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Fikk pessimistene rett?
Reglene for håndteringen av bygg- og riveavfall ble fra 2010 tatt 
ut av Forurensningsloven og lagt inn under Plan- og bygningsloven. 
En prinsipielt helt riktig endring, det er bra for aktørene i bransjen 
å kunne forholde seg til et regelverk og en myndighet. Men 
samtidig ble kravene om at det skulle foreligge avfallsplan og 
eventuelt miljøsaneringsbeskrivelse før igangsetting av tiltaket 
fj ernet. Det manglet ikke på advarende røster, men Statens 
bygningstekniske etat fastholdt at det ikke er naturlig å ha den 
slags forhåndsgodkjenning for avfall, så lenge det ikke fi nnes 
tilsvarende regler for andre områder innen bygghåndteringen. 
Etter de nye reglene kan kommunen etterspørre avfallsplan, 
miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport ved tilsyn.

Problemet er bare at dette 
så godt som aldri skjer (se side 
18). Med noen få hederlige 
unntak – blant dem Oslo – har ikke 
kommunene kompetanse, kapasitet 
eller rett og slett lyst til å følge 
opp dette regelverket. Dermed er 
det fortsatt fritt fram for aktører 
som tyr til kreative løsninger for 
håndteringen av BA-avfall. Mange 
entreprenører sier de stadig 
opplever å bli underbydd av såkalt 
useriøse aktører. Det er selvsagt 
betydelig lettere å svare det i en spørreundersøkelse enn å avlevere 
håndfaste bevis. Men spesielt for tyngre masser virker det sannsynlig 
at betydelige mengder havner utenfor godkjente mottak.

Men entreprenørene kan ikke få skylda alene. I tillegg til at 
regelverket ikke blir fulgt opp har det blitt stadig dyrere og mer 
komplisert å følge det. 

Det må for eksempel etableres klarere regler og fl ere mottak 
for lett forurenset betong. Når dette enten må mellomlagres i det 
uendelige eller kjøres mange mil til godkjent mottak er det ikke å 
undres over at massene forsvinner i stedet. Det må ikke stride mot 
alminnelig folkevett å følge regelverket og det bør heller ikke være 
uforholdsmessig dyrt.  Når reglene i tillegg heller ikke håndheves ved 
kontroller og tilsyn vil lovlydige aktører etter hvert føle at de får et 
idiotstempel i panna.

Byggebransjen har gjennom sine Nasjonale handlingsplaner vist 
initiativ for miljøforbedring og vilje til ansvar. Da bør i hvert fall ikke 
myndighetene legge kjelker i veien for dette arbeidet. Haugevis 
med høringsuttalelser advarte mot å fj erne kravet til avfallsplan før 
igangsetting, uten at det hjalp. Det bør nå være ettertrykkelig bevist 
fra fl ere bransjer at det såkalte egenkontrollsystemet har sine klare 
begrensninger. Om ikke tilsynsfrekvensen økes eller det innføres en 
tredjepartskontroll er vi redd det fortsatt vil være mye rivningsavfall 
som ikke fi nner veien til godkjente mottak. Men det er kanskje ikke et 
stort nok miljøproblem til at det vil bli prioritert?
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Når reglene heller 
ikke håndheves ved 
kontroller og tilsyn 
vil lovlydige aktører 
etter hvert føle at de 
får et idiotstempel i 
panna.

Forsida:
Mengdene BA-avfall øker og er trolig langt større enn offi  siell statistikk 
viser. Og få kommuner kontrollerer at dette avfallet virkelig havner der 
det skal. Foto Svein Wik, Scanpix.
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Den femte anbudsrunden om 
behandling av restavfallet 
fra husholdningene i Trond-
heim er nå i havn. En mer enn 
fi re års prosess endte med 
at Statkraft Varme as (SVAS) 
fi kk kontrakten. Avfallet vil 
dermed gå til forbrennings-
anlegget på Heimdal – slik det 
faktisk har gjort hele tiden.

Av Johs. Bjørndal

Knut Eirik Ballestad, daglig leder for 
Renholdsverket i Trondheim kan dermed 
pustet lettet ut. Endelig er en anbuds-
runde gjennomført uten at noen av de 
tapende tilbyderne har klaget eller at 
det har oppstått andre problemer. – Det 
ble denne gangen gjennomført en såkalt 
anbudskonkurranse med forhandlinger, 
slik Loven om off entlige anskaff elser åpner 
for ved kompliserte anskaff elser. Det var tre 
tilbydere, foruten SVAS var det Geminor og 
Norsk Gjenvinning Avfallshandel. Det ble 
forhandlet med alle tre – og de fi kk anledning 
til å forbedre tilbudet sitt to ganger. Jeg 
opplever at en slik prosess er noe mer robust 
enn de åpne anbudsrundene som har vært 
gjennomført tidligere, sier Ballestad. 

ENDELØS PROSESS
Og det kan han saktens si, hele fi re ganger 
har Trondheim gjennomført anbudskonkur-
ranser for behandling av restavfallet uten at 
det har resultert i at ny gyldig kontrakt kunne 
undertegnes. Ballestad rekapitulerer raskt: 
Første runde var tidlig i 2008, da avlyste 
Renholdsverket selv konkurransen fordi 
man fi kk greie på at forbrenningsavgiften i 
Sverige skulle fj ernes, og at det ville være 
mulig å oppnå lavere priser når dette var 
gjennomført.

I den neste runden, i 2009, vant Heimdal 
Varmesentral (som det da het), men Rekom 
klaget tildelingen inn for KOFA og fi kk 
medhold. Klagen gikk bl.a. på at miljøkriteriet 
var tillagt for stor vekt, 30% og 70% på 
pris. KOFAs underkjennelse var imidlertid 
ikke basert på dette, den gikk på formalfeil, 
at samme kriteriet var benyttet både for å 
kvalifi sere og evaluere.

Dermed var det duket for en tredje runde, 

der miljøkriteriet var justert ned til å veie 
20%. Den var ferdig gjennomført i februar 
2011 med SVAS som vinner. Da klarte 
ikke partene å få undertegnet kontrakten 
innenfor vedståelsesfristen og prosessen 
måtte kanselleres. 

GEMINOR OVERTOK LIKEVEL
Den fj erde runden, som ble gjennomført 
sommeren 2011, endte med en tildeling til 
Geminor. Den ble selvfølgelig også klaget 
inn for KOFA av den tapende anbyder SVAS, 
som mente miljøkriteriet måtte være feil 
formulert siden en anbyder som baserte seg 
på å frakte avfallet 90 mil kunne vinne over 
en med behandlingsanlegg på stedet. KOFA 
avviste imidlertid denne delen av klagen, men 
SVAS fi kk medhold i at Geminor ikke oppfylte 
kvalifi kasjonskravene fordi de ikke hadde 
dokumentert tilstrekkelig råderett over 
underleverandørenes kapasitet.

Dermed var det altså duket for en femte 
runde. Imens har Geminor hatt ansvar for 
Trondheims-avfallet, men formidlet det til 
SVAS’ anlegg på Heimdal. Dit det altså fort-
satt skal. I denne siste runden er forholdet 
miljøpris beholdt på 20/80, men det har altså 

vært forhandlet med tilbyderne underveis. 
Og Ballestad forteller at klagefristen denne 
gangen faktisk utløp uten at det innkom 
klager og at kontrakten ble undertegnet 15. 
mars.  Oppstart er allerede 1. april.

550 KRONER PR TONN
Ballestad forteller videre at prisen for restav-
fall fra husholdningene – anslått til 27.000 
årstonn – endte på 550 kroner pr tonn levert 
anlegget, mens det for de rundt 6.000 tonn 
fra byens gjenvinningsstasjoner må betales 
535 kroner pr tonn. – Noe prisforskjell var det 
mellom tilbyderene, men m ed modellen vi har 
benyttet ble resultatet av totalevalueringen 
veldig jevnt. Jeg hadde faktisk trodd at vi ville 
ende opp med enda lavere priser. Men det 
blir i hvert fall billigere enn hittil og det er 
godt endelig å ha en gyldig kontrakt. De siste 
årene har jo behandlingen av restavfallet i 
prinsippet vært en ulovlig direkteanskaff else, 
sier Ballestad. 

Kontrakten som nå er inngått gjelder for 
to år og med opsjonsmuligheter på 1+1 år. 
Så selv om opsjonsmuligheten benyttes vil 
kontraktsperioden bli kortere enn tiden det 
tok å få den på plass. 

Endelig avgjørelse for 
restavfallet i Trondheim

Knut Eirik Ballestad, daglig leder i Renholdsverket i 
Trondheim, har grunn til å smile etter at den endeløse 
anbudsføljetongen i Trondheim nå ser ut til å være 
over. 
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PORTRETTET

Høyres 
grønne komet

Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup holdt foredrag 
med tittelen «Hva blir opposisjonens avfallspolitikk etter 
valget i 2013» på MEF Avfallsdagene nylig. – Med dagens 
meningsmålinger er det kanskje noen andre som burde holdt 
det foredraget, startet han selvsikkert.

Av Johs. Bjørndal

Astrup uttrykte deretter skuffelse over 
at regjeringen likevel ikke vil fremme en 
stortingsmelding om avfallspolitikk og at 
det bør bli en oppgave for en ny borgerlig 
regjering.  

– Men er ikke avfall et område der det bare 
gjenstår noe småtteri før man er i mål og 
hvor det er liten politisk uenighet?

– Nei, jeg ser det ikke slik. Vi trenger 
en melding med en helhetlig tilnærming, 
som ser ulike sektorer i sammenheng. 
Avfallsbransjens rammebetingelser er 
samtidig både nærings-, energi-, landbruks- 
og finanspolitikk. Når for eksempel 
materialgjenvinningen nå går ned på grunn 
av overkapasitet på forbrenning viser 
det behovet for å se bransjen i en større 
sammenheng. Hvis jeg skal ta selvkritikk 
på vegne av politikerstanden – og det gjør 
jeg gjerne – så må det være at den ene 
hånden ikke alltid ser hva den andre gjør. 
Et eksempel som heldigvis er historie er at 
vi på den ene siden subsidierer utbygging 
av fjernvarmenett i de største byene, 
og på den andre siden lenge hadde en 
forbrenningsavgift som førte til at den 
viktigste innsatsfaktoren forsvant til Sverige 
på lange kontrakter. Heldigvis tok regjeringen 
til vettet og fjernet forbrenningsavgiften, 

den bør imidlertid stå som et skoleeksempel 
på manglende helhetstenkning og dårlig 
politikk. I tillegg finnes det uløste problemer 
som jeg ikke vil karakterisere som småtterier, 
vi trenger for eksempel å få fart på 
produksjonen av biogass og få på plass en 
fungerende innsamling av små EE-produkter. 
Men hovedsaken er at vi trenger en visjonær 
melding som tar inn over seg at avfall har 
blitt en viktig ressurs og en internasjonal 
handelsvare. 

– Ja, vi opplever jo nå i tillegg til stor 
eksport også økt import av avfall. Er begge 
deler greit?

– Ja, så lenge det dreier seg om sortert 
avfall som ikke kan materialgjenvinnes 
i hjemlandet, så mener jeg det. Mange 
europeiske land har mye deponiavfall 
og lite behov for varme. Det er da langt 
bedre at avfallet flyttes nordover for 
energiutnyttelse og vi bør kunne ta en 
rolle her. Men forutsetningen må være 
at importavfallet dekker et varmebehov. 
Det er jo svenskenes velutbygde 
fjernvarmesystem og dermed store 
varmebehov som gjør avfallshåndteringen 
deres så konkurransedyktig. Akkurat nå har 
vi et umodent fjernvarmemarked i Norge og 
et modent marked i Sverige, der nedbetalte 

anlegg med høy energiutnyttelse kan tilby 
bedre betingelser enn våre nye anlegg 
med lav energiutnyttelse. Men løsningen 
er ikke eksportforbud, vi trenger et felles 
avfallsmarked med Sverige. Konkurranse er 
i utgangspunktet positivt for utviklingen 
av bransjen i begge land. Og i mange deler 
av Norge er det ikke grunnlag for å benytte 
avfall til brensel og fjernvarme, da er eksport 
til Sverige et bedre alternativ. 

Nikolai Astrup innledet sitt foredrag hos 
MEF med å vise til at avfallsveksten i den 
vestlige verden har vært betydelig mindre 
enn den økonomiske veksten og påpekte 
blant annet at de siste 50 årene har verdien 
av USAs økonomi tredoblet seg , men den 
fysiske vekten av økonomien har ikke økt 
i det hele tatt. – Dette betyr at vi utnytter 
råvarene mer effektivt og at vårt forbruk i 
større grad er rettet mot tjenester framfor 
varer, sa han.

– Betyr ikke dette at frykten for 
råvaremangel er overdrevet, og at det vil 
finnes nye ressurser eller substitutter når en 
knapphet oppstår?

– At høye priser virker og får fram 
alternativer vet vi. Men verdens befolkning 
har økt fra 2,5 til 7 milliarder i løpet av de 
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PORTRETTET

siste 50 årene. Det betyr at stadig fl ere 
mennesker skal dele på stadig knappere 
ressurser for å få dekket sine behov. Jeg tror 
ikke på ressursknapphet i morgen, men vi er 
forpliktet til å økonomisere. Og når avfallet 
først er oppstått bør vi materialgjenvinne det 
som er mulig. Utfordringen er å gjøre dette 
så eff ektivt og lønnsomt som mulig. 

– Enkelte vil si at avfallspolitikken har vært 
fokusert på symbolhandlinger med marginal 
miljøeff ekt.

– Jeg er fullt klar over at det fi nnes 
ordninger – for eksempel materialgjenvinning 
av husholdningsplast – som koster mye 
og der miljøgevinsten er omdiskutert. Vi 
skal selvfølgelig ta tak i slikt, men vi kan 
ikke forvente at nye løsninger og umoden 
teknologi viser lønnsomhet over natta. Men 
se på solenergien, på tre år har kineserne 
revolusjonert bransjen og gjort energiformen 
konkurransedyktig uten subsidier mange 
steder i verden. 

– Men markedsøkonomien trenger litt 
hjelp?

– Ja, vi må akseptere at miljøvennlig 
teknologi trenger noen hjertestartere. 
Og så må jo vi politikere sørge for at det 
lønner seg å velge miljøvennlig. Klima- og 
miljøutfordringene i verden skyldes tidenes 
markedssvikt: At det er for billig å forurense 
og for dyrt å være miljøvennlig. For å bøte på 
dette må vi bruke de verktøyene vi har, blant 
annet avgiftssystemet. Samtidig kan det ikke 
bare brukes pisk, det må være noen gulrøtter 
også. Vi ser jo at dette virker, vi har verdens 
beste vilkår for el-biler og antall el-biler i 
Norge ble doblet i løpet fj oråret.

