger 
på i 1999. Disse produktene inneholder 
farlige stoffer som ikke lagres på deponiet. 
I 2003 ble det også stopp for PCB-vinduer 
og trykkimpregnerte materialer, og i 2009 
ble det forbud mot å lagre alt avfall som kan 

energigjenvinnes. Jeg er ikke i tvil om at et 
renere sjøområde utenfor Vikan er et resultat 
av denne positive utviklingen, sier Hjelseng. 

   
UBEGRUNNET FRYKT
I 2006 startet et overvåkningsprogram 
med blåskjell som ble plassert på kurv 
på fem meters dyp på tre ulike områder 
i fjorden ved Vikan. Innhold av dioksiner, 
PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og 
tungmetaller fra disse ble sammenlignet 
med skjell stående i Elvefjorden ved Valnes, 
der det ikke er noen mulig påvirkning fra 
forurensningskilder. Undersøkelsene som 
ble gjort i 2006 og 2007 ble gjentatt i 
2010 og 2011. − Alle verdiene av miljøgifter 
og tungmetaller er under de nasjonale 
grenseverdier og utviklingen fra 2006 til 
2011 har vært meget positiv. Det er ingen 
grunn til å frykte at sjøen utenfor Vikan er 
forurenset, eller at avrenningen fra deponiet 
har negativ påvirkning på livet i havet, som 
flere synsere har hevdet, sier Hjelseng.

  Iris Salten har bestemt at undersøkelsene 
skal videreføres i 2013-2014, slik at man kan 
dokumentere om denne positive trenden er 
en tilfeldighet eller en vedvarende effekt av 
endringer i driftsrutinene ved deponiet.

Karer som er svært fornøyd med at vannet utenfor IRISdeponiet har blitt renere.  Fra venstre  direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten, daglig leder Fredrik Korpe i Iris 
Produksjon, seniorforsker Martin H. Iversen ved Universitetet i Nordland og trainee Robert Tarasz i Iris Salten.

Forskning på blåskjell plassert i sjøen utenfor utslippet fra avfallsdeponiet til Iris, 
viser en betydelig nedgang i forurensningen de siste fem årene. Området utenfor 
Vikan er nå like rent som annet sjøvann.

Rent vann utenfor avfallsdeponiet

Av Arnt E. Pedersen
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Mer besvær om matavfall

Forskerne ved Lindum velger å 
ta utgangspunkt i landbruket og 
dets behov for bioresten – slutt-
produktet i biogassanleggene. 
De sier at dagens industrielle 
landbruk sliter med bærekraftig-
heten og at det derfor er viktig å 
behandle matavfallet i biogas-
sanlegg, slik at bioresten kan 
hjelpe landbruket på rett vei. Jeg 
kjenner landbruket og mange 
bønder godt, men ingen som 
har tro på denne eventuelle 

redningsplanken. Bioresten fra 
matavfall vil kun ha mikroskop-
isk betydning, er den gjengse 
oppfatningen.

Det er bra at det forskes på 
bioøkonomi, og jeg har tro på 
at det finnes fremtidige gode 
løsninger på dette feltet. Men vi 
må ikke la slike forsøk blokkere 
veien for enkle, billige løsninger 
som uten offentlig støtte 
fungerer godt både teknisk og 
økonomisk. Dere sier at forbren-

ningsteknologien er mer moden 
enn biogassteknologien. Det er 
sikkert riktig – så la oss leve etter 
det.

EU SOM TVILSOMT SANN
HETSVITNE
I sitt svar henviser Henrik Lystad 
til at EU hevder at biogass er den 
beste løsningen for matavfall.  
Men det er jo ikke riktig.  Kommi-
sjonen behandlet dette 18. mai 
2010. Noen land ville da ha nye 

regler for materialgjenvinning 
av organisk avfall og argumen-
terte med klimagassutslipp 

Takk til Ketil Stoknes og Janne Buhaug ved Lindum og til Henrik Lystad i 
Avfall Norge for bidrag til debatten om hvordan man bør behandle mat
avfall. Innleggene har gitt meg behov for å utdype mitt syn.

