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Uten politisk 
interesse
Den varslede stortingsmeldingen om avfallspolitikk kokte til slutt 
ned til en slank strategi med en håndfull i og for seg fornuftige 
tiltak. Valgkampen har til tross for et visst miljøfokus heller 
ikke vært dominert av avfallspolitikk, for å si det forsiktig. Og 
partienes manglende prioritering – med Høyre som et hederlig 
unntak – av avfallskonferansens paneldebatt synliggjorde også 
at temaet ikke blir betraktet som viktig, selv ved inngangen til en 
valgkamp og med mer enn 800 potensielle velgere i salen.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har derfor helt rett når 
han begrunner skrinleggingen 
av stortingsmeldingen med 
at avfall er et område der 
det hersker en bred politisk 
enighet, han kunne gjerne sagt 
råder en utpreget mangel på 
interesse. Og det er kanskje 
ingen katastrofe, bransjen har 
jo til tider vært mer styrt av 
politiske markeringsbehov og 
symbolhandlinger enn nøkterne 
analyser av hva som faktisk 
tjener miljøet best. 

Når det er sagt synes 
vi likevel at den framlagte 
avfallsstrategien var vel triviell og blottet for visjoner. 
Ressursperspektivet glimrer stort sett med sitt fravær og 
det er heller ikke lagt særlig vekt på hvilke muligheter for 
næringsutvikling en miljøriktig avfallsbehandling kan gi. 

Det er nå slik at den politiske uenigheten som måtte finnes på 
avfallsområdet ikke dreier seg om hva man skal gjøre, men hvem 
som skal gjøre det. Denne diskusjonen følger de tradisjonelle 
politiske skillelinjene, høyresiden vil gjerne gi de private mer 
ansvar, mens avfallsstrategien som de rødgrønne har lagt fram 
foreslår å gi kommunene ytterligere fullmakter. Situasjonen er for 
øvrig den samme i Sverige. Her har “avfallsutredaren” foreslått 
“norske” løsninger, men den borgerlige regjeringen nøler med å 
gjennomføre fordi utredningen vil gi kommunene større ansvar.

Et regjeringsskifte – som det i skrivende stund ligger an 
til – vil kunne gi noen nye føringer på dette området også her i 
landet. Men bortsett fra det har Bård Vegar Solhjell helt rett i at 
Miljøverndepartementet kan jobbe ufortrødent videre med de 
smule forbedringer av avfallspolitikken som avfallsstrategien 
legger opp til – uansett hvilke partier som til syvende og sist 
havner i regjeringsposisjon.
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13. september 2010“
…bransjen har til 
tider vært mer 
styrt av politiske 
markeringsbehov og 
symbolhandlinger enn 
nøkterne analyser av 
hva som faktisk tjener 
miljøet best.

Forsida:
I sin gjenreiste produksjonshall har Westco Miljø innført brannsikringstil
tak som er nye for avfallsbransjen. Det er installert skumkanoner i taket 
og som bildet viser, branndyser ved alle transportbånd. 
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mindre arbeid og ressurser
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Direktør Stein Lier-Hansen i 
Norsk Industri er bekymret for 
konkurransesituasjonen i avfalls- 
og gjenvinningsbransjen. I en 
kronikk i Dagens Næringsliv viser 
han til en rapport fra Hjellnes 
Consult, utført på oppdrag fra 
Norsk Industri og MEF. 

DOBBEL PRIS FOR 
 INNBYGGERNE
Her framgår det blant annet 
at gjennomsnittlig mottaks-
pris innbyggerne betaler hos 
avfallsforbrenningsanlegg i egen 
kommune, ligger dobbelt så 
høyt som prisen næringslivet og 
innbyggerne i andre kommuner 
betaler ved levering til de 
samme anleggene.  Lave priser i 
konkurranse markedet finansieres 
ved å sette høye priser for å ta i 
mot avfall fra egne innbyggere 
(se figur).