Nikolai Astrup karakteriserer seg selv 
som teknologioptimist. Redusert forbruk 
har han derimot mindre tro på. – Vi redder 
ikke verden ved å dusje kortere og ta på oss 
kofte, for å si det med Kristin Halvorsen. 
Jeg har ingen tro på at nordmenn eller noen 
andre vil redusere sin levestandard frivillig. 
Du kan jo spørre grekerne eller spanjolene 
om de synes det har vært en god opplevelse. 
Det vi bør arbeide for er et smartere og mer 
miljøvennlig forbruk. 

– Da har du kanskje heller ikke så stor tro 
på avfallsreduksjon?

– Det viktigste er å utvikle bedre 
gjenvinningsordninger som bringer avfallet 
tilbake i ny produksjon. Men avfallsreduksjon 

bør ikke glemmes, særlig synes jeg det bør 
arbeides for å redusere den omfattende 
kastingen av mat. Men jeg tror som sagt 
ikke at avfallsreduksjon vil komme som en 
konsekvens av redusert 
levestandard. Da tror jeg mer 
på ny teknologi og smartere 
løsninger.

– Diskusjonen i avfalls-
Norge handler mye om 
hvem som skal gjøre 
hva. Vil Høyre oppheve 
kommunenes monopol på 
innsamling og behandling av 
husholdningsavfall?

– Jeg tror ansvaret fortsatt 
skal ligge hos kommunene, men jeg tror 
stadig fl ere kommunepolitikere vil innse 
at avfallshåndtering i stor skala ikke ligger 
innenfor deres kjernekompetanse, for å si 
det forsiktig. I dag ser vi at mange kommuner 
tar på seg store industriprosjekter med 
betydelige kapitalbehov og risiko – med 
helt andreforutsetninger enn private 
markedsaktører legger til grunn. Dersom det 
fører til ubalanse i markedet – og at private 
aktører som driver etter sunne økonomiske 
prinsipper fortrenges til fordel for et off entlig 
system der økonomi kommer i annen rekke, 
er det uheldig. Jeg er derfor glad for at både 
ESA og Konkurransetilsynet har slått fast 
at norske avfallsselskaper må skille klarere 
mellom monopol- og næringsvirksomhet.

– Høyre er ikke først og fremst kjent som 
noe miljøparti. Men jeg regner med at du 
mener folk som er opptatt av miljøet trygt 
kan stemme på partiet?

– Ja, som miljøpolitisk talsmann føler jeg 
det som mitt ansvar at Høyre har en ambisiøs 
og forpliktende miljøpolitikk. Og det har vi. 
Gjennom to klimaforlik har vi nå presset 
regjeringen til å skjerpe klimapolitikken 
betydelig. Høyre tok også initiativet til 
Norges internasjonale skogsatsing i 2007. 
Også innenfor klassisk naturvern er vi 
ambisiøse. Vi vil ha fortgang i opprydning av 
miljøgifter i norske fj order og havner og vi vil 
ha mer penger til frivillig skogvern i Norge.  
Det er god konservativ politikk å forvalte 
ressursene slik at de kommer framtidige 
generasjoner til gode. Dette perspektivet 
gjelder ikke minst klodens naturressurser. 
Sjur Lindebrække (Høyre-formann 1962-70, 
red.anm.) fremhevet allerede på 60-tallet 
at miljøvern er et område der konservativ 
politikk virkelig kommer til sin rett. Og det er 

vel ingen som påstår at Børge Brende gjorde 
noen dårlig jobb som miljøvernminister.

– Det er vel ikke utenkelig å følge i hans 
fotspor?

– Du er nok fullt klar over 
at slikt ikke er opp til meg å 
avgjøre.

Nikolai Astrup er 34 år, 
har sittet på Stortinget 
siden 2009 og ble i fj or 
valgt som leder i Oslo 
Høyre. Han forteller at alle 
landets Astruper er i slekt, 
etterkommere etter den 
danske fogden Niels Astrup 

som innvandret fra Danmark til Vestlandet på 
1600-tallet. – Mange av hans etterkommere 
ble prester, forteller Astrup. Men en ble 
altså maler, Nikolai Astrups navnebror er 
bestefarens tremenning. 

– Jeg har arvet navnet, men ikke et snev av 
de kunstneriske evnene, sier han muntert.

Dagens Nikolai Astrup er derimot 
oppvokst i Oslo, men har gått et par år på 
skole i Sveits og studert politikk i London. 
Fra 2001-08 var han redaktør for det 
konservative tidsskriftet Minerva. Som 
politiker har han foruten miljø markert seg 
som en ivrig EU-tilhenger og forkjemper 
for alternative behandlingsmetoder for 
tunge heroinmisbrukere.  Når dette leses har 
mannen trolig blitt tobarnsfar.  Han følger 
naturligvis Oslos nye kildesorteringsopplegg 
til punkt og prikke. 

Og han er særdeles lite fornøyd med den 
rødgrønne regjeringens klimapolitikk: 
– Regjeringen har lagt fram to 
klimameldinger. Begge ble slaktet av 
miljøbevegelsen fordi de var lite konkrete 
og forpliktende. Vi har bidratt til kraftige 
forbedringer i klimaforlikene i 2007 og 
2012. Selv Fremskrittspartiet har større 
ambisjoner enn regjeringen. Og det som er 
vedtatt i klimaforlikene er heller ikke fulgt 
opp. Vi venter fortsatt på strategien for 
biogass, på nye støtteordinger for utfasing 
av fyring med fossil olje og på styrking av 
forskningssentrene for miljøvennlig energi. 
Det er rett og slett for lite samsvar mellom 
det som sies om alvoret i klimautfordringene 
og det som faktisk blir gjort, avslutter Nikolai 
Astrup. 

“
…det er for billig å 
forurense og for dyrt 
å være miljøvennlig.
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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 og 
trader, gir deg trygghet for både miljø og økonomi
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“Vestlandsopprør” i Avfall Norge
Avfallsselskapene på Vestlandet med BiR i spissen ønsker ikke at Avfall Norge skal drive 
næringspolitikk, men være en forening for alle aktører i bransjen, «som skal arbeide 
for en rasjonell og eff ektiv avfallshåndtering». Dette er formuleringen i et forslag til 
vedtektsendring som er ført i pennen av BiRs direktør Steinar Nævdal.

Av Johs. Bjørndal

Nævdal sier BiR har hatt dette standpunktet 
i ti år, men har tatt tak i problemstillingen 
igjen det siste halvåret. – Norge er ikke større 
enn at vi bør ha en felles bransjeorganisasjon, 
men det blir vanskelig hvis denne skal ha 
en klar næringspolitisk profi l. Vi mener de 
off entlige selskapenes næringspolitiske 
interesser bør ivaretas av KS Bedrift, slik 
Norsk Industri ivaretar de private, sier 
Nævdal.

INTERESSEPOLITISK AKTØR
I brevet som følger vedtektsendringene 
framholdes at Avfall Norge ikke har tatt inn 
over seg konsekvensene av at foreningen er 
åpen for alle, noe som skjedde gjennom en 
endring av formålsparagrafen i 1994. 

Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor 
Avfall Norge opptrer, (eller ønsker å opptre) 
som interessepolitisk aktør i forhold til 
rammer som gjelder den virksomheten som 
drives innenfor området hvor det er tildelt 
enerett i kommunal regi. BIR mener at det er 
problematisk at aktører som driver ordinær 
næringsvirksomhet inn mot-, og i overlapp 
med grensene for eneretten, skal få innsyn 
i hvordan de kommunale virksomhetene 
innretter seg i forhold til rammer og krav på 
dette område, heter det i brevet.

FLERE SELSKAPER BAK
Og videre heter det: BIR mener Avfall Norge i 
første rekke bør være et åpent og kompetent 
faglig forum hvor medlemmene kan ta 
opp og diskutere faglige utfordringer og 
utvikling. I saker hvor medlemmene har felles 
interesser bør Avfall Norge også kunne drive 
interessepolitikk ovenfor myndigheter og 
andre premissleverandører.

 – Flere andre selskaper på Vestlandet og 
i midt-Norge har samme tilnærmingen, sier 
Nævdal.  

Og forslaget til vedtektsendringer er 
utstyrt med et vedlegg der det framgår at 
Fjell Vann Avløp og Renovasjon, Haugaland 
Interkommunale Miljøverk, Indre Hordaland 
Miljøverk, IVAR, Nordhordland og Gulen 
Interkommunale Renovasjonsselskap, 
Sunnfj ord Miljøverk og Sunnhordaland 
Miljøverk støtter den foreslåtte endringen. 
Men om forslaget kan samle nok støtte 
til å bli vedtatt blir neppe klart før på 

Steinar Nævdal i 
BiR mener Avfall 
Norge bør være en 
organisasjon for hele 
avfalls-Norge og 
ikke drive nærings-
politikk på vegne av 
de off entlige eide 
selskapene. 

Men det er styre-
leder Pål A. Som-
mernes dundrende 
uenig i. 
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“Vestlandsopprør” i Avfall Norge

“
– Norge er ikke 
større enn at vi 
bør ha en felles 
bransjeorganisasjon…

ET GRØNT 
PUNKT FOR 
FREMTIDEN
Til sammen sørger Grønt Punkt Norges 
medlemmer for at Norges CO2-utslipp 
reduseres med mer enn 350 000 tonn 
hvert år gjennom  effektive gjen vinnings-
løsninger. Sørg for at din bedrift er med 
på nærings livets  emballasjedugnad og 
tar vare på miljøet for fremtiden.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar
Kontakt oss på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00

Avfall Norges generalforsamling, som 
avholdes i Ålesund 4. juni, i tilknytning til 
Avfallskonferansen. 

SKUFFET OVER UTÅLMODIGHETEN
Avfall Norge har de siste årene, med Håkon 
Jentoft som direktør og Pål A. Sommernes 
som styreleder, som kjent arbeidet mye med 
næringspolitikk. Jentoft er på vei over i en 
annen stilling, men Sommernes kommenterer 
utspillet fra BiR slik: – Vi i Avfall Norge er 
hele tiden interessert i å forbedre oss, og 
hovedstyret igangsatte i fj or sommer et 
organisasjons- og utviklingsprosjekt. Her 
ser vi på alle deler av aktiviteten, det ble 
også gjennomført en spørreundersøkelse 
hos medlemmene i fj or høst. Resultatene av 
denne ble presentert på høstmøtet og viste 
at et stort fl ertall var fornøyd med måten 
Avfall Norge ble drevet på. For å imøtekomme 
mindretallets ønske om endringer ble det 
likevel nedsatt et strategiutvalg, med Bård 
Jørgensen fra Remiks som leder.  Dette 
utvalget – der Steinar Nævdal for øvrig er 

en av fem medlemmer  – skal legge fram sin 
anbefaling for hovedstyret i løpet av mars.  
Men enkelte har altså ikke hatt tålmodighet 
til å vente på denne prosessen og i stedet 
kjørt sitt eget løp. Det er jeg skuff et over.

– FAGKUNNSKAP GIR 
GJENNOMSLAG
Sommernes sier videre at 
han ikke tror på strategien 
med å spre ressursene på 
fl ere organisasjoner. – Det 
er nødvendig med en 
tett integrering mellom 
fag og interessepolitikk 
for å få gjennomslag, det 
er det som gir troverdighet. 
Vi lyktes med å få fj ernet 
sluttbehandlingsavgiften på forbrenning 
og vi blir hørt i vårt  proaktive arbeid med 
avfallsstrategien. Dette har gått hånd i hånd 
med en faglig oppbygging, blant annet av 
kursaktiviteten. Og vi har ingenting å skjule 
– alt Avfall Norge står for og mener fi nnes i 

tilgjengelige dokumenter. Argumentet om 
at private medlemmer får innsyn i hvordan 
kommunale virksomheter innretter seg er 
derfor meningsløst, mener Sommernes, 
som også sier at KS er et stort system der 

avfallsspørsmål kanskje ikke 
alltid vil ha hovedprioritet. Han 
frykter at en splitting av fag 
og interessepolitikk kan gi et 
uheldig fokus på konfl ikter. – Det 
er jo ikke bare off entlige og 
private virksomheter som kan 
ha motstridende interesser. 
Vi har også forholdet mellom 
medlemmer som forvalter og 
bestiller og de som utfører. 

Vedtektsforslaget skaper 
usikkerhet om Avfall Norges 

framtid og vi risikerer at det som er bygget 
opp forsvinner igjen, sier Sommernes.

Han legger til at initiativet fra BiR ikke 
påvirker den pågående prosessen med å 
fi nne Håkon Jentofts etterfølger. 
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Henrik Lystad ble konstituert 
som direktør i Avfall Norge fra 
midten av mars. Han lover å 
sørge for kontinuitet og fort-
satt trykk både på faglige og 
næringspolitiske saker.

Av Johs. Bjørndal

Stilingen som Håkon Jentofts etterfølger er 
når dette skrives ennå ikke utlyst, så alt tyder 
på at Henrik Lystad vil bære direktørhatten 
et halvt års tid framover. Han forteller at 
Avfall Norge i denne perioden vil fortsette 
sitt målrettede arbeid for faglig utvikling, 
kompetanseheving og bedre rammevilkår for 
avfallsbransjen.

AVVENTER UTVALG
Når det gjelder problemstillingen på de fore-
gående sider – om hva Avfall Norge skal være 
i framtida – sier Lystad følgende: 
– Både Klif og MD gir uttrykk for at de setter 
pris på å kunne samarbeide med en organi-
sasjon som kan gi faglige innspill. For øvrig 
henviser Lystad til det såkalte OU-prosjektet 
(organisasjonsutvikling), og at et strategiut-
valg skal legge fram sin innstilling for Avfall 
Norges besluttende organer i løpet av våren. 
– Dette har vært en omfattende og medlems-
styrt prosess som vi håper vil munne ut i den 
beste veien videre for Avfall Norge og våre 
medlemmer, sier han. Dette vil Kretsløpet 
selvfølgelig komme tilbake til. 

DEPONIAVGIFT OG FARLIG AVFALL
I mellomtida fortsetter arbeidet med uløste 
problemer og for bedre rammebetingelser. 
 – I 2013 vil vi blant annet arbeide for å få 
fram at deponiavgiften er et virkemiddel som 
har utspilt sin rolle, og at den bør fj ernes. Så 
lenge det ikke er lov å deponere nedbrytbart 
avfall, ser vi ingen grunn til at det avfallet 
som ikke har andre sluttbehandlingsalter-
nativer enn deponi skal avgiftsbelegges. Vi 
klarte gjennom felles innsats å få fj ernet 
forbrenningsavgiften og mener vi har gode 
argumenter også nå, sier Lystad.

