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Det brenner for mye
Tidligere ble det ikke særlig oppstandelse om det brant litt 
på landets mange avfallsdeponier, ja går vi langt nok tilbake 
var ikke branner noe problem, heller en del av løsningen. Men 
også i nyere tid har branner forfulgt avfallsbransjen. Det har 
for eksempel vært fleipet mye med at returpapirlagrene har 
hatt en tendens til å ta fyr når markedet for returpapir er for 
dårlig til å gi kostnadsdekning for videretransporten.

Men i en bransje, der aktørene nå tar mål av seg til å være 
seriøse industrielle leverandører av råvarer, er ikke stadige 
branner akseptabelt. Brannen på Forus var spesiell, den 
var stor, spektakulær og fikk mye mediaomtale fordi den 
berørte mange mennesker. Men selvantennelse i avfall er 
fortsatt et velkjent fenomen, og mindre branner og ikke 
minst branntilløp forekommer rett som det er, uten at det 
vekker like stor oppmerksomhet. 
Og det kan fort skje igjen, i disse 
dager ligger det for eksempel 
hele fjell av returtrevirke på 
mottaksplasser over hele landet.

Vi har ikke kompetanse til å gi den 
konkrete oppskriften på hvordan 
dette skal forbedres. Men det må 
være vel verdt å se på rutinene 
for mottak og lagring av avfall. Kanskje bør det ikke lenger 
være adgang til å levere avfall uten at mottakskontrollen 
er bemannet? Kanskje bør mottakerne av kontaineravfall 
få krav om at gulvet skal være ryddet før man tar kvelden? 
Krav om sprinkelanlegg der avfall lagres innendørs kan også 
være aktuelt. 

Det er gode grunner, både økonomiske og miljømessige, til 
at mottak og behandlingsanlegg bør ligge sentralt i forhold 
til der avfallet oppstår – altså der folk bor og arbeider. 
Men det vil ikke bli akseptert dersom brannrisikoen ved 
avfallsmottak er vesentlig høyere enn ved annen industriell 
virksomhet. Det finnes bransjer som håndterer langt 
mer brannfarlige varer enn avfall og som klarer å ivareta 
sikkerheten tilfredsstillende. Aktører og myndigheter bør 
sammen sørge for at det blir tilfelle også i avfallsbransjen. 
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13. september 2010

“
… for seriøse 
industrielle 
leverandører av 
råvarer er ikke 
stadige branner 
akseptabelt.

Forsida:
Natt til 21. august oppsto en kraftig brann i produksjonshallen til Westco 
Miljø på Forus i Sandnes. Foto Ronny Hjertås.
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Westco Miljø har Rogalands største mottak for næringsavfall på Forus i Sandnes, rundt 70.000 tonn 
årlig tas inn her. Mesteparten av dette kvernes, balles og eksporteres til svenske forbrennings- 
anlegg. Men natt til 21. august brant en god del opp på stedet – sammen med produksjonshallen.

Av Johs. Bjørndal

Brannen ble av brannvesenet karakterisert 
som «den største i Stavanger-området på 
nokså lenge», og på Forus, der de store be-
driftene ligger tett, ble 2900 ansatte sendt 
hjem fra jobb dagen etter på grunn av røyken. 
Saken har fått voldsom oppmerksomhet 
lokalt, anlegget hadde en stor brann også i 
2003. Det har også vært branntilløp siden og 
brannvesenet har ifølge Stavanger Aftenblad 
gitt pålegg om utbedringer ved alle sine 
tilsyn de siste årene. 

BURDE FLYTTES
Brannårsaken er foreløpig ikke klarlagt og vil 
antagelig heller ikke bli det. Men den almin-
nelige oppfatningen er at kontaineravfall på 
gulvet i produksjonshallen har selvantent.  

Faglederen i Sør-Rogaland brannvesen, Jan 
Kåre Hagevik uttaler at selvantenning er en 
gjenganger ved avfallsanlegg.   Og Margareta 
Skog, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Ro-
galand, har på forsida av Stavanger Aftenblad 
slått fast at anlegget aldri burde ligget på 
Forus og bør flyttes.

YDMYKE
Men anlegget er lovlig oppført og har 
etterkommet alle krav om utbedringer fra 
brannvesenet. Og bokstavelig talt vegg i 
vegg ligger Forus Energigjenvinning, der det 
også tas imot store mengder avfall.  Daglig 
leder Per Posti i Westco Miljø har når vi treffer 
ham vært på jobb nesten et døgn i strekk. 
Han er lett oppgitt. – Vi har investert mye i 

Storbrann hos 
Westco Miljø

NYHETER

Westco Miljø sin utbrente produksjonshall ligger kloss inntil Forus Energigjenvinning sitt forbrenningsanlegg.

››Daglig leder i Westco Miljø Per Posi, et temmelig tøft 
døgn etter brannen.



5|                            | nr 4 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

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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NYHETER

dette anlegget og fulgt alle regler og pålegg. 
Denne hendelsen har skapt problemer for 
mange, men aller mest for oss. Derfor føles 
det litt sårt at man nærmest blir kriminalisert. 
Men når vi nå skal bygge anlegget opp igjen 
er vi selvsagt ydmyke for at ting kan gjøres 
annerledes og bedre. 

LITE PÅ LAGER
– Når man tar imot kontaineravfall kan man 
få inn absolutt hva som helst. Kanskje må vi 
organisere driften slik at gulvet er rent for av-
fall hver kveld. Vi skal vurdere dette nærmere, 
sier Posti. Han avviser at det ble lagret store 
mengder avfall i hallen. – Vi har konsesjon til 
å lagre 6000 tonn, men har ikke på noe tids-
punkt hatt inne mer enn 1150 tonn inklusiv 
ferdigvarer, og på branntidspunktet var det 
betydelig mindre, sier han.

Per Posti sin første utfordring er å få til et 
midlertidig driftsopplegg, slik at de mange 
næringslivskundene fortsatt kan betjenes. 
Her jobbes det nå med å få opp en midlertidig 
hall med en mobil  kvern og ballepresse, slik at 
produksjonen kan komme i gang igjen raskt.

NYTT OG BEDRE ANLEGG
Når det gjelder gjenoppbygging av anlegget 
er det ingen tvil om at det vil drives videre 
på samme sted. – At hele anlegget er brent 
ned er jo en stor overdrivelse. Sorterings-
hallen, kvernelinjen og en sorteringsmaskin 
er totalskadet. I tillegg er to større balle-
presser for restavfall og papp/papir og plast 
betydelig skadet. Både administrasjonsbygg 
og ferdigvarelager er uskadd, brannen var 
begrenset til selve produksjonshallen, sier 
Posti.  Det er naturligvis avholdt befaringer, 
takster og møter med forsikringsselskap, 
men det er for tidlig å si hva skadene beløper 
seg til.  – Det er et klart mål for Westco Miljø 
å bygge en ny, moderne sorteringshall med 
nye behandlingslinjer på Forus. Vi vil benytte 
erfaringene vi har fått gjennom 10 års drift, 
samt erfaringene evalueringen fra brannen 
vil gi, til å bygge et enda bedre anlegg enn 
det vi nå har mistet, sier Per Posti.

HARDKJØR
Han forteller om et voldsomt mediekjør det 
første døgnet etter brannen. I tillegg har 
han fått henvendelser fra flere kommunika-

sjonsrådgivere, som har tilbudt sine tjenester 
innenfor mediehåndtering og kommunika-
sjonsstrategi. – Vi har naturligvis valgt å takle 
dette selv og jeg har svart på alle henvendel-
ser så godt jeg har kunnet, sier Per Posti, som 
gjerne vil takke brannvesenet, leverandører 

og ikke minst egne ansatte for den store 
innsatsviljen som er vist for å begrense og 
avhjelpe skadene etter hendelsen.

(se også portrettintervju med eieren Tryg-
ve Jacobsen, side 10-13)

Produksjonshallen hos Westco Miljø er et sørgelig syn halvannet døgn etter brannen.

Denne nesten nye kverna vil ikke Westco Miljø få mer glede av.

“..det føles litt sårt at  
man nærmest blir  
kriminalisert.

››
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Den ti år gamle forbrenningslinja ved Forus Energigjenvinning i Stavanger har fått selskap av en ny. 
Det bringer den samlede kapasiteten opp i 110.000 tonn. Daglig leder Rune Dirdal legger ikke skjul 
på at så vel tilgangen på avfall som avsetningen av energi er utfordrende.

Av Johs. Bjørndal

Men han kan i hvert fall glede seg over at den 
nye Babcock Vølund-linja står ferdig i tide, 
og at den ikke har kostet mer enn de 420 
millionene som var budsjettert. Det skal pro-
duseres damp, en tysk turbin skal sørge for 
at så mye som mulig av energien blir til strøm. 
Resten skal ut i Lyse Neo sitt fjernvarmenett. 
Dette er under utvidelse, men ved oppstart 

av den nye linja er energiutnyttelsen fra 
anlegget samlet likevel mindre  enn 50%.  
 – Inntektene fra avfallet er fortsatt større 
enn fra energisalget, sier Dirdal dystert.  Men 
Lyse Neo Energi  er i ferd med å bygge ut 
overføringsledning i Jåttavågen, noe som vil 
bety avsetning på 15 nye GWh, av de 180 
som den nye ovnslinja vil produsere. 

EGET SELSKAP
Forus Energigjenvinning AS eies av IVAR  
og Lyse AS, hver med 44,5%, de siste 11% 
innehas av den private avfallsaktøren  
Westco Miljø, som er nærmeste nabo. For 
den nye linja er det etablert et nytt selskap, 
Forus Energigjenvinning2  AS, med bare of-
fentlige eiere. Foruten IVAR og Lyse er

Nytt anlegg i tøft marked   
Den nye ovnslinja er litt større og har høyere skorstein.

››
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Gjenvinning av skrapmetall 
gir en energibesparelse tilsvarende  
forbruket til 25 000 norske husholdninger.
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… når en bil har kjørt sin siste mil, gjenvinner våre biloppsamlere minst 85 % av 
den. Det farlige avfallet går til ombruk (4%), materialgjenvinning (69%) eller energi-
gjenvinning (20%). Bare 7% går til deponi. Det sparte energiforbruket ved gjenvinning 
bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp på 137.000 tonn pr. år. Bra for miljøet, bra for 
kommende generasjoner og bra for alle som liker lys når de skal lese! www.autoretur.no

Vi bruker ikke akkurat delene fra bilvrakene til bordlamper men …

– en bil kan bli til mye

– Eiet av bilimportørene

Komplett økonomisystem for  
transport- og avfallsselskaper 
Advania leverer Norges mest komplette  administrasjonssystem 
basert på Microsoft Dynamics AX. Flere av Nordens mest profilerte 
kunder innen bransjen nyter godt av våre løsninger hver dag.

Kontakt oss
Ønsker du å vite mer om hvordan vi har effektivisert tilsvarende 
bedrifter og kan bistå med å effektivisere din?
Ta kontakt med Hans-Bjørn Eidholm på tlf: 934 81 710  
eller e-post: hans-bjorn.eidholm@advania.no

Hands har byttet  
 navn til Advania

“Arbeidsprosessen for både 
sjåfører og administrasjon er 
effektivisert i alle ledd,  
og vi har allerede spart inn 
flere årsverk”

Bjarne Oleivsgard 
Transport-Formidlingen

avfallselskapene Dalane Miljøverk IKS, IRS 
Miljøverk IKS og RFL med på eiersiden, am-
legget betjener til sammen 24 kommuner 
med totalt 380.000 innbyggere.

Dirdal forteller at avfallet som puttes inn 
i de to linjene ved Forus Energigjenvinning  
består av  rundt 60% husholdningsav-
fall, sikret gjennom enerettstildelinger i 
eierkommunene. Resten er næringsavfall, 
og her er konkurransen knallhard, også om 
det lokale avfallet. Eksempelvis produserer 
naboen Westco Miljø brensel av næringsav-
fall – som eksporteres i baller.  – Vi har ikke 
vært villig til å dumpe prisene, men har hele 

tiden operert med et gulv. For tiden har vi 
nok avfall, store aktører som Ragn-Sells 
og Franzefoss Gjenvinning, som kjøpte den 
lokale aktøren Amdal Miljø Container i april, 
leverer næringsavfall hit. Vi har ikke kon-
trakter som sikrer full kapasitetsutnyttelse 
framover, men ser egentlig ganske lyst på 
avfallstilgangen, sier Dirdal. 

ALT KVERNES
Den gamle Energos-linja krevde forbehand-
ling av avfallet, noe den nye strengt tatt 
ikke gjør. Men Rune Dirdal forteller at alt 
avfallet likevel gjennomgår kverning med 

påfølgende magnetseparering før det 
går inn i ovnen. – Det gir mer stabil drift. 
Næringsavfall er mer uensartet enn hush-
oldningsavfall. Når andelen av dette øker 
blir det problemer om man ikke forbehandler, 
det er noe flere forbrenningsanlegg etter 
hvert har fått erfare, sier han.

Det første avfallet ble puttet inn i den nye 
linja 8. mai, men det er fortsatt prøvedrift 
som pågår. Offisiell åpning av anlegget 
skal være 28.oktober, den håper Dirdal å få 
miljøvernministeren til å foreta.

Rune Dirdal viser fram det nye kontrollrommet, herfra mates og overvåkes begge 
linjene. 

Manglende energiavsetning gir behov kjølevifter, spesielt om sommeren tar disse 
unna betydelige energimengder.

NYHETER

››
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Gjenvinning av skrapmetall 
gir en energibesparelse tilsvarende  
forbruket til 25 000 norske husholdninger.
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… når en bil har kjørt sin siste mil, gjenvinner våre biloppsamlere minst 85 % av 
den. Det farlige avfallet går til ombruk (4%), materialgjenvinning (69%) eller energi-
gjenvinning (20%). Bare 7% går til deponi. Det sparte energiforbruket ved gjenvinning 
bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp på 137.000 tonn pr. år. Bra for miljøet, bra for 
kommende generasjoner og bra for alle som liker lys når de skal lese! www.autoretur.no

Vi bruker ikke akkurat delene fra bilvrakene til bordlamper men …

– en bil kan bli til mye

– Eiet av bilimportørene
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PORTRETTET

En ustoppelig 
    gründer
Trygve Jacobsen solgte i vinter SAR-gruppen til det engelske fondet  
Stirling Square Capital Partners for flere hundre millioner kroner. Men den 
66 år gamle gründeren er slett ikke ferdig med avfallsbransjen. Han eier 
for eksempel fortsatt Westco Miljø, der sorteringsanlegget ble rammet av 
en stor brann i slutten av august. Tekst Johs. Bjørndal 

Tegning Knut Høihjelle

Trygve Jacobsen startet sin yrkeskarriere 
som lærling i det som da het spedisjonsbran-
sjen, noe han ser tilbake på med glede.  
– Det var en bransje med lave marginer og 
hard jobbing. Og jeg lærte utrolig mye om 
hvordan ting ikke bør gjøres, erindrer han.  
Etter hvert bragte kunnskapen og interes-
sen for logistikk og transport Jacobsen til 
jobben som transportsjef i Aker, i en periode 
med stor aktivitet i konsernet. Her bygde 
han også opp en betydelig kontainervirk-
somhet, hovedsakelig til bruk innenfor kon-
sernet, men også til utleie. Men dette skulle 
bli det siste han gjorde som lønnstaker:

– Jeg likte drift og var ikke interessert i å bli 
forfremmet til noen kontorjobb. Da jeg følte 
meg presset til det endte det med at jeg 
sluttet. Men noen måneder senere ble jeg 
igjen kontaktet av Aker, siden kontainervirk-
somheten ikke fungerte. Jeg ville ikke tilbake, 
men kjøpte ut kontaineraktiviteten, som 
da besto av en 5-600 enheter. Jeg hadde 
ikke annet enn en lønnskonto da, men gikk i 
banken og lånte penger. Jeg lovte å nedbetale 
på tre år, og det klarte jeg, forteller Jacobsen, 
som stadig kommer tilbake til hvor viktig det 
er ikke å ha for høy «gearing», som vi forstår 
betyr gjeld som finansiering for investeringer.

Vel, det nyetablerte selskapet West Con-
tainer gikk utmerket, så bra at det etter 
tre år kunne selges til den store engelske 
aktøren Swire for 50 millioner kroner.  
Men etter at karantenetiden på tre år var 
utløpt startet Jacobsen opp på ny, kjøpte 
kontainere i Polen og var etter kort tid større 
enn før. På nytt ble han oppkjøpt, denne 

gangen for 200 millioner og med en be-
tydelig lengre karantenetid. – Det er feil å ta 
utbytte ut av et selskap løpende, overskud-
det bør brukes til å bygge opp verdier. Så 
kan en eventuell gevinst sikres om selskapet 
selges, forklarer Trygve Jacobsen sin for-
retningsfilosofi.

I 1997 fikk Jacobsen en forespørsel fra 
SAR-gründeren Peder Jåsund fra Tananger. 
Han hadde etablert selskapet Spesialavfall 
Rogaland as i 1987, og var en av de første i 
landet som fikk tillatelse til å ta imot og trans-
portere spesialavfall. Etter ti år hadde dette 
selskapet vokst til 15 ansatte og en omset-
ning på 22 millioner. Men Jåsund var klar for 
å la andre overta. – Vi betalte 40 millioner for 
selskapet. Det var mye, men eiendommen var 
gjeldfri og selskapet solid. Dessuten var Peder 
en av de flinkeste i klassen og vi ble smittet 
av hans entusiasme, forklarer Jacobsen. Også i 
SAR ballet det på seg, i 2002 ble det etablert 
mottaksbaser i Florø og Kristiansund, etter 
hvert også i Bergen og Hammerfest. I 2007 
ble det også etablert et datterselskap i Ka-
kinada i India, som nå har 40 ansatte. Jacobsen 
snakker varmt og lenge om hvor hjertelig de 
ble mottatt i India, der tankrensing inntil da ble 
foretatt med kost og bøtter. Og han snakker 
om en dyktig stab og entusiastiske ansatte. 
I fjor omsatte den så godt som gjeldfrie 
SAR-gruppen for mer enn 700 millioner og 
hadde et driftsresultat på rundt 60 millioner. 