SKADER MATERIAL-
GJENVINNINGEN
– Dette er problematisk fordi 
kommunale avfallsanlegg driver 
utstrakt næringsvirksomhet. De 
store kommunale forbrennings-
anleggene trenger ikke hele 
kapasiteten til eget hushold-
ningsavfall. For eksempel brukes 

kun ca. 1/3 av kapasiteten hos 
Energigjenvinningsetaten i Oslo 
og BIR Avfallsenergi i Bergen til 
eget husholdningsavfall. Over-
dimensjonerte forbrennings-
anlegg presser prisene på 
forbrenning ned og reduserer 
andelen avfall til materialgjen-
vinning, skriver Lier-Hansen.

– INGEN GRIPER INN
– I dag kan Konkurransetil-
synet gripe inn mot oppkjøp 
og fusjoner som begrenser 
konkurransen vesentlig. Konkur-
ransetilsynet kan også slå ned 
på ulovlig prissamarbeid mellom 
virksomheter. Men vår erfaring 
er at Konkurransetilsynet har 
vanskelig for å gripe inn i tilfeller 
der det foregår forskjells-
behandling og underprising til 
fordel for kommunale foretak. 
Sånn kan vi ikke ha det, mener 
Lier Hansen.

– GJØR SOM SVERIGE
Lier-Hansen mener løsningen 
er styrke Konkurransetilsynet. 
– I Sverige inneholder konkur-
ranselovgivningen en hjemmel 
som innebærer at det offent-
lige kan forbys å selge varer 
eller tjenester på en måte som 
begrenser konkurransen i et 
marked. Altså forbud mot adferd 
som gir konkurransevridning, 
fører til mindre effektiv konkur-
ranse eller hemmer forekomst 
eller utvikling av konkurranse.    
Her i landet tildeles kommu-
nalt eide avfallsforetak såkalt 
enerett på behandling av 
husholdningsavfall, på svært 
langsiktige kontrakter, uten 
konkurranse. Samtidig opererer 
mange slike kommunalt 
eide selskap som kommersi-
elle aktører. Dette er sterkt 

konkurransevridende, særlig 
fordi lave priser i konkurranse-
markedet finansieres gjennom å 
sette høye priser der selskapet 
har monopol. Derfor mener vi 
at også norske konkurranse-
myndigheter må gis anledning 
til å vurdere berettigelsen av 

konkurransehemmende adferd. 
Dette vil gi viktige avklaringer for 
hvordan offentlige avfallsaktører 
skal kunne opptre når de ønsker 
å drive næringsvirksomhet og 
bidra til å sikre konkurranse på 
like vilkår, avslutter Stein- 
Lier-Hansen. 

Bekymret for konkurransen
– I Sverige kan Konkurranseverket gripe inn mot 
offentlig næringsvirksomhet og forby statlige 
eller kommunale foretak å tilby konkurranse
utsatte varer eller tjenester på en måte som 
begrenser konkurransen. Erfaringer fra gjen
vinningsindustrien viser behov for tilsvarende 
regler i Norge.

Kilde: Avfallsbehandling . Hjellnes Consult 2013

Stein LierHansen, direktør i Norsk 
Industri.
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  www.namdalressurs.no
Med lettere container folger storre last!

Den nye generasjonen komprimatorer!

NYE KOMPRIMATORER FRA NAMDAL RESSURS
Det som kjennetegner Namdal Ressurs sine komprimatorselgere er at de sliter 

med belastningsskader som følge av intens klemming og konstante klapp på 

skuldra.  Klemming oppstår ved første møte, når vi forteller at våre komprima-

torer til forskjell fra andre er pulverlakkert. Har et elegant og moderne design 

og en godt utprøvd teknologi som gjør at våre containere har 20 prosent 

større kapasitet. Har et skrånende gulv mellom presse og container som gjør 

at presskammer holdes rent og at væske forblir i container.  Ømme skuldre 

oppstår når våre kunder etter en tids bruk skal tilkjennegi sin tilfredshet med 

Pottinger komprimatorer.