– Farlig avfall er også et prioritert 
satsingsområde i 2013. Vi har satt i gang et 
prosjekt som vil gjøre forsøk med å behandle 
klorparafi nvinduer  –  altså skille glass 
og rammer – ved de kommunale motta-

kene. Neste skritt vil være å gjennomføre 
prøvebrenning av rammene i et ordinært 
avfalls forbrenningsanlegg.  Målet er en mer 
kostnadseff ektiv håndtering som er tilpasset 
de økte mengdene nye typer farlig avfall som 
dagens regelverk gir.

MØTEPLASS FOR BRANSJEN
I tillegg nevner Lystad produsentansvars-
ordningene, der det forhandles med retur-
selskap om blant annet avtale for glass- og 
metallemballasje og der Avfall Norges syn er 
at kommunene skal få dekket sine kost-
nader. Når det gjelder kompetanseheving og 
-spredning , så har Avfall Norge styrket   sin 
kursvirksomhet kraftig i løpet av de siste to 
årene. – De nye kursene rettet mot operatører 
er en stor suksess, her traff  vi tydeligvis et 

behov i bransjen. Også mellomlederkursene 
som arrangeres i godt samarbeid med MEF 
har vært meget vellykkede og nytt kurs 
lanseres nå på Østlandet til høsten, sier 
Lystad. 

En stor kommunikasjonskampanje for 
2014 rettet mot farlig avfall og avfall med 
miljøgifter i husholdningene skal legges fram 
mot generalforsamlingen i juni, og detaljplan-
legges etter det, hvis den blir vedtatt.  

Henrik Lystad avslutter med å si at han 
er glad for å arbeide i en åpen organisasjon 
der det er lov å tenke høyt. – Vi har stort 
engasjement og høy motivasjon både hos 
medlemmer og medarbeidere. Det er vi svært 
glade for, sier påtroppende direktør Henrik 
Lystad. 

Henrik Lystad tar over i 
Avfall Norge

Henrik Lystad er glad for at organisasjonen der han 16. mars overtar roret har motiverte medarbeidere og 
engasjerte medlemmer
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Nyhet!
Ny containerpartner

Markedsleder i Sverige

Med lettere container folger storre last!

Med lettere container  
følger større last!

FORSTERKET CONTAINER FRA NAMDAL RESSURS
Supersterk og lett container i høyfaststål bedrer utnyttelsen av volumet.

Nytt design reduserer luftmotstanden og bedrer transportøkonomien. 

Produseres i hypermoderne fabrikkfasiliteter. ISO-sertifisert produsent og 

partner. Egen transportflåte for trygg og sikker levering.

Den nye generasjonen containere!
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Vikingstad er styremedlem i MEF’s avdeling 
for avfallshåndtering og gjenvinning, og delte 
sine erfaringer på MEF Avfallsdagene. 
– Få har motforestillinger mot at papir eller 
andre gjenvinningsfraksjoner sendes til østen.  
Men med restavfallet er det annerledes, det 
skal helst være kortreist. For enkelte er det 
visst viktigere hvor restavfallet havner enn 
hvor mye som går til materialgjenvinning. 
Men i det lange løp vil det være markedet 
som avgjør hvor hovedstrømmene går, enten 
det dreier seg om avfall til material- eller 
energigjenvinning, sa Vikingstad.

FORTSATT LAVE PRISER…
Forbrenningskapasiteten i Norge økte med 
62 % fra 2007 til 2011, da 1,3 millioner 
tonn ble forbrent i Norge. Men samtidig økte 
eksporten til 7-800.000 tonn og behand-
lingsprisene falt betydelig. – I dag er det mulig 
å få levert restavfall til forbrenning for 350 
kroner pr tonn i Sverige og rundt 480 kroner 
pr tonn i Norge, sa Vikingstad, og hadde liten 
tro på noen vesentlig prisøkning. – Sverige vil 
fortsatt ha en overkapasitet på et par millioner 
tonn i forhold til landets eget avfall. Jeg stiller 
spørsmål til hvor lenge de norske anleggene 
kan opprettholde en høy pris for eiernes eget 
avfall. Vi har allerede sett at linjer har blitt 
stengt ned og at forholdsvis nye anlegg har 
måttet ta store nedskrivninger, sa han. 

…MEN ENGLAND KAN BLI 
REDNINGEN
Men Vikingstad mente økt import fra Stor-
britannia kan forhindre at fl ere må stenge 
butikken. –  Her fi nnes store mengder avfall  
med  en kvalitet som passer godt i forbren-
ningsanleggene. Dette avfallet kan danne et 
”gulv” for behandlingsprisene  i Norden, mente 
Vikingstad. Fra april i år vil den engelske depo-
niavgiften øke til 80£ pr tonn, i tillegg kommer 
en leveringsavgift på 10-20£. Men transport-
kostnadene gjør at behandlingsprisene ikke 
kan bli all verden. – Men dette avfallet fi nnes i 
store mengder,  har god kvalitet og kan leveres 
når anleggene kan utnytte det, sa Vikingstad.  
Som tidligere omtalt har Geminor  etablert et 
eget datterselskap i  England. 

IMPORT PUNGTERTE FLISMARKEDET
Vikingstad forklarte også  hvordan en halv 
million tonn engelsk rivningsfl is (RT-fl is) 
årlig fra England til Sverige hadde ødelagt 
markedet for norsk fl is. – Prisene økte fra 
2009 til 2011 og man fi kk levert omtrent 
hva som helst.  Men etter at importen fra 
England tok til har prisen falt med 20-30% 
og kvalitetskravene er vesentlig skjerpet. 
Prisen er fortsatt synkende og dekker i dag 
ikke kostnadene til opparbeiding og transport,  
sa Vikingstad, som ikke så bort fra at norsk 
rivningsfl is i framtida delvis ville havne i regu-

lære avfallsforbrenningsanlegg. 
Markedet for avfallsbrensel framover kan 

påvirkes av stengere krav til utsortering, og 
av høyere energipriser. Men Kjetil Vikingstad, 
som ifj or omsatte for 300 millioner med 11 
ansatte, tror ikke det vil bli mindre behov 
for folk som kobler avfallsbesittere med 
behandlingsanlegg i inn- og utland.

Kjetil Vikingstad, medeier og daglig leder i avfalls megler 
 Geminor, sto for eksport av rundt 500.000 tonn brennbart 
restavfall ifj or. Han tror denne trafi kken vil fortsette, men at 
engelsk deponiavfall kan sørge for full kapasitetsutnyttelse 
ved norske  forbrenningsanlegg.                                                              

Av Johs. Bjørndal

– Britisk avfall vil stabilisere prisen

Lossing av båttransportert 
engelsk avfall ved Borg havn. 

Kjetil Vikingstad i Geminor har eksportert mye norsk 
næringsavfal til sementindustrien i Danmark. Nå 
er han også klar for å bistå med import av engelsk 
deponiavfall.
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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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– Mye mer byggavfall enn 
statistikken viser
Ifølge SSB ble det i 2010 
generert drøye halvannen 
million tonn byggavfall. Eirik 
Wærner, leder for det såkalte 
NHP-nettverket, mener det 
reelle tallet ligger adskillig 
høyere. – Vi tror det genereres 
omtrent det dobbelte og tar 
vi med anleggsavfall fra tiltak 
som i dag ikke omfattes av 
statistikken er tallet trolig 
rundt fem millioner tonn årlig, 
sa han.  

Av Johs. Bjørndal

Wærner har arbeidet med byggavfall i 
flere tiår, og sammen med Rolf Andrè 
Bohne fra NTNU har han nå vurdert 
nåværende byggavfallsmengder, utviklingen 
framover og hva som kan gjøres for å 
øke materialgjenvinningen av byggavfall 
til EU-kravet på 70%. Dette materialet 
presenterte de to på Byggavfallskonferansen 
2013. – SSB`s statistikk er basert på 
innleverte sluttrapporter fra prosjekter der 
det kreves avfallsplan. Dermed omfattes 
kun byggemeldingspliktige tiltak, altså ikke 
tilbygg under 50 m², uthus mindre enn 70 m2 

og driftsbygninger i landbruket under 1000 
m2.  i tillegg er volumet fra rehabilitering 
beregnet. Veldig mange tiltak omfattes 
dermed ikke, vi tror også at tallene som 
brukes for avfallsmengder pr m² er for lave 
både for bygging, rehabilitering og riving, sa 
Wærner. 

FEM MILLIONER TONN?
I sine beregninger har Wærner og Bohne 
økt avfallsmengden som genereres ved 
nybygging fra 35 til 45 kg/m², økt de 
beregnede mengdene fra rehabilitering med 
20% og økt avfallsmengdene for riving fra 
500 til 700 kg pr m².  Anleggstiltak som ikke 
er omfattet av Plan- og bygningsloven – det 
dreier seg blant annet om veiprosjekter, 
kollektivtrafikk og kraftanlegg –  er lagt 
inn med til sammen 870.000 tonn tunge 

masser og 54.000 tonn farlig avfall i form 
av impregnert trevirke. Dermed kommer 
totalen opp i drøye 2,9 millioner tonn, altså 
omtrent det dobbelte av SSB’s tall. – Men ser 
vi på statistikk fra andre land er det grunn til 
å tro at det reelle tallet er mer enn et tonn 
pr innbygger årlig, det vil altså si minst 5 
millioner tonn BA-avfall årlig, sa Wærner.

OG MENGDENE VIL FORTSATT ØKE
I tillegg tror Wærner og Bohne at avfalls-
mengdene vil ha en tiltagende økning fram 
mot 2020. – En økende befolkning og en 
aldrende boligmasse tilsier en betydelig økt 
nybygging, mer riving og en fortsatt høy 
rehabiliteringsaktivitet. Vi tror også på økt 
riving av næringsbygg, spesielt i de store 

byene, som følge av endrede 
funksjons- og energikrav og 
kostnadsutvikling, sa Rolf Andrè 
Bohne. Avfallsøkningen vil komme 
innenfor fraksjonene gips, glass, 
isolasjon, plast og metall, mens 
det forventes en svak relativ 
nedgang for fraksjonene tre og 
tegl. 

For å få opp materialgjenvin-
ningsprosenten på BA-avfall er 
det først og fremst en bedre 
utnyttelse av de tunge massene 
som skal til, men de to mente også 
at det burde iverksettes tiltak for 
å få mer plast, glass og gips til 
materialgjenvinning.

Byggavfallsveteranen Eirik Wærner mener 
det er langt mer byggavfall enn det som 
framkommer gjennom SSB-statistikken.



Men kommer avfallet dit det skal?
Randi Aamodt, næringspolitisk 
rådgiver i MEF, har spurt 
bygge- og riveentreprenørene 
i foreningen om håndteringen 
av byggavfall. Svarene, 
som ble presentert på MEF  
Avfallsdagene,  var ikke 
spesielt oppløftende. 

Av Johs. Bjørndal

Miljøkartlegging er som regel ikke utført, og 
verken kommuner eller byggherrer følger opp 
avfallshåndteringen. Og mange har opplevd 
å tape anbud til useriøse aktører som gir 
blaff en i regelverk og sortering.

Nå skal det sies at de 70 entreprenørene 
som svarte stort sett ikke har riving som 
hovedgeskjeft, samlet utgjorde ikke 
riveaktiviteten deres mer enn rundt 25 
millioner kroner i 2012. Men slike selskaper 
står like fullt for mye av både bygge- og 
rivevirksomheten i landet, så svarene har 
interesse. Som fi gurene til høyre viser 
opplever de fl este at kildesorteringen på 
byggeplassen går greit. Derimot foreligger 
det som regel ingen miljøkartlegging 
før riving, kontrollen er fraværende og 
sluttrapporter blir som regel ikke fulgt opp. 
Og hele 42 % svarer at de ofte opplever å 
tape anbud til fi rmaer som bryter regelverket. 
Her manet imidlertid Aamodt til litt 
forsiktighet. – Det er adskillig lettere å krysse 
av for at dette skjer enn å faktisk bevise det. 

Men svarene gir i hvert fall en indikasjon på 
en del aktører ikke gjør det de skal. 

Hun vartet også opp med en del sitater fra 
entreprenørenes besvarelser. Her kom det 
fram klare synspunkter om at det foregår 
«mye rart» og frustrasjon over myndighetens 
manglende oppfølging. “

Vi kjenner til at i enkelte 
prosjekter så er prisen så lav, 
at vi med sikkerhet vet at 
pristilbudet umulig kan dekke 
deponiavgiften.»

Hvor ofte har det i dine riveoppdrag blitt foretatt 
miljøkartlegging før anbudsutsendelse?

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



– Utrolig at myndighetene lar 
det skure og gå
Oddvar Steinsholt er prosjekt-
sjef i selskapet PeWe Entrepre-
nør, som har spesialisert seg på 
riveoppdrag. Han er rystet over 
myndighetenes manglende 
oppfølging av BA-avfallshånd-
teringen.

Av Johs. Bjørndal

– Vi har hatt tre tilsyn på 200 riveoppdrag, 
det synes jeg er utrolig dårlig. Det var taktisk 
selvmord å gå vekk fra ordningen der det 
krevdes miljøkartlegging og avfallsplan 
før igangsetting, nå er det igjen fritt fram 
for enkle løsninger og useriøse aktører. 
Kommunene må be om innsyn i forkant slik 
regelverket åpner for, og de må føre tilsyn. 
Respekten for lovverket brytes ned når det er 
lett å slippe unna med snusk. Et konsekvent 

håndhevet regelverk er motiverende og øker 
bransjens anseelse utad. For ikke å snakke 
om at det gir miljøgevinst, det er jo faktisk 
poenget med det hele, sa Steinsholt på MEF 
Avfallsdagene. Han etterlyste også klarere 
og mer fornuftige regler for disponering av 
lavforurenset betong. – Det kan umulig gi 
noe godt miljøregnskap å kjøre 10.000 tonn 
lavforurenset betong fra Arendal til Skien 
fordi nærmeste godkjente mottaksplass 
ligger der. Det bør bli bedre muligheter for 
ombruk, sa Oddvar Steinsholt.

BA-AVFALL

– Myndighetene er åpenbart ikke interessert i å føl-
ge opp hva som skjer med BA-avfallet, sa en lettere 
oppgitt Oddvar Steinsholt i PeWe Entreprenør.

 

 

 

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

Terminator avfallskvern kverner det mest 
krevende avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, kapasitet, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet kjennetegner Terminator 
Avfallskvernene fra Komptech 

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

Vi Gratulerer Waste 
Processing & Recycling AS 
Med TERMINATOR 6000 S 
Mobil Avfallskvern! 