– Hvorfor selge en slik blomstrende 
virksomhet?

– Alt har sin tid. Jeg er nå 66 år, og det 
Wenche Myhre synger om at det er da livet tar 

til stemmer nok ikke helt. Men hovedårsaken 
er at jeg mener vi har utviklet et system for 
tankrensing som er et godt eksportprodukt, og 
at det kan ligge til rette for etablering mange 
steder med oljevirksomhet til havs. Men å gjen-
nomføre det ville medført endeløse investe-
ringer og masse reising. Tiden er derfor moden 
for nye eiere med mer risikovillig kapital, og 
med lyst og krefter til å få nye ting i gang. Vi 
fikk også henvendelser fra store internasjonale 
oljeaktører som Halliburton og Baker Hughes 
som gjerne ville inn i vår bransje. Men hvis et 
selskap skal videreutvikles bør det ikke selges 
til kundene. Vi engasjerte derfor en megler,  
Arctic Security, for å kartlegge markedet. 
Det viste seg at interessen var stor, vi fikk 
flere såkalt indikative bud, blant annet fra 
Norsk Gjenvinning. Men det engelske private 
equity-fondet la mest på bordet og vi håper 
og tror det er en tålmodig og god eier. Det er 
i hvert fall allerede igangsatt arbeid med eta-
bleringer i flere land, blant dem Nigeria, Brasil 
og Saudi-Arabia.

– Ligger det ikke i kortene at et slikt 
fond må ta ut utbytte fortløpende, og 
egentlig gjøre det motsatte av det du 
har gjort.

– Ikke nødvendigvis, avkastningen kan akku-
muleres i form av verdiskapning i selskapet. Og 
den har jeg tro på. Myndighetskravene til olje-
aktørene og andre som produserer farlig avfall 
vil bli stadig strengere, og selskapene vil være 
villige til å betale godt for den tryggheten som 
en seriøs mottaker kan gi dem. Men det krever 
selvsagt at man ikke firer på kvalitetskravene 
eller lar seg friste til snarveier. ››
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En ustoppelig 
    gründer

TRYGVE JACOBSEN
EIER AV WESTCO MILJØ
SOLGTE SAR-GRUPPEN I VINTER
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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

PORTRETTET

“Lyse er ikke villige til å 
betale det avfallsbasert 
energiproduksjon koster…

››

– Det har jo vært noen uheldige episoder 
med farlig avfall fra oljeindustrien. Har 
myndighetenes oppfølging vært for svak?

– Det som har irritert meg mest er at vi har 
ventet i mer enn to år for å få godkjenning 
for et mottak av avfall i Bergen. Imens har 
andre aktører etablert seg på Mongstad og 
tatt imot avfall langt utover sin tillatelse og 
lagringskapasitet. Oleon-saken er en kon-
sekvens av det, og så vidt jeg vet ligger det 
ulovlig lagrede avfallet i Sandefjord fortsatt. 
Ulovligheter bør få strengere konsekvenser, 
mens aktører som har fulgt reglene i årevis 
uten avvik kanskje burde få litt større tillit. 

Nå har Statoil på nytt gjort et stort 
olje-funn her utenfor Stavanger. Selskapene 
som skal stå for support og avfallshåndtering 
for denne enorme virksomheten må selvsagt 
være seriøse og profesjo-
nelle, det må myndighete-
ne gjøre sitt for å bidra til.

Nå skal selvsagt ikke Tryg-
ve Jacobsen gå over til ren 
duemating. Han er fortsatt 
involvert i et vell av selska-
per, med aktivitet innen 
eiendomsutvikling, marinadrift og bilsalg. Og 
ikke minst er han fortsatt hovedeier i Westco 
Miljø, en stor aktør innen næringsavfall i 

regionen, som i slutten av august dominerte 
lokalavisenes forsider på grunn av en stor 
brann i sorteringshalllen. (se egen sak, side 4). 

Jacobsen er litt sår over all kjeften som nå 
blir selskapet til del, den dagen vi besøker 
ham i Stavanger uttaler Fylkesmannen 
over hele Stavanger Aftenblads forside at 
bedriften burde ligget et annet sted. Og 

16 journalister har fylt 
adskillige av avisens sider 
med klager fra berørte 
og hvilke konsekvenser 
brannen bør få.

– Da dagens anlegg ble 
etablert var det avfalls-
selskapet IVAR og ener-
giselskapet Lyse, begge 

offentlig eide, som satt med aksjemajoriteten 
i det som da het RSG Miljø. Fylkesmannen 
hadde ingen innvendinger mot lokaliseringen. 

Og da dette selskapet fikk problemer under 
nedturen rundt århundreskiftet, det var en 
underdekning på 28 millioner kroner i 2003, 
ville ikke majoritetseierne gå inn med mer 
penger. Det endte med at vi tok over det 
hele. Vi engasjerte oss på et område myn-
dighetene ønsket, nemlig mer miljøvennlig 
avfallshåndtering, og tok et ansvar som de 
offentlige aktørene ikke ville ta. Dette kan det 
være verdt å minne enkelte om nå, sier han.

Westco Miljø er inne på eiersiden i Forus 
Energigjenvinning linje1, men fikk ikke være 
med på linje 2. For at anlegget skal kunne 
tildeles enerett på behandling av eierkom-
munenes avfall (se side 6-7) må det være 
bare offentlige eiere. Jacobsen er ikke spesielt 
fornøyd med opplegget, spesielt ikke Lyse 
Energi sine disposisjoner. 

– Lyse er ikke villige til å betale det avfalls-
basert energiproduksjon koster, selv ikke til 

Trygve Jacobsen har alltid tid til en prat med folkene som faktisk gjør jobben. – Det er jo de som egentlig skaper 
verdiene, sier han. 
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WMS - fagsystemet for avfallsbransjen
 Ny versjon av Deklarasjon.no
  Nye mobile løsninger  
   Nivåmåling 

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

Møt oss som hovedsponsor på
Farlig avfall 2012 i Tønsberg 

››

et selskap de eier. Forus Energigjenvinning 
får bare 8 øre pr KWh for energien de leverer. 
Dermed må forbrenningsanlegget ha en gate 
fee som er så høy at vi ikke kan levere noe 
dit. Når svenskene tar imot avfall for ned til 
200 kroner pr tonn, kan vi kverne, balle og 
transportere avfall dit for langt mindre enn 
de 700 kr pr tonn som naboen krever. Men 
det er den latterlige prisen Lyse betaler for 
energien som er årsaken, hadde de betalt 20 
øre mer pr kWh ville Forus Energigjenvinning 
vært konkurransedyktig og da skulle vi med 
glede sendt avfallet vårt til dem. Men jeg 
sitter i styret i Forus1 og skal passe på som 
en smed at avfallet fra IVAR, som har den 
høyeste kontraktsprisen, fortsatt havner i 
den linja. Her har jeg ingenting å gå på, sier 
han og vi aner at det bak den milde og hyg-
gelige fasaden finnes en kar som kan være 
fast i klypene.

– Har du beholdt virksomheten innenfor 
næringsavfall fordi du synes det er gøy 
med den harde konkurransen?

– Nei, det vil jeg vel ikke si. Men du har rett 
i at konkurransen er hard, og regionen er vel 
ikke større enn at det ville vært industrielt 
riktig med en viss samhandling mellom oss og 
Norsk Gjenvinning. Og det har jo vært noen 
runder, Haakon Jahr kom hit på 90-tallet og 
foreslo at vi skulle bytte aksjer. Men jeg svar-
te at jeg ikke ville bytte verdifulle aksjer mot 
verdiløse. Vi la forresten inn bud på konsernet 
da Veolia solgte, sammen med Hellik Teigen 
og Franzefoss. Men vi var ikke klare for å 

betale like mye som Altor. Jeg har dessuten 
senere erfart at det er en viss kulturforskjell 
mellom oss og McKinsey-økonomene i Norsk 
Gjenvinning. 

Trygve Jacobsen ble ikke født inn i rollen som 
forretningsmann. Faren var skipper på egen 
lastebåt, og feriene for unge Jacobsen besto 
gjerne av turer rundt kysten med rustbanking 
og arbeid i maskinrommet. Og det er åpen-
bart at mannen har stor respekt for de som 
faktisk skaper verdiene. – Jeg er opptatt av at 
de som jobber for meg har det bra, og prøver 
å bli kjent med alle. Et klapp på skulderen og 
litt ros koster ikke mye. Det er også viktig 
med en åpenhetskultur, slik at de ansatte får 
et eierskap til de veivalgene som gjøres. Det 
må også være lov å gjøre feil, den som aldri 
gjør feil gjør antagelig for lite. 

Men Jacobsen er ikke bare opptatt av å ta 
vare på menneskene i systemet:

 – Jeg er ekstremt opptatt av vedlikehold. 
Det ligger veldig mye penger i å få en bil 
som avskrives på fem år til å vare dobbelt 
så lenge. Det samme gjelder kontainere og 
komprimatorer. Men det må ikke se gammelt 
og shabby ut, alt utstyret vårt er omreisende 
reklameplakater og må være strøkent, det 
signaliserer kvalitet, høy standard og seriøsi-
tet. For å få til dette må det utføres planmes-
sig vedlikehold, vi har eget verksted og gjør 
så mye som mulig selv, sier Jacobsen.

Westco har sin administrasjon i Hillevågen, 
nær Stavanger sentrum, i en forretningsgård 

som Jacobsen naturligvis eier. Her har han 
kanskje landets mest nostalgiske kontor, 
da moren døde flyttet han nemlig mange 
av møblene fra barndomshjemmet hit. Han 
intervjues derfor i en ørelappstol fra 30-tallet 
og på veggen henger bilder av staselige 
seilskuter. Og en del penger har han brukt 
på å sette i stand det mer enn 60 år gamle 
skipet Sandnes, som nå ligger på Stavanger 
havn. – Det er kystens dronning, du må være 
om bord neste gang du kommer, sier Trygve 
Jacobsen entusiastisk. Gjennom sitt selskap 
Buøy Invest er han også en av hovedeierne 
den flere hundre mål store eiendommen der 
Rosenberg verft ligger. – Jeg kommer nok 
til å bruke litt tid på å utvikle den framover, 
avslutter den energiske 66-åringen.

Trygve Jacobsen har innredet et kontor med møbler og 
bilder hentet fra bardomshjemmet.



14 |                            | nr 4 | 2012 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

“
Gjenvinningsstasjonen på Forus i Sandnes er regionens klart største, med nær 2500 besøk i uka  
og en innlevert avfallsmengde på 25.000 tonn årlig. Alle må betale for å levere avfall, det koster 
100 kr pr m³ for husholdninger og det tredobbelte for næringslivet. Derfor er nesten ingen av de 
besøkende næringsdrivende.

Av Johs. Bjørndal

En gjenvinningsstasjon i denne størrelsen er 
som en mellomstor bedrift. Åpningstidene er 
rause, fra 0730 til 2030 alle hverdager om 
sommeren, og fra 0800 til 1500 på lørdager. 
Om vinteren er det langåpent bare tirsdag og 
torsdag. For å holde dette i gang kreves 43 
ansatte og driften koster drøyt 45 millioner 
i året. Da er riktig nok også gjenvinningssta-
sjonen på Sele med, men den er bare åpen 
to ganger i uka og tar bare imot en tidel av 
avfallsmengden på Forus. 

– BRUKERNE BØR BETALE
Rundt 15 millioner, altså en tredel av kost-
nadene, tas inn gjennom betalingen fra de 
111.000 årlig besøkende (2011), og slik  
mener styret i IVAR og driftssjefen for 
renovasjon, Audun Roalkvam at det minst bør 
være:  – Vi synes det er 
rimelig at de som benytter 
tilbudet betaler for seg, 
om alt tas gjennom 
avfallsgebyret vil de som 
aldri leverer noe subsidiere brukerne kraftig, 
mener han.

Men enkelt er det jo ikke å være helt rett-
ferdig. Prisdifferensieringen mellom hushold-
ninger og næringsliv medfører at bare en halv 

prosent av avfallet kommer 
fra næringslivet. Detter er 
naturligvis feil, i Bærum, der 
det ikke er prisdifferensier-
ing, kommer 40% av avfallet 
til gjenvinningsstasjonene 
fra næringslivet. – Vi vet jo 
at småbedrifter leverer her 
til husholdningspris, men vi 
kan jo ikke krangle med alle, 
sier han.

VOLUMDISKUSJONER
For betalingsordningen er 
arbeidskrevende nok som 
det er, det blir fort diskusjon 
om volumet . For å hjelpe 
på forståelsen av hva en 

kubikkmeter er har man laget en- 
og tokubikkmeters terninger ved 
innkjørselen. 

 – Men det er klart at spesielt 
på lørdager, da det gjerne står kø 

til langt ut på hovedveien, skulle vi gjerne 
sluppet folk rett inn, sier Roalkvam. Men 
løsningen, i hvert fall på kort sikt, blir å 
øke kapasiteten ved å opprette en ekstra 
innkjøring med betalingsbod. – Vi har vurdert 

vekt, men er skeptiske både til tidsbruken 
og logistikken, sier Roalkvam. Han forteller 
videre at det ikke ligger an til noen prisøkning 
selv om dagens betaling er langt fra å dekke 
kostnadene.  – Det er et politisk spørsmål, det 
er jo også gode grunner til at det bør være 
billig å levere grovavfall. Men vi vil se nærme-
re på praksisen for næringslivet, sier han.

MYE TREVIRKE
Av de 25.000 tonnene som kommer inn er 
rundt 5000 brennbart avfall som går til Forus 
Energigjenvinning rett over gata. En annen 
stor fraksjon er trevirke, her tas imot 6500 
tonn som IVAR kverner selv, men markedet 
for denne fraksjonen er for tiden er elendig. 
Ellers tas det imot rundt 4000 tonn rene 
masser, altså jord, og 2500 tonn hageavfall, 
det siste kan leveres til halv pris. – Gjenvin-
ningsstasjonene er en svært viktig del av 
vårt tilbud til innbyggerne i regionen. Men 
stor trafikk krever god betjening og lange åp-
ningstider. Dette koster mye og det er rimelig 
at de som benytter tilbudet betaler, avslutter 
Audun Roalkvam.

– Brukerne bør  
betale for seg

En utypisk dag på Forus Gjenvinningsstasjon. Årsaken er at bildet er tatt under streiken først i  juni. 

…vi kan jo ikke  
krangle med alle…

Audun Roalkvam, driftssjef renovasjon i IVAR, har anskueliggjort hva en 
og to kubikkmeter er, for å hindre volumdiskusjoner med kundene på 
Forus gjenvinningsstasjon.

GJENVINNING
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ENKELT KONSEPT
VI GJØR DET EFFEKTIVT OGSÅ

Kjeler og ovner er selve hjertet i alle avfallsfyrte kraftverk. 
Og med over 70 års internasjonal erfaring har vi optmali-
sert disse kritiske termiske prosessene betydelig. Resulta-
tet? Ved å bedre forholdet mellom avfall og energi har vi 
effektivt redusert både driftskostnader og negative miljø-
virkninger.

VoluMix®, vårt patenterte luftsystem over forbrenningsso-
nen sikrer for eksempel best strømningsforhold og full-sten-
dig forbrenning. Og Inconel®-kledning gir best mulig be-
skyttelse av din kjele. Men det er også mange flere faktorer. 
La oss vise deg hvordan vi kan bidra til å bedre både ytelsen 
og lønnsomheten. Besøk www.volund.dk

Vår spesielt effektive kombinasjon av fyrkjele  
og bereder øker effekten og tilgjengeligheten
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Norske dekk blir 
granulat i Sverige
 
De rundt 50.000 tonnene med brukte bildekk som årlig samles inn her i landet har de siste årene 
hovedsakelig havnet i sementovner eller blitt brukt som overdekning på finske avfallsdeponier. Men 
fra nå av går rundt 12.000 tonn til Ragn-Sells nye granulatfabrikk i Trollhättan i Sverige. 

Av Johs. Bjørndal

Ragn-Sells har hatt den landsdekkende 
kontrakten på innsamling og behandling av 
bildekk i Norge siden år 2000. Og etter en an-
budsrunde omgitt av mye støy fikk selskapet 
kontrakt på nye fem år, riktig nok til en lavere 
pris enn tidligere. Og nå blir det altså økt 
materialgjenvinning, de etter hvert mange 
norske kunstgressbanene kan dermed for-
synes med granulat fra dekk som har avtjent 
verneplikten på norske veier. Det er beregnet 
at behovet til slike baner er 15.000 tonn 
granulat årlig, dette har hittil blitt importert.

UFARLIG GJENBRUK
Nå er det ikke alle som synes det er noen 
god idé å bruke bilgummien på denne måten. 
Dekkene inneholder tradisjonelt kreftfrem-
kallende PAH-oljer og flere har påpekt det 
meningsløse i å finfordele disse miljøgiftene 
og spre dem der barna spiller fotball.  
Hroar Braathen, daglig leder i Dekkretur, 
mener denne diskusjonen nå bør legges 
død. – PAH-oljer ble forbudt å bruke i dekk 
i 2010, men allerede i 2005 hadde nesten 
alle europeiske produsenter faset ut disse 
av produksjon av hensyn til arbeidsmiljøet. 
Granulatet inneholder derfor stadig mindre 
farlige stoffer, og de som måtte være er så 
sterkt bundet i gummimassen at de ikke kan 
gjøre noen skade. Om dekkmasse forurenser 
miljøet må det i tilfelle være fra de 5-6000 
tonnene som slites av under bruk på norske 
veier, sier han. Og tilføyer at Norges Fotball-
forbund, etter å ha gått grundig inn i denne 
problemstillingen, ikke har noen betenke-
ligheter med å anbefale klubbene å bygge 
kunstgressbaner med granulert dekkmasse.