Av Egil Hersleth, styremedlem HIAS

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

Terminator avfallskvern for kverning av 
avfall fra næring og husholdning, møbler, 
tepper, madrasser og treverk. 

Flexus Balapress presser og pakker 
avfallet i plastsvøpte rundballer som gir 
sikker lagring og fleksibilitet i forhold til 
transport

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

– Kommunene bør ikke ha bedre råd når 
de etablerer avfallsanlegg enn når de 
bygger skoler og idrettshaller, mener 
Egil Hersleth, styremedlem i HIAS. 
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og jordforbedring.  Men Kom-
misjonen sa nei – fordi lokale 
vurderinger må ligge til grunn for 
valg av behandlingsløsning. Og 
Europakommi sjonens Andreas 
Versmann sier at spesielt for 
Norden er det viktig å unngå 
at krav til materialgjenvinning 
vanskeliggjør hensiktsmessig 
energigjenvinning.

Dette oppfatter jeg som et 
klart råd om ikke å favorisere det 
ene systemet framfor det andre.

SELEKTIV INFORMASJON
Lystad henviser til Avfall Norge 
sine beregninger, det samme 
gjør forskerne ved Lindum. Det 
nevnes at det gir «betydelig 
klimagevinst» når våtorganisk 
avfall blandes med husdyrgjød-
sel. Men den løsningen synes 
ikke nærliggende. Det store 
pro sjektet på Jæren ble nylig 
droppet fordi det er dyrt og kom-
plisert, og Jæren er vel det beste 
sted for et slikt anlegg i Norge.

Det vises også til andre bereg-
ninger som sier at bioanlegg er 
det riktige.  Men jeg har lest flere 
utredninger som gir motsatt 
resultat – beregninger med tro-
verdige forutsetninger. Hvorfor 
lar ikke Avfall Norge disse få 
oppmerksomhet, så folk kan lese, 
lære og trekke slutninger?  Og 
de stadige meldinger om lukt-
problemer, konkurs, nedleggelse, 
refinansiering og skyhøye 
avgifter i bioanlegg – gjør ikke de 
noe inntrykk?

GOD RÅD I KOMMUNENE?
All ære til de som driver biogas-
sanlegg og lykkes. Men det jeg 
synes er galt er at Avfall Norge 
går så sterkt ut og anbefaler 

biogass som den eneste gode 
løsning. Vi har vitterlig anlegg 
her i landet som brenner våtor-
ganisk avfall med godt teknisk 
og økonomisk resultat og som 
ikke står tilbake miljø- og klima-
messig. I Danmark brennes 94 % 
av våtorganisk avfall. De har ett 
biogassanlegg der basert kun 
på matavfall. Og i Sverige er det 
ingen slike anlegg. (Kretsløpet nr 
5/2011)

Det er ingen grunn til at 
beslutningstagere rundt i kom-
munene skal ha «bedre råd» når 
de velger system for avfallsbe-
handling, enn når de salderer 
kommunebudsjett og avgjør 
framtida for skole, idrettshall 
osv.  Det er de samme forbruk-
erne som betaler. Jeg tror en del 
avgjørelser om avfallsanlegg 
ville blitt annerledes hvis de ble 
underkastet like sterke prioriter-
inger som i kommunepolitikken 
ellers.

FORDOMSFRI DEBATT
Beslutningstakerne i avfalls-
selskapene må velge det system 
de tror innbyggerne er best tjent 
med, og da er det viktig at de 
får «mat» til en åpen diskusjon. 
Jeg tror Avfall Norge er en viktig 
premissleverandør for slik føde, 
og har således et stort ansvar for 
å belyse alle sider av saker. «Hvor 
alle tenker likt tenker ingen 
meget» sa Piet Hein, og det 
gjelder også for oss i avfallsbran-
sjen. Henrik Lystad avslutter sitt 
innlegg med å be Kretsløpet stå 
som leverandør av en fordomsfri 
debatt også innenfor utsorter-
ing og biologisk behandling. Jeg 
synes Kretsløpet fyller den rollen 
godt.

“
….luktproblemer, konkurs, nedleggelse, 
 refinansiering og skyhøye avgifter i bio  
anlegg – gjør ikke det noe inntrykk?