Avfall og gjennvinning

grønn rente

MILJØGEVINST

Mer om grønn rente på  
www.kommunalbanken.no

+
=



20 |                            | nr 2 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

AVFALLSPOLITIKK

– Verden går neppe 
tom for råvarer
Økonomen John Høsteland, nå rådgiver i Guardian Corporate, 
serverte kanskje ikke det budskapet forsamlingen ville høre 
under sitt foredrag på MEF Avfallskonferansen. – Knapphet 
og høye priser fører alltid til at det settes inn ressurser på å 
fi nne mer og på økt produksjon. Dermed synker prisene igjen, 
sa han.

Av Johs. Bjørndal

–  Mange mener at vi har nådd den såkalte 
peak, altså passert produksjonstoppen  for 
en rekke råvarer. Men ser vi historisk på det 
så har høye priser alltid ført til at tilbudet 
øker og at prisene igjen synker, eller til 
substitusjon, sa Høsteland og viste denne 
sammenhengen for en rekke råvarer. Blant 
disse var fosfor, gjenvinning av dette 
grunnstoff et er jo en viktig begrunnelse 
for biologisk behandling av matavfallet.  
– Etter at mange årtiers overkapasitet i 
produksjonen var over i 2006 steg prisene 
vesentlig, med den følge at nye områder 
ble undersøkt. I dag kan vi slå fast at 
tilgangen på fosfor ikke er begrenset, 
det fi nnes mer enn 200 milliarder tonn 
og de største reservene ligger i Afrika, sa 
Høsteland. 

Riktig nok fi nnes det kurver som 

kan tyde på at 150 år med fallende 
råvarepriser tok slutt rundt 2000. Men 
Høsteland mente det var den voldsomme 
etterspørselsveksten i Kina som førte til 
økte priser for mange råvarer. – Nå har 
kineserne også økt sin egen produksjon 
tilsvarende eller mer, og prisene har 
falt igjen, sa han. Høsteland  viste også 
hvordan de siste årenes høye oljepris har 
utløst en voldsom ny leteaktivitet, ikke 
minst i USA, og spådde en lavere oljepris 
når denne aktiviteten etter hvert gir resul-
tater. – Økt forbruk gir ikke nødvendigvis 
økte priser, det er forholdet mellom tilbud 
og etterspørsel som avgjør. Det har for 
eksempel  aldri vært fraktet større volumer 
over de syv hav enn nå, men fraktratene 
har likevel aldri vært lavere, avsluttet John 
Høsteland. 

Nytt bio-
gassanlegg på Hå

Cambi har blitt tildelt kontrakten på 
teknologien i et nytt biogassanlegg 
i Hå kommune utenfor Stavanger. 

Anlegget er planlagt som et 
multi-avfallsanlegg, til å begynne 
med skal anlegget behandle slam 
fra kloakkrenseanlegg, men senere 
også matavfall og fl ytende avfall. 
Det vil behandle slam og matavfall 
fra fl ere kommuner i området, med 
en foreløpig kapasitet på rundt 
11 000 tonn tørrstoff  i året. Men 
det tas  høyde for en dobling 
av kapasiteten, med bare små 
endringer vil anlegget være i stand 
til å behandle mer enn 22 000 
tonn tørrstoff  årlig. Biogassen som 
blir produsert vil ha et energiinn-
hold på mer enn 55 000 MWt når 
anlegget er ferdig utbygd. Mulig-
heter fremover er gjenvinning av 
næringsstoff er for bruk i landbruket. 
Restproduktet kan også brukes som 
det er, som gjødsel og jordforbe-
dring. For ytterligere å styrke fl eksi-
bilitet og miljøfokus, er det planlagt 
utnyttelse av returtrevirke og trefl is 
for uavhengig energiproduksjon til 
prosessen.  Installasjonen vil starte 
våren 2013 og planlagt oppstart er 
midten av 2014. Alt dette ifølge en 
pressemelding fra Cambi.

Nok gjødsel til 
30.000 daa årlig
Som tidligere omtalt er det 
Felleskjøpet Agri som skal stå for 
omsetningg av bioresten fra Oslos 
nylig igangkjørte biogassanlegg på 
Nes. Når anlegget går for fullt vil 
denne resten utgjøre 90.000 m³ 
såkalt uavvannet biogjødel pr år.
 – Om denne skal erstatte mineral-
gjødsel fullt ut kreves rundt 
3 m³ pr daa, sa Bjørn Stabbetorp fra 
Felleskjøpet Agri på et fagseminar 
på anlegget nylig. Dermed vil det 
produseres nok til å gjødsle 30.000 
daa åkerjord, som altså er det 
samme som  30 km².

John Høsteland hadde liten tro på at vi har 
passert den såkalte «peak» for olje eller 
andre råvarer. 
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NYHETER

Fortsatt store ressurser i Oslos restavfall

Kildesorteringen i Oslo er 
nå på det nærmeste ferdig 
 rullet ut og resultatene 
overvåkes fl ittig. Men tall-
materialet som overingeniør 
Jan Håkon Killerud i Reno-
vasjonsetaten presenterte 
på Avfall Norges gjen-
vinningsseminar i februar 
viste at det fortsatt er 
mye gjenvinnbart å fi nne i 
restavfallet. Men det går i 
hvert fall rett vei.

Av Johs. Bjørndal

Nå skal ikke en restavfallsbeholder i Oslo 
lenger bare inneholde restavfall, men også 
grønne poser med utsortert matavfall og 
blå poser med plastemballasje. Men som 
fi gurene til høyre viser er det fortsatt en 
betydelig andel av disse fraksjonene som 
ikke er plassert i slike poser. Bare 29 av 
til sammen 77 kg matavfall pr innbygger 
kildesorteres, for plastemballasjen er det 
bare 5 av 25 kg som foreløpig er plassert 
i blå poser. 

MINDRE PAPIR
Til gjengjeld fungerer den langt mer 
innarbeidede utsorteringen av papir godt. 
Her havner 61 kg i papirbeholderen og 
bare 22 kg i restavfallet. Det er spesielt 
lesestoff  og bølgepapp som havner 
der det hører hjemme. I kategorien 
«annen emballasje av kartong» havner 
mer enn halvparten i restavfallet og av 
drikkekartong mer enn 2/3.  Men det er 
også verdt å merke seg at den totale 
mengden papiravfall er redusert  med 30% 
på bare syv år, fra 119 kg pr innbygger pr 
år  i 2005 til 83 kg i 2012.

Også  i restavfallsbeholderen har 
totalmengden gått ned, fra 235 kg pr 
innbygger i 2005 til 200 kg i 2012. 
Killerud forklarte dette med at Oslo-
innbyggerne kildesorterer mer og 
at det faktisk er en viss nedgang i 
avfallsmengden, ikke minst gjelder dette 
papp og papir i restavfallet. 

STOR VARIASJON
Killerud mente tallene måtte leses med en 
viss forsiktighet, det er ikke enkelt å få til en 
metodikk som sikrer representativt utvalg av 
avfallet. Variasjonene er betydelige mellom 
boligtyper, alder, familiestørrelse og inntekt, 
mente han. En kraftig økning i mengden 
hageavfall fra 2011 til 2012 skyldes for 
eksempel at våren i fj or kom i mars, den 
måneden plukkanalysene gjennomføres, 
mens det året før var full vinter på samme tid. 

Oslos mål er å få 50% av husholdnings-
avfallet til materialgjenvinning innen 
2014. En lett summering av tallene på 
fi gurene viser at resultatet i 2012 er 41 
% for disse fraksjonene, tar man med alt 
husholdningsavfall er tallet 38% . Men 
om bare halvparten av matavfallet og 
plastemballasjen havner i poser av rett farge 
vil dette målet om 50% være nådd. 
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DEBATT

Beregninger basert på plukkanalyser fra 19 
kommuner/ regioner (2,75 mill innbyggere) 
fra 2010-2012 viser at forskjellen nok 
ikke er så stor likevel.  Grønt Punkt oppga 
16,2 kilo per innbygger i 2011, mens 
beregninger fra plukkanalysene angir 18,3 
kilo per innbygger fra husholdninger i snitt.  
Analysene bygger på et mer korrekt grunnlag 
for sammenligning og viktige korreksjoner 
for blant annet smuss/fukt og feilsorteringer 
er foretatt.  Basert på plukkanalyser varierer 
mengden plastemballasje fra husholdninger 
mellom 11 og 25 kilo per innbygger i ulike 
regioner.  Så stor variasjon er lite sannsynlig 

og indikerer stor usikkerhet i beregningene 
og mulighet for systematiske feil.  Det 
gir grunn til ettertanke og viser at det er 
usikkerhet ved begge beregningsmåter.

BAKGRUNN
Grønt Punkt Norge rapporterer hvert år til 
KLIF hvor mye plastemballasje som tilføres 
markedet og hvor mye som gjenvinnes i 
henhold til gjeldende bransjeavtaler. Det gir 
grunnlag for å sette opp en brøk som angir 
hvor stor andel som blir gjenvunnet.  KLIF 
rapporterer på sin side nasjonale tall til EU 
i henhold til emballasjedirektiv etter litt 
andre regler. Det er stilt kritiske spørsmål 
ved om disse beregninger kan være riktige, 
spesielt om dagens metode for å beregne 
emballasjeforbruket i Norge (nevner) gir for 
lav mengde. Plukkanalyser i kommunene kan 
indikere at mengden plastemballasje som 
oppstår i husholdningene er høyere enn det 
Grønt Punkt rapporterer.  

NYTT PROSJEKT
Grønt Punkt har over lang tid utviklet en 
varetilførselsmetode som beregner hvor 
mye plastemballasje som tilføres markedet 
hvert år. Det er et viktig verktøy for å kunne 
arbeid målrettet for økt vederlagsbetaling 
fra næringslivet og rapportere best mulig til 
myndighetene.  Mepex har bistått en god 

del i dette arbeidet, som hele tiden har hatt 
som mål å komme fram til et mest mulig riktig 
grunnlag for rapportering til myndighetene.  

Mepex har gjennomført et nytt prosjekt 
for å analysere mengdene plastemballasje 
for Grønt Punkt, og med Avfall Norge 
som deltager. Sluttrapport fra prosjektet 
fremlegges om kort tid og foreløpige 
resultater ble presentert på Avfall Norge sitt 
gjenvinningsseminar i Kristiansand 5. februar 
2013. 

PROSJEKTMÅL
Grønt Punkt har hatt som mål med prosjektet 
å få oppdatert oversikt over hvor mye 
plastemballasje som oppstår i husholdninger 
og ulike bransjer i næringslivet og få større 
klarhet i hvorfor det tilsynelatende er mer 
plastemballasje i husholdningsavfallet enn 
det som tilføres markedet.  

Prosjektet har bestått av ulike deler;
1. Videreutvikling av metodikk for å 

beregne emballasjemengder med 
varetilførselsmetode, med sikte på å gjøre 
metoden sikrere, enklere og lettere å 
kommunisere. 

2. Utvikling av nøkkeltall for mengde 
plastemballasje i næringslivet fordelt på 
ulike bransjer (folie, hard plast, PP-sekk).  
Undersøkt avfallsmengder fra 300 
bedrifter med kildesortering

Nødvendig bråk med brøk?

Tord Tjeldflaat i IVAR mener 
Grønt Punkt og Klif oppgir alt 
for lav mengde plastemballa-
sje fra norske husholdninger, 
ref.  Kretsløpet 4:2011. Det 
bygger på en enkel vurdering 
av utvalgte plukk analyser, 
kanskje litt for enkel.

Av Frode Syversen, Mepex Consult AS

Hard plastemballasje før og etter vasking/tørking (Mepex 2005). Det ble funnet av andelen smuss og fukt lå mellom 22 og 31%



3. Beregning av mengdene plastemballasje 
i husholdningsavfallet basert på 
plukkanalyser og metode for å konvertere 
det til sammenlignbare mengdetall fra 
varetilførselsmetoden.  

I siste del i prosjektet gjennomføres en 
samlet vurdering av de ulike metoder og 
resultater.  Et viktig poeng har vært å unngå 
å sammenligne epler og bananer, og å foreta 
de riktige korrigeringer i tallgrunnlaget 
for 2011, fordi det er ulike definisjoner og 
avgrensninger for hva som registreres som 
plastemballasje fra husholdninger. 

RESULTATER
Basert på plukkanalyser for 19 regioner/
kommuner så er det beregnet et vektet 
snitt for mengden emballasje fra 
husholdninger på 23,6 kilo per innbygger 
per år før korrigeringer.  Når man tar 
hensyn til de aktuelle korreksjonsfaktorer 
blir reell mengde plastemballasje 18,3 kg/
innbygger.  Resultatet bygger på følgende 
forutsetninger;
• Sekker/poser brukt ved innsamling av 

restavfall og plastemballasje er trukket ut 
av grunnlaget.

• Mengden omfatter ikke panteflasker eller 
EPS-emballasje (Isopor), men inkluderer 
drikkeemballasje tilknyttet Grønt Punkt og 
«farlig avfall emballasje».

• For plastemballasje i restavfall er det 
benyttet en generell faktor for korreksjon 
av smuss/fukt på 20 % og tilsvarende 4 % 
for kildesortert plastemballasje. 

• Innhold av annen plast og feilsortering 
i kildesortert plast ligger på 10-15 % 
(samsvar med GP kvalitetsrevisjoner) når 
man ikke har tall fra plukkanalyser av 
kildesortert plast. 

• Det er foretatt korreksjoner for innhold av 
næringslivsavfall i husholdningsstrømmene 
når det har vært mulig.  Avfallsmengder fra 
hytter inngår i grunnlaget. 

Det er også foretatt en sammenstilling 
av total mengde plastemballasje i Norge 
basert på to ulike metoder.  Resultat fra 
avfallsundersøkelsen i næringslivet (del 
2) inngår her.  Den viser at total mengden 
plastemballasje i henhold til avfallsmetoden 
ligger på 158.000 tonn og er 9 % høyere enn 
Grønt Punkt-rapporteringen på ca. 145.000 
tonn. Forskjellen ligger i mengden fra 
husholdninger. 

LITEN FORSKJELL
Resultatet viser at det ikke er dramatisk 
stor forskjell mellom de to metodene som er 
benyttet.  Det er knyttet usikkerhet til begge 
og sannsynligvis ligger faktisk mengde et 
sted imellom.  

Grønt Punkt sin metode med varetilførsel  

fanger neppe opp all emballasje som 
tilføres markedet, herunder grensehandel, 
taxfree og netthandel. Videre er det trolig 
underrapportering fra noen bransjer med 
sjablonger for rapportering, herunder fra 
import av frukt og grønt.  Metoden bygger 
på å analysere innbetalt vederlag og 
beregne gratispassasjerenes omsetning og 
emballasjemengde. Det er usikkerhet rundt 
forutsetningene som kommer fram til ca 73 
% vederlagsdekning. Metoden har heller ikke 
vært utviklet for å gjøre et detaljert skille 
mellom hva som ender i husholdninger i og 
næringsliv og andelen til husholdninger kan 
ha vært beregnet for lavt. 