Den gode følelsen av komprimering 
oppstår allerede i første møte med 
våre selgere.

w
w

w
.s

kr
yt

h
a

ls
.n

o
 



››

AVFALLSPOLITIKK

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 
forklarte først hvorfor han raskt var kommet 
til at det ikke var nødvendig å legge fram 
noen stortingsmelding om temaet, slik 
forgjengeren Erik Solheim lovte:

 – Avfallspolitikken fungerer i hovedsak 
godt, men det er altså enkelte områder der 
det er nødvendig med ytterligere tiltak. 
Jeg opplever heller ikke at det er noen stor 
politisk uenighet om det vi nå foreslår. Jeg 
håper og tror denne strategien vil bli et godt 
verktøy for framtidig arbeid uansett, sa han. 

FORPLIKTENDE AVTALE OM MAT
Det vanskelige temaet avfallsreduksjon 
har de siste årene stort sett begrenset 
seg til matavfallet, ForMat-prosjektet har 
kartlagt problemet og satt et mål på 25% 
innen 2015. Solhjell bekreftet at redusert 
matsvinn, som han kalte det, vil være 
satsingsområde også videre. – Vi kaster 
300 000 tonn mat hvert år i Norge, rundt 60 
kg hver. Vi vil inngå en forpliktende avtale 
med landbruket, næringsmiddelindustrien 
og varehandelen om å redusere dette. Siden 
det er produksjonsfasen som står for de 
største utslippene er det i et klimaperspektiv 
ti ganger mer effektivt å hindre at matavfall 
oppstår enn å behandle det, selv om det 
produseres biogass, sa Solhjell. 

MER PLASTGJENVINNING
Miljøvernministeren varslet også at målet 
for materialgjenvinning av plast ville bli 
justert kraftig opp, i dag materialgjenvinnes 

rundt 80 000 av totalt 330 000 tonn 
plastavfall. Solhjell mente det burde være 
mulig å fordoble dette innen 2020, og i 
strategien framgår det at dette både vil gi 
solid klimagevinst og spare rundt 1 TWh 
energi årlig. Virkemiddelet skal her være 
en ny, forpliktende avtale med bransjen, 
som både øker gjenvinningsmålene på de 
plasttyper som omfattes i dag, og som får 
med landbruksplast og husholdningsartikler 
i plast. Det er Mepex-rapporten «Økt 
utnyttelse av ressursene i plastavfall» som 
er grunnlaget for disse vurderingene. 

RETURORDNING FOR FRITIDSBÅTER
Miljøvernministeren mente å vite at det 
nå finnes mer enn en million fritidsbåter i 
Norge, selv om bare 180 000 er registrert 
i det frivillige småbåtregisteret. Kasserte 
båter utgjør ikke noe stort miljøproblem 
i dag, men Miljøverndepartementet tror 
dette vil endre seg raskt, og går altså inn 
for å innføre en produsentansvarsordning. 

Solhjell mente problemet allerede var godt 
synlig i hans hjemkommune Son. Parallelt 
vil myndighetene utrede et obligatorisk 
register for fritidsbåter. – Men det er viktig 
at en ny ordning utformes i samarbeid med 
båtbransjen, vi tror ikke det er lurt å kopiere 
noe eksisterende, det må utvikles et eget 
system, sa han. Strategien inneholder også 
forslag om innføring av produsentansvar 
for fiskeredskap og utrangert materiell fra 
oppdrettsnæringen. 

TILKNYTNINGSPLIKT
Solhjell forkynte også at avfallsstrategien 
inneholder forslag om at både husholdninger 
og næringsliv kan pålegges tilknytningsplikt 
ved etablering av «avfallsinfrastruktur i 
bakken», altså avfallssug. Det finnes i dag 
ikke juridiske grunnlag for noe slikt påbud, 
så Miljøverndepartementet foreslår at dette 
nedfelles både i Plan- og bygningsloven 
og i Forurensningsloven. Innføringen av 
denne tilknytningsplikten er ikke i tråd 

Avfallsstrategi med få 
overraskelser
Mindre matavfall, økt plas t
gjenvinning, returordning for 
fritidsbåter, tilknytningsplikt 
for avfallssug, økt ombruk 
av tekstiler og adgang til å 
 finansiere opprydding gjennom 
avfallsgebyret. Det er hoved
punktene i regjeringens avfalls
strategi, som ble presentert i 
Fretex sin butikk på Majorstua 
5. august, for mange første dag 
på jobb etter ferien. 