MER SLITESTERK ASFALT
Vel, Ragn-Sells har i hvert fall brukt drøye 
100 millioner kroner på å bygge en fabrikk 
som skal granulere 35.000 av de til sammen 
125.000 tonnene med brukte dekk som sel-
skapet samler inn i Norge og Sverige. Av det-
te blir det rundt 25.000 tonn gummigranulat, 

5000 tonn gjenvinnbart stål og 3000 tonn 
tekstilmasse, som blir energi i fjernvarmever-
ket i Uddevalla. Granulatet brukes foruten på 
kunstgressbanene også som tilsatsmiddel 
i asfalt, en anvendelse både Braathen og 
Ragn-Sells har stor tro på.  
– Ved å tilsette 15% fingranulert gummi i  
bitumen kan det produseres asfalt med  
større slitestyrke. Vedlikeholdsintervallet ser 
ut til å kunne økes fra 3-4 til 7-8 år. I tillegg 
blir asfalten en tanke elastisk, slik at isdekke 
lettere vil sprekke opp når veien transporte-
res med tyngre kjøretøyer, sier Braathen.  
Asfaltprodusentene har forståelig nok vært 
litt lunkne til dette framskrittet, men ikke 
minst det svenske Trafikvärket har vist stor 
interesse og etablert flere forsøksstrek-
ninger. Det legges mye asfalt, så om dette 
virkelig slår an vil det i framtida ikke være 
vanskelig å få avsetning på granulert dekk-
masse. – Det kommer vel med, byggingen av 
kunstgressbaner har jo stoppet opp over sto-
re deler av Europa, sier Hans van Mameren, 
direktør for selskapet Ragn-Sells Granulat AB.

LOGISTIKK AVGJØR
Men de brukte bildekkene inneholder også 
mye energi, og en betydelig del havner i 
sementovner rundt i verden, til erstatning 
for kull. Dekkene fra våre tre nordligste fylker 
havner hos Norcem i Kjøpsvik, og ifølge Pål 
Hansen, ansvarlig for Ragn-Sells dekkhånd-
tering i Norge, er dette en fornuftig ordning 
som bør fortsette. For når det handler om 
voluminøse varer med lav verdi er logistikken 
viktig. Derfor er også Trollhättan et bra sted, 
innenfor et område som kan nås på tre timer 
med bil genereres 43.000 tonn dekk årlig. – 
Grovt sett kasserer hver innbygger et dekk 
i året, så det er bare å se hvor folk bor, sier 
Hansen. Fra Norge er det dekkene fra Oslo, 
Akershus og Østfold som skal til Trollhättan, 
fra resten av Sør-Norge og Trøndelag vil de 
som før transporteres til mottaket på Skjer-
køya i Bamble. 

STADIG NEGATIV VERDI
Det er selvsagt ikke butikk å samle inn dekk 
over hele dette lange landet og få dem til 

GJENVINNING

Dette anlegget til drøyt 100 millioner kroner skal årlig forvandle rundt 35.000 tonn dekke til gummigranulat.
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gjenvinning. Men heller ikke framme ved 
fabrikkporten har dekkene positiv verdi.  
Van Mameren forteller at prisen de kan oppnå 
for granulat er rundt to kroner pr kg, noe som 
altså vil gi bedriften en inntekt på rundt 50 
millioner i året. Hvor mye penger som da må 
sendes med dekkene for å få butikken til å gå 
rundt prates det litt mindre konkret om, men 
Pål Hansen sier gate fee til granulatfabrikker i 
Europa gjerne ligger på 2-400 kroner pr tonn.

Veldig konkret vil man heller ikke være på 
den nye kontraktssummen med Norsk Dekk-
retur. Fram til nå har den vært på 80 millioner 
årlig, noe som har gjort Norsk Dekkretur til 

Ragn-Sells største kunde i Norge.  
– Dekkhåndteringen har vært viktig for 
oss, det er den som gjorde Ragn-Sells til et 
landsdekkende selskap i Norge, sier Hansen. 
Kontrakten som trådte i kraft 1. september 
har en lavere ramme. – Det er slik konkurran-
sen fungerer, sier Hroar Braathen fornøyd. 

ENERGIKREVENDE
Bildekk er lagd for å være så solide som mulig 
og de må utsettes for mye vold for å få dem 
fra hverandre igjen. Fabrikksjef Peter Johans-
son forteller at granulatfabrikken bruker 6-7 
GWh el årlig, noe som gir et forbruk 0,25 kWh 

pr kg dekk. Etter grovkverningen går dekkene 
gjennom tre ulike granuleringsmaskiner før 
resultatet størrelsessorteres i en trommels-
ikt. Underveis er stålet tatt ut med magnet 
og tekstilene separert vekk. Hele prosessen 
er rent mekanisk og til sammen 180 elek-
tromotorer må til for å drive den. Granulat-
fabrikken drives på tre skift og sysselsetter 
20 personer. Noe som kommer vel med i Troll-
hättan, en by som fortsatt er sterkt preget av 
at Saab har stengt portene.

Bildekk er laget for å vare, og det skal mye vold til for 
å få de fra hverandre. I denne grovkverna må knivene 
skiftes annenhver uke.

Dekk inneholder mye metall, fra 35.000 tonn dekk blir 
det rundt 5000 tonn stål som kan gå til gjenvinning. 

Den grovklipte dekkmassen må gjennom tre såkalte 
granulatorer før den har blitt til granulat av salgbar 
størrelse.
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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:

Effektivt  returselskap
 
Siden 1994 har returselskapet Norsk Dekkretur samlet inn kasserte bildekk over hele landet.  
Og fra 1999 har returprosenten hvert eneste år vært over 100%. Hroar Braathen har vært daglig 
leder siden starten og forteller gjerne hvordan dette har seg.

Av Johs. Bjørndal

– For det første har vi et opplegg 
som virkelig er landsdekkende, 
vi samler inn dekk fra mer enn 
3000 hentesteder. Men at vi lig-
ger konstant over 100% skyldes 
dels en del gratispassasjerer, 
våre medlemmer står for 88% av 
dekksalget i Norge. For det andre 
importeres rundt 30.000 bruktbi-
ler årlig, det betyr jo 150.000 
dekk som det ikke betales veder-
lag for, forteller han. 

RIMELIG DRIFT
Norsk Dekkretur eies med 75% 
av Dekkimportørenes Forening 
(DIF) og 25% av Bilimportørenes 
Landsforening (BIL). Selskapets 
mål er at innsamling og gjenvin-

ning skal skje på billigst mulig 
måte for forbrukeren. Og eierne 
har neppe grunn til å klage på 
pengebruken i returselskapet, 
Braathen driver det hele fra sitt 
kontor på Bjørkelangen. Miljøge-
byret, som altså skal dekke inn-
samling og miljøriktig behandling 
av dekkene, ble satt til 15 kr ved 
starten i 1995, redusert til 10 
kr i 2000 og videre ned til 8 kr i 
2005, da Braathen fikk beskjed av 
Klif om at returselskapet hadde 
akkumulert for mye penger.  
– Det er jo et nonprofit selskap. 
Men vi kan og bør ha midler til 
rundt et års drift, nå tilsvarer det 
rundt 80 millioner kroner, forteller 
Braathen. Der er man nå, i fjor ble 

miljøgebyret derfor satt opp igjen 
til 12 kroner pr personbildekk, 
for lastebildekk må det betales 
75 kroner, mens man ved kjøp av 
de største anleggs- og traktor-
dekkene må ut med 450 kroner 
i miljøgebyr. – Målet er at det 
ikke skal være noen subsidiering 
mellom de ulike typene av dekk, 
sier Braathen. 

FINSKE DEPONIER
Mengden innsamlede dekk har de 
siste årene ligget rundt 50.000 
tonn årlig, men anvendelsen av 
dekkene har variert. Dekkene 
har omtrent samme brennverdi 
som kull og er derfor velegnet 
som brensel. Sementindustrien 
svelger unna nesten samtlige re-
turdekk i mange europeiske land, 
også fra Norge har en betydelig 
del gått til energi. Men de siste 
årene har mer enn halvparten 
gått til såkalte Civil engineering 
formål, det dreier seg om at det 
ved mange avfallsdeponier i 
Finland og Estland er brukt opp-
klipte dekk som dreneringssjikt 
ved overdekning når deponiene 
skulle avsluttes.  – Dette arbeidet 
nærmer seg nå slutten så vi må 
regne med mindre avsetning til 

dette framover, sier Braathen. 
Han forteller at både Vegvese-
net og Forsvaret er interessert 
i å bruke oppklipte dekk, som er 
en lett, isolerende og drenerende 
masse med god bæreevne, til 
ymse bygningstekniske formål, 
men at Klif hittil har vært restrik-
tive til slik bruk i Norge.

MANGELVARE
Fra nå av vil altså 25% av 
dekkene gå til granulatfabrikken 
i Trollhättan. I tillegg gjenvinnes 
en del lastebildekk til skytemat-
ter, svære anleggsdekk brukes 
som bryggefendere langs kysten. 
Og fortsatt eksporteres en del 
brukte dekk som de er til fattige 
land, men denne aktiviteten er 
redusert de siste årene. – Det er 
stor etterspørsel, kasserte dekk 
er egentlig mangelvare i Europa. 
Vår utfordring er å kanalisere 
dekkene til de løsningene som 
gir den beste kombinasjonen av 
miljøgevinst og økonomi. Dekke-
ne har stort transportvolum, en 
rasjonell logistikk er derfor helt 
avgjørende, sier Hroar Braathen, 
som berømmer Ragn-Sells for 
den jobben de nå i 12 år har gjort 
for Norsk Dekkretur. 

Ingen dekk er for store for Hroar Braathen og Dekkretur. Denne størrelsen havner 
gjerne som bryggefendere langs kysten.

GJENVINNING
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Farlig avfall 
trenger  
vennlig 

håndtering

Les mer på bns.no

2,9m container for farlig avfall 

6m container for farlig avfall

Farlig avfallscontainere leveres 
med oppsamlingskum og rister

Containeren leveres med 
gummipakning rundt dørene.

Hyller, brannslukningsutstyr og 
lysarmatur type EX med utvendig 
lysbryter og apparat inntak kan 
monteres.

22 90 92 50     salg@bns.no
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I sitt forslag til endring av avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall foreslår Klif å utvide  
kommunenes ansvar til å ta imot farlig avfall. Mer oppsikt vekker det at direktoratet foreslår å fjerne 
kravet om tillatelser for å drive innsamling og transport av farlig avfall. – Krav som før ble stilt i  
enkelttillatelser blir nå tatt inn i forskriften, forklarer avdelingsdirektør Marit Kjeldby.

Av Johs. Bjørndal

At kravet til tillatelse for transport og 
tankrensing av farlig avfall foreslås fjernet 
begrunnes med et ønske om å presisere at 
avfallsprodusenten har ansvar for avfallet 
helt fram til godkjent mottaksanlegg.

I dagens system er det slik at så lenge 
innsamlere har en tillatelse til innsamling 
fra Klif, er avfallsprodusentens ansvar 
avsluttet når avfallet er deklarert og levert 
til innsamleren. Vår foreslåtte endring 
innebærer at avfallsprodusenten vil 
være ansvarlig for avfallet helt til det 
er levert til ”godkjent” mottaks- eller 
behandlingsanlegg enten avfallsprodu-
senten transportere avfallet selv eller 
bruker en transportør. Dette vil legge et 
større ansvar på avfallsprodusenten og 
kontakten mellom avfallsprodusent og 
mottaksanlegg, heter det i oversendelses-
brevet fra Klif til Miljøverndepartementet. 

Dette vil medføre at minst 80 tillatelser til 
innsamling og transport trekkes tilbake, i 
stedet innføres krav til alle som skal hånd-
tere og transportere farlig avfall i forskrif-
ten. Det blir dermed slutt på at aktører kan 
samle inn farlig avfall fra avfallsbesittere i 
et område og levere det til behandling der 
det passer dem. Avfallsbesitter får dermed 
også et større ansvar dersom mottaker for 
eksempel lagrer ulovlig, slik det har vært en 
del tilfeller av.

FINANSIELL SIKKERHET INN I  
FORSKRIFTEN
For behandlingsanleggene foreslår Klif at 
det innføres standardiserte minimumskrav 
som erstatning for mange av de kravene 
som framgår av enkelttillatelser. Det fore-
slås også at det innføres et nytt generelt 
krav om finansiell sikkerhet. 

Det vil sikre en miljømessig god avslut-
ning og opprydding i tilfeller der virksom-
heten nedlegges eller går konkurs. Kravet 
er viktig på grunn av avfallets negative 
verdi, og at anleggene får betalt for å ta 
i mot avfallet, men må betale for å sende 
det videre til behandling, heter det.  
Krav om finansiell sikkerhet er allerede 
innført i de nye tillatelsene til behandlings-
anleggene, men nå foreslås det altså for-
skriftsfestet. Behandlingsanlegg for farlig 
avfall skal fortsatt ha separate tillatelser 
for å drive, der krav knyttet til den enkelte 
lokalitet, der maksimale mottaks- og lag-
ringsmengder skal framgå. 

KOMMUNENE MÅ TA ET TONN  
GRATIS
Klif foreslår å øke kommunens plikt til 
å motta farlig avfall fra husholdninger 

Klif vil skjerpe regelverket 
for farlig avfall

Kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall foreslås utvidet. Bildet er fra mottaket for farlig avfall ved IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

FARLIG AVFALL
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“ - maskiner og utstyr til kildesortering

Hva er ditt behov?

- maskiner og utstyr til kildesortering

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

Salg og service  
i hele landet!

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

Nyhet i 
  Norge!

SORTIFY
– for det offentlige miljø,  
                       for bedre kildesortering!

• Kildesortering  med inntil 4 fraksjoner
• Sekkesystem, ergonomisk riktig og enkel tømming
• Leveres med eller uten betongelement i bunn
• Valgfri RAL farge og dekor
• Flyttes enkelt med jekketralle
• Valgt av over 80 kommuner i Sverige

Se demovideo på www.enviropac.no!

og virksomheter som genererer mindre 
mengder, fra 400 kg til 1000 kg pr. av-
fallsbesitter pr. år. Dette begrunnes med 
at definisjonen av farlig avfall nå omfatter 
flere avfallstyper enn da mottaksmengden 
på 400 kg ble satt. 

Avfallstyper som for eksempel 
impregnert trevirke og asbest kan 
fort utgjøre relativt store mengder fra 
husholdningene, som vi mener kom-
munen bør ha ansvaret for, heter det. 
Klif vil i tillegg presisere i forskriften at 
det skal være gratis for husholdninger å 
levere inntil 1000 kg farlig avfall pr. år til 
kommunale mottak. Det er et krav i dag at 
leveringen av inntil 400 kg farlig avfall fra 
husholdninger skal 
være gratis, men 
det praktiseres 
visstnok ulikt.

I noen kom-
muner er det 
gratis å levere alt 
farlig avfall for 
husholdninger, i 
andre er det gratis å levere de fleste ty-
per, men ikke fraksjoner som impregnert 
tre og asbestholdig. Å kreve betaling fra 
husholdningene for levering av farlig 

avfall vil kunne medføre at færre
husholdninger velger å levere inn sitt 

farlige avfall, og dette er i strid med 
intensjonen av regelverket, heter det i 
Klifs oversendelsesbrev.

Kommunen skal som i dag fortsatt ta be-
talt for innlevering av farlig avfall fra virk-
somheter. For næringsavfall er endringen 
derfor kun en økning av den mengden 
kommunen har plikt til å ta imot, fra 400 kg 
til 1000 kg avfall pr. avfallsbesitter pr. år.

HVA SKJER NÅ?
Klif vurderer at de foreslåtte endringene vil 
ha små økonomiske konsekvenser.  

Endringsforslagene ble oversendt MD 6. 
juni. Spørsmålet er når 
og om departementet 
vil komme med forslag 
til endring av Forurens-
ningsloven §11. Saksbe-
handler Cecilie Windspoll 
i Miljøverndepartementet 
sier at dette endrings-
forslaget vil bli fremmet 

som en egen sak, og ikke bli bakt inn i den 
nye stortingsmeldingen om avfallspolitikk, 
som det nå heter vil foreligge i vårsesjonen 
2013. Akkurat når forskriftsendringen 

vil legges fram er imidlertid ikke klart. 
Fungerende seksjonsleder Pål Spillum i Klif 
vil redegjøre nærmere for forslaget de har 
oversendt MD på konferansen Farlig avfall 
2012. 

NFFA SKEPTISKE
Norsk forening for farlig avfall har blitt kon-
sultert underveis i prosessen med ny forskrift 
og sendte allerede i fjor vår et brev til Klif der 
foreningen ga uttrykk for stor skepsis til at 
innsamlernes rolle reduseres og kravet om 
tillatelser til denne gruppen fjernes. 

– Vi er skeptisk til at innsamlerbegrepet 
tas bort. Forskrifter og annen myndig-
hetsstyring bør i stedet underbygge inn-
samlerleddets identitet, rolle og ansvar. 
Dette er med på å bevisstgjøre dette 
håndteringsleddet om den kompetanse 
som kreves og de spesielle utfordringer 
som farlig avfall gir. NFFA er skeptisk til 
at innsamling av farlig avfall blir betraktet 
som en ”transportetappe” hvor aktørene 
har logistikk som største faglige fokus, 
heter det i brevet NFFA sendte Klif.  Styrele-
der Fredrik Gaustad sier foreningen foreløpig 
ikke har tatt stilling til om de vil følge opp 
overfor MD før forskriftsforslaget blir sendt 
på høring. 