Feil om plastgjenvinning
I forrige nummer av Kretsløpet er de nye kontraktene for behand-
ling av plastemballasje fra Norge og Sverige omtalt. Her står det 
at 54% av kontraktsvolumet på 45 000 tonn er innsamlet norsk 
mengde. – Det er riktig, men dette betyr ikke at vi i Norge samler 
inn mer enn i Sverige.  I Sverige alene samles det inn om lag 
45 000 tonn plastemballasje fra husholdninger årlig, og dette er 
økende etter hvert som de får inn mer og mer folie, noe de ikke tok 
imot tidligere. Men vel halvparten av den svenske mengden er det 
allerede kontraktsfestede avtaler på, og dette var dermed ikke med 
i vår felles anbudskonkurranse, sier Kari Lill Ljøstad i Grønt Punkt 
Norge.

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. 
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson
16.februar Hageavfallshåndtering Drammen Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

28. februar Asbesthåndtering Stavanger Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

7-8. mars Drift av gjenvinningsstasjon Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

7-8. mars MEF Avfallsdagene Holmenkollen MEF Tore Veløy, tlf. 22 40 29 29

8-9. mars Byggavfallskonferansen  2012 Oslo Kongressenter Norsas m.fl. Lisa Erlandsen, tlf. 40 61 82 00

14-15. mars Driftsforum kompostering Øvre Romerike Avfall  Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

21.mars Kurs om byggavfall Oslo Norsas Guro Kristine Milli, tlf.  97 07 10 13

21-22. mars Kommunikasjonsseminar Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

22.mars Miljøkartlegging av bygg Oslo Norsas Guro Kristine Milli, tlf.  97 07 10 13

28-29. mars Farlig avfall og farlig gods Oslo Norsas Tom Bäcker, tlf. 40 61 82 00

19-20. april Farlig avfall, workshop Olavsgaard Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

23-25.april Nordic Biogas Conference Bella Center København Avfall Norge m.fl. Henrik Lystad. tlf. 24 14 66 00

10. mai Rammevilkår og juss Oslo Avfall Norge Karin Halvorsen, tlf. 24 14 66 00

5-7. juni Avfallskonferansen 2012 Stavanger Avfall Norge Lisbeth Åsgård, tlf. 24 14 66 06

Avfallsdagene 
2012

Priser og praktisk inform
asjon

Onsdag 7. m
ars 

Torsdag 8. m
ars

Leverandørtorget

7. –8. mars
Holmenkollen Park Hotel Rica 

Gjenvinningsbransjens 
viktigste møteplass

Påmelding og mer informasjon: 
www.avfallsdagene.com
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AVFALL

VERDEN RUNDT

Nina K. Nielsen er på jordomseiling med seilbåt. Hun 
sender små tekster om avfall til Kretsløpet fra de 
stedene hun går i land.

Ditt skrot, min skatt 

Det er ingen i Alaska som bryr seg om femmil og 
skiskyting. Her er det kun en vintersport som gjelder. Det 
har vært et nytt langdistanseløp i hundekjøring nesten 
hver eneste helg siden jul, og snart braker det løs for 
selveste Iditarod, det lengste og mest berømte hundeløpet 
av dem alle. Jeg melder meg som Iditarodfrivillig, og 
hjelper til med å pakke tørrfor, beverkjøtt, vakumpakket 
middagsmat og ekstra ullvanter. Hundekjørerne har ikke 
lov å ta imot hjelp underveis, men kan forberede sekker 
med mat og utstyr som de kan plukke opp underveis i 
løpet, der Iditarodløypa snor seg gjennom verdens største 
villmark, 1700 km mellom Anchorage og Nome. 