Det er også knyttet usikkerhet til 
avfallsmetoden, både ved representativitet 
i plukkanalyser og hvordan resultatene 
aggregeres opp til mengde plastemballasje 
som oppstår i en kommune.  Det er unaturlig 
store variasjoner mellom ulike regioner som 
vanskelig kan forklares, men som trolig 
både er knyttet til usikkerhet og mulige 
systematiske feil.  

Prosjektet viser at det nødvendig å foreta 
korreksjoner for å etablere et grunnlag for 
sammenligning. En korreksjonsfaktor på 
20 % smuss/fukt for plastemballasje fra 
restavfall i plukkanalyser kan være noe lavt 
i forhold til foreliggende referanser.  En slik 
faktor kan gjenspeile at man er nøye med å 
fjerne rester i emballasjen som utsorteres.  I 
en Mepex-analyse fra 2005 hvor man vasket 
og tørket utsortert plastemballasje fant man 
at andelen smuss/fukt lå mellom 22 og 31 
vektprosent. 

SLUTTKOMMENTAR 
Det er positivt at det stilles kritiske spørsmål 

til det arbeid som returselskap og andre 
gjør for å dokumentere hvor mye avfall som 
oppstår og hvordan det disponeres.  Når det 
gjelder eksempelet med plastemballasje 
bygger en del av fremført kritikk på 
manglende kunnskap og kommunikasjon. 
Det er likevel sannsynlig at mengden 
plastemballasje som oppstår (nevner) er 
rapportert noe for lavt og at rapportert grad 
av materialgjenvinning dermed kan være noe 
for høy. 

Tord Tjelflaat etterlyser i sin artikkel 
i Kretsløpet et sterkere initiativ fra 
myndighetene og ønsker et system med 
tredjeparts kontroll.  I det ligger klar mistillit 
til returselskapenes rapportering.  Løsningen 
kan ligge i mer åpenhet om grunnlag for 
rapportering og uavhengige vurderinger fra 
fageksperter, uten behov for et nytt regime 
med tredjeparts kontroll.   

Det er nødvendig at kommunene 
i fremtiden ved gjennomføring av 
plukkanalyser i større grad sikrer nødvendig 
kunnskap om plastemballasje og 
korreksjonsfaktorer, dersom resultatene skal 
brukes i et samlet materialregnskap.  Det 
bør tas hensyn til ved planlagt revidering av 
Avfall Norge sin veileder for plukkanalyser, 
og aktuelle returselskap bør være med i 
prosessen. 

Både kommuner og returselskap kan 
bli enda bedre og mer etterrettelige i sine 
systemer for rapportering av avfallsmengder 
og materialgjenvinning.  Det gjelder også 
Tord som har bidratt til å sette fokus på 
dette. 
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Figuren viser hvordan beregnet mengde plastemballasje varierer for de 19 regionene.  
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DEBATT

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 4Våre maskiner sorterer kompost, trevirke, flis, bark, avfall, slagg, aske, asfalt, betong, stein, jord og klebrige masser.

  Vi har flyttet til 
nye lokaler 
i Spydeberg

Leverandør av knuse- og sorteringsutstyr
Myrerveien 1, 1820 Spydeberg • Tlf. 69 80 88 30 •  post@fredheim-maskin.no

Avfallshierarkiet som overordnet 
prinsipp for avfallshåndteringen 
er styrket i EUs rammedirektiv 
og vil bli diskutert i Miljøvern-
departementets avfallsstrategi. 
Ett av de overordnede miljø-
målene avfallspolitikken er å 
frakoble økonomisk vekst og 
vekst i avfallsmengden. Jeg 
mener at begge mål må ut av 
den operative avfallspolitikken.

Av Håkon Jentoft, Avfall Norge

I over 20 år har jeg arbeidet med 
avfallsminimering, avfallsreduksjon og 
avfallsforebygging. Senest i fj or vår laget 
Avfall Norge et notat med innspill til 
Miljøverndepartementets stortingsmelding 

(eller nå avfallsstrategi) med forslag til 
avfallsreduserende tiltak. Men, konklusjonen 
er fortsatt at det er svært lite avfallsbransjen 
kan gjøre for å redusere avfallsmengden. 
Målet er riktig for samfunnet, men vi er ikke  
tjent med å diskutere avfallsforebygging 
i forbindelse med mål og rammevilkår for 
avfallshåndtering. 

VEKST I AVFALLSMENGDEN
Målet om å frikoble avfallsgenereringen fra 
vekst i økonomien er en indikator for å få til 
en mer ressurseff ektiv økonomi. Dette er et 
viktig samfunnsmål, men er det operativt for 
oss i avfallsbransjen? Jeg mener nei.  Mange 
andre miljømålsettinger kan faktisk gi økte 
avfallsmengder i tiden som kommer. Noen 
eksempler er:
• Det er et mål å redusere energiforbruk 

til oppvarming. Dette kan skje gjennom 
fornyelse og rehabilitering av bolig 
og næringsbygg, så vel som gjennom 
nybygging. Hvis denne fornyelsen 

fremskyndes, vil det sannsynligvis 
skape mer avfall. Altså, for å nå mål om 
energieff ektivisering, kan avfallsmengden 
øke.

• En rekke elektriske apparater er gamle og 
svært energi sløsende i forhold til nyere 
apparater. Disse bør skiftes ut, altså bli til 
avfall for å redusere energiforbruket.

• Det er et mål å redusere miljøgiftene vi 
omgir oss med. En rekke produkter bør 
derfor kasseres og bringes til destruksjon 
og erstattes med andre produkter. Dette vil 
skape mer avfall, men være riktig i en total 
miljøvurdering. 

• Ingen ting forsvinner fra jorden, alle 
mineraler og andre stoff er er her fortsatt, 
men det ligger i infrastruktur, møbler, klær 
og andre produkter som vi omgir oss med. 
Urban mining vil gi mye avfall som kan 
omgjøres til ressurser.  Det sies at verdens 
største forekomst av kobber er i New York 
City. 

Vi kan ikke lenger ta vare på alt. Vår 

Vi trenger nye mål for avfallshåndteringen
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www.rosendalmaskin.no

Ta kontakt med din selger!

– En fantastisk 
maskin!

- når service teller

JCB - Europas 
største produsent 
av anleggsmaskiner

Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga - 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen - 99 11 85 18
Rogaland Sør: Tor Eldar Undheim - 91 00 74 50
Hordaland / Rogaland Nord og S & F: Ove Lyssand - 97 99 69 86
Møre og Romsdal: Ole Jørgen Sve - 99 57 60 00
Trøndelag / Møre og Romsdal nord: Stig Alte - 46 93 93 04
Buskerud: Ove Tuko - 97 66 25 00
Resten av landet: Rosendal Maskin AS - 96 50 90 50

– En fantastisk 
Nye JCB

• Sterkest
• Raskest
• Utrolig støysvak
• Kraftig redusert dieselforbruk
• Ingen AdBlue og dyre servicekostnader

Vi trenger nye mål for avfallshåndteringen
foreldregenerasjons sparsommelighet må 
faktisk byttes ut med kast. Det vi ikke lenger 
har bruk for, kan bli brukt på nytt som råvare. 
Det er bedre enn å lagre i kjellere og på loft. 
Kast til råvare, ikke til avfall. 

REVIDERE AVFALLSPYRAMIDEN
Avfallspyramiden – avfallshierarkiet – har i 
dag 5 trinn. Dette er altfor grove trinn for 
å kunne styre avfallspolitikken til bedre 
ressursutnyttelse. I forbindelse med det 
svenske forskningsprosjektet ”Waste 
refi nery” har forskningsinstitusjonen 
PROFU lansert en ni  trinns pyramide.  
Hensikten med dette er å tydeliggjøre at 
vi ikke bare kan materialgjenvinne, vi må 
materialgjenvinne med høy gjenvinningsgrad. 
I dag måler vi som oftest innsamling av avfall 
til materialgjenvinning, ikke hva som faktisk 
gjenvinnes. Det samme gjelder for biologisk 
behandling.

Dumping av avfall er ulovlig. Likevel skjer det 
i Norge, og ikke minst i store deler av Europa. 

Deponering skal derfor 
skje i kontrollerte moderne 
deponier.  Dumping er faktisk 
nederst på stigen. Dette gir oss en 
ny  avfalls pyramide. Alle dagens steg i 
avfallspyramiden revideres og tydeliggjøres. 

TA HÅND OM  AVFALLET 
SOM OPPSTÅR
Avfallsbransjens oppgave og forpliktelse 
overfor samfunnet er å samle inn og behandle 
alt avfall som oppstår. Vi verken bør eller skal 
ha en politisk eller moralsk forpliktelse til å 
vurdere om avfallet er unødvendig eller om 
det er for mye av det. I tillegg skal vi ta vare på 
ressursene i avfallet på en best mulig måte. 
Vårt mål må være at minst mulig avfall tas ut 
av kretsløpet for destruksjon eller forvaring. 
Mest mulig skal tilbake i et økonomisk eller 
økologisk kretsløp. 

”ZERO 
WASTE”  ER ET BEDRE MÅL FOR 
AVFALLSBRANSJEN
Null Avfall, det vil si at alt avfall som oppstår 
skal utnyttes, kan være et bedre mål for 
avfallsbransjen. Dagens mål om 80 % 
 gjenvinning er et operativt mål. Null Avfall, 
eller ”Zero Waste” som benyttes som term i 
Europa, kan være visjonen som avfallsbransjen 
skal arbeide etter.  Vi skal ta vare på alt som 
kastes, og vi skal gjøre det på en måte som 
gjør at ingenting går til spille. Vi skal gjøre det 
om til råvarer. 

P rofus nye nitrinns avfallshierarki. 
Illustrasjon PROFU mars 2013
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AVFALLSPOLITIKK

I et ESA-vedtak fra 27.  februar 
heter det at Norge må endre 
reglene for beregning av av-
fallsgebyr for å sikre at fi nan-
sieringen av de off entlig eide 
avfallsselskapene ikke er i strid 
med EØS-avtalens statsstøt-
teregler. Men allerede før jul 
foreslo Klif å forskriftsfeste 
regler for hvordan gebyret skul-
le fastsettes, nå ber MD om en 
ny vurdering i tråd med ESA’s 
vedtak.

Av Johs. Bjørndal

Forurensningslovens bestemmelse om at 
avfallsgebyret skal fi nansiere kommunens 
kostnader til innsamling og behandling 
av avfall – men heller ikke mer – er godt 
innarbeidet. Problemet oppstår når 
kommunene håndterer konkurranseutsatt 
avfall i tillegg til sitt eget husholdningsavfall. 

KAPITALKOSTNADER SKAL 
FORDELES
Ved å belaste «monopolavfallet» med alle 
kapitalkostnader konkurrerer kommunalt eide 
avfallsanlegg om annet avfall til marginal-
pris. Men nå kan forskriftsfestede regler 
om fordeling av kapitalkostnader sette en 
stopper for denne praksisen. 

Det fi nnes allerede veiledere for hvordan 
kommunene skal beregne selvkost og en ny 
slik fra Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD)  er nettopp sendt på høring. Her fi nnes 
retningslinjer for håndtering av indirekte 
kostnader, avskrivninger, kalkylerente og mye 
annet.  Men disse veilederne er ikke juridisk 
bindende og har så langt heller ikke gitt noen 
detaljert oppskrift på slik kostnadsfordeling 

Nå foreslår Klif et lovfestet 
regnskapsmessig skille mellom 
selvkostområdet og konkurranseutsatt 
virksomhet. Her skal det også framgå at 
avfallsgebyret bare belastes kapitalkostnader 
for den delen av forbrenningskapasiteten 
som kan knyttes til kommunens eget 
husholdningsavfall. 

FYLKESMANNEN SKAL 
KONTROLLERE
ESA har foreslått et kontrollsystem for 
å sikre at monopoloppgavene ikke blir 
overkompensert, og for at det skjer 
en tilbakeføring dersom dette likevel 
skjer. Klif foreslår forskriftsfestet 
at selvkostregnskapet gjennomgås 
av kommunerevisjonen, slik tilfelle 
er med kommunale virksomheters 
ordinære regnskap. Det foreslås også at 
kommunerevisjonen skal rapportere til 
Fylkesmannen, som skal føre tilsyn med at 
selvkostregnskapet faktisk er i tråd med 
regelverket. 

KALKYLERENTEN
Et sentralt tema i selvkostberegninger 
er hvilken kalkylerente som skal brukes 
for beregning av kapitalkostnader. 
KRD-retningslinjene har hittil foreskrevet 
renten på treårige statsobligasjoner + 1%. 
Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet 
skapte dette problemer for Returkraft, som 
hadde større reelle kapitalkostnader enn den 
beregning etter retningslinjene ga. I de nye 
KRD-retningslinjene foreslås kalkylerenten til 
treårig swaprente+ ½ %. (swaprente er den 
såkalte byttelånsrenten som bankene bruker 
seg i mellom). Men Klif tar i sitt notat opp at i 
«særlige situasjoner»,  der kalkylerenten ikke 
dekker de reelle kapitalkostnadene, bør det 
være mulig å fravike dette.

BØR BETALE SKATT
I sin uttalelse tar ESA også opp at selskaper 
som både driver monopol- og konkurranseut-
satt virksomhet bør betale selskapsskatt 
siden «enkelte kommunale renovasjons-
selskaper har skattefritak», som det står i 
uttalelsen. Der kommunene har opprettet 
egne selskaper for håndtering av nærings-
avfall er disse naturligvis skattepliktige og 
da er ikke dette noe problem. Man mange 
kommuner – både store og små – samler inn 
eller tar imot næringsavfall som en del av sin 
ordinære virksomhet. Disse må i det minste 
forberede seg på mer papirarbeid. Fra MD 
opplyser seniorrådgiver Therese Aasen  at 
både nye regler om beregning av avfallsgebyr 
i avfallsforskriften og forslag til endringer i 
Veilederen om beregning av avfallsgebyr vil 
bli sendt på høring til høsten. Når det gjelder 
mulige endringer i skatteloven viser Aasen til 
Finansdepartementet, som er ansvarlig for 
disse.

Regler mot kryssubsidiering 
forskriftsfestes

Blir fordeling av kapitalkostnader forskriftsfestes kan ikke Returkraft eller andre forbrenningsanlegg lenger 
bruke marginalpris i konkurrransen  om næringsavfall .

– Et skritt i riktig 
retning 
Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning 
i Norsk Industri, mener ESAs avgjørelse 
er et skritt i riktig retning. – Men det er 
fortsatt nødvendig med ytterligere tiltak 
for å sikre konkurranse på like vilkår 
mellom private avfallsselskaper og kom-
munale avfallsforetak som utfører både 
monopolvirksomhet og kommersiell virk-
somhet, sier han.