…avfallsprodusenten vil være 
ansvarlig for avfallet helt til 
det er levert til godkjent mot-
taks- eller behandlingsanlegg
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Alle behandlingsanleggene 
har stilt garantier
I en pressemelding fra juli konstaterer Klif-direktør Ellen Hambro fornøyd at alle de 30 anleggene 
som har tillatelse til å behandle farlig avfall her i landet nå har stilt garantier tilsvarende 
behandlingskostnadene for den mengden farlig avfall de har lov til å lagre.

Siden behandlingsanleggene 
får sine inntekter ved mottak av 
avfallet, og utgiftene påløper ved 
den etterfølgende behandlingen-
vil det være økonomisk gevinst 
ved å  lagre det farlige avfallet 
istedenfor å behandle det.   
– Med andre ord: ”Noen finansi-
erte sine investeringer ved lån 
i banken – andre satte avfall på 
tanken”. Vi har nå hindret denne 
miljøfarlige muligheten ved å 
innføre nye krav til bransjen, sier 
Ellen Hambro.

ØVRE GRENSE
De nye kravene innebærer at det 
heretter ikke kan stå farlig avfall 
lagret på bedriftenes område, hvis 
avfallet ikke er dekket av en garanti 
som tilsvarer kostnadene ved å be-
handle det lagrede avfallet. Dette 
skal eliminere faren for at staten 
må ta regningen for en eventuell 
opprydding etter en bedrift som 
går konkurs, eller avvikler driften 
på andre måter uten å rydde opp 
etter seg.

– Kravene fungerer samtidig som 
en driver for å redusere lagerbe-
holdningen av farlig avfall. Jo mer 
avfall bedriftene lagrer, desto større 
garantier må de stille. Samtidig har 
vi gitt hver enkelt bedrift en øvre 
grense for hvor mye avfall de har 
lov til å lagre, tilføyer Hambro.

BANKGARANTI IKKE NOK
Klif har gjennomført en grundig 
juridisk utredning for å utfor-
me de nye kravene. Dette var 
nødvendig for å finne en ordning 
som gir reell sikkerhet også når 
en bedrift går konkurs. I slike til-
feller holder det nemlig ikke med 
en vanlig bankgaranti, som har 
prioritet etter både skattekrav og 
mange andre fordringer.

Bedriftene må heretter garan-
tere for den fremtidige avfallsbe-
handlingen enten ved å sette et 

beløp på sperret konto, eller ved 
å kjøpe en såkalt påkravsgaranti i 
banken, forklarer Hambro.

Klif har nå gjennomgått de 30 
norske bedriftene som har tillatelse 
til behandling av farlig avfall. Alle 
har nylig fått godkjent finansiell 
sikkerhet etter den nye ordningen. 
De fleste har valgt ordningen med å 
kjøpe påkravsgarantier.

– De største aktørene i farlig 
avfall-bransjen, med flere behand-
lingsanlegg i Norge har måttet 
stille sikkerhet for flere titalls 
millioner kroner, forteller Hambro.

VIL FØLGE NØYE MED
– Vi kommer fortsatt til å følge 
nøye med, for å kontrollere at 
bestemmelsene blir overholdt.. 
Mange andre europeiske land har 
oppdaget det samme problemet 
som i Norge, nemlig at bedriftene 
som driver med farlig avfall kan 
tjene penger uten å rense avfal-
let. Den norske ordningen med 
en spesialutformet finansiell 
sikkerhet er en nyskapning som 
er blitt mottatt med interesse i 
EU-systemet,  sier Hambro. 

Det nye garantikravet skal gjøre det umulig å sko seg på sitte med tankfarmer fulle  av farlig avfall, i hvert fall dersom lagringen er lovlig. 

«Noen finansierte sine 
investeringer ved lån 
i banken – andre satte 
avfall på tanken»

FARLIG AVFALL
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Farlig avfall - veteraner 
ser tilbake
Konferansen Farlig avfall 2012 markerer et 25-årsjubileum for disse arrangementene.  
I den forbindelse vil to av dem som var med på farlig avfallsbransjens turbulente start dele sine 
minner – og kanskje lufte sine frustrasjoner. 

Av Johs. Bjørndal

Fra å være et ikke-eksisterende 
tema ble håndteringen av 
spesialavfall, som det da het, 
midt på 80-tallet nesten over 
natten en sak med stor politisk 
sprengkraft. Jan Johansen (72) 
arbeidet egentlig i Miljøvernde-
partementet, men ble «lånt ut» 
for å styrke SFT´s innsats på 
området. – Jeg måtte stadig på 
lufta i Dagsrevyen og svare for 
både det ene og andre. Datteren 
min ble faktisk ertet på skolen, 
forteller han.

Gunnar Herlø (76), opprinnelig 
ingeniør ved Jotun, var daglig 
leder for bedriften Dentor i Larvik 
omtrent fra starten. Men som en 

av få som den gang hadde greie 
på spesialavfall ble også han 
mye brukt av myndighetene i en 
famlende startfase. Disse to vil 
altså fortelle om sine inntrykk på 
konferansen. 

JULEKVELDEN PÅ KJERRINGA
De to er ikke enige om alt, men 
i hvert fall om dette: Myndig-
hetene var totalt uforberedt 
da temaet eksploderte, ikke 
minst som følge av Frederic 
Hauges tønnegraving hos Unger 
fabrikker – der tønnene riktig nok 
bare inneholdt såperester – og 
pipeklatring ved Hydro Rafnes 
høsten 1985. Til da hadde den 

offisielle holdningen vært at 
Norge på grunn av sin industris-
truktur ikke hadde noe særlig 
spesialavfall, ei heller i Nordsjøen 
ble det generert den slags.

Men gift fantes selvsagt også 
i Norge, og media hadde begynt 
å interessere seg. Fra SFTs 
historie, utgitt i 2002, sakser vi 
følgende:

I NRK passet journalisten 
Kjetil Gravir på at han i sine 
miljøprogram minst en gang i 
året gjennom flere år hadde et 
innslag om spesialavfall.Hver 
gang hadde han med seg en 
flaske med plantevernmidde-
let Bladan.Hver gang spurte 

han Morten Helle i SFT om 
hvor han kunne levere denne 
flasken.Og hver gang ble 
Morten Helle svar skyldig fordi 
det ikke fantes noe system.
Det var lenge en stående vits 
at den eneste mottaksplassen 
for spesialavfall var gardero-
beskapet til Morten Helle.

UENDELIG LOKALISE-
RINGSSTRID
Jan Johansen ler av dette i dag. 
Men den gangen var det ikke så 
morsomt.  – I mangel på et sentralt 
opplegg ble det utnevnt regionan-
svarlige for innsamling og mottak 
av spesialavfall, og det ble forsøkt 

Jan Johansen (74) og Gunnar Herlø (76) holder seg godt, til tross for sin mangeårige omgang med helsefarlige stoffer. På Farlig avfall 2012 vil de to frittalende herrene få 
utfolde seg fra scenen.
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“

Farlig avfall

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

opprettet regionale lagerplasser. 
Dette var slett ikke enkelt og langt 
fra ideelt, men det var bedre enn  
ingenting og det politiske presset 
på oss var stort. En miljøvernminis-
ter ble innkalt til Stortinget og var 
nær ved å miste taburetten som 
følge av cyanider som var kommet 
på avveie i Bergen, forteller han. 

Så fulgte en lang runde med 
forsøk på å etablere et sentralt 
lager, der steder som Hof i Vestfold, 
Halden, Gjerstad og ikke minst 
gruvene på Hjerkinn var inne i bildet. 
Det siste var svært nær ved å bli 
gjennomført.  – Men de ordførerne 
som ønsket noe slikt velkommen til 
sin kommune ble sparket ved neste 
valg, sier Johansen, som husker 
tilbake på stormfulle folkemøter.

– LITE ROBUST LØSNING
Etter hvert kom det kartlegginger 
som tydet på at det ble generert 
rundt 200.000 tonn farlig avfall 
årlig (i dag samles det inn mer enn 
en million tonn). – Mellom oss ble det 
vitset med at tallet nok var riktig, 
det var bare spørsmål om hvilken 
faktor man måtte multiplisere det 
med for å få den korrekte mengden, 
sier Johansen.

Som kjent endte lokaliseringsstri-
den med at Thorbjørn Berntsen skar 
gjennom, opprettet NOAH og fikk 
etablert Langøya 
som mottakssted 
for uorganisk avfall, 
mens det organiske 
fant veien til se-
mentovnen i Brevik. 
Jan Johansen legger 
ikke skjul på at han 
kunne tenkt seg et 
annet opplegg. – Nå 
har vi en løsning som er avhengig av 
at Heidelberg-konsernet vil produ-
sere sement i Brevik. Et sentralan-
legg med en roterovn for alle typer 
organisk avfall, slik de har i Sverige, 
Finland og Danmark, ville vært en 
bedre løsning, mener han.

FRA DET ENKLE…
Mesteparten av det uorganiske av-
fallet var innom Larvik. Der hadde 
gründerne Dennis Søgård og Tor 
Hem etablert Dentor. Disse gutta 
var bedre på tekniske løsninger 
enn på økonomistyring, og Gunnar 
Herlø ble hyret inn som daglig leder 
og etter hvert også eier. Flyten-
de brennbart avfall ble sendt til 
sementovnen i Brevik, mens det 

ble produsert en såkalt hotmix av 
det faste, denne ble i mange år 
brent hos Treschow Fritzøe. Dentor 
hadde et enkelt åpent anlegg, men 
det fungerte etter hensikten og 
tok unna det som kom av organisk 
avfall helt fram til årtusenskiftet, 
da forbehandlingsanlegget i Brevik 
hadde kommet i drift. 

… TIL DET RÅFLOTTE
Arbeidet med etableringen av 
dette ser Gunnar Herlø som et 
mørkt kapittel i sitt arbeidsliv. 
Han begynte i NOAH i 1994 og 
ble satt til å prosjektere verdens 
flotteste forbehandlingsanlegg 
sammen med en gjeng ingeniører 
fra oljebransjen. Kostnadene spilte 
overhode ingen rolle, og Gunnar 
Herlø, en praktiker som var vant 
til å snu på krona, mistrivdes 
intenst. – Jeg følte meg som i en 
dyrehage der jeg var det eneste 
dyret, sukker han. I dag kjenner vi 
sluttresultatet, anlegget kostet 
450 millioner og ble i 2003 solgt 
til Norcem for 25 millioner. Og i 
dag er driften ved det påkostede 
anlegget sterkt fortenklet.

MANGE STORE ORD
Hvordan ser da disse veteranene 
på bransjen i dag? Til tross for at 
det har gått nesten en genera-

sjon forekommer det 
jo stadig uheldige 
episoder som fører 
til stor og negativ 
mediadekning.  
– Å håndtere en vare 
med negativ verdi kre-
ver like høy moral som 
om du selger strikk i 
metervis. Behovet for 

kontroller er udiskutabelt, og om 
jeg må kalle en spade for en spade 
så har det dessverre vært him-
melvid avstand mellom det som 
har blitt sagt og lovt og det som 
faktisk har blitt gjort opp gjennom 
tiden, sier Jan Johansen. 

– Men om vi ser oss 25 år 
tilbake er det vel ikke tvil om at 
dagens aktører og system er på et 
annet nivå, sier Gunnar Herlø noe 
mer forsonlig. Begge de to mener 
det kan være verdt å se på utvidet 
produsentansvar for å gi flere 
fraksjoner positiv verdi. 

….en roterovn for 
alle typer organisk 
avfall ville vært en 
bedre løsning.

FARLIG AVFALL
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Industriselskapet NOAH er blant pionerbedriftene i 
norsk gjenvinningsindustri.  Gjenvinningsindustrien er 
kompetanseintensiv, fremtidsrettet og samfunnsviktig: 
Vi bidrar til å nå nasjonale og internasjonale miljømål.

NOAHs spisskompetanse er behandling av uorganisk farlig avfall, 
forurenset jord og sedimenter. Selskapets industrielle prosess 
innebærer bearbeiding av farlig avfall til en kjemisk formulert 
miljøgips for bruk i landskapsrehabilitering. 

Vi tilbyr kunnskap, teknologi, ansvarlighet og miljøbevissthet.
Våre løsninger er anerkjent av myndigheter, miljøorganisasjoner 
og avfallsproduserende industri.

NOAH er et norskeid selskap med aktivitet i Norge, Skandinavia 
og deler av Europa. 

Behandling av miljøfarlig avfall 
og rehabilitering av skadet    natur

NOAH BIDRAR TIL ET EFFEKTIVT OG GRØNNERE NÆRINGSLIV

Industrivirksomhet og forbrukersamfunnets behov kan skape uønskede restprodukter.
NOAH benytter naturlige kjemiske grunnprinsipper for å uskadeliggjøre tungmetaller og 
kjemiske forbindelser farlige for mennesker og miljø. På den måten skaper NOAH bære-
kraftige resultater:

Produksjonsbedrifter, entreprenører, avfallshåndtere, offentlige og andre virksomheter kan 
opprettholde sin nødvendige verdiskaping. Ta energiproduksjon som eksempel: Det er NOAHs 
metoder som bidrar til at skandinaviske forbrenningsanlegg kan skape miljøvennlig energi 
for store verdier.
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Behandling av miljøfarlig avfall 
og rehabilitering av skadet    natur

BIDRAR TIL KUNDENES MILJØRESULTATER – UNDERBYGGER NASJONALE MILJØMÅL
NOAHs virksomhet inngår i en verdikjede av betydelig samfunnsøkonomisk og kommersiell verdi.
NOAHs metoder løser produksjonsutfordringer i en rekke industrivirksomheter, og legger grunnlaget 
for at næringslivet skal kunne innfri myndighetspålagte miljøkrav. 
Derved bidrar NOAH til at også nasjonale og internasjonale miljømål kan oppnås.

GIR KUNDENE FOKUS PÅ EGEN KJERNEVIRKSOMHET
Behandling av farlig avfall og forurenset masse representerer negative verdier i kommersielle og 
offentlige aktørers regnskaper. NOAHs produkttilbud reduserer negativ verdi, gir godt miljøalibi og 
utelukker faren for fremtidig negativ eksponering.

TESTES I INTERNASJONAL KONKURRANSE
NOAH er en europeisk aktør. Det gir selskapet internasjonal konkurranse på pris, kvalitet, 
leveringsdyktighet og andre parametre av betydning for kundene.
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Naturens kjemi som 
industriell prosess
Grunnprinsippene i NOAHs behandlingskonsept for farlig avfall, 
baserer seg på naturgitte kjemiske prosesser. 

LØSNINGEN FOR KOMPLISERTE AVFALLSPROBLEMER
NOAHs miljøgips er medium for nøytralisering av uorganisk farlig avfall 
i form av industriavfall, aske fra forbrenningsanlegg, offshoreavfall, forurenset 
jord og sedimenter samt bygg- og anleggsavfall.
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Naturens kjemi som 
industriell prosess

NATURLIG KJEMI
NOAHs miljøgips er formulert for å inneholde overskudd av jernrike forbindelser. 
Dette gir gipsproduktet stabil pH-faktor, gjør det tungtløselig og skaper kjemisk 
buffrende effekt. Jernhydroksidens egenskaper som bindingsmiddel for tung-
metaller resulterer i absorbering og stabilisering av metallene under reduktive 
kjemiske forhold. Miljøgifter behandlet i NOAHs gipsmatrix er derfor isolert og 
fremstår uten skadelig miljøpåvirkning. 

SKAPER FUNDAMENT FOR NYTT LANDSKAP
Miljøgipsen har geokjemiske egenskaper som gjør den til ideelt materiale for 
rehabilitering etter betydelige naturinngrep i fjellgrunn. Gipsen skaper et solid 
fundament for gjenfylling og senere arrondering av nytt landskap.
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Samfunnets miljøgifter ut av
kretsløpet til  evig tid
NOAHs behandlingsmetoder er effektive for en rekke miljøgifter som industri, 
næringsliv og myndigheter må fjerne på trygg måte. Metodene gjør avfalls-
produktene ufarlige for mennesker og miljø.  

AVFALLSKATEGORIER:

•	 PRODUKSJONSAVFALL	FRA	GALVANISK,	METALLURGISK,	KJEMISK	OG
 FARMASØYTISK INDUSTRI
•	 ASKEAVFALL	FRA	FORBRENNINGSANLEGG
•	 FORURENSET JORD OG SEDIMENTER FRA OPPRYDDINGSPROSJEKTER I
 PRIVAT OG OFFENTLIG REGI
•	 SYRER	OG	BASER	
•	 OFFSHOREAVFALL			
•	 DIVERSE	UORGANISK	FARLIG	AVFALL

MILJØGIFTER:  

•	 SINK	 	 	
•	 KVIKKSØLV
•	 ARSÈN
•	 BLY
•	 METALLHYDROKSID
•	 REAKTIVE	METALLER
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Samfunnets miljøgifter ut av
kretsløpet til  evig tid

ENKELTHET, TILGJENGELIGHET, TROVERDIGHET
Farlig avfall er underlagt strengt lovverk og komplisert håndteringsproblematikk. 
Manglende kompetanse kan forårsake fatale konsekvenser for avfallseierne og miljøet. NOAHs 
investeringer i kompetanse, teknologi, utvikling og kapasitet gjennom mer enn 20 år setter 
selskapet i stand til å overta det fullstendige ansvaret for det farlige avfallet. 

KUNDETILBUDET
Myndighetskontakt
Bidrag til søkeprosesser, deklarering, myndighetsrapportering. Kunnskap om lovverk. 

       
       Laboratorium
       Klassifiserer avfallet og finner forsvarlig,   
       kostnadseffektiv behandlingsmetode.  

       Logistikk
       Gjennomprøvde transportkonsepter som del av
       kundetilbudet sikrer økonomi og rask
       bortskaffelse av små og store tonnasjer. 

Mottaksapparat
Teknisk og personellmessig designet for å innfri 
kundenes behov i tid, frekvens og volum.