    Etter å ha krysset beverkjøttet av lista, tar jeg fatt 
på hundesokkene. Sokkene beskytter potene mot is 
og skare, og siden de både slites ut og faller av, bruker 
hver Iditaroder gjerne 2000 sokker gjennom løpet. Det 
er da søppelnerden i meg våkner. Hvert år deltar rundt 
sytti hundekjørere i Iditarod. Det blir 140 000 utslitte 
hundesokker, hvert år. Ligger brorparten av disse 
hullete potesokkene igjen i løypa, som en fargerik og 
evigvarende nylonbefengt strek gjennom ødemarka? 
Jeg spør Iditarodkomiteen, men de tar seg ikke tid til å 
svare. En gammel Iditarodveteran sier han aldri har hørt 
om at sokkene plukkes opp, og nikker ettertenksomt når 
jeg ganger antall sokker med antall deltagere og år. Men 
kanskje tar hundekjørerne med seg de fillete sokkene til 
mål? Det er jo blitt en av de mest etterspurte suvenirene 
fra løpet. Iditarodfansen trygler om brukte potesokker med 
like stor iver som småunger hjemme tigger russekort i mai. 
Kanskje skal jeg spørre etter noen brukte potesokker fra 
Sigrid Ekran, Norges store Iditarodhåp, i både nostalgiens 
og miljøets tegn?

www.ifat.de

TRENDS  AND TECHNOLOGIES  IN  WASTE 

AND RAW MATER IALS  MANAGEMENT

7–11 MAY 2012 IN  MUNICH

WORLD‘S  LEADING  TRADE  FA IR  FOR  WATER , SEWAGE , 

WA STE  AND RAW MATER IALS  MANAGEMENT

 Extensive range of topics: All products, services and applications

 Innovations of renowned market leaders and interesting newcomers

 International gathering for the entire recycling industry

 Optimum platform for cultivating contacts and initiating business

 First-rate supporting programme including the GeoBioEnergie Congress

Your event for valuable contacts, new 
impetus and a unique market overview

A WORLD OF ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

ENTSORGA

Messe München GmbH

81823 München, Germany

Tel. +49 89 949-11358

Fax +49 89 949-11359

info@ifat.de

Be sure to also attend IE expo (formerly IFAT CHINA).
More at: www.ie-expo.com

Experience the future of 
environmental technology

Online registration for visitors: www.ifat.de/tickets/en

IFAT12waste-st-88x263-Kretslopet-E.indd   1 15.11.11   13:43
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Nyheter fra Reknes AS
 Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging

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

       Ta kontak med oss for å fa informasjon om de siste nyheten

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

Waste Management Solutions 

Nye avfallsledere fra 
drosjenæringen

Lars Skrøvseth tiltrådte 1. januar som direktør i 
Trondheim renholdsverk etter Ole Petter Krab-
berød. Skrøvseth er 50 år og kommer fra jobben 
som direktør i selskapet TrønderTaxi.

Johan Rune Remmen tiltrådte fra årsskiftet som 
ny daglig leder i Renovasjonsselskapet for Dram-
mensregionen IKS (RfD) etter Bendik Os. Han er 
49 år gammel og har ledererfaring blant annet fra 
Byen Vår Drammen og Drammen Taxi. Hans siste 
jobb var daglig leder i Stryken Grustak og Maskin
entreprenørforretning. 

Geminor eksporterer avfall 
fra Finland til Sverige
Meglerselskapet Geminor eksporterer ikke bare avfall fra Norge til 
behandling utenlands. I høst er det nyetablerte datterselskapet GemiFin 
Oy tildelt to kontrakter i Finland for eksport av husholdningsavfall til 
 energigjenvinning i Sverige. Transporten skjer med båt, og første båt 
gikk 9.desember fra Turku med 1750 tonn ballet avfall til forbrennings
anlegget i Umeå. Geminor leverte totalt 400.000 tonn avfall til energi
gjenvinning i 2011, framgår det av en pressemelding fra selskapet.

Lasting av rundballer av GemiFin Oy i Turku i Finland

Klif anmelder Oleon og DVS Norge
Klif har anmeldt DVS Norge på Mongstad, Oleon i Sandefjord og 
Øra Næring i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. Det er 
alvorlig at tre profesjonelle virksomheter har lagret farlig avfall uten 
nødvendige tillatelser. 

– Håndtering av farlig avfall medfører fare for forurensning. Vi ser 
særlig alvorlig på at DVS Norge har tatt imot mye større mengder 
farlig avfall enn de har vært i stand til å håndtere ved sitt anlegg på 
Mongstad og bidratt til en ulovlig lagring i Sandefjord og Fredrikstad, 
sier Ellen Hambro, direktør for Klif. 