29|                            | nr 2 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Renovasjonspåbygg for underjordiske beholdere

www.steco.no | Tlf. 32 24 42 80

Komplett bil med komprimator, vaskesystem og sugepumpe 

Vi leverer komplette renovasjonsbiler, samt helt og delvis 
nedgravde beholdere. Kontakt oss for mer informasjon.

Denne bilen har alt du trenger for nedgravde oppsamlingsløsninger. Komprimatoren 
samler avfallet, vaskesystemet gjør beholderne rene og sugepumpen suger opp res- 
terende vann under bakkenivå. 

Forskningsrådet arbeider med 
å utvikle et nytt grunnlag for 
en forsterket og samordnet 
innsats på miljøforskning. 
Forurensninger, forbruk og 
avfall er et av fi re temaområder 
innen denne satsingen som har 
fått  navnet NYMILJØ. 

Av Johs. Bjørndal

Forskningsrådet går nå bredt ut og 
ønsker innspill over hele spekteret av 
miljøutfordringer. Disse skal danne 
grunnlag for en temmelig omfattende 
prosess, som altså skal munne ut i et nytt 
forskningsprogram. Meningen er at hvert 
temaområde får nedsatt en arbeidsgruppe. 

Arbeidet i disse gruppene skal munne 
ut i rapporter som vil være basis for et 
overordnet dokument, som igjen vil være 
underlagsmateriale for Forskningsrådet 
i utarbeidelsen av et programnotat om 
miljøforskningen. Rapporten skal gi bakgrunn 
for en helhetlig og samfunnsrelevant 
satsing på ny miljøkunnskap som kobler 
forskningsmiljøer, myndigheter, næringsliv og 
samfunn nærmere sammen, heter det. 

Forskningsrådet har produsert bak -
grunnsnotater for hvert temaområde.  
I notatet for området Forurensninger, forbruk 
og avfall er det en lang smørbrødliste over 
hva som kan være relevante forsknings-
temaer. Her inngår nye miljøgifter, 
nanoteknologi, eff ektiv ressursgjenvinning, 
gjenbruksdesign og bærekraftig forbruk, for 
å nevne noe av det mest «avfallsrelevante». 
Men også de mer psykologiske sidene skal 
vies oppmerksomhet. 

Eksempelvis vil det være viktig med en 

generell kunnskapsutvikling om hvordan 
mennesker tar valg, og hva som er drivere 
og barrierer for at folk skal ta miljøvennlige 
valg, heter det i bakgrunnsnotatet, der det 
altså inviteres til innspill. Mer om NYMILJØ og 
bakgrunnsnotatene er tilgjengelig på www.
forskningsraadet.no  

– Denne satsingen er en gledelig 
nyhet for alle som jobber i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen og som er opptatte av 
ny kunnskap gjennom forskning og utvikling, 
sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge. 

NYHETER

Forskningsrådet vil ha avfall på 
dagsorden

Spesial-
rådgiver 
Lars Horn i 
Forsknings-
rådet er kon-
taktperson 
for innspill 
til NYMILJØ- 
programmet.



30 |                            | nr 2 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

GJENNVINNING

Økende interesse for avfall i rør
Det er økende interesse rundt 
om i landet for rørbasert tran-
sport av avfall. De største 
byene satser i stadig større 
grad på nedgravde systemer 
for oppsamling og transport av 
avfall i sine renovasjonsplaner. 
Klif vurderer nå spørsmålet 
om tilknytningsplikt der slike 
systemer blir etablert.

Av Roy Ulvang, Avfall Norge

Nedgravde kontainere og rørbasert transport 
er spesielt egnet i tettbygde områder som i 
bysentra og i tettbygde boligområder. Slike 
systemer gir bedre bomiljø, bedre trafi kk-
sikkerhet og trafi kkfl yt, bedre sanitære 
forhold, bedre brannsikkerhet og estetiske 
forhold, større fl eksibilitet i kildesorterings-
tilbudet, reduserte miljø- og klimautslipp og 
reduserte HMS-belastninger på renovatører. 

FREMTIDENS AVFALLSLOGISTIKK
Avfallssug betraktes av mange som frem-
tidens avfallslogistikk. Men høye inves-
teringskostnader i forhold til tradisjonell 
avfalls innsamling stiller andre krav til 
langsiktighet og strategisk avfallsplan-
legging i kommunene. En størst mulig 
tilkoblingstetthet av kunder er nødvendig 
for økonomien i slike system. Klif har nå 
fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å 
konsekvensvurdere en eventuell tilknytnings- 
og bruksplikt for næringslivet. Utviklingen ser 
imidlertid til å gå videre uavhengig av dette, 
selv om fordelene ikke vil oppnås fullt ut før 
alle innenfor et område bruker løsningen.

NETTVERK FOR NEDGRAVDE 
 AVFALLSLØSNINGER
 I høst arrangerte Avfall Norge for tredje 
gang en temadag om avfallssug og 
nedgravde løsninger for ”nettverk for 
nedgravde avfallsløsninger” med delta-
kere fra både kommuner, avfallsselskaper, 
konsulenter og leverandører. Nylig ble det 
avholdt en studietur med 23 deltakere fra 
en håndfull norske kommuner og avfallssel-
skap til en produsent og leverandør av et 
litt annerledes avfallssugsystem i Finland. 

Rørledning i et ringsystem, redusert rørdia-
meter og komposittmateriale i rørene åpner 
for nye perspektiver i planleggingen av slike 
system. Det spesielle med denne studieturen 
var at den gav tilgang til leverandørens test- 
og utviklingssenter for avfallssug. Flere av 
deltakerne benyttet anledningen til å teste 
kommunens egne medbrakte poser beregnet 
for optisk sortering. De fi kk dermed svar på 
om posekvaliteten var god nok og på mulig-
heten som ligger i å kombinere rørtransport 
og automatisk sortering av kildesortert avfall.

Avfallsposer til sentralsortering etter transport i et 1,5 km langt rør med diameter på 200 mm.
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Med WebPortal har abonnentene tilgang til tømme-
kalender på nett døgnet rundt. Tømmeplan finnes 
også som applikasjon for smarttelefoner og nettbrett. 

ISY ProAktiv Renovasjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- Døgnåpent renovasjonsselskap

Les mer på isy.no Informasjonssystemer
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På lag med fremtiden

Yter Avansert Gassanalyse

Miljø-rapportering

NOx-måling

www.yaga.no  -  post@yaga.no
TLF: 64 87 75 50
FAX: 64 87 75 51

Verkstedveien 25 C - 1400 SKI

Yter Avansert GassanalyseYter Avansert Gassanalyse

  Måling av NOX, O2, CO, CO2, SO2, CH4 m.�. 
  Ekstrativ måling med �ltrert og tørket gassprøve.
  Valg mellom Fuji IR eller Eco Physics chemiluminescense 
      analysator for måling basert på referansemetoden for NOx. 

Yagass Miljø

En komplett løsning som håndterer alt fra innsamling 
av måleresultater til rapportering og overvåking.

  Kontroll av grenseverdi overholdelse.
  Lettvint brukergrensesnitt.
  Dekker de vanlige behovene for daglig drift.
  Rask tilgang til øyeblikksresultater samt 
      langtidslagring over �ere år.

Et rimelig og stasjonært målesystem for kontinuerlig måling av 
NOx-utslipp fra forbrenningsprosesser.

YANOX

Utslippsmåling

Gassanalyse

NOx-måling

O2-måling

Duggpunkt

Kalibrering

Flow/Mengde

Gassdeteksjon

Relativ fuktighet

Miljø-rapportering

- maskiner og utstyr til kildesortering- 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.
Kontakt oss i dag:

Kunnskap og kompetanse  
sikrer vellykket kildesortering

Vi tilpasser optimale løsninger 
på kildesortering fra kontor-
plass/ undervisningsrom via 
renhold, avfallsrom og til 
renovatør. Ta kontakt med oss 
tidlig i prosjekteringsfasen for 
å kvalitetssikre en vellykket 
kildesortering. Nye prosjekter
som rehabiliteringsprosjekter.  
Vi tar hensyn til både miljø- og 
økonomi i våre analyser.

Kundetilpassede løsninger for 
undervisningsbygg, barnehager 
og kontorerLøsninger for både innen- 

og utendørs bruk.
Et bredt sortiment som  
dekker de fleste behov.

Funksjonelle løsninger med lang levetid  
fra norske produsenter.
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• 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

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

AVFALLSKONFERANSEN

Antall deltakere på årets konfe-
ranse har allerede passert 600 
tallet og aldri har utstillingen 
vært større. Konferansen holdes 
i Sparebanken Møre Arena, 
utenfor Ålesund sentrum.

AVFALLSPOLITIKK OG 
VISJONER
Stortingspolitikerne Eirin Sund 
(Arbeiderpartiet), Nikolai Astrup 
(Høyre), Oskar Grimstad (Frem-
skrittspartiet) og Kjell Ingolf 
Ropstad (Kristelig Folkeparti) 

kommer til paneldebatt om 
framtidens avfallshåndtering. 
Miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell er invitert til å komme 
med innspill via videointervju, og 
statssekretæren stiller til debatt. 
– Avfallskonferansen er en 

viktig arena for å sette søkelys 
på den nasjonale avfallsplanen 
som er under utarbeidelse. Vi 
har invitert representanter fra 
opposisjonen for å utfordre den 
sittende regjeringen til å tenke 
mer visjonært om framtidens 

Avfallskonferansen 2013: 

Ny avfallspolitikk – ombruk eller ny giv?
Avfallskonferansen 2013 går av stabelen i 
Ålesund 4.-6. juni. Konferansens tittel viser til 
Avfall Norges hovedfokus det siste året – intenst 
arbeid for å påvirke planene som vil sette stan-
darden for avfallspolitikken de neste 10 årene. 
Lytter politikerne til Avfall Norge eller er det 
«business as usual»? 

Av Lisbeth Åsgård Meidell, Avfall Norge
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avfallspolitikk, sier leder for 
programkomiteen Håkon 
Jentoft.

INSPIRASJON FRA 
NABOENE
Hva skjer i nabolandene 
våre? Kan vi lære av dem når 
vi skal defi nere framtidens 
avfallspolitikk? Lars Eker-
crantz, tidligere enhetssjef 
i det svenske miljødeparte-
mentet gir oss innblikk i hva 
«søta bror» er opptatt av 
i årene som kommer. Den 
danske fi losofen Tor Nørre-
tranders tar oss med i sine 
visjonære refl eksjoner om 
framtidig avfallshåndtering. 

Årets konferanse avrundes 
med en av Norges absolutt 
tøff este damer; Cecilie Skog. 
Hun er oppvokst i Ålesund, og 
er den eneste kvinnen i verden 
som har vært på alle de høyeste 
fj ellene på de syv kontinentene 
(7 summits). Hun har også gått 
til Syd- og Nordpolen (The Grand 
Slam)  og krysset Antarktis. 
Hennes fortelling handler om livet 
som fj ellklatrer og ekspedisjons-
farer. Vi får høre om drømmer, 
ambisiøse mål, knallhard fysisk og 
mental trening.  

BRØD OG SIRKUS
I kjent stil handler konferansen 
om fag, avfallspolitikk, nye 
produkter og tjenester – og ikke 

minst relasjonsbygging i hygge-
lige og sosiale omgivelser. Tirsdag 
4. juni inviteres deltakerne til 
«Bli kjent» arrangementet i 
Atlanterhavsparkens eksepsjo-
nelle omgivelser. Onsdag 5. juni 
er høydepunktet festmiddagen 
på Rica Parken Hotell i Ålesund 
sentrum. Gitarist og komponist 
Frode Alnæs er toastmaster og vil 
gi oss noen musikalske godbiter. 
Vi husker han best fra rocke-
bandet Dance With a Stranger.

Program og påmelding: 
www.avfallskonferansen.no

Lars Ekecrantz sto bak den svenske 
avfallsutredningen som forelå i august 
i fj or. Han vil presentere sine tanker på 
konferansen.

Fjellklatrer og polfarer Cecilie Skog vil 
forklare hvordan hun har nådd sine 
temmelig høye  mål i konferansens 
avslutningsforedrag.

Mens Frode Alnæs vil geleide forsam-
lingen gjennom middagen og sikkert 
synge en sang eller to.
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FARLIG AVFALL

For Gulbrand Øverbye startet 
det i Finland. Som trainee hos 
Schibsted var han en periode i 
nabolandet i øst. Der fi kk han 
høre om et selskap som betaler 
pant for gamle mobiltelefoner, 
tar service og nødvendige 
reparasjoner på dem før de 
selges videre. For Øverbye var 
dette nytt. Vel hjemme igjen 
begynte han å undersøke 
mulighetene for å starte et 
tilsvarende fi rma i Norge. Den 
kjappe markedsundersøkelsen i 
foreldrehjemmet inspirerte: Her 
var det noe!

PÅ NIVÅ MED 
FLYTRAFIKKEN
Norge er i verdenstoppen i 

forbruk av medieteknologi. Siden 
smarttelefonene kom har vi kjøpt 
cirka 2,5 millioner mobiltelefoner 
i året. Normal levetid for en 
telefon er omtrent 7 år, men her 
i landet bytter vi i gjennomsnitt 
etter halvannet. – Dette er en 
enorm sløsing med ressurser, 
sier Øverbye. Han viser til at 
CO2-avtrykket fra den globale 
medieteknologien nå er på nivå 
med de samlede utslippene fra 
fl ytrafi kken i verden.  Produksjon 
og destruksjon av elektronikk 
er blant de miljøproblemene 
som vokser raskest på jorda, 
både for klima, natur og 
menneskerettigheter har det 
blitt en alvorlig trussel.

Mobiltelefoner inneholder 

Nytt liv til gamle mobiler

Er det mulig å tjene penger på å spare miljøet? 
Svaret ble ja da gründeren Gulbrand Øverbye 
(28) fant 7-8 mobiltelefoner i skuff er og skap 
hjemme hos foreldrene i Oslo. I dag tar fi rmaet 
Pant Mobilen.no  imot brukte telefoner fra hele 
landet.

Av May Britt Haukås

9055 Meistervik | Tel 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
www.kanstad-mek.no
Avdeling sør: Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen | Tel 63 80 09 90

Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust 
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

Utrangerte 
mobiltelefoner 
kan bli til glede 

og nytte for nye 
eiere i andre 

land. 
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både miljøgifter og verdifulle 
metaller. Mye kommer fra gruver 
i utviklingsland, der underbetalte 
arbeidere jobber under uverdige 
og helseskadelige forhold. 
Gjenvinningsindustrien er ikke 
bedre. I Europa er det forbudt 
å selge miljøfarlig avfall til 
utviklingsland, men slik er det ikke 
i store land som USA og Australia. 
Dermed blir enorme mengder 
telefoner dumpet i Afrika og Asia, 
som fattige arbeidere plukker fra 
hverandre uten sikring verken for 
seg selv eller naturen.