Behandlingsløsninger
For de fleste aktuelle, uorganiske avfalls- 
og forurensningsfraksjoner.

Avtaleformater
Standardkontrakter eller spesialtilpassede aktuelle prosjekter.

Kvalitetssikring
Regelmessig ajourførte myndighetstillatelser, ISO 14001-sertifisert. 

Garantier
NOAHs behandlingsmetoder innfrir myndighetenes definisjon av ”frigjørende virkning” 
for avfallsbesitter. Farlig avfall levert til behandling på NOAHs anlegg, er som utgangspunkt 
under NOAHs eie og ansvar.    
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Farlig avfall fra industrien har ofte 
sin opprinnelse i stoffer som finnes i 
naturlige forekomster. NOAHs metoder 
bringer stoffene tilbake til naturen 
gjennom stabile kjemiske forbindelser. 

KOMMERSIELT INDUSTRISAMARBEID FOR MILJØ
Resultatene av samarbeidet mellom kundene 
og NOAH fremstår ikke bare i miljøregnskaper 
og produksjonsstatistikker. Konsekvensene av 
dette industrisamarbeidet kan også betraktes 
i naturen:
• Landområder som tidligere var sterkt 
forurenset, men nå er friskmeldt, rehabilitert, 
forskjønnet og tatt tilbake til rekreasjon, bolig- 
eller forretningsmasse.

• Sjøområder med forurensede sedimenter, 
hvor NOAHs metoder har gitt friskt vann med 
gode levekår for fisk og annet liv i sjøen. 

• Industriproduksjon som får redusert sin 
lokale og globale miljøpåvirkning ved å knytte 
til seg en gjennomprøvd, dokumentert gjen-
vinningsløsning for håndtering av miljøfarlige 
restprodukter. 

• Langøya utenfor Holmestrand – en øy natur-
skadet etter over 100 år med kalksteinuttak, 
men som igjen vil fremstå som en idyll i Oslo-
fjorden takket være NOAHs rehabilitering med 
miljøgips.

NOAH AS, Serviceboks H, N-3081 Holmestrand • Tlf. +47 33 09 95 00.
E-post: post@noah.no • Web:  www.noah.no
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Tilbake til naturen

MILJØGIFTER UT AV KRETSLØPET
(eksempler / år)

Nær 3.000 tonn sink
Over 6 tonn kvikksølv
27 tonn arsen
Nesten 700 tonn bly

ORGANISASJON

Antall ansatte:  70+
Omsetning: MNOK 430
Tillatelse:  1 mill. tonn
Hovedanlegg:  Langøya

TOTALPRODUKT

Kan ivareta hele kjeden 
fra analyser, klassifisering/
deklarering og transport 
frem til NOAHs behandlings-
anlegg

LOGISTIKK 
(Langøya)

To dypvannskaier
Selvlossing storsekk/bulk/container
Mottaksløsning for kjemikalieskip
Egen ferge fra Holmestrand

FARLIG AVFALL
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NFFA sterkt imot  
avgift på spillolje
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) reagerer både på innholdet 
i endringsforslaget og på selve høringsprosessen som Toll- og 
avgiftsdirektoratet (TAD) har gjennomført i forbindelse med  
forslag om avgift på spillolje. 

I brevet til TAD skriver NFFA: – Vi beklager å måt-
te meddele at vi setter spørsmålstegn ved den 
kompetanse direktoratet har utøvd i sin saks-
forberedelse, framstilling og øvrige håndtering 
av endringsforslaget. Vår kritikk berører følgelig 
både 1) det substansielle i forslaget, 2) det at et 
så vidtrekkende forslag sendes på høring midt 
i ferietiden med kort tidsfrist samt 3) at listen 
med høringsinstanser er sterkt mangelfull og 
nærmest fremstår latterlig (ref. Aleneforeldre-
foreningen, Arbeidernes Edruskapsforbund, Den 
norske forfatterforening, Døveforbundet m.fl.).

NFFA mener konsekvensen av TADs forslag 
kan bli redusert innsamlingsgrad samt dårligere 
soliditet og miljøstandard i innsamlingssys-
temet for spillolje. Foreningens brev til direk-
toratet inneholder detaljert og underbygget 
argumentasjon, og munner ut i en oppfordring 
til TAD om å trekke forslaget tilbake.

NEGATIVE MILJØKONSEKVENSER
NFFA framholder de negative miljøkonse-
kvensene forslaget vil kunne ha. Bransjeorga-
nisasjonen for farlig avfall bemerker at TAD 
overhode ikke fremmer argumenter for hvorfor 
avgiftslegging er tilrådelig. NFFA konkluderer 
noe lakonisk med at heller ikke foreningen 
klarer å konstruere slik argumentasjon.  

FULL STØTTE FRA KLIF
Også Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 
har reagert negativt på TADs avgiftsforslag. 
KLIF mener forslaget ikke er tilstrekkelig utre-
det, og advarer mot gjennomføring. Tilsvarende 
har også Norsk Industri kritisert forslaget, og 
anfører i brev til TAD at forslaget framstår 
som hastverksarbeid. NFFA på sin side mener 
at direktoratet åpenbart ikke har analysert 
konsekvensene av forslaget utover de fiskale 
og kritiserer TAD for innovert holdning.

TAD INVITERER TIL OMKAMP
Både NFFA og Norsk Industri refererer i sine 
høringsuttalelser til at TAD tidligere har 
forsøkt å avgiftslegge spillolje fra petrole-
umsvirksomheten. Borgarting lagmannsrett 
konkluderte imidlertid i 2008 med at det 
ikke var grunnlag for slik avgiftslegging. 
Dommen ble senere anket til Høyesterett, 
men det ble inngått forlik etter initiativ fra 
Finansdepartementet. Partene den gang var 

myndighetene og Franzefoss Gjenvinning. 
NFFA anbefaler i sitt høringssvar TAD om å 
konsultere den grundige dokumentasjonen 
fra denne rettsprosessen.

– Vi forventer nå at Toll- og avgiftsdirektoratet er 
lydhøre overfor den massive kritikken som er kommet 
mot avgiftsforslaget, uttaler generalsekretær Roar 
Hansen i NFFA.

Forslaget 
Den 25. juni sendte Toll- og avgifts- 
direktoratet (TAD)et forslag til endring 
av den såkalte særavgiftsforskriften ut 
på høring, med høringsfrist 6. august. 
Her foreslåes blant annet at spillolje og 
annet oljeholdig avfall ikke lenger skal 
være fritatt for mineraloljeavgift. Den-
ne avgiften er sammensatt av grun-
navgift, CO2-avgift og svovelavgift, noe 
som i 2012 til sammen utgjør kr 1,68 pr 
liter. Det framgår av høringsnotatet at 
det i 2010 ble brukt rundt 7500 tonn 
spillolje og oljeavfall 
til energiformål, i tillegg kommer 
innsamlet smøreolje som har en egen 
refusjonsordning. Etter reaksjoner 
fra høringsinstansene utvidet TAD 
høringsfristen til 20.august, men dette 
ble ikke meddelt før 2. august. 

FARLIG AVFALL

Nytt regelverk 
om kjemikalier
EUs regelverk om klassifiser-
ing, merking og emballering 
av stoffer og stoffblandinger 
(CLP) trådte i kraft i Norge 
16. juni 2012.
 
Med CLP innføres FNs Globalt Harmoni-
serte System (GHS) i EUs lovverk. Felles 
internasjonale regler skal gi bedre beskyt-
telse for helse og miljø, og lette internas-
jonal handel med kjemikalier.  
CLP vil utfylle EU/EØS’ kjemikalieregelverk 
REACH. I likhet med dagens regler gjelder 
CLP for alle kjemikalier, inkludert plantev-
ernmidler og biocider.

De farebetegnelsene som i dag inngår 
i merkingen, for eksempel ”helseskadelig” 
eller ”irriterende”, forsvinner. Isteden 
kombineres faresymbolene med ett av 
to mulige varselord, ”fare” eller” advarsel”, 
som graderer faren.

Kriteriene og forsøksmetodene for 
fysikalske farer (brann, eksplosjon, 
oksidasjon etc.) endres slik at de er i 
overensstemmelse med regelverket for 
transport av farlig gods. Andre endringer 
i kriteriene for klassifisering gjelder blant 
annet konsentrasjonsgrenser og metoder 
for å beregne klassifiseringen av stoff-
blandinger. Systemet med risikosetninger 
og sikkerhetssetninger blir noe endret i 
forhold til dagens system.

Gamle faremerker erstattes med nye: Det blir nye 
faremerker og andre nye regler om klassifisering 
og emballasje for kjemikalier. Illustrasjon: Klif.
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KS Bedrift vil ha mer 
produsentansvar
Kommunene er lei av å ta regningen for fraksjoner som forbrukerne har rett til å levere gratis, men 
der den lovlige behandling er svært kostbar. For eksempel påfører miljøfarlige isolerglassruter uten 
PCB de kommunale mottakene store utgifter.

Av Johs. Bjørndal

Som tidligere omtalt i Kretsløpet slo Klif i fjor 
sommer fast at klorparafiner er farlig avfall. 
Og siden klorparafiner i stor grad «overtok» 
for PCB som tilsetningsstoff i isolerglassrute-
nes lim etter 1975, medfører dette at langt 
flere vinduer enn tidligere antatt inneholder 
farlig avfall. Vinduer med PCB omfattes som 
kjent av produsentansvar og returselskapet 
Ruteretur dekker behandlingskostnader 
utover 1250 kroner pr tonn. 

KOSTBARE ANALYSER
PCB-vinduene ble sendt ut på markedet i 
perioden 1965-75. Det kommer nå inn rundt 
70.000 ruter årlig og tendensen er fallende. 
Klorparafiner forekommer i en stor andel 
av rutene produsert i 1976-80, men ble 
brukt i stadig mindre grad helt fram til 1990. 
Byggeaktiviteten på 80-tallet var svært høy, 
det finnes dermed et stort antall isoler-
glassruter som kan inneholde klorparafiner. 
Disse begynner nå å komme inn til norske 
avfallsmottak, noe som betyr store utgifter 
både til prøvetaking, analyser og behand-
ling. – Loven krever at farlig avfall sendes til 
godkjente mottak, og behandlingskostnade-
ne ligger mellom 4 og 14.000 kroner pr tonn. 
Og dersom vi vil være sikre på om et vindu 
virkelig inneholder klorparafiner må det tas 
prøver som analyseres, dette koster 2-3000 
kroner pr vindu, sier Pål Smits, daglig leder på 
Lindum og utvalgsleder i KS Bedrift Avfall. 

SETTER IGJEN VINDUENE
Og det kommer faktisk inn en god del sånne 
ruter på de kommunale gjenvinningssta-
sjonene. – Mange mindre 
entreprenører har forstått 
at det er dyrt for dem å le-
vere vinduer, men gratis for 
privatpersoner. De setter 
derfor igjen vinduene og 
får huseierne til å levere 
disse selv etter endt oppdrag. Dette påfører 
kommunene store utgifter som må tas inn 
gjennom avfallsgebyret. Derfor ønsker KS Be-
drift at det innføres produsentansvar på alle 

ruter som inneholder farlig avfall, forklarer 
Smits. Tall fra BIR viser at selskapet i fjord 
hadde kostnader på rundt 3,5 millioner kroner 
til analyse og behandling av isolerglassvindu-
er uten PCB. 

INN I MELDINGEN
Både kommunene og det såkalte NHP-nett-
verket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og 
anleggsavfall) har tidligere tatt opp spørs-
målet om å utvide produsentansvaret for 
isolerglassruter. Men Klif har gitt uttrykk for 
at det ikke ligger an til noen kjapp innføring 

av det for klorparafinhol-
dige vinduer. – Vi utreder 
nå hva som er en forsvarlig 
behandling av klorparafiner 
og ftalater, dette er en del 
av forarbeidet til den nye 
stortingsmeldingen, sa 

seniorrådgiver Jon Fonnlid Larsen i fjor høst. 
Altså skjer det ikke noe på dette området før 
meldingen er behandlet i Stortinget, forhå-
pentligvis i vårsesjonen neste år. 

PRODUSENTANSVARET BØR  
GJENNOMGÅS
KS Bedrift organiserer de fleste kommunale 
selskapene i landet. I tillegg til å være en ar-
beidsgiverorganisasjon arbeides det også for 
å ivareta de kommunale virksomhetenes ram-
mevilkår. Organisasjonen er derfor opptatt 
av at kommunene får dekket sine kostnader 
når den utfører tjenester for næringslivet. 
På avfallssektoren handler dette gjerne om 
at produsentansvaret gjennomføres fullt 
ut. Klorparafinvinduene er slik sett bare 
et eksempel på at sentrale vedtak påfører 
kommunene ekstrautgifter.  – Vi mener den 
kommende stortingsmeldingen bør gjennom-
gå produsentansvaret grundig.  Alle produ-
sentansvarsordningene må forskriftsfestes 
og de bør bygges opp etter samme mal, med 
noen gjennomgående prinsipper, sier Svein 
Kamfjord, fagsjef i KS Bedrift, med ansvar for 
blant annet avfall. Og et av disse prinsippene 
er at kommunene skal ha full kostnadsdek-
ning.

Fagsjef Svein Kamfjord, utvalgsleder for avfall Pål Smits og næringspolitisk rådgiver Marianne Haugland i KS 
Bedrift er opptatt av at produsentansvaret skal omfatte alle kostnader til innsamling og behandling – og de vil 
gjerne ha en slik ordning kjapt for de kostbare klorparafinholdige isolerglassrutene. 

...behandlingskostnadene 
ligger mellom 4 og 
14.000 kroner pr tonn.

FARLIG AVFALL
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www.sargruppen.no

Et godt norsk miljøstempel
SAR er en kvalitetsleverandør av miljøtjenester til norsk offshore- og 
landbasert industri. Vårt mål er å gjøre avfall om til ressurs gjennom å 
utvikle integrerte miljøvennlige løsninger. Selskapet som ble etablert 
i 1967 har utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør av 
miljøtjenester i Norge.

SAR har alle tillatelser knyttet til håndtering, mellomlagring og behandling av alle typer nærings-, farlig- og 
boreavfall, og er sertifi sert i henhold til ISO14001. SAR setter de høyeste krav til HMS og kvalitet i alle våre 
arbeidsoperasjoner for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til BAT og BEP. Våre tjenester er utviklet for å møte 
kravene i det internasjonale markedet og således legge grunnlag for internasjonal vekst. SAR er strategisk 
plassert langs hele norskekysten, og tilbyr tjenester fra Stavanger til Hammerfest. SAR er også etablert i India, 
Jordan og Kuwait.

Borekaks og mudslop: SAR har stor kapasitet på behandling av borekaks og mudslop. Vi har i dag mobile 
TCC-anlegg (Thermomechanical Cuttings Cleaner) i operasjon på Averøy og i Jordan. Enhetene har en samlet 
behandlingskapasitet på ca. 60 – 70.000 tonn kaks pr. år. Mudslop blir også behandlet på Averøy med en 
samlet behandlingskapasitet på 50.000 tonn årlig. Behandlingsmetoden, utviklet av SAR gjennom fl ere år, 
er veldig miljøvennlig og lite energikrevende. 

Forurenset vann: Gjennom vårt datterselskap SAR Treatment, håndteres og behandles forurenset vann fra 
både landbasert- og offshoreindustri. SAR Treatment er lokalisert på Norsea basen i Tananger og kan motta 
enkeltforsendelser på opptil 4000 m3 fra sjø eller land. Anlegget har kapasitet og tillatelse fra KLIF til å behandle
60.000 m3 forurenset vann årlig.

Båttransport: SAR-gruppen omfatter også rederiet Soltin AS. Soltin AS opererer tre fartøy; to tankskip for 
transport av borevæsker, slop og forurenset vann, og en mindre tankbåt med integrert spyleenhet for ulike 
rengjøringsoppdrag. Soltin AS har i tillegg et 7000 m³ tankanlegg på Karmøy.

turning waste 
      to values
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Over 400 solgte Keestrack
siden 2006

Fredheim Maskin AS

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

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

Over 350 solgte Keestrack 
siden 2006

www.fredheim-maskin.no

Vi gratulerer: 
• Busengdal Transport AS med Keestrack nr. 5 i år 
• Erling Rolstad AS med Keestrack nr. 2 
• Feiring Bruk AS med Keestrack nr. 6, 7 og 8
• Gunnar Holth Grusforretning AS med Keestrack nr. 9
• Kåre Ringseth AS med Keestrack nr. 4
• T Stangeland maskin AS med Keestrack nr. 3 og 4

Hei.
Har fått følgende tilbakemelding fra Fredheim 
Maskin:
Er det mulig å få tatt bort masten på bilde?
Kan vi flytte bildet litt opp og sette keestrack og 
neuenhauser på hver side, sette info om Fred-
heim og logoen/adr nede ?
Kan vi sette knusende dager i en stjerne eller 
noe for å uthevede...?
 
De ønsker å flytte opp bildet med Keestrack/
Neuenheuser-logoene til venstre/høyre på bil-
det, men Fredheim Maskin logo og kontaktinfo 
plasseres nederst. “Velkommen til sorterende 
dager....” kan i en stjerne eller lignende for å 
utheve.
 
Sender du ny korrektur?

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

Velkommen til 
sorterende dager i 

Skiptvet 18.-21. oktober

Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr
1816 Skiptvet • Tlf. 69 80 88 30 • Mob. 913 67 828 • post@fredheim-maskin.no

Vi gratulerer:  
• Asfalt Dekke med maskin nr 3

Storhusholdningene kaster mye mat
Blant de mange som har engasjert seg for å få redusert kastingen av spiselig mat er også Nordisk 
ministerråd. Rådet har nedsatt en gruppe for forebygging av avfall og denne har fått utarbeidet en 
rapport som viser at restauranter og storkjøkken i Norden kaster 456.000 tonn årlig, noe som tilsva-
rer 18 kg fra hver av Nordens nær 25 millioner innbyggere.