Av Johs. Bjørndal

Bård Vegar Solhjell la en måned før valget fram en avfallsstrategi med lite konfliktstoff.
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REPARERE ELLER SKIFTE UT?
VI GIR DEG VALGENE
SOM ER FORNUFTIGE.

Hvor tykke er veggene på din gamle kjele? Eller rørene? 
Det er tross alt rørsvikt som er hovedårsaken til kje-
lesvikt. Vår ikke-destruktive hurtigskanningsteknologi 
for å måle tykkelser bruker ultralyd til å bedømme utsty-
ret ditt raske-re og mer økonomisk. Men det er bare én 
av måtene vi kan hjelpe deg på.
Våre fullstendige diagnostiske kontrolltiltak måler, be-

regner og diagnostiserer installasjonen din, slik at vi kan 
gi fornuftige og økonomisk gjennomførbare vedlike-
holdsanbefalinger på alle de viktigste områdene. Vi fin-
ner prob-lemområdene før de blir problemer, slik at den 
effektive driftstiden blir maksimert. Og vi bidrar til at du 
får mer ut av dine tidligere investeringer.
Høres det bra ut? Les hele historien på www.volund.dk

Vår patenterte FST-GAGE® -teknologi hjelper deg  
å vurdere levetiden på kjeler og optimalisere investeringene

Annonce gl. kedel NORSK.indd   1 23/02/11   17.25



SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

storm@ish.no 
Tlf.    33 42 36 30 
Fax.  33 42 36 31 

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

med Miljødirektoratets 
anbefalinger og både Norsk 
Industri og MEF har gått 
hardt ut mot forslaget, som 
de karakteriserer som «et 
nytt kommunalt monopol 
på innsamling av avfall i 
byområder»

GEBYRFINANSIERT 
OPPRYDNING
Forsøpling både på land og 
hav er et evig problem, og 
Miljøverdepartementet vil 
nå vurdere en lovendring 
som gjør det mulig å 
finansiere opprydning 
gjennom avfallsgebyret. 
Ifølge strategien er det 
spesielt marin forsøpling 
og «forsøpling som i art og sammensetning 
ligner på husholdningsavfall», som det står 
i strategien. Det understrekes likevel at 
Forurensningsloven fortsatt skal gi adgang 
til å iverksette opprydning på forurensers 
regning, der det er mulig å finne ut hvem som 
er ansvarlig. 

ØKT OMBRUK AV KLÆR
Til slutt meddelte Solhjell at det ikke var helt 

tilfeldig at avfallsstrategien ble presentert i 
en Fretex-butikk. Den såkalte SIFO-rapporten, 
som ble produsert da det fortsatt var 
meningen å legge fram en stortingsmelding, 
mener det er realistisk å øke mengden 
tekstiler til ombruk med 37 000 tonn årlig 
(7,4 kg pr innbygger). Hvordan dette skal skje 
er imidlertid høyst uklart, det ble antydet et 
pilotprosjekt med større kommunal innsats, 
enten som hente- eller bringeordning. Det 
ble imidlertid understreket at dette må skje 

i samarbeid med dagens 
aktører – Fretex og UFF – 
man ønsker ikke på noen 
måte å skape problemer 
for disse, som ifølge 
strategien allerede samler 
inn 21 000 tonn av en 
anslått totalmengde på 
117 000 tonn. 