TO FLUER I EN SMEKK
Etter hvert som Gulbrand 
Øverbye skaff et seg kunnskap, 
ble han overbevist om at 
miljøengasjementet også kan bli 
levebrød. Han kontaktet Anders 
Øie og Kristian Vinkenes, og 
sammen fant de løsningene for 
hvordan et nytt selskap skulle 
bygges opp og drives. I august 
2012 ble PantMobilen.no lansert. 
– Det har gått veldig bra, smiler 
Øverbye. I starten var det bare 
Øie som jobbet full tid i selskapet, 
men det ble fort klart at det ikke 
var nok. Nå har Øverbye sagt opp 
jobben i Schibsted og satser for 
fullt på PantMobilen.no.

– Vi vil bidra med noe positivt, 
bruke arbeidsdagene våre på noe 
som er bra, sier han.

Firmaet samarbeider tett med 
fi nske Used Phone Recycling 
(UPR) Global OU, et selskap som 
spesialiserer seg på resirkulering 
av mobiler, nettbrett og iPoder.

ENKELT
For kundene skal det være 
lettvint, så enkelt og lønnsomt 
at det motiverer til å lete fram 
gamle telefoner fra skap og 
skuff er. Første trinn er å sjekke på 
nettsiden til PantMobilen.no hvor 
mye de betaler for den gamle 
telefonen. Så må skjemaet på 
skjermen fylles ut, og i løpet av få 
dager kommer en ferdig frankert 
konvolutt i posten. Pantebeløpet 
kommer inn på kontoen så 
snart selskapet har undersøkt 
mobilen og bestemt dens videre 
skjebne. Man kan også velge 
å donere pengene til gode 
formål. På et halvt år har Norsk 
Folkehjelps mineryddingsprosjekt, 
Kreftforeningen og 
Regnskogfondet fått 30 000 
kroner fra kundene til 
panteselskapet.

– Målet vårt er at så mange 
som mulig av telefonene skal 
bli til glede for eiere som ikke 
har samme kravet til nyeste 
modell som oss her i landet, sier 
Øverbye. Mange av mobilene 
er så nye at de er attraktive 
for kunder i land i Europa. Eldre 
modeller får lengre reisevei. 
Gjennom forhandlernettet til 
UPR blir brukte telefoner solgt 
både i Europa, Asia og Afrika. Slik 
blir rimelige originale telefoner 
tilgjengelige for folk fl est. Også 
bedrifter i Norge kan kjøpe billige 
telefoner til sine ansatte, men 
foreløpig har ikke PantMobilen.
no kapasitet til å selge til 
enkeltpersoner.

– Men vi tar imot alle slags 
mobiler, uansett hvor gamle eller 
ødelagte de er. Vi betaler ikke 
pant for de som ikke kan brukes 
videre, men de blir forsvarlig 
resirkulert i henhold til EUssåkalte 
WEEE- direktiv, forklarer Øverbye. 
Ødelagte telefoner som kan 
repareres blir betalt med halv 
pant.

TRYGGHET
Men særlig de nye 
smarttelefonene kan inneholde 
sensitiv informasjon. – Ikke noe 
problem, forsikrer Øverbye. 
Han forteller at de har stort 
fokus på datasikkerhet og 
er nøye med slettingen. 
Samarbeidspartneren Blancco 
er spesialister med verktøy som 
fj erner alt innhold fullstendig 
før mobilene kan selges videre. 
Også resirkuleringen blir gjort 
av samarbeidspartnere som er 
spesialister. C irka 90 prosent av 
en telefon kan brukes om igjen 
når den blir riktig plukket fra 
hverandre.

FLERE AKTØRER
- Det har blitt mye logistikk og 
lange dager, smiler Øverbye. Både 
han og de to andre i selskapet har 
erfart at det er krevende å starte 
opp fra null. Det viste seg også 
at de ikke var alene på markedet 
i Norge. To andre panteselskap 
for mobiler ble etablerte rett før 
PantMobilen.no, uten at de visste 
om hverandre. Det ene, Green 
Mobile, er fremdeles i drift. De tar 
bare imot mobiler som fungerer, 
men også hos dem kan kundene 
velge å donere panten til gode 
formål.

Gulbrand Øverbye vil 
gjøre miljøengasjementet 
til levebrød. Firmaet 
PantMobilen.no 
betaler pant for brukte 
mobiltelefoner og selger 
dem videre til kunder i 
andre land. Ubrukelige 
telefoner blir resirkulert.
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AVFALLSPOLITIKK

De to selskapene har i årevis vært uenige om 
hvilke ruter som skal omfattes av ordningen. 
Ruteretur har fl ere ganger tatt opp at 
thermopanevinduer, som ikke inneholder 
forseglingslim (og dermed ikke PCB  )ikke 
omfattes av produsentansvaret. PCB Sane-
ring har på sin side hevdet at alle norskprodu-
serte isolerglassruter fra perioden 1965-75 
og importvinduer produsert før 1979 skulle 
omfattes av returordningen. PCB Sanering 
har derfor ikke sortert ut thermopanevinduer, 
men behandlet dem som PCB-vinduer – og 
fått oppgjør for dette. Saken ble omtalt i 
Kretsløpet nr 6-2009 og 1-2010.

TILBAKEHOLDT SEKS MILLIONER
Ruteretur mente altså at de betalte for 
mye, og motregnet til slutt to fakturaer, for 
oktober og november 2010, til sammen drøyt 
6 millioner kroner inkl. mva. PCB Sanering 
aksepterte ikke dette og stevnet Ruteretur 
for retten i mai 2012. Saken ble behandlet 
i Oslo tingrett over tre dager i januar og 6. 
februar forelå dommen. Av den framgår at 
Ruteretur var i sin fulle rett til å motregne 
fakturaene og ble dermed frifunnet. PCB 
Sanering ble også dømt til å dekke Rutere-
turs saksomkostninger, på kr 450.000,- 

– MINST SÅ STORE TAP
Retten har lagt avgjørende vekt på ordlyden 
i avtalene mellom de to selskapene. Her 
framgår at det er PCB-holdige isolerglass-
vinduer som omfattes av kontrakten, ikke 
alle isolerglassruter produsert i en bestemt 
periode. Retten fant også at Ruteretur hadde 
lidd et tap som minst tilsvarte de motreg-
nede fakturaene ved at thermopanevinduer 
– som aldri har inneholdt PCB – var tatt inn 
i ordningen og fakturert. Fra august 2007 
til august 2010 utbetalte Ruteretur 78 
millioner kroner til PCB Sanering (krav fra før 
august 2007 er foreldet). De motregnede 
fakturaene utgjør rundt 6% av dette, og 
etter «en skjønnsmessig helhetsvurdering 
mener retten at det er sannsynliggjort at 
Rutereturs krav minst var så høyt som det 
kravet de motregnet». Dette begrunnes blant 
annet med en nedgang i antall ruter på 29 % 
fra 2010 til 2011 (tilsv. 21.000 ruter) da PCB 
Sanering endelig sluttet å ta thermopanevin-
duer inn under ordningen. 

SAKEN ANKES
Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde, er 
naturlig nok godt fornøyd med dommen, men 
ikke spesielt overrasket. – Vi følte at kontrak-
tene var entydige og at vi dermed sto sterkt 

juridisk, sier han. Like fornøyde er man ikke i 
PCB Sanering. – Vi konstaterer at vi ikke fi kk 
medhold i Tingretten og anker nå saken inn 
for Borgarting lagmannsrett, sier markedsan-
svarlig Geir Thorbjørnsen til Kretsløpet. Etter 
det Kretsløpet forstår kan det bety at saken 
ikke blir avgjort før i 2015, det er nemlig lang 
ventetid på denne typen saker i Borgarting 
lagmannsrett. 

AVFALLSPOLITIKKAVFALLSPOLITIKK

Full seier for Ruteretur 
– PCB Sanering anker

Ruteretur fi kk medhold i Oslo Tingrett i at 
PCB Sanering hadde fakturert for mottak og 

behandling av isolerglassruter uten PCB-innhold, 
og at Ruteretur dermed hadde rett til å motregne et 

beløp på seks millioner kroner.

To år og fem 
måneder for Vest 
Tanks styreleder 
Gulating lagmannsrett dømte i begyn-
nelsen av mars tidligere styreleder i Vest 
Tank Trond Emblem til fengsel i to år og 
fem måneder. Han ble i 2010 dømt til 
halvannet års fengsel i tingretten, men 
hadde sykdomsforfall da ankesaken mot 
de to andre tiltalte ble behandlet i Gulat-
ing lagmannsrett i 2011.

Rådgiveren Karl-Jan Erstad ble da frifun-
net, men etter anke fra Økokrim sendte 
Høyesterett saken tilbake til fornyet 
behandling. Erstad ble nå dømt til fengsel 
i 30 dager.

Uenigheten mellom PCB Sanering og Ruteretur om hvordan produsentansvarsordningen for 
PCB-vinduer skal praktiseres var temaet i en rettssak i Oslo tingrett i januar. Den endte med 
at  Ruteretur vant saken, bare PCB-holdige ruter omfattes av produsentansvaret, ikke alle 
 isolerglassruter produsert i «PCB-perioden».

Av Johs. Bjørndal



Vekter og veiesystemer

• Bilbrovekter
• Containervekter
• Pall- og plattformvekter
• Transportbåndvekter
• Hjullastervekter
• Bommer, kamera og lys
• Programvare
• Sorteringssystemer

Scaleit – tidligere Landgraff  & Flintab Vekter AS – er 
totalleverandør og kan tilby de beste løsningene tilpasset 
dine behov. Vi leverer bl.a. store bilvekter, containervekter, 
jekketrallevekter, mindre  kontrollvekter, samt software og 
sorteringssystemer til EE-avfall. Vi produserer også vekter 
etter mål.

Har du noe som skal veies, så har vi løsningene.

Scaleit – din totalleverandør av vekter og veiesystemer.

createurene.no

Scaleit AS
www.scaleit.no 
admin@scaleit.no

Hovedkontor   
Vestvollveien 30 B,  
2019 Skedsmokorset,  
tlf: +47 64 83 67 50 – Vi veier Norge

Scaleit er Norges største leverandør av vekter 
og veiesystemer til avfalls- og miljøbransjen.
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Telenor 12:34

Program Utstillere Deltakere MerForside

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Avfallskonferansen

Ny avfallspolitikk – ombruk eller ny giv?
www.avfallskonferansen.no

3-4. april Grunnkurs avfall og 
gjenvinning

Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen
tlf. 24 14 66 00

11-12. april Kommunikasjonsseminaret 
2013

Bergen Avfall Norge Karin Halvorsen
tlf. 24 14 66 00

17. april Årsmøte Avfallsforsk Oslo Avfall Norge m.fl. Henrik Lystad
24 14 66 00

23.april Grunnkurs i farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no

24. april Selvkost for avfallsbransjen 
- kurs

Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen
tlf. 24 14 66 00

25-26. april Farlig avfall, seminar Olavsgaard Avfall Norge Karin Halvorsen
Tlf. 24 14 66 00

28. mai Byggavfall Helsfyr Norsas Guri Kristine Milli
Tlf. 97 07 10 13

29.mai Miljøkartlegging i bygg Helsfyr Norsas Guri Kristine Milli
Tlf. 97 07 10 13

4-6. juni Avfallskonferansen 2013 Ålesund Avfall Norge Lisbeth Åsgård
tlf. 24 14 66 06

Kurs og seminarer
 Dato       Kursnavn Sted   Arrangør   Kontaktperson
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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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Kiesel Skandinavia AS
Gamle Mossevei 29 1430 Ås
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Vil du vite mer, kontakt:
Claus Leite     + 47 909 76 311
Erik Gulsvik    + 47 900 92 544

www.kiesel.no
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Nyheter fra Reknes AS
 Ny Mobil Arbeidsordre og kjøreplanlegging

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

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

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

Waste Management Solutions 

KS Bedrift etablerer juridisk 
avfallsnettverk 
– Vi etablerer nå et juridisk avfallsnettverk i regi av KS Bedrift Avfall 
og første møte avholdes 23. mai, forteller Svein Kamfj ord, fagsjef 
i KS Bedrift.  Kommunalt eide avfallsbedrifter har mange andre 
utfordringer enn sine private konkurrenter, både når det gjelder hvilke 
regelverk de må forholde seg til og det samfunnsansvaret de har. 
Regelverk knyttet til off entlige anskaff elser, herunder egenregi og 
enerett, selskapsorganisering, selvkost og forurensningsloven er 
eksempler som kan nevnes.  – Våre medlemmer har derfor et særlig 
behov for juridisk kompetanse og bistand på disse områdene. Nett-
verket vil også være åpent for ikke-medlemmer som har kommunal 
tilknytning, for eksempel kommunale etater, sier Kamfj ord.

KS Bedrift 27.02

BIR fi kk medhold i KOFA
Demokratene Askøy klaget tildelingen av behandling av avfall fra 
BIRs eierkommuner (BIR Privat) til BIR Avfallsenergi AS inn for KOFA 
som en ulovlig direkteanskaff else. Men KOFA har i sin avgjørelse 
kommet frem til at regelverket for off entlige anskaff elser ikke er 
brutt. 

 
Demokratene Askøy mente at da BIR Avallsenergi AS besluttet 

å bygge linje 2 ved forbrenningsanlegget i Rådalen innebar det at 
forutsetningene for å tildele enerett ikke lenger var tilstede. Ved 
åpningen av linje 2 ble kapasiteten til anlegget nemlig så høy at ca 60 
% av avfallet som behandles er næringsavfall. Demokratene mener at 
utbyggingen av linje 2 ikke var nødvendig for å utføre de lovpålagte 
tjenestene for eierkommunene i BIR, og at levering av avfallet til BIR 
Avfallsforbrenning AS dermed er en ulovlig direkteanskaff else.

 
BIR AS, BIR Privat AS og eierkommunene har anført at BIR AS er 

tildelt enerett for behandling av husholdningsavfallet og at regel-
verket for off entlige anskaff elser derfor ikke kommer til anvendelse i 
denne saken. KOFA har i sin vurdering gitt BIR rett i dette.

Avfall Norge 22.02

Ny direktør for gjenvinning – i 
Norsk Gjenvinning
Finn Hungnes er ansatt som ny divi-
sjonsdirektør for Divisjon Gjenvinning 
og tiltrådte stillingen 15. mars. Hungnes 
kommer fra Posten Norge AS hvor han bl.a. 
har vært direktør for logistikk med ansvar 
for 4 500 ansatte fordelt på terminaler, 
transport og alt postteknisk utstyr inklu-
dert en bilpark på 900 større biler. Han har 
også vært direktør for produksjon med 
totalansvar for hele produksjonsapparatet 
i Norge samt direktør for distribusjon med 
ansvar for ca. 10 000 postbud og sjåfører samt en bilpark på ca. 
5 000 biler, heter det i en pressemelding fra Norsk Gjenvinning.