Det heter at undersøkelsesresultatet bare 
omfatter den maten som egentlig kunne 
blitt spist, ikke for eksempel potetskrell 
og dyrebein. Mengden mat som kastes i 
storkjøkken, er trolig enda større enn det som 
angis i rapporten. For eksempel spyles supper 
og sauser ned i avløpet, i likhet med drikke-
varer. – Hittil har debatten handlet mest om 
maten husholdningene kaster uten at det er 
nødvendig. Men restaurant- og storkjøkken-
bransjen har også stor betydning, sier Sanna 
Due, saksbehandler ved Naturvårdsverket i 
Sverige. Danske og finske undersøkelser pe-
ker på at en stor del av maten i restauranter 
og storkjøkken blir kastet. Det handler både 
om det som kastes under tilberedning og 

håndtering i kjøkkenet, og det som matgjes-
tene ikke spiser opp, sier Due.

I forbindelse med rapporten er det også 
produsert en  guide som skal hjelpe bransjen 
med å redusere  matavfallet. Dette er en 
fargerik sak som inneholder praktiske råd 
og tips.  En del av disse synes riktig nok så 
selvfølgelige at de må fornærme enhver med 
utdannelse i storkjøkkendrift, for eksempel:

Planlegg menyen slik at ferske råvarer kan 
brukes i flere forskjellige retter eller Bruk 
rester til supper, sauser og grønnsakbuljong.

Uansett, guiden kan lastes ned på  
http://www.norden.org/no/publikasjoner/

J.B.

Kast mindre mat
Guide til miljøvennlig og lønnsom kjøkkendrift
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FARLIG AVFALL
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Forvaltning av sentrale renovasjonsdata

	 •		Renovasjonsgebyret
	 •	Utstyr	og	lagerkontroll
	 •	Standplass,	utstyr	og	lager
	 •		Samarbeid	om	utstyr	og	standplass
	 •		Tømmekalender	og	renovasjonsruter
	 •		Avvikshåndtering
	 •		Arbeidslister	på	bestillinger/ordre
	 •		Integrasjon	mot	Elektronisk	tømmeregistrering	(ETR)
	 •		Automatisk	oppdatering	av	data	mellom	kommune
	 	 	 og	interkommunalt	renovasjonsselskap

K o m t e K  R e n o v a s j o n

Hovedkontor Sandvika, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00, Telefax: 67 55 14 01, info@nkgs.no, www.nkgs.no

Et totalkonsept for tjenesteproduksjon og 
forvaltning innen teknisk sektor
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Nytt biogassanlegg på Lindum
Et biogassanlegg med en kapasitet på 25.000 tonn er nylig tatt i bruk på Lindum ved Drammen. 
Foreløpig kjøres anlegget på avvannet kloakkslam og septikslam fra kommunene i Drammensregionen, 
men etter hvert skal anlegget også forsynes med matavfallssubstrat.

Av Johs. Bjørndal

Lindum har i mange år drevet kompostering 
av kloakkslam, en ikke helt luktfri aktivitet 
som Fylkesmannen har presset på for å få 
avsluttet. Og nå er altså dette et avsluttet 
kapittel, et anlegg til 115 millioner kroner, 
med to råtnetanker hver på 1750 m3 har 
avløst komposteringen. Lufta fra mottakshall 
og råtnetanker blir nå kjørt gjennom en våt-
skrubber og ut til et stort biofilter, noe som 
forhåpentligvis vil gjøre naboene fornøyde. 
Meningen er at anlegget etter hvert skal ta 
imot 20.000 tonn kloakkslam, 10.000 tonn 
flytende septik og 5000 tonn matavfallssub-
strat.

Som flere andre har Lindum satset på en 
såkalt Cambi-prosess, hvilket vil si at substra-
tet trykkokes ved 170 grader før det etter 20 
minutter plutselig trykkavlastes. Foruten å 
tilfredsstille kravene til sterilisering gir denne 
sjokkbehandlingen de metanproduserende 

bakteriene gode arbeidsforhold, biogass-
produksjonen går raskere og blir større etter 
at denne forbehandlingen har «myket opp» 
substratet.

DRIVSTOFF OG VARME
Så bærer det inn i råtnetankene der tem-
peraturen er 38 grader og oppholdstiden 
skal være i snitt 18 dager. Dette skal gi 
rundt 6000 såkalte normalkubikkmeter gass 
daglig, mesteparten av denne skal etter 
hvert oppgraderes til drivstoff, noe som vil 
gi drivstoff tilsvarende 4000 liter diesel. 
Gassen brukes foreløpig til å varme opp 
egne lokaler og supplere forsyningen til det 
nærliggende boligfeltet Knivåsen. Dette har 
lenge fått gass fra deponiet på Lindum, men 
her har produksjonen falt fra 900 til 400 
m3 pr time i løpet av de siste årene. Noen 
strømproduksjon ved hjelp av gassmotorer 

satses det ikke på. Dette har Lindum gjort 
med deponigassen i ti år, og vi forstår det 
slik at det ikke har gitt mersmak. – Vi får mer 
ut av gassen i form av drivstoff og varme, 
konstaterer direktør Pål Smits. Energiproduk-
sjonen i det nye anlegget vil være rundt 16 
GWh årlig, noe som tilsvarer energiforbruket 
i rundt 800 eneboliger.

BØNDENE VIL HA BIORESTEN
Anlegget vil ikke bare produsere energi, men 
også en biorest med gjødselverdi. Om denne 
avvannes vil mengden være rundt 10.000 
tonn, i bløtfase dreier det seg om 50.000 
tonn. Så lenge en vesentlig del av råstoffet 
er kloakkslam må bruken av denne bioresten 
skje i samsvar med den såkalte slamforskrif-
ten, noe som blant annet medfører at det må 
gå ti år mellom hver utspredning på arealer 
med matproduksjon. Lindum er omgitt av 

Direktør Pål Smits ved Lindum viser fornøyd fram sitt nye, grønne biogassanlegg.

VÅTORGANISK
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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

kornbønder, og Smits forteller at mange av 
dem har vist stor interesse for dette restpro-
duktet, hos flere er vekstforsøk i gang. – Det 
beste for oss er om de kan hente bioresten i 
form av bløtgjødsel, slik at vi slipper avvan-
ning og transport. Men de færreste bønder 
har lagringskapasitet, så dette er mest 
aktuelt i vekstsesongen, sier Smits. 

DRØMMER OM EN LINJE TIL
Som mange vil vite har matavfallet fra Dram-
mensregionen blitt transportert til Hera Vekst 
på Elverum siden 2005. Nå er dette anlegget 
en saga blott og det er tegnet en ny toårs-
kontrakt i Linköping. Pål Smits håper at de kan 
vinne kontrakten med Renovasjonsselskapet 
for Drammensregionen ved neste korsvei.  

Det kan gi grunnlag for en linje to 
som utelukkende kjøres på ma-
tavfall. Lindum har siden 2010 
hatt et forbehandlingsanlegg for 
matavfall, men substratet herfra 
blir i hovedsak eksportert til 
Danmark. – Det viktigste for oss 
er å oppfylle kontrakten vi har på 
kloakkslammet, sier Smits. Han vil 
ikke være altfor konkret om pris, 
men markedsprisen for mottak 
av kloakkslam ligger 6-800 
kroner pr tonn.

Det avvannede 
kloakkslammet 
som tas imot fra 
de kommunale ren-
seanleggene er et 
homogent råstoff for 
biogassproduksjon.

I denne tanken 
skjer den såkalte 

Cambi-proses-
sen, substratet 

varmes til 
170 grader og 

settes under 
6-7 bars trykk, 

før det plutselig 
trykkavlastes. 
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LØSNING FOR VÅTORGANISK AVFALL

BIOENERGI OG 
ORGANISK GJØDSEL

www.agronova.no
 

NORSK LEVERANDØR AV 
RENOVASJONSTJENESTER

www.retur.as
Norwegian Clean Tech

Mattilsynet vil ha innelukkede  
komposteringsanlegg
Mattilsynet har sendt en ny forskrift om animalske biprodukter på 
høring. Her foreslås det at kun innelukkete komposterings- 
metoder skal kunne bli godkjent til å prosessere matavfall og 
andre typer animalske biprodukter. Henrik Lystad i Avfall Norge 
mener dette er unødvendig og ikke i tråd med EU’s regelverk.

I forslag til høring ”Ny forskrift om animal-
ske biprodukter, 2-2012” har Mattilsynet 
foreslått at kun metoder som det engelske 
mattilsynet DEFRA har godkjent skal kunne 
godkjennes som nasjonale metoder for 
behandling av visse typer animalske bipro-
dukter. Andre behandlingsmetoder må søke 
spesifikt om tillatelse for sin metode. Mattil-
synet åpner riktig nok for at andre metoder 
kan bli godkjent, men lister opp strenge krav 
til dokumentasjon for at dette skal kunne 
skje. Blant annet må det dokumenteres at 
prosessen gir en spesifisert reduksjon av 
innholdet av salmonella, termoresistente 
virus og parasittegg.

 – Avfall Norge er bekymret. Dersom dette 
forslaget går gjennom vil store deler av den 
komposteringen som skjer i Norge måtte 
legge om driften eller legge ned. Kostnadene 
ved å legge om ved de anleggene som er 
i drift i dag har vi anslått til minimum 100 
millioner kroner. DEFRA-kravene anerkjenner 
ikke hygieniseringen som foregår i utendørs 
anlegg. I Norge har vi en lang tradisjon for å 
behandle matavfall i kontrollerte komposte-
ringsanlegg utendørs og disse anleggene har 
etterlevd kravene som er stilt i godkjennelse 
fra fylkesmannens miljøvernavdeling, og fra 
Mattilsynet gjennom Gjødselvareforskriften. 
Når man i Norge skal velge nasjonale meto-
der bør man skjele til det som er bransjens 
utgangspunkt. En rekke andre land med len-
gre erfaring innen kompostering enn England 
godkjenner åpne anlegg og i EUs utkast til 
kommende regelverket for når avfall kan bli 
produkt er også kompost som er hygienisert i 
åpne anlegg tatt med, sier Lystad. 

Det spøker for denne aktiviteten dersom Mattilsynet får gjennom sitt forslag.

VÅTORGANISK
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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

Møt oss på stand på 
Avfallskonferansen

 i Stavanger 5.-7. juni!
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Nytt metallanlegg i Fredrikstad
Norsk Gjenvinnings nye metall- 
anlegg på Øra i Fredrikstad 
kommune ble offisielt åpnet  
31. August. Anlegget har  
kostet 30 millioner og har kapa-
sitet til å produsere ca. 15.000 
tonn rene metallfraksjoner til 
smelteverk både i Norge og 
utlandet, heter det.      

Det er først og fremst  den ikke-magnetiske 
fraksjonen fra Norsk Gjenvinnings shredder 
på Onsøy som skal viderebehandles i anleg-
get. Denne fraksjonen består av en blanding 
av aluminium, kobber, messing, rustfritt stål 
og andre tungmetaller, samt en avfallsandel 
som kan variere mellom 20 og 40%. – I dette 
anlegget vil den ikke-magnetiske metall-
fraksjonen renses og sorteres ved hjelp av 
vibrosikter, virvelstrømsmagneter og optiske 
sensorer. Dette innebærer at vi kan levere 
rene metallfraksjoner til smelteverkene 
med minimalt  innhold av avfallsprodukter, 
forklarer Egil Lorentzen divisjonsdirektør for 
Divisjon Metall. – Anlegget er automatisert og 
representerer det mest moderne av elektro-

magnetiske og sensorbaserte sorteringsmas-
kiner som finnes på markedet i dag. I tillegg 
har anlegget en strømlinjeformet produksjon, 
fra innmating til ferdigvare, som er ny for 
bransjen. Vi har også sikret at anlegget har 
en høy grad av fleksibilitet slik at vi kan kjøre 
mange ulike type materialer gjennom anleg-

get. Med denne investeringen på om lag 30 
millioner kroner etablerer Norsk Gjenvinning 
et unikt anlegg selv i europeisk sammenheng, 
avslutter Lorentzen. Sorteringsanlegget er 
bygget inne i en ny industrihall på 2.000 m2 
og har per i dag fem ansatte.

Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen (t.v.) og Fredrikstads ordfører Jon Ivar Nygård åpnet anlegget.

Divisjonsdirektør Egil Lorentsen  i Norsk Gjenvinning 
er svært fornøyd med å kunne levere renere  metallf-
raksjoner til kundene. 

Klif vil kontrollere shredder-anleggene
Tolv store bedrifter som kverner opp 
metallskrap skal kontrolleres av forurens-
ningsmyndighetene i september. Ved 
forrige landsdekkende aksjon i 2007 ble 
det avdekket mange brudd på miljølov-
verket, heter det i Klifs pressemelding.

– Under aksjonen i 2007 ble det avdek-
ket mange regelverksbrudd hos disse 
virksomhetene. Derfor er det viktig å følge 
opp hele bransjen med en ny tilsynsaksjon, 
sier Bjørn Bjørnstad, direktør i tilsynsav-
delingen i  Klif. Noe av det viktigste er å 
sjekke at metalldelene er fri for helse- og 
miljøfarlige stoffer før de males opp. Me-
tallskrapet stammer fra bilvrak, hvitevarer 
og andre gjenstander som opprinnelig 
inneholder elektronikk, oljer og annet som 
er farlig avfall. Dette må fjernes slik at 
forurensning ikke spres videre til miljøet.

Det er fylkesmennene som stiller krav 
til fragmenteringsverkene og skal 
gjennomføre kontrollene. De aller fleste 
verkene må gjennom en omfattende, to-
dagers revisjon. Brudd på regelverket vil 
bli fulgt opp av fylkesmennene, som ved 
alvorlige brudd vil vurdere anmeldelse 
og tvangsmulkt. Det vil blant annet bli 
sjekket om fragmenteringsverkene har 
god nok kontroll på:
• hva slags avfall de mottar
• utslipp til luft og vann
• renseutstyr
• støy fra virksomheten
• utsortering av farlig avfall
• levering av farlig avfall til godkjent 

behandling
Resultatene fra de ulike fylkene vil bli 
samlet og oppsummert av Klif.
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Gamle miljøsynder.  
Nye muligheter.
Helhetsløsninger innen jordsanering  
og etterbehandling.

Forurenset jord er et vanlig problem for indus-
trivirksomheter, verksteder og impregnerings-
steder. SAKAB tilbyr helhetsløsninger innenfor 
jordsanering som gjør det mulig å benytte foru-
rensede jordområder til nye formål.
   Vi har kompetanse blant annet innen prøveta-
king, forurensningsanalyse og myndighetskon-
takt, herunder sanering, vannrensing og avvik-
ling av deponier.
   På den måten skaper vi nye muligheter og ren 
samvittighet for våre kunder.

www.sakab.no

* 5 år, 7 måneder, 6 dager og 8 timer – og det kom forresten  
13 venner i bursdagsselskapet mitt (Julias kommentar).

Da Julia, 5 år*,  
ble født, lå det en kjemisk 

fabrikk her

Nytt spill skal stimulere 
kartongbrettingen
Barnehage- og skolebarn er befolkningens 
flittigste kildesortere. Nå skal en superhit  
fra USA være med på å gjøre norske barn  
mer bevisste på regnskogen mens de bretter 
sine melkekartonger. 

I fjor leverte norske barnehage- og skolebarn inn 40 millioner 
melk-og juicekartonger til gjenvinning. Det betyr at 82 prosent 
av alle kartonger som går ut til denne gruppen, leveres tilbake 
– et snitt langt høyere enn i resten av befolkningen. Nå satser 
Grønt Punkt på å tenne miljøengasjementet hos enda flere barn 
med historier om skogens vokter, Lorax. 

  – Barns engasjement for miljø er oppriktig og svært viktig. De 
er enda flinkere enn voksne, og vår erfaring viser at barna gjerne 
tar med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap 
hjem  fra skolen, forteller Arve Martinsen, kommunikasjonsråd- 
giver i Grønt Punkt Norge. 

  
LORAX – SKOGENS VOKTER  

Spillet utspiller seg på et verdenskart som kan henges opp i 
klasserommet. Hver dag skyller og bretter barn kartongene sine 
og kan dermed reise videre gjennom verdens regnskoger. Under-
veis lærer man om utrolige dyr og planter som finnes på de mest 
utenkelige steder. Hver uke kan man reise til et nytt sted der nye 
historier med tilhørende oppgaver venter.  Helten, som skal være 
med å gi kunnskap om den eventyrlige verden i regnskogen, er 
Lorax. Historien hans er skrevet av Dr. Seuss, som i USA er like 
velkjent som Torbjørn Egner og Anne-Cath. Vestly er for norske 
barn.  

Med seg på laget har Grønt Punkt fått Regnskogfondet. Han-
ne Brown, leder for kommunikasjonsavdelingen, forteller at barna 
er organisasjonens viktigste målgruppe.  – Barna er framtidens 
skogvoktere og for oss er dette en unik mulighet til å spre kunn-
skap om regnskogen, sier Brown. 

  
KUNNSKAP SKAPER ENGASJEMENT  

Spørsmålene til spillet er laget av NRK-journalisten Arild 
Hagen, og det kommer nye oppgaver og utfordringer hver uke ut 
året. I tillegg til å gi masse kunnskap om regnskogen har spillet 
også en direkte kobling til innsamling av drikkekartonger.  – Vi 
synes det er veldig positivt at spillet er lagt opp med vekt på alt 
det utrolige og fantastiske regnskogen rommer, og selv om det 
også viser hvor skjørt alt er, messer ikke spillet om utryddelse og 
undergang. Vi ser at reell kunnskap er det som skal til for å tenne 
et enda større miljøengasjement, sier Brown. 

  Etter fullført spill kan klasser og barnehager sende inn sine 
svar og være med i trekningen av 20 000 kroner og en rekke 
andre premier.  Spillet  kan bestilles gratis av alle skoleklasser og 
barnehager på www.grontpunkt.no/lorax.  