DVS Norge AS har tillatelse til å lagre og behandle farlig avfall fra 
petroleumsvirksomheten ved sitt anlegg på Mongstad i Lindås 
kommune. Tidligere i år ble det oppdaget at DVS ulovlig har 
mellomlagret farlig avfall både hos den kjemiske bedriften Oleon 
i Sandefjord og hos Øra Næring AS i Fredrikstad, som drifter en 
dampsentral og leier ut tankanlegg.

Avfallet er hovedsakelig kassert borevæske og kaks fra 
offshoreindustrien. DVS eier fortsatt det farlige avfallet. Klif har 
kontrollert de tre virksomhetene på nytt i høst. – Vi har sagt i fra at 
alle er ansvarlig for den ulovlige lagringen. Vi anmeldte dem til politiet 
tidligere i år, sier Ellen Hambro.

Klif 06.12.11

89 mill fra Enova til 
forbrenningsanlegg i Bodø
Enova har tildelt investeringsstøtte på til sammen 166 millioner 
kroner til Bodø Energi Varme og Statkraft Varme AS for bygging av 
fjernvarmenett og varmeproduksjonsanlegg. 

– Tilsagnet på 89 millioner til Statkraft Varme AS gir nå grunnlaget 
for å starte prosessen vedrørende investeringsbeslutningen om å 
bygge et avfallsforbrenningsanlegg på Burøya utenfor Bodø, sier Egil 
Evensen, teknisk direktør i Statkraft Varme AS.

Statkraft Varme vil ha ansvar for produksjon av fjernvarme og damp 
samt levering av damp til Bodø Sildoljefabrikk, mens Bodø Energi vil 
ha ansvar for fjernvarmedistribusjon og salg av fjernvarme og damp.

Det er planlagt en varmeproduksjonskapasitet på 170 GWh pr år, 
inkludert varmeenergien fra et 60.000 tonn/år avfallsforbrennings
anlegg, et biobrenselanlegg og topplastkjel. Fordelingen av fjern-
varme/ og damp produksjon vil bli omtrent 50/50. Den totale 
investerings kostnaden for Statkraft Varme er beregnet til 650 
 millioner kroner, avslutter Evensen.

 Avfall Norge 23.01
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Avfallsmegler farlig avfall 
GemiNor AS søker:

M
artha - enkelt og greit - 4
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 2
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For mer informasjon kontakt: 
Kjetil Vikingstad, tlf. 916 20 685
Søknadsfrist: 20. feb 2012. Sendes på 
e-post: kjetil.vikingstad@geminor.no

GEMINOR AS TILBYR
- Utfordrende og varierte oppgaver i et 

spennende og fremtidsrettet selskap
- Miljø med høy kompetanse og kvalitet innen

handel med avfall til energigjenvinning
- Konkurransedyktige betingelser

 ARBEIDSOPPGAVER
- Salg og kundeoppfølging på løpende og 

nye prosjekter
- Offentlige og private anbud
- Arbeid inn mot ulike energigjenvinningsanlegg

for avfall i Europa

KOMPETANSE
- Erfaring med salgsarbeid, anbud- og

kontraktsarbeid
- Fordel med erfaring fra avfallsbransjen

PERSONLIGE EGENSKAPER
- God kommersiell forståelse
- Evne til å kommunisere tydelig
- Evne til å prioritere
- Gode språkkunnskaper
- Sosial og utadvendt personlighet
- Stå på vilje

GemiNor AS, Avaldsnes ved Haugesund, er 
en av landets ledende virksomheter innen 
handel med ulike typer brennbart avfall til 
energigjenvinning. Vi er 8 ansatte og håndterer 
over 400 000 tonn avfall per år fra ulike land 
i Nord Europa. Vår innsats er et viktig bidrag 
til miljøregnskapet mtp reduserte utslipp av 
klimagasser. I 2011 omsatte selskapet for 
ca 240 mill. kroner.              www.geminor.no

Annonser er under utvikling, og snart i produksjon. Film 
likeså. Verktøykassen fylles daglig. Sortere.no er klar til 
å fronte nye oppgaver, og 13. mars er siste workshop. 
Kampanjen går på luften i uke 15. Medlemmene 
oppfordres til å bli med fra uke 17.