INGEN STRATEGI 
FOR BIOGASS
Miljøvernministeren tok 
ikke ordet biogass i sin 
munn, og det er heller 
ikke omtalt i strategien. 
Årsaken er naturligvis 

at det i Stortingets 
siste klimaforlik ble 
enighet om å utarbeide 

en egen strategi for utvikling av biogass i 
landet. På spørsmål fra Kretsløpet måtte 
Solhjell meddele at den ikke ville bli ferdig 
før valget. Slik det i skrivende stund ser ut 
vil det altså bli en ny regjering som legger 
fram en biogasstrategi, og kanskje spiller 
ikke det noen stor rolle. Den tverrpolitiske 
begeistringen for biogass er til stor både i 
og utenfor Stortinget, og en ny regjering vil 
også være forpliktet av klimaforliket. 

– Skuffende
Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup var til stede 
under lanseringen av regjeringens avfallsstrategi. Han var alt 
annet enn imponert. 

– Det er utrolig at man har brukt så lang tid på å 
produsere dette dokumentet. Strategien mangler visjoner 
og ingen viktige eller vanskelige spørsmål er berørt. ESA’s 
problemstillinger om kryssubsidiering er for eksempel ikke 
nevnt og det eneste som berører næringslivet – nemlig 
tilknytningsplikten 
– foreslås det  en 
innstramming. Jeg 
savner visjoner om 
næringsutvikling og 
verdiskaping i denne 
strategien.

– Men det står 
kanskje ikke så mye 
her som skaper 
uenighet.

– Det står jo lite 
konkret overhode. 
Men vi er skeptiske 
til å gi kommunene 
en enda sterkere 
posisjon på 
avfallssektoren. 

AVFALLSPOLITIKK

Både miljøvernmenister og kommunikasjonsrådgiver Erik Aasland hadde utstyrt seg med dresser fra 
Fretx da avfallsstrategien ble presentert.

Nikolai Astrup (H) synes avfallsstrategien er 
syltynn.
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PORTRETTET

Mer avfall til 
Brevik
Utenlandske gjester tror gjerne at Per Brevik eier sementfabrikken Norcem Brevik. Det gjør 
han ikke, Norcem er en del av Heidelberg Cement Group. Men de som har forhandlet om 
avfallsleveranser hit forstår spørsmålet.

Av Johs. Bjørndal

Sementfabrikken Norcem Brevik tar via 
sitt datterselskap Renor – der Per Brevik er 
styreleder – imot organisk farlig avfall fra 
hele landet, store mengder forbehandlet 
ordinært avfall (FAB) finner også veien til 
sementovnen. Og i tillegg gjennomføres  
nå – sammen med NOAH – et forsøk på å 
lagre uorganisk farlig avfall i de enorme 
gruvegangene der kalksteinen er tatt ut. 
– NOAH har lett lenge etter ny 
deponikapasitet, Langøya er jo snart fylt 
opp. Vi har ca. 25 mil gruveganger med et 
tverrsnitt på hundre kvadratmeter under 
havnivå i Brevik. Og utvinningen av kalkstein 
går mot slutten, vi tar nå ut på 350 meters 
dyp under Eidangerfjorden. En god del av 
kalksteinen til sementfabrikken kommer nå 
fra et dagbrudd i Verdal. Så vi har  ryddet 
en celle og fått tillatelse til å teste hvordan 
gipsen NOAH produserer oppfører seg 
“innendørs”. Foreløpig er dette et lite forsøk 
2-3000 tonn, i løpet av høsten og vinteren 
vil vi vite om dette er en løsning vi skal 
gå videre med, sier Per Brevik. Og forteller 
videre at det i så tilfelle blir en full runde med 
konsekvensutredning og reguleringsplan; et 
utredningsarbeid  og saksbehandling som 
fort vil ta to år. – Det er naturligvis en del 
skepsis i nærområdet. Det tar vi alvorlig, men 
vi har et temmelig rent rulleblad og et godt 
forhold til lokalsamfunnene rundt fabrikken. 
Det vil vi gjerne fortsatt ha.