NYHETER
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LOOP lanserer 
Avfallspyramiden
LOOP Miljøskole lanserer nå et interaktivt  
undervisningstilbud til ungdomsskolen under 
navnet Avfallspyramiden.  – En god inngangsport 
til en rekke miljørelaterte temaer, sier  
prosjektleder Bente H. Gundelsby i LOOP. 

Det nye tilbudet ble lansert på  et arrangement på Renovasjonseta-
ten i Oslos anlegg på Brobekk, der elever fra 9. trinn på Veitvet skole 
og Renovasjonsetaten demonstrerte hvordan verktøyet kan brukes i 
undervisningen. - Vi er stolte over å kunne lansere  LOOP Miljøskoles 
første digitale undervisningstilbud for ungdomsskolen. Dette er en 
helt ny måte å tenke undervisning på, og Avfallspyramidens inn-
hold, funksjonalitet og interaktivitet gjør at dette er et morsomt og 
lærerikt hjelpemiddel for lærere og elever, sier Gundelsby. Ved å klikke 
på de ulike delene av pyramiden kommer man videre til fakta, filmklipp 
og oppgaver om avfallets miljøpåvirkning.

– Avfallspyramiden tar i bruk nye virkemidler for å engasjere 
ungdom i viktige temaer, sier Linda Thorsteinsen, informasjonskon-
sulent Renovasjonsetaten i Oslo. Og Kristen-André Olsen, lærer på 
Veitvetskole, har testet undervisningsopplegget på sine niendeklas-
singer: – Avfallspyramiden gir elevene 
lyst til å lære, sier han.

Avfallspyramiden er utviklet i tett 
samarbeid med Soleis, et firma som jobber 
med pedagogisk innhold, spesialtilpasset 
fremtidens klasserom. – Vi i Soleis jobber 
med å få inn visuelt stimuli i klasserommet 
på en enkel og praktisk måte, slik at både 
elevene og lærerens behov blir ivaretatt.. 
I samarbeid med LOOP Miljøskole har vi 
gjort et stykke pionerarbeid i utviklingen 
av Avfallspyramiden. Vi tror dette er et 
steg inn i fremtidens klasserom og gleder oss til å sende dette  
hjelpemiddelet ut i skole-Norge, sier kreativ leder i Soleis, Eir Husby.

Avfallspyramiden er tilgjengelig og gratis for alle på  
www.avfallspyramiden.no.

Avfallspyramiden testes av 
niendeklassinger fra Veitvet 
skole i Oslo. Foto Eigil Korsager.

LOOP Miljøskole
LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg på bokmål 
og nynorsk for alle alderstrinn.

Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, 
musikk, film, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole 
er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i 
ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører 
også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesorte-
ring og gjenvinning.
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Styreleder Pål Sommernes i Avfall Norge luftet i 
sitt åpningsinnlegg den tanke at tilsvarende  
konferanse neste år burde hete Ressurskonferan-
sen 2013. Vi får se, sikkert er det i hvert fall at 
det settes betydelige ressurser inn i disse arran-
gementene.

Av Johs. Bjørndal 

Årets konferanse i Stavanger var 
selvsagt atter rekordstor, med 
mer enn 850 påmeldte deltage-
re og 80 utstillere. Og det kan 
med en gang fastslås at det var 
et godt arrangement med få 
dødpunkter. Den entusiastiske 
Alex Rosén ledet plenumsarran-
gementene på sin elleville måte, 
men det faglige programmet han 
presenterte var upåklagelig. 

HAMBROS BABY
Klif-direktør Ellen Hambro var 
en av  
hovedinnlederne. Hun gledet 
seg over å stå i programmet med 
eget navn og mintes de gangene 
hun hadde vært stand-in for 
politisk ledelse i MD. Hun motsto 
i det hele tatt ikke fristelsen til 
å se seg tilbake: – Stortingsmel-
dinga vi lagde for 20 år siden, 
Bak dynga stiger sola opp, holder 
fremdeles. Og det beste er at 

mye av det som står i meldinga 
er gjennomført. Gjenvinningsmå-
lene er nådd, vi er nå oppe i 82% 
inkludert energigjenvinning, og 
produsentansvarsordningene vi 
lanserte er i hovedsak vellykke-
de, sa Hambro. At hun virkelig 
betrakter disse ordningene som 
sin baby tydeliggjorde hun ved å 
vise et bilde av en ekte baby hun 
fikk samtidig, nå en ung dame 
som har passert 20 år. – Men 
alt er selvsagt ikke perfekt, vi 
gjennomgår nå returordningene 
for EE-avfall og drikkevareembal-
lasje, sa Hambro. 

Hun var også innom avfallsre-
duksjon, et område der det ikke 
er oppnådd mye. – Vi må vel innse 
at dette krever større grep, det 
mest effektive tiltaket er trolig at 
sentralbanksjefen hever renta. 

EU TRENGER RÅVARER
Ingen norske toppolitikere fant 

Avfallskonferansen 2012:

Siste avf allskonferanse?

Styreleder Pål Sommernes i Avfall Norge konstaterte nok en gang rekorddeltagelse 
og tok opp spørsmålet om årets Avfallskonferansen 2012 var den siste med dette 
navnet.

Klif-direktør Ellen Hambro la ikke skjul 
på at hun fortsatt følger godt med i 
avfallsbransjen og gleder seg over at 
ordningene hun var med å innføre i sin 
tid i Miljøverndepartementet fungerer.

Nederlandske Maarten Goorhuis fikk fram at 
utvikling av et mer ressursvennlig samfunn 

krever et bredt spekter av politiske virkemidler.

Alex Rosén var møteleder første dag. Avslutningen viste at han fortsatt duger som 
rockesanger.

Gisle Børge Styve og Heine Totland 
avbrøt mer enn gjerne sin konsert for å 
bli fotografert.

Ove Henning Bjørsvik i BIR Privat 
mente framtidas avfallsløsninger 
måtte være, fleksible, automatiserte – 
og rettferdige. 

Jim Puckett, direktør for Basel Action 
Network, slo flegmatisk fast at det 
ikke holder å appellere til det gode i 
mennesket så lenge det er penger å 
tjene på det motsatte. 

NYHETER
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Avfallskonferansen 2012:

Siste avf allskonferanse?
veien til årets avfallskonferanse, 
men Håkon Jentoft hadde tatt 
turen til Brüssel og intervjuet 
EU´s miljøkommissær Janec 
Potocnic, og dette ble vist på 
storskjerm. Det var ikke vanske-
lig å få den mannen til å si at 
avfallet er en råvareressurs og 
at alt som kan gjenvinnes bør 
gjenvinnes. Han understreket at 
EU´s ambisiøse miljøpolitikk lig-
ger fast til tross for finanskrisen 
og snakket om et «fornuftsekte-
skap» mellom miljø og økonomi. 
Men hovedbudskapet var altså 
at råvareknappheten er en viktig 
drivkraft i EU´s avfallspolitikk og 
Potocnic varslet nye end of was-
te-kriterier også for fraksjonene 
glass og papir. 

Deretter fulgte  årvisse 
debatten, med Hambro, Jentoft, 
Zero-leder Einar Håndlykken som 
deltagere. De var altfor enige til 
at det ble noe særlig fres over 
det, men Håndlykken fikk i hvert 
fall gitt uttrykk for at klima-
meldingen var for utydelig og 
inneholdt for svake virkemidler.

IKKE NOK RESSURSER
Råvaresituasjonen var også 
tema videre, Maarten Goorhuise 
arbeider for den nederlandske 
avfallsorganisasjonen NRVD og 

dro opp det globale lerretet. Han 
slo fast at selv om våre mest 
sofistikerte avfalls- og gjenvin-
ningsløsninger tas i bruk over 
hele verden (noe som i beste fall 
ligger svært langt fram) vil ikke 
dette være tilstrekkelig til å løse 
verdens energi- og råvarepro-
blemer. – Vi må dematerialisere 
vårt forbruk, og til dette trengs 
et bredt spekter av virkemidler 
og mange medspillere, sa han. 
Han listet opp en rekke aktuel-
le virkemidler, som hadde det 
til felles at de krever politiske 
beslutninger. Blant disse var 
utvidet og strengt produsen-
tansvar, aktiv bruk av miljøkrav i 
offentlig innkjøpspolitikk, støtte 
til langsiktige FoU-aktiviteter 
og krav om avfallsforebygging 
og gjenbruk i produksjonsbedrif-
tenes konsesjonsbetingelser. 
Goorhuis tok også til orde for 
mer produktdeling og minnet 
om at privatbiler i snitt står stille 
23,5 timer i døgnet. 

– KILDESORTERING BØR 
PREMIERES.
Ove Henning Bjørsvik fra BiR 
Privat tok for seg framtidens 
avfallsløsninger. Han var særlig 
opptatt av å finne fram til gode, 
miljøvennlige og rettferdige 

fellesløsninger for den økende 
andel av befolkningen som bor i 
borettslag og sameier. Her viste 
han til et prøveprosjekt i Olsvik-
stallen i Bergen, de tradisjonelle 
kontainerne har blitt erstattet 
med kildesorteringsopplegg for 
papir, plast og restavfall, der 
hver av de 184 boenhetene er 
utstyrt med et adgangskort. Slik 
kan gebyret differensieres etter 
hva som kastes, og innbyggerne 
”belønnes” for kildesorteringsinn-
satsen. – Restavfallsmengden pr 
innbygger har gått ned  fra 254 
til 174 kg pr innbygger, tømme-
frekvensen er kraftig redusert og 
kundene svært fornøyde, fortalte 
Bjørsvik, som etterlyste sentrale 
føringer på gebyrdifferensiering 
for å stimulere kildesorteringen. 

– REGLENE BRYTES KONTI-
NUERLIG
Dag to var det som vanlig noe 
glisnere i salen, i hvert fall fra 
morgenen av. De som var der 
kunne blant annet høre Rudolf 
Meissner uttrykke sin tro på at 
tiden for vellykkede sentralsor-
teringsopplegg nå var inne. Men 
mest inntrykk gjorde kanskje Jim 
Pucketts innlegg. Direktøren for 
det såkalte Basel-nettverket 
viste deprimerende bilder og 

presenterte tall som viste at et 
internasjonalt regelverk ikke er 
tilstrekkelig til å forhindre ulov-
ligheter dersom fortjenesten ved 
dem er høy nok. Forbudet mot 
å eksportere farlig avfall til den 
tredje verden brytes og omgås i 
stor stil, og Puckett mente Norge 
ikke hadde noen grunn til å slå 
seg på brystet så lenge norske 
båter blir hogd opp manuelt på 
strendene i Bangladesh. 

ÅLESUND NESTE ÅR
Også parallellsesjonene bød på 
mye interessant, her henvises 
til Avfall Norges hjemmesider, 
der de fleste presentasjonene 
er å finne. Og som vanlig bød 
ikke konferansen bare på fag, 
men også topp underholdning. 
Møteleder Alex Rosén avsluttet 
sin gjerning med et særdeles 
helhjertet Elvis-potpourri og du-
oen Gisle Børge Styve og  Heine 
Totlands humørfylte konsert 
under middagen måtte få selv de 
mest tungsindige til å glise. 

Til slutt ønsket Berit Øren,  
leder for Avfallsforumet i Møre og 
Romsdal, velkommen til ny kon-
feranse i Ålesund 4-6 juni 2013. 
Det blir sikkert også et utmerket 
arrangement, som muligens vil 
hete Avfallskonferansen 2013.

En strålende opplagt Berit Øren avsluttet seansen med å ønske velkommen 
til ny konferanse i Ålesund neste år.

Svein Strømberg kunne igjen ta imot prisen for beste stand på vegne av Strømbergs Plast as.  
– En ny vri med oppsettet av stand hengende fra taket med en svært god lyssetting og fin farge-
bruk. het det fra juryen. De øvrige premierte var Fretex og Enviropack.

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

 
FLEXUS BALASYSTEM 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. 

« Vi Gratulerer SP-MASKIN 
med anskaffelse av Flexus 
Rundballepresse nr 2!» 

Innovasjonsprisen til Rudolf Meissner 
Avfall Norges Innovasjonspris 
ble delt ut for tredje gang 
under Avfallskonferansen i 
Stavanger Forum. Den gikk 
til fagsjefen for renovasjon i 
Stavanger kommune de siste ti 
årene, Rudolf Meissner. 

Juryleder Håkon Jentoft, direktør i Avfall 
Norge, begrunnet prisutdelingen med føl-
gende: – Rudolf Meissner er nytenkende og 
engasjert i utvikling av nye ideer. Han søker 
internasjonalt for å finne ideer som han kan 
ta med seg hjem og arbeider på bred front for 
å iverksette disse. Han har et engasjement 
for å bli best på avfallshåndtering og for å 
kunne gi sine kunder god service og sørger 
for at tilbudet til kundene i Stavanger er 
under kontinuerlig utvikling. Og han er åpen 
og villig til å dele sin nytenkning med andre 
kollegaer og fagmiljøer.

Meissners prosjekter er mange, blant annet 
har hans innsats ført til at Stavanger har fått 
nedgravde avfallscontainere. I kommunen 
er nå rundt 15 prosent av husholdningene 
tilknyttet denne løsningen. I hans tid som re-
novasjonssjef har kildesorteringen i Stavan-
ger økt til rundt 65 prosent, som er blant de 
beste av byene.

Juryen framhever også Meissners iver 
etter å dele kompetanse og engasjement for 
andre. Gjennom et prosjekt i regi av KS har 
Stavanger kommune, med Meissner i spissen, 
hatt ansvar for to vellykkede prosjekter i 
Sibiu-regionen i Romania i 2010 og 2011.

Kollega Ernst Rune Danielsen fra renova-
sjonsselskapet IVAR berømmet Meissners 
som en virkelig ildsjel, med engasjement for 
kildesortering, selv før systemet eksisterte 
i Norge. – Han tok med seg plastavfall til gjen-
vinning når han besøkte hjemlandet Tyskland, 
fortalte han muntert.

Rudolf Meissner gjorde ingen forsøk på å 
skjule at han var stolt og glad over prisen.

NYHETER
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Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite     + 47 909 76 311
Erik Gulsvik    + 47 900 92 544

www.kiesel.no

Returtrevirke 
hoper seg opp
Den milde og korte vinteren førte til at av-
setningen av returtrevirke var langt mindre 
enn vanlig i årets første måneder. Samtidig 
er bygge- og oppussingsaktiviteten høy. 
Resultatet er store lagre av returtrevirke og 
flis på landets avfallsmottak. 

Av Johs. Bjørndal

Her i Norge er det bare noen få anlegg i industrien som har 
lov til å brenne returflis. Men i Sverige har flere kraftvarmeverk 
(CHP-anlegg) basert sin produksjon på returtrevirke. – Norske 
avfallsforbrenningsanlegg tar i mot noe returtrevirke, men vi 
anser det for å være en ubetydelig andel av markedet per i 
dag, sier Christian Skjoldli, markedssjef i Rekom.  Han forteller 
at Rekom de siste årene har levert  rundt halvparten av sin 
returtrevirketonnasjer til Sverige. – Men  betydelig import fra 
England kombinert med milde vintre har ført til en overskudds-
situasjon i Sverige, samtidig som de norske anleggene har en 
lavere etterspørsel enn normalt . Dermed har avsetningen av 
returtre fra Norge minsket drastisk og dette har medført et 
prisfall på 15-30%, forteller Skjoldli.

Hvor mye returtrevirke som ligger lagret rundt i landet har 
ikke Skjoldli oversikt over. – Men basert på forespørslene vi 
får er det ingen tvil om at vi kunne omsatt betydelig mer 
enn i dag om mottakskapasiteten hadde vært bedre. Det vi 
også ser som en konsekvens av den store tilgangen er at 
mottakene har skjerpet inn kvalitetskontrollen. Vi har derfor 
slitt betydelig mer med kvalitetsavvik på returtrevirke i år enn 
tidligere, avslutter han. 

Store mengder returtrevirke ligger nå lagret på norske avfallsmottak. 
Dette bildet er fra Lindum ved Drammen.
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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

Kurs og seminarer
Dato   Kursnavn    Sted  Arrangør Kontaktperson

10-12. sept Mellomlederopplæring Rica Hell Hotel Avfall Norge Per Lenborg
tlf. 92 61 71 69

11-12. sept Farlig Avfall 2012 Tønsberg NFFA og Norsas Nina Jetmundsen  
tlf. 930 84 327

12-13 sept Energigjenvinningsseminar Bergen Avfall Norge Roy Ulvang 
tlf. 24 14 66 00

17-19. sept ISWA conference Firenze ISWA www.iswa2012.org

18 -19. sept Farlig Avfall, kurs Oslo Norsas Tom Bäcker,  
tlf 40 61 82 00

26 - 27 sept Biologisk Avfallsbehandling Fredrikstad Avfall Norge Henrik Lystad,  
tlf. 24 14 66 00

9. okt Rammevilkår og juss i 
avfallssektoren (kurs)

Oslo Avfall Norge Ellen Halaas,  
tlf. 24 14 66 00

24-25. okt Avfallsdeponering Gardermoen Avfall Norge Stein Lorentzen tlf. 24 14 66 00

30 okt - 1. nov Drift av deponi Gardermoen Avfall Norge Per Lenborg tlf. 92 61 71 69

31. okt-1. nov Avfall og juss
seminar

Trondheim Avfall Norge Ellen Halaas, tlf. 24 14 66 00

5-6. nov Bioenergidagene
 2012

Hamar NoBio www.nobio.no
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PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

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

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no
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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.