Av Kjersti Kildahl, Avfall Norge

For tiden jobbes det på mange fronter med vårens store 
motivasjonskampanje. Innen workshop 13. mars skal det meste være 
ferdig. Da presenteres kampanjen i sin helhet, og vi gir innspill og 
diskuterer hvordan medlemmene kan ta den ut lokalt. 

NY SYKKEL, MEN IKKE HELT NY…
Den justerte idéen som det arbeides med nå, tar utgangspunkt i 
en sykkel som positivt symbol for miljø og kildesortering. Mann 
(kjent person*) kommer trillende med ny sykkel, som ikke er  ’helt ny  
likevel…’  Han viser og forteller:  ’Denne skjermen for eksempel, den 
kommer fra,’ og så viser filmen/annonsen hvem som leverte hva 
(her: plast) til gjenvinning, og hvor fra. 

ET UNIVERS AV RÅSTOFF I KRETSLØP
Mange gode følelser kan knyttes til en sykkel i seg selv. Ved å vise 
tilbake til alle som hver på sin måte har bidratt med råstoff til akkurat 
denne sykkelen, bekreftes både det selvfølgelige i at den er laget av 
råvarer fra avfall, og det like selvfølgelige i at vi alle bidrar. Sortert 
avfall gir mer enn miljøgevinst.

SISTE STOPP FØR AVSPARK
Få med deg gjennomgang av kampanjen fra A til Å, og utveksling av 
tips og idéer med bransjekollegaer. Meld deg på workshopen nå!

*) Vent og se! Dette blir bra!

SKISSE FRA EN SCENE I FILMEN:

– Jeg må stole på at det som kommer av ny virksomhet på Hornmoen 
blir luktfritt, sier Ivar Bakke i Bakke Eiendom AS, som går videre 
med planene for nytt boligfelt på Løvbergsmoen. Etter vedtaket om 
avvikling av komposteringsanlegget Hera Vekst, så utbygger Ivar 
Bakke lyst på planene for 32 boliger på tomta mellom Trysilvegen 
og Olav Sæters veg. – Et fantastisk område, sier Bakke. Det mener 
han fortsatt, men han medgir at han ville tenkt seg om én gang til 
hvis han hadde visst at SØIR kom til å søke om tillatelse til å ta over 
anlegget for å behandle 15.000 tonn kloakkslam.

Nå er det for sent å trekke byggeprosjektet, mener Bakke. 
Formannskapet skal i morgen ta stilling til planforslaget, som omfatter 
åtte firemannsboliger og to lekeplasser. – Jeg har ikke noe valg. Vi har 
brukt så mye tid og penger på dette at vi må gå videre, sier Bakke. 
Han regner med at Elverum kommune ikke vil godta ny virksomhet 
som skaper luktproblemer. Selv aner han ikke hvor stor risiko et 
kloakkslamanlegg vil medføre.

Østlendingen 31.01

Kampanje undervegs!

”Det er mange som har bidratt! 
Denne ringeklokken for eksem-
pel, den er laget av stålet i den 
gamle vaskemaskinen til familien 
Nilsen…”

Lanserer panteautomat for 
lyspærer og batterier
Drammenselskapet 
Repant og det 
britiske selskapet 
Revend Recycling Ltd. 
lanserer nå i felleskap 
en panteautomat 
for innsamling og 
resirkulering av 
lyspærer og batterier. 
Panteautomaten 
skal være den første 
i sitt slag i verden 
og er designet og 
utviklet av Repant 
og Revend Recycling i fellesskap. Panteautomaten for lyspærer er 
basert på teknologi fra Repants COSMOS panteautomat, brukt til 
drikkevareemballasje, bokser og flasker. – For Repant er dette et 
spennende prosjekt der vi har tilpasset vår teknologi, slik at denne 
kan benyttes også i beslektede produkter, sier Gudmund Larsen, 
adm. dir. i Repant ASA. Panteautomaten for resirkulering av lyspærer 
med tilleggsenhet for husholdningsbatterier er allerede installert i 
Storbritannia, hos en internasjonal kjede.