På visittkortet til Per Brevik står det Director 
Alternative Fuels i Heidelberg Cement, 
og han har mye av æren for at mer enn 
60% av kullet som tidligere ble brukt ved 
sementproduksjonen i Brevik nå er erstattet 
med ulike typer avfallsbrensel. – Det er mulig 
å komme enda høyere, men  de lavthengende 
fruktene er plukket. Alternative brensler 
krever forbehandling, det er ikke bare å putte 
inn hva som helst, sier han.

Og ikke minst det farlige avfallet krever 
forbehandling, i 2002 kjøpte Norcem det 
mye omtalte forbehandlingsanlegget for 
organisk spesialavfall i Brevik for 25 millioner 
kroner. Tre år tidligere hadde NOAH brukt 
380 millioner statlige kroner  på å bygge det. 
Idag er anlegget en del av Renor og leverer 
årlig mer enn 50 000 tonn  fast og flytende 
brensel til sementovnen. Da staten solgte 
anlegget lå leveransene på 12000 tonn. 
– I løpet av byggeperioden for anlegget 
(1995-1999) hadde terrenget endret seg. 
Det ble åpnet for eksport av farlig avfall, 
behandlingsprisene ble presset ned og 
mengdene uteble. Plutselig var det billigere å 
levere farlig avfall enn husholdningsavfall.  I 
tillegg var ikke anlegget tilpasset den norske 
virkeligheten, det manglet den fleksibiliteten 
som små mengder av ulike typer avfall 
krever. Men vi har forbedret og bygd om 
anlegget, og ved hjelp av dyktige og stabile 
folk har vi nå fått tilfredsstillende økonomi 
og produserer et godt brensel. Og jeg vil 
berømme det sikkerhetsregime som NOAH 
etablerte, siden starten i 1999 har det ikke 
vært alvorlige hendelser av noe slag ved 
anlegget. 

– Farlig avfall på avveie er jo et stort globalt 
problem. Kan sementindustrien være 
løsningen også i mange mindre utviklede 
land?
– Ja, mange land har jo bygd opp en egen 
sementindustri, det ble i hvert fall tidligere 
sett på som strategisk viktig å kunne 
produsere sin egen sement. Men det er 
ikke bare å lempe inn hva som helst overalt, 
det kreves betydelige investeringer både i 
forbehandling, innmating og rensing. Men 
det vi har gjort i Norge følges absolutt med 
interesse fra mange andre land.

Farlig avfall-systemet har hatt mye 

negative omtale de siste årene. Vest 
Tank-eksplosjonen er i en klasse for seg, 
men det har vært flere saker med ulovlig 
lagring og disponering. Og tilsynene 
har gjennomgående avdekket massive 
regelbrudd. Heller ikke Norcem har gått helt 
fri, under den såkalte Petro Oil-saken ble det 
avdekket at også Norcem hadde vært utsatt 
for dette; en ansatt i Brevik hadde tatt imot 
ulike typer farlig avfall som spillolje.

– Er det egentlig mulig å få et vanntett 
system så lenge varelageret har negativ 
verdi?
– Jeg vil påstå at vårt system er bra, men 
det er naturligvis vanskelig å gardere seg 
helt mot utro tjenere. Og når det billigste 
og enkleste er å bryte loven bør det i hvert 
fall være kontroller. Jeg synes det er positivt 
at større, profesjonelle aktører har kommet 
inn i bransjen. Men vi trenger et enklere 
registreringssystem og et strengt og 
rettferdig kontrollregime for å få bukt med 
disse negative sakene. 

– Det må vel forventes større konkurranse 
om det farlige avfallet. Også de offentlig 
eide forbrenningsanleggene melder seg jo 
nå på. 
– Jeg har problemer med å forstå at 
avfallsbehandling i stor stil må være en 
offentlig oppgave. De interkommunale 
selskapene har naturligvis sin berettigelse, 
særlig i grisgrendte strøk. Jeg frykter ikke 
konkurranse, men når man kan behandle 
monopolavfallet til en pris langt over 
markedets, blir det jo ikke like vilkår. Og 
offentlige aktører må naturligvis også ha et 
like strengt kontrollregime som private.