Avfallsdugnad på havet 

Det er halvannet år siden den katastrofale tsunamien i 
Tohoku, Japan, der 25 000 mennesker omkom eller ble 
skadet. En million bygninger raste sammen, broer, veier og 
annen infrastruktur ble rasert– japanske myndigheter anslår 
at fem millioner tonn ødelagte strukturer ble skylt på havet. 
Det meste sank umiddelbart, men halvannen million tonn 
fløt og ble plukket opp av havstrømmene i Stillehavet. En 
så stor mengde marint avfall sluppet fra ett sted, i samme 
øyeblikk, gir forskerne ved IPRC ved Universitetet i Hawaii 
en unik mulighet til å studere betydningen havstrømmer og 
værforhold har for spredning av søppel til sjøs. For å hjelpe 
med observasjoner i det enorme havområdet har de engasjert 
frivillige seilere, blant annet Randall Reeves i seilbåten Murre, 
som i juni seilte alene fra Hawaii til Sitka, Alaska. Randall er, 
som seilere flest, bekymret over havet som søppeldynge, 
og bidrar gjerne til internasjonal avfallsforskning. Han holdt 
nøye utkikk, fotograferte og loggførte alle observasjoner av 
marint avfall, og samlet vannprøver som senere skal testes 
for radioaktivitet. Midtveis mellom Hawaii og Alaska opplever 
han alle seileres skrekk. Murre er nær ved å kollidere med en 
flytende betongbrygge, 1500 nautiske mil fra land. Brygga 
har antagelig kommet helt fra Tohoku, en liknende brygge 
drev nylig i land i Oregon, USA. Senere samme dag strekker 
Randall seg ut for å få tak i en tom rissekk med japanske 
tegn. Sekken stammer sannsynligvis også fra Japan, og er 
akkurat den typen feltprøve IPRC har bedt om. Men han får 
ikke tak. Han faller over bord. Rissekken driver forbi mens 
han klamrer seg til ripa, alene midt på havet. Han mobiliserer 
ukjente krefter, klare å karre seg om bord, og innstiller 
dugnadsarbeidet i vitenskapens tjeneste. Alt til sin tid.
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Ny avtale for husholdningsplast
Avfall Norge og Grønt Punkt ble før sommeren enige om ny kommu-
ne-avtale for plastemballasje. 

Avtalens varighet er ut 2014. Det er ingen endringer i betingelser i 
2012. I 2013 og 2014 vil  godtgjørelsen til kommunene bli økt til  
kr. 1 250 pr. tonn fritt opplastet. Det er for øvrig ingen større endringer 
i innholdet i avtalen,: prinsippene om at Grønt Punkt ordner best mulig 
transport og sortering til en høyest mulig gjenvinningsgrad opprettholdes, 
samt garantien om at minst 75% skal utsorteres til materialgjenvinning.

Kvalitetsveilederen for plastemballasje er nå ferdig revidert og gjort let-
tere forståelig og vil følge som eget vedlegg til avtalen. Denne vil være 
en grundig og god  veileder for kommunene til å få best mulig kvalitet på 
råvarene. Avtalene med kvalitetsveileder sendes ut til kommunen i løpet 
av kort tid. 

Grønt Punkt 22.08

Kari Aa til Miljøverndepartementet
Leder for Klifs seksjon for avfallsgjenvinning 
og farlig avfall (MAF), Kari Aa, har tatt et års 
permisjon fra 1. august for å hospitere i Miljøvern-
departementets internasjonale avdeling. – Jeg skal 
arbeide med EØS- og EU-relaterte saker, avfall er 
bare en mindre del av det, forteller hun. I hennes 
permisjonstid fungerer Pål Spillum som seksjons-
sjef ved MAF.

J.B.

Norsk Gjenvinning anmelder  
ulovlig dumping
Under en intern befaring på Korperud avfallsdeponi fredag 27. juli 2012, 
ble det oppdaget at det var tippet lass med utrangerte, tilsølte skytter-
matter og ca. 20 stk. 200 liters fat med kjemikalier. Denne type avfall 
dekkes ikke av tiltalelsen for anlegget. Saken ble straks rapportert til 
Fylkesmannen i Hedmark.

Det kom en sterk lukt fra fatene og det var også hull i flere av fatene 
slik at innholdet lekket ut. Norsk Gjenvinning har nå fjernet avfallet og 
ryddet opp.

Ledelsen ser svært alvorlig på at uvedkommende har dumpet farlig avfall 
på området i strid med forurensningslovens bestemmelser, og har derfor 
anmeldt forholdet til Politiet og vil bistå ved etterforskningen, heter det i 
en pressemelding fra Norsk Gjenvinning datert 1. august.

Norsk avfall blir energi i Finland
I Tana i Nord-Norge blir en lastebil fylt med det som ser ut som små, 
hvite piller. I virkeligheten er det snakk om avfall som skal fraktes 
til kraftverket i Uleåborg i Finland. Der skal avfallet forvandles til 
energi. Prosjektet er typisk for kampen om energiavfall som nå 
er i gang i Finland, Sverige og Norge. Sverige har for lengst sett 
lønnsomheten i å brenne søppel for energi, og landet importerer til 
og med avfall fra Sør-Europa for å holde kraftverkene i gang. Norge 
er også en viktig leverandør og bidrar med eksport av hele 800.000 
tonn avfall til nabolandet. 

Men finnene henger etter, og strenge regler for handel med avfall 
er blitt en klamp om foten for kraftselskapene. Det er nå ett år 
siden det ble gitt importtillatelse for avfall fra Norge til Uleåborg 
i Finland. Men dette er et unntak, ifølge den finske miljøsentralen 
SYKE. Geminor, et norsk selskap som har spesialisert seg på handel 
med energiavfall, får eksportere 5.000 tonn sortert husholdnings- 
og industriavfall til Finland. 

Det er altså snakk om sortert avfall, og ikke blandet avfall, som 
Sverige tar imot. Ifølge SYKE er det innført strenge regler som har 
som mål å tøyle importen av blandet avfall. Import av sortert avfall 
av høy kvalitet er derimot tillatt. 

Dn.no 11.08

Ølglasspant på Øyafestivalen spa-
rer miljøet
Øyas miljøsjef Jule Forchhammer regner med det vil gå med 200 000 
plastkrus under årets festival. – Publikum er opptatt av miljøet, men 
det er opp til oss arrangører å sørge for at folk lett forstår hvor og 
hvordan de skal kvitte seg med avfallet. På Øya har vi panteordnin-
ger på plastglass, pizzaesker, popkornbegre og sigarettsneiper som 
publikum er flinke til å benytte. Panteordningen sparer miljøet for 
over to tonn CO2 forteller hun, forteller hun. I tillegg kommer utallige 
pappbegre, matemballasje og mye annet. 150 medlemmer av Natur 
og Ungdom bidrar med å rydde og sortere avfall under festivalen.

Bjørn E. Karlsen, salgsleder i Norsk Gjenvinning Region Sør opplever 
også større miljøbevissthet rundt arrangementer. – Det er likevel en 
klar forskjell på hva folk ønsker, og hvordan den enkelte festival-
deltager faktisk håndterer avfallet. Varene vi får inn er ofte veldig 
dårlig sortert, og da kan det dessverre ende som restavfall. Men 
dette blir selvsagt brukt til energigjenvinnning, sier han.

Pressenytt 02.08

Over og ut for glødepærer
Fra 1. september ble det totalforbud mot salg av tradisjonelle gløde-
pærer i Norge. Miljøhensyn er bakgrunnen for at det nå er slutt på 
de gamle glødepærene. Årsaken er en EU-forordning som krever at 
slike pærer ikke lenger skal kunne produseres eller importeres til 
EU-landene. – Men de færreste er klar over at de nye pærene faktisk 
kan være mer miljøskadelige enn de gamle – dersom de ikke blir 
forsvarlig tatt hånd om når de kasseres, sier Gunnar Murvold, admi-
nistrerende direktør i returselskapet RENAS. Han er positiv til at de 
gamle og ineffektive glødepærene nå fases ut, men advarer mot de 
potensielt store miljøskadene de nye kvikksølvholdige lyspærene 
kan føre til dersom de ikke havner i retursystemet når de kasseres. 

RENAS har tatt initiativ til en nasjonal mobilisering som skal øke 
innsamlingen. Med seg på laget har de fått Naturvernforbundet, 
Kiwi, IKEA, Osram og det kommunale avfallsselskapet Lindum. 

– Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige valg, og noe av det 
enkleste man kan gjøre er å ta med de gamle lyspærene dit man 
handler dagligvarer. Det er nå enda viktigere enn noen gang at 
nordmenn faktisk leverer inn de brukte lyspærene sine der de kjøp-
te dem. Ved å samle inn brukte lyspærer får vi en optimal miljøge-
vinst av å bytte ut de gamle, avslutter Murvold.

Renas 30.08
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Gikk tur i skogen – fant dumpede 
hvitevarer
– Her kommer det jevnlig biler og dumper alt fra hageavfall til hvite-
varer. Spesielt det siste er en konstant kilde til irritasjon, sier Heljar 
Nilsborg. – Folk kjører ut i skogen som banditter. De har åpenbart ikke 
så mye respekt, legger han til.

Et lite stykke inn i skogen fra Dælimosen, veien som går opp til 
Skytterkollen, står det en vaskemaskin og en oppvaskmaskin. Ifølge 
Nilsborg har hvitevarene stått der en god stund.

– De har parkert bilen, gått nærmere 100 meter inn i skogen for så å 
kastet det fra seg. Jeg vil tro at det har vært ganske tungt å bære, sier 
han og fortsetter: – Jeg skjønner virkelig ikke motivasjonen for dette, 
all den tid Elkjøp og alle andre forhandlere er pålagt å ta imot kasserte 
produkter, sier Nilsborg. 

Per Kirkesæther, tjenesteleder for forurensning og renovasjon i Bæ-
rum kommune, kjenner ikke til forsøplingen på Fossum. – Dette er den 
første henvendelsen vi får, sier Kirkesæther.

Han legger imidlertid til at dumping av avfall er et problem, men at 
det ikke er veldig utbredt. – Inntrykket er at det forekommer relativt 
sjeldent. Likevel skjer det langt oftere enn det burde. Det er en uting, 
slår han fast. 

– Vi har jo en del tilfeller hvor vi finner ut hvem som har gjort det, og 
hvor vi har anmeldt forholdet. Da har folk fått bøter, legger han til.   

Budstikka 28.08           

Stua full av avfallsmodeller
Helge Bruen i Skoppum samler på såkalte Scala-modeller, hvilket vil  
si naturtro modeller av forskjellig e biler og maskiner i målestokk 1:50. 
Særlig interessert er han i modeller av biler og maskiner fra avfalls-
bransjen. Bruen forteller at rundt 150 enheter av hans samling på 500 
utgjøres av avfallsbiler eller materialhåndteringsutstyr, disse har han 
fast framme i et glasskap i stua. Han forteller videre at selve  model-
lene kjøpes fra Tyskland eller Nederland. De er da helt hvite, dekoren 

står han for selv. Som bildet viser er 
han ikke samlingen helt ajour når det 
gjelder strukturendringene i avfalls-
bransjen. – Jeg jobber med å få inn 
utstyr med den nye NG-logoen på, 
sier han. Bruen understreker at selv 
om for eksempel baklasterne har be-
vegelige deler er ikke dette leketøy, 
modellene skal kun beskues. 

J.B.

Ragn-Sells kjøper HRR Miljø
Ragn-Sells AS har kjøpt 51 prosent av aksjene i Hamar-virksomheten 
HRR Miljø AS, og styrker dermed sin posisjon i Mjøsregionen. 

De to bedriftene har sammenfallende virksomhetsområder innenfor 
innsamling av avfall fra industri og næringsliv. Begge tilbyr også kontai-
nerutleie. På andre områder er de ulike, blant annet ved at Ragn-Sells 
også samler inn husholdningsavfall for en del kommuner. 

– Vi kompletterer hverandre også på andre felter, så avtalen kan gi po-
sitive synergieffekter og åpner spennende muligheter i drift og videre 
utvikling av HRR Miljø sitt gjenvinningsanlegg på Furnes, sier Bjørn 
Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells AS. 

Nedslagsfeltet for HRR Miljø er i hovedsak kommunene Hamar, Rings-
aker, Stange og Løten, samt noe mindre aktivitet i Gjøvik, Lillehammer, 
Elverum, Åmot, Tynset og Alvdal. Selskapet omsatte for rundt 110 mil-
lioner kroner i fjor og har hatt en solid utvikling de senere årene. HRR 
har også utviklet seg til å bli en spesialist i produksjon av miljøvennlig 
brensel. 

– Vi ser at det er store endringer i bransjen og at det er utfordrende 
å utvikle seg alene. Den synergieffekten vi nå får er den beste for å 
utvikle selskapet og markedsområdet videre. Eierne av HRR Miljø AS 
ser derfor Ragn-Sells AS som den beste partner for selskapet, sier Aage 
Kvernvolden. 

Ragn-Sells 12.07

 Bjørn Hoel, adm dir i Ragn Sells AS (t.v.) og Aage Kvernvolden, daglig leder i HRR Miljø.

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

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
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Prisfall for brunt papir og bølgepapp 
Prisen på skrapjern sank på begynnelsen av sommeren, men er nå på vei oppover 
igjen. Prisen på brunt papir og bølgepapp har falt kraftig i løpet av sommeren. 
Avsetningen av returflis er vanskelig. For de andre fraksjonene er det ingen ves-
entlige endringer.       

GLASS
Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass i bygnings- 
materialer, blant annet i byg-
ningsblokker. 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 innsamle-
de 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.

PAPIR OG PAPP
I det europeiske markedet 
har det vært relativt stabile 
priser for de fleste fraksjoner 
av returpapir, med unntak for 
brunt papir/ bølgepapp. Her har 
prisene variert mer, noe som 
skyldes variasjon i etterspør-
selen fra Kina. Produksjonen av 
papir og papp i Europa er også 
lavere enn normalt, det anslås 
en 20 prosent reduksjon i 
produsert mengde siden 2010. 
Brunt papir/bølgepapp har hatt 
en reduksjon i pris på rundt 
35 prosent fra mai til august. 
Gjennomsnittsprisen i august 
var i følge EUWID rundt 508 
kr/tonn. For hvitt papir med og 
uten trykk har det vært liten 
endring, med priser rundt   
900-1200 tonn.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et 
åpent internasjonalt marked. 
Prisene til gjenvinningsbe-
driftene vil til dels påvirkes 
av prisene på London Metal 
Exchange (LME), bortsett fra 
for jern som ikke er børsno-
tert. Prisene på LME var den 
29.8.2012 (omregnet til NOK) 
på kr. 11419,- per tonn for 
bly, kr 43860,- per tonn for 
kobber, kr. 10918,- per tonn 
for aluminium og kr 10696,- 
per tonn for sink.
Fra midten av mai, hvor prisen 
på skrapjern lå på kr. 1550 per 
tonn, sank prisen jevnt frem til 
begynnelsen av juli, hvor den 
var nede i kr. 1325 per tonn. 
Etter dette har prisen steget 
igjen, og nærmer seg nivået 
den var på i slutten av mai. Per 
15. august ligger prisen på kr. 
1475 per tonn (fritt levert Mo 
eller Oslo).

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmidde-
lindustri betaler miljøfôranleg-
gene 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 par-
kavfall, brukes som vekstjord 
og jordforbedringsmiddel. 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 spe-
sifikasjoner. 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 for opp 
til kr. 1,- per liter. 
 

PLASTEMBALLASJE
Det blir stadig mer plastembal-
lasje, noe som gjør det enda 
viktigere at denne kildesorte-
res og gjenvinnes. Mengden 
er beregnet til 138.887 tonn, 
og da er ikke 9.420 tonn EPS 
og 4.500 tonn plastemballasje 
som har inneholdt farlig avfall 
tatt med.

Fraksjonene som inngår i 
Grønt Punkts system for plas-
temballasje 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 godtgjørel-
se per tonn levert til gjenvin-
ning.

Grønt Punkt Norge har også 
avtaler med en rekke mottaks-
anlegg som samler inn og kom-
primerer EPS fra næringslivet. 
EPS gjenvinnes i Stavanger.

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

TREVIRKE
Salgsprisen på trebriketter som 
selges til flisfyringsanlegg kan 
ligge mellom 1000 -1500 kro-
ner per tonn. Avsetningen av 
returflis er vanskelig, men de 
som fortsatt tar imot betaler 
opp til 300 kroner per tonn. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. 
kr. 1,50 opp til kr. 3,50 per kg.

Prisen på brunt papir har falt gjennom sommeren og ligger nå på rundt 500 kroner 
pr tonn.
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Mengden glassemballasje økte med 4,2%  i 
2011 viser tall fra organisasjonen FEVE  
(The European Container Glass Federation) 
og forbruket er tross fortsatt vanskelige tider 
tilbake på nivået før finanskrisen.  Glass er 
fortsatt det ledende materiale til emballasje for 
øl, vin og brennevin, men vinner også terreng 
som emballasje for matvarer, spesielt for lokale 
og økologiske dyrkede produkter i de øvre 
prisklassene. Stadig flere etterspør slike varer  
– og vil gjerne ha dem emballert i glass.  
– En undersøkelse viser at glass er det 
foretrukne emballasjemateriale hos hele 74% 
av europeiske forbrukere, sier Stefan Jaenecke 
i FEVE. – Glass signaliserer trygghet og høy 
kvalitet, og glassemballasje er en garanti for at 
smak og næringsinnhold i produktet ivaretas 
best mulig, fortsetter han.

Også i Norge øker bruken av glassemballasje, 
for eksempel bruker de stadig flere 
mikrobryggeriene utelukkende glassflasker til 
ølet sitt. – Glass gir uendelige muligheter for 
elegant design, og vi vet jo at dette selger, sier 
markedssjef Jacob Smith i Syklus.  
– Mer glass ut på markedet gir også mer tilbake 
til gjenvinning. De som samler inn og håndterer 
returglass må være forberedt på at mengdene 
vil øke i tida framover, sier Smith.

Kraftig økning i bruken av glassemballasje