 Innodesign.no 08.12.11

– Vi må stole på at 
Hornmoen blir luktfri
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Returpapir krabber oppover igjen 
Prisen på skrapjern har steget betydelig siden begynnelsen av desember. Prisen på 
returpapir har stabilisert seg etter en nedgang i høst, og enkelte kvaliteter har begynt å 
stige noe på nyåret. For de andre fraksjonene er det ingen vesentlige endringer.    

PAPIR OG PAPP
Prisene på returpapirmarkedet 
i Europa har holdt seg stabil i 
desember etter en nedgang på 
30% eller mer siden begyn-
nelsen av oktober. I starten på 
januar er noen papirfraksjoner, 
først og fremst brunt papir og 
i mindre grad vanlig papir og 
deink-kvaliteter, har begynt 
å stige i pris. Prisen på brunt 
papir og blandet papir ligger 
i gjennomsnitt på 400 - 600 
kr/t. Prisene differensieres 
og avhenger av hvor lang 
transportvei returpapiret har. 
For hvitt papir med og uten 
trykk er gjennomsnittsprisene 
kr 1000-1200 per tonn.

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

TEKSTILER
Bruktbutikkene har god 
omsetning, og det er stor 
etterspørsel etter klær av god 
kvalitet. Tekstiler som er av en 
slik kvalitet at de ikke kan gjen-
brukes, blir brukt til produksjon 
av nødhjelpsdyner, raggsokker 
og isolasjonsmateriale.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og met-
allskrap 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 26.1.2012 (omregnet 
til NOK) på kr. 13,47 per kg for 
bly, kr 49,70 per kg for kobber, 
kr. 13,27 per kg for aluminium 
og kr 12,77 per kg for sink.
Etter en nedgang i prisene fra 
sent på sommeren og frem til 
desember, hvor den i starten 
av måneden lå på kr. 1350, 
har prisen på skrapjern steget 
betydelig igjen, og er nå tilbake 
på det nivået det var i begyn-
nelsen av august 2011. Per 
1. januar 2012 er prisen på kr. 
1700,- per tonn (fritt levert Mo 
eller Oslo), og denne prisen har 
holdt seg stabil gjennom hele 
måneden. 

TREVIRKE
Vi er nå inne i fyringssesongen, 
og salgsprisen på trebriketter 
som selges til flisfyringsan-
legg kan ligge mellom 1000 
og 1500 kr per tonn. Prisen 
på pellets ligger noe høyere. 
Prisen på flis varierer mye 
etter kvalitet og fuktighets-
innhold, og ligger i området fra 
ca kr. 650 til kr.1200 per tonn. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. 
kr. 1,50 opp til kr. 3,50 per kg. 

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmid-
delindustri betaler miljøfôran-
leggene rundt 3 – 400 kroner 
per tonn. Prisen på miljøfôr 
ligger på 65 – 75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  
Kompost basert på våtor-
ganisk 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 forbindelse med 
større park- og grøntanlegg.  
Flere leverandører kan også 
skreddersy gjødselsprodukter 
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. 

PLASTEMBALLASJE
Det blir stadig mer plas-
temballasje, 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 plastemballasje som har 
inneholdt farlig avfall tatt 
med.

Fraksjonene som inngår 
i Grønt Punkts system for 
 plastemballasje fra næringsliv 
er plastfolie, hardplast, PP-
sekker, EPS og emballasje som 
har inneholdt farlig avfall.

Bedrifter kan levere ferdig 
sortert plastemballasje 
kostnadsfritt til mottaksan-
legg som Grønt Punkt Norge 
har avtale med, forutsatt at 
plastemballasjen er egnet for 
materialgjenvinning. Hvis man 
ønsker at mottaksanlegg skal 
hente plasten er dette en sak 
mellom avfallsbesitter og mot-
taksanlegg. For øvrig vises det 
til returordningens kvalitets-
krav og leveringsbetingelser.