– Finn har jobbet med logistikk og produksjon gjennom hele sin 
karriere. Hans fagkunnskap i kombinasjon med solid ledererfaring 
vil passe godt inn i vår virksomhet. Norsk Gjenvinning er etter 
norske mål en stor logistikkvirksomhet. Med Finn på laget vil vi 
stå godt rustet for å gå videre i vår jakt etter eff ektivitet som 
sikrer at det blir lønnsomt å gjenvinne stadig mer av det avfall vårt 
samfunn produserer, sier konsernsjef Erik Osmundsen i pressemel-
dingen. Divisjon Gjenvinning  representerer det største området 
i Norsk Gjenvinning-konsernet og står for rundt halvparten av 
konsernets totale omsetning på ca. 4 milliarder kroner. Finn 
Hungnes etterfølger Øyvind Lund som imidlertid fortsetter som 
assisterende direktør i samme divisjon.

Norsk Gjenvinning 11.02

Marianne Holen ny leder i LOOP
Marianne Holen etterfølger Nancy Strand 
som daglig leder i LOOP fra 1. juni. Hun 
kommer fra stillingen som kommunika-
sjonssjef i Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen (RfD), der hun har 
vært i syv år. Hun har bred erfaring fra 
markedsføring og kommunikasjon og 
har en master i faget fra BI. – Jeg håper 
erfaringen min fra RfD kan bidra til å se 
kildesortering og ressursutnyttelse i et 
større perspektiv. LOOP er en liten organisasjon, men får gjort mye. 
Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver sammen med de andre 
ansatte, sier Holen.

Tur Retur februar 2013

Finn Hungnes går fra post 
til avfall.
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OFFISIELT KONFERANSEBLAD

AVFALLSKONFERANSEN 2013:

Kretsløpet nr.3-2013 (juni) deles ut til alle 
deltakerne på Avfallskonferansen!

Kontakt oss for mer informasjon eller
bestilling av annonseplass:

Arnt Erik Isaksen - Telefon: +47 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

ANNONSEFRIST: 8. MAI

Nancy Strand til Bergfald 
miljørådgivere
Etter syv år som daglig leder i LOOP takker 
Nancy Strand av for å begynne hos Bergfald 
miljørådgivere, der hun skal jobbe med 
miljøprosjekter i både privat og off entlig 
sektor. Det har skjedd mye i LOOP i løpet 
av Nancys tid: – Til Avfallskonferansen i 
2006 laget vi en stor plakat hvor vi krysset 
over ordet “avfall” og byttet det ut med 
“ressurs”. Nettopp dette perspektivet, felles 
kommunikasjon om avfall som ressurs, mener jeg er kjernen i LOOP. 
Og dette perspektivet har holdt seg gjennom turbulente tider og står 
i dag sterkere enn noen gang, sier hun. Nancy trekker særlig fram den 
teknologiske utviklingen og profesjonaliseringen av bransjen når hun 
skal beskrive utviklingen siden hun begynte i LOOP i 2006. – Det har 
skjedd en enorm kompetanseheving i avfallsbransjen i den tiden jeg 
har jobbet i LOOP. Og det har vært en glede å jobbe med så mange 
dyktige mennesker både i og utenfor LOOP. Sammen skal vi fort-
sette arbeidet for at miljø og ressursvennlige løsninger vinner fram i 
samfunnet, sier hun.

Tur Retur februar 2013

Ny fagsjef i MEF
Tore Veløy, mangeårig fagsjef i Maskinen-
treprenørenes Forbund, har gått av med 
pensjon. Men i stedet for å gå over til ren 
duemating har han etablert et selskap med 
det velklingende navnet  Ingeniørfi rma 
Tore Veløy, og driver fortsatt med kursut-
vikling og fagopplæring for avfallsbransjen.

Men som ny fagsjef i MEF er Sverre 
Huse-Fagerlie (37) ansatt. Han er ingen 
nybegynner i avfallsbransjen, de siste seks 
årene har han hatt ansvar for næringsplast 
i Grønt Punkt Norge. Før det var han markedsansvarlig i Ragn-Sells. Av 
utdannelse har Huse-Fagerlie en bacherlor i Business management 
fra Newcastle. 

Farlig avfall-bedrifter må 
undersøke utslipp
Ny informasjon tyder på bedrifter som renser og behandler fl ytende 
farlig avfall, kan ha utslipp av perfl uorerte stoff er. Utslippene er 
antakelig små, men Klif krever nå at bedriftene kartlegger omfanget. 
Hvis dette kan skade miljøet, vil vi kreve tiltak for å redusere utslip-
pene. Klif varsler nå alle bedrifter som tar i mot og behandler farlig 
avfall, om at fl ytende avfall fra ulike kilder kan inneholde udeklarerte 
mengder av PFOS, PFOA og andre perfl uorerte stoff er (PFC). Det 
betyr at disse stoff ene kan havne i avfallsbedriftenes utslipp, noe 
som innebærer en potensiell miljøfare. – Vi tror ikke det er snakk om 
store utslipp av perfl uorerte stoff er, men i slike saker må vi være 
sikre. Vi vil vite mer om hva som er kilden for den type forbindelser, 
som delvis er forbudt å bruke i Norge, og hvor stort problemet er, sier 
avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

Klif 25.002

Norsk Gjenvinning gjør 
oppkjøp i Danmark
Norsk Gjenvinning har kjøpt 100 % av danske IBKA A/S fra Veolia 
Environmental Services og styrker dermed sin industriservice-
divisjon og satsing utenfor Norge. IBKA er en stor aktør innen 
industriservice med 55 ansatte og en årlig omsetning på ca. 60 
millioner DKK. Selskapet er etablert i Vordingborg rett utenfor 
København og har i tillegg avdelinger på Jylland og i Gøteborg. 
– IBKA er et veldrevet og anerkjent selskap som vil styrke vår 
kompetanse og markedsposisjon, sier Jon Ola Stokke, divisjons-
direktør for Divisjon Industri & Off shore.  – Vi vil nå tilrettelegge 
for samhandling mellom avdelingene i Akershus/Østfold, 
Gøteborg og Danmark, slik at vi får et slagkraftig team som kan 
betjene storindustri langs hele kysten fra Oslo via Gøteborg og til 
København.  I tillegg vil IBKA sørge for at vi kan tilby nye tjenester 
i Norge. Selskapet er for eksempel ledende når det gjelder 
sprengrens. Det er en metode som egner seg for kraftverk og 
forbrenningsanlegg hvor det er kostbart å kjøle ned kjelen for 
rengjøring. Med IBKAs metode sprenger man vekk belegninger 
samtidig som kjelen er i drift. Dette vet vi er en tjeneste som er 
etterspurt i Norge, forklarer Stokke.

Norsk Gjenvinning 08.03

Sverre Huse-Fagerlie 
begynte som fagsjef i MEF 
1. februar.
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Stabilt for alle fraksjoner 
Det er ikke vesentlige endringer for noen gjenvinningsfraksjoner siden januar. Prisen på energifraksjonene 
holder seg lave til tross for en kald vinter over store deler av Europa.             

TEKSTILER
Bruktbutikkene har god 

omsetning, og det er stor etter-
spørsel etter klær av god kvalitet. 
Tekstiler som er av en slik kvalitet 
at de ikke kan gjenbrukes her i 
landet blir eksportert enten til 
Øst-Europa eller land i Afrika og 
Asia.

Hennes&Mauritz startet i 
februar 2013 innsamling av 
brukte tekstiler. Kunder kan levere 
inn alle brukte klær uansett 
merke og tilstand, i utvalgte 
H&M butikker. Til gjengjeld 
mottar kunden en kupong som 
gir 10 % på valgfri vare for hver 
pose levert inn. De innsamlede 
klærne blir tatt hånd om av H&Ms 
partner, I:Collect, som skal ha 
en omfattende infrastruktur for 
gjenbruk av tekstiler.

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

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

Når det gjelder plastemballasje 
fra husholdninger har Grønt Punkt 
Norge og Avfall Norge inngått 
en ny avtale for kommuner/inter-
kommunale selskaper der prisen 
er økt fra 1100,- til kr 1250 
per tonn levert til gjenvinning. 
Avtalen omfatter også en kvali-
tetsveileder med kvalitetskrav til 
plasten. 

I 2011 ble over 20 000 tonn 
plastemballasje fra norske 
husholdninger materialgjen-
vunnet til nye plastprodukter. 
Dette var 79 prosent av 
innsamlet mengde.

Grønt Punkt Norge har også 
avtaler med en rekke mottaksan-
legg som samler inn og kompri-
merer EPS fra næringslivet. EPS 
gjenvinnes i Stavanger.

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

TREVIRKE
Vinteren har ikke ført til økte 
priser på energifraksjoner av tre, 
briketter til fyringsanlegg har i 
fortsatt en pris på drøyt 1000 
kroner per tonn, som tilsvarer 23 
øre pr kWh. For ren fl is er prisen 
fortsatt 26 øre pr kWh for fl is 
med mindre enn 35% fuktighet 
og 22 øre pr kWh for fl is med mer 
enn 35% fuktighet.

Avsetningen av returfl is er nå 
grei, men de svenske anleggenes 
import fra England gjør at det 
fortsatt er nok fl is i markedet 
og lave priser. Kvernet returfl is 
kan ha en verdi på rundt null 
på sentrale Østlandet, mens 
denne varen har negativ verdi 
på Vestlandet og i Nord-Norge. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser fra ca. kr. 
1,50 opp til kr. 3,50 per kg. For 
pellets levert i hele lass var prisen 
ved inngangen av mars 35,9 øre 
pr kWh, som tilsvarer rundt 1725 
kroner pr tonn.

GLASS
Det er en stadig økende bruk 
av resirkulert glass til Glasopor 
skumglass, som går til bygg- og 
anleggssektoren som frostsikring 
eller lett fyllingsmasse. Materialet 
er lett og suger ikke vann og er 
derfor et godt alternativ til eksis-
terende lettklinkerprodukter. Det 
eksporteres også mye glassråvare 
til glassverk i Europa.
I Henderson USA er bygningen 
The Morrow Royal Pavilion på 
2800 kvadratmeter laget av 
Greenstone, en slags sement med 
glass som tilslag, og det er gått 
med til sammen 500.000 knuste 
fl asker.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og metallskrap 
foregår på et åpent internasjonalt 
marked. Prisene til gjenvinnings-
bedriftene vil til dels påvirkes av 
prisene på London Metal Exchange 
(LME), bortsett fra for jern som ikke 
er børsnotert. Prisene på LME var 
den 14.mars 2013 (omregnet til 
NOK) på kr 13 001,- per tonn for 
bly. For kopper er prisen per tonn kr 
45 188,- og for aluminium er prisen 
kr. 11 11283- per tonn og kr 11 
371,- per tonn for sink. Prisene er 
relativt stabile med små variasjoner 
på +- 2 prosent siste måned.

Prisene på skrapjern har normale 
svingninger i løpet av året. I februar 
var det en nedgang i prisen på 
skrapjern til kr. 1250,- tonn. I mars 
er prisene økt igjen og er per 
14.mars kr 1325 per tonn. 

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og baker-
varer fra næringsmiddelindustri 
betaler miljøfôranleggene 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 våtorganisk 
avfall og hage- og parkavfall, 
brukes som vekstjord og jordfor-
bedringsmiddel. 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 gjødselspro-
dukter og jordblandinger som er 
tilpasset spesielle formål eller etter 
den enkelte kundes spesifi kasjoner. 
Prisene varierer etter kvalitet 
og volum, men for kompost av 
god kvalitet kan prisene ligge på 
opptil kr. 350 per m3. Kompost i 
småemballasje kan oppnå enda 
høyere priser, og selges opp til kr. 
1,- per liter. 

PAPIR OG PAPP
I følge ERPC (The European 
Recovered Paper Council) 
gjenvinnes det europeiske 
returpapiret i hovedsak i Europa, 
2 tonn papir resirkuleres hvert 
sekund. 

I dette europeiske markedet 
var det i januar og februar ingen 
store endringer i prisene på 
returpapir. Bølgepapp hadde 
en gjennomsnittspris i februar 
på rundt 520 kr per tonn. I 
desember 2012 var prisen på 
ca. 514 kr/tonn. Prisene på 
hvitt papir hadde i følge EUWID 

en svak økning mens på 
blandet papir har det vært en 
liten reduksjon. De månedlige 
gjennomsnittspriser ligger på 
rundt kr 890-1280 per tonn 
avhengig av papirkvalitet. 
Prisutviklingen er tilsvarende i 
det engelske markedet.
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– Mengden innsamlet emballasjeglass øker stadig, i fjor med 
rundt 4 %. Det er derfor gledelig at bruken av vårt viktigste 
produkt Glasopor skumglass er i ferd med å ta av for alvor, 
sier Jacob Smith, markedssjef i Syklus. Han kan fortelle at 
det nå produseres Glasopor for fullt både i Skjåk og den nye 
fabrikken i Fredrikstad. Begge fabrikkene er beskjeftiget 
fullt ut og leveransene i 2013 ser ut til å bli på mer enn  
160 000 m³.

 – Vi har en stor ordrereserve og ser nå at store kunder 
vektlegger miljø stadig mer. Hittil har det nærmest vært en 
hyggelig bonus at produktet også er miljøvennlig, men nå 
opplever vi at miljøargumentet virkelig er en del av beslut-
ningsgrunnlaget, sier Smith. Han forteller videre at Syklus vil 
bruke dette mer aktivt. – Vi kjører nå en annonsekampanje 
rettet mot bygg- og anleggsbransjen og i våre nye annonser 
fokuserer vi i tillegg til produktegenskapene på at det 
faktisk er brukt emballasjeglass som kommer til nytte, sier 
Smith.

Han synes også avfallsbransjen selv bør bidra til å spre 
denne informasjonen. – Når det bygges vei eller anlegg i 
nærheten av et renovasjonsselskap kan det være en god 
nyhet å fortelle forbrukere i regionen at de bidrar med å 
levere glass- og metallemballasje til gjenvinning, sier Smith.

Han forteller videre om økende aksept for skumglassets 
isolerende egenskaper. – Hittil har produktet blitt mest 
brukt som lettfylling på bæresvake områder. Nå ser vi at 
for eksempel Vegvesenet gjerne bruker skumglass i stedet 
for EPS som isolasjon på områder med store teleproblemer, 
avslutter Jacob Smith.

Miljøvennlig isolasjon stadig mer populær

Annonse for Glasopor, som brukes i kampanje rettet mot byggeindustrien.