Når det gjelder plastembal-
lasje fra husholdninger, tilbyr 
Grønt Punkt Norge kommuner/
interkommunale selskaper en 
standard avtale inkl godt-
gjørelse per tonn levert til 
gjenvinning.

Grønt Punkt Norge har 
også avtaler med en rekke 
mottaksanlegg som samler 
inn og komprimerer EPS fra 
næringslivet. EPS gjenvinnes i 
Stavanger.

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

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

Les mer på isy.no

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

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

ISY ProAktiv Renovasjon

- Alt du trenger for merkantil  
  drift av renovasjonsavtaler

Informasjonssystemer



39
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

I fjor høst lanserte Syklus, markeds-
føringssamarbeidet mellom Norsk 
Glassgjenvinning AS og Norsk 
Metallgjenvinning AS, en stor kampanje  
både på TV, utendørs og i aviser. 

– Før kampanjestart satte vi oss tydelige 
mål, og vi gjorde en såkalt nullpunktsmåling 
for å se hvor vi var med hensyn til kjennskap, 
kunnskap og holdninger før vi starter opp, 
forteller markedssjef Jacob Smith.

– Hovedmålet vår var som kjent å 
endre folks holdninger til glass- og 
metallemballasje; fra å se på det som ”søppel” 
uten verdi, til å vurdere det som ”råmaterialer 
til nye fine ting”. Vi visste at om vi greide 
dette, ville det påvirke folks vilje til å bruke 
returpunktene våre og innsamlet mengde 
ville øke, sier Smith.

– Vi er nå ferdig med første del av 
kampanjen, og har gjort nye målinger for 
å se om vi har oppnådd det vi ønsket. Og 
resultatene er svært oppløftende, innsamlet 
mengde viser en positiv utvikling, og vi har 
nådd alle kommunikasjonsmål vi satte for 
kampanjen, med ett unntak – kjennskapen til 
merkenavnet Syklus. Derfor har vi besluttet 
å gå inn som sponsor av to program på TV3 
som passer for oss. Dette gir oss en fin 
anledning til å få vist frem logoen og navnet 
vårt, og fortalt litt om hvem vi er og hva vi 
driver med, forteller Smith.

Det første programmet heter ”Hellstrøm 
inviterer”, der Eyvind Hellstrøm, Norges 
mest kjente kokk utfordrer ulike kjendiser 
til kokkekamp i en ny serie som startet i 
uke 4. Her dukker en rekke kjendiser opp 
for å utfordre Eyvind Hellstrøm om å lage 
kjendisene egen ”signaturrett”.

I uke 9 begynner enda en ny serie, 
denne gangen med Mia Gundersen som 

programleder i serien ”Vis meg ditt kjøleskap”. 
Her drar Mia sammen med en kokk rundt i 
kjente menneskers hjem og lager mat basert 
på det kjendisen har i kjøleskapet.

I begge programmene inngår bruk av glass- 
og metallemballasje som en naturlig del av 
programmet, og alt foregår på et kjøkken. 
– For begge programmene har vi laget små 
sponsor-filmer som skal vises før og etter 
programmet og før reklamepausene. Vi får 
vist frem logoen vår, og vi vil høre en stemme 
som sier ; 

”Hellstrøm inviterer” eller ”Vis meg 
kjøleskapet ditt” sponses av Syklus, 
gjenvinneren av glass og metallemballasje 
fra kjøkkenet ditt” .

– I tillegg til dette, starter kampanjen vår 

opp igjen i februar med de samme filmene 
og annonsene som vi kjørte i høst. Det 
betyr at vi også i 2012 vil bli godt synlige i 
mediebildet, og at det forhåpentligvis vil bety 
økt bevissthet rundt bruk av returpunktene 
og at vi vil oppleve en fortsettelse av den 
fine utviklingen vår av innsamlede produkter. 
Vi håper kampanjene vil bidra til at 2012 blir 
et godt nytt år for oss alle, avslutter Jacob 
Smith.

SYKLUS SPONSER PROGRAMMER MED 
Eyvind Hellstrøm og Mia Gundersen 

Baksiden

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