De senere årene har Norcem også vært 
avtager av andre avfallsfraksjoner, både 
kildesortert husholdningsavfall og 
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næringsavfall mottas i kvernet form, det 
dreier seg om i underkant av  100 000 tonn 
i året. Fabrikken i Brevik er blant  de beste i 
verden når det gjelder alternativt brensel, 
men det har vært investert opp mot en 
halv milliard i effektive og sikre anlegg for å 
komme dit. 

– Hva med det som ligger nærmest, 
matavfallet fra Grenland skal nå bli til 
biogass i Tønsberg?
–  Brennverdien på avfallet er kritisk for oss, 
så matavfall er ikke det mest interessante. 
Vi kunne nok tatt imot deler av dette 
matavfallet, men det ville krevd betydelige 
investeringer, ikke minst i et lukket 
forbehandlingsystem. 

– Hva med fluffen fra bilvrakene, der er i 
hvert fall brennverdien i orden?
– Ja, men her er det innholdet av tungmetaller 
som er problemet. Det er nok mulig å 
redusere innholdet, man vet jo hvor i bilene 
disse sitter. Men slik rutinene er idag vil 
vi ikke ha fluff inn i sementovnen. Vi kan 
ta imot mye forskjellig avfall, men nesten 
alle fraksjonene krever forbehandling. Vi 
samarbeider idag med Norsk Gjenvinning 
og Franzefoss og får i grunnen tak i det 
avfallsbaserte brenslet  vi trenger. 

Sementindustrien er tradisjonelt en 
“klimaversting”, kalksteinen avgir store 
mengder CO2 i den kjemiske prosessen fram 
til sement, i tillegg kreves store mengder 
energi – som har blitt skaffet på billigste 
måte.
– Opprinnelig ble det brukt kull, så kom 
noen tiår der olje var billigst, men det tok 
slutt med oljekrisa i 1973 og kullet kom 
tilbake. Siden 90-tallet har alle produsenter 
vært opptatt av å ta i bruk brensler som 

kan gjøre en mindre avhengig av kull, og 
som også er gunstigere økonomisk sett. 
Fokuset på avfallsbaserte brensler er stort, 
og det er utviklet mange gode og kreative 
løsninger, men både innmatingen og 
røykgassrensingen gjør at heller  ikke dette 
er noen lettkjøpt løsning. 

Heidelberg Cement har produksjon i 40 land 
og et samlet CO2-utslipp på svimlende 50 
millioner tonn, nesten like mye som hele 
Norge. 
– Det er vanskelig å se for seg 
et samfunn i utvikling som ikke 
trenger betong, det handler om 
å produsere den så miljøvennlig 
som mulig. En høyere CO2-pris 
ville sørget for at de miljømessig 
beste sementfabrikkene 
overlevde og de dårligste 
forsvant. Dessverre har 
finanskrisen satt denne prosessen tilbake, 
kvoteprisen er nå så lav at den ikke påvirker 
strukturen. Vi arbeider likevel ufortrødent 
videre. Kvotehandelsystemet har etablert  en 
benchmark knyttet til CO2-utslipp for tildeling 
av kvoter på  766 kg CO2 pr tonn produsert 
klinker. Av sementfabrikkene i Nord-Europa  
er det foreløpig bare fabrikken i Brevik som 
har nådd dette nivået. HeidelbergCement i 
Nord-Europa har også en visjon om at våre 
produkter skal være CO2-nøytrale gjennom 
livsløpet innen 2030.  Fabrikken i Brevik er nå 
den første i verden som tester ut CO2-fangst 
fra sementproduksjon. En mobil testenhet 
fra Aker Solutions vil installeres neste vinter, 
og vi skal i alt teste ut fire ulike teknologier. 
Det dreier seg om å finne et medium som 
binder CO2 fra røykgassen. Dette er et 
viktig og konkret steg, vi har fått nesten 70 
millioner kroner fra Gassnova, men legger 
også 25 millioner på bordet selv. Våren 2015  

regner vi med å vite nok til å kunne vurdere 
om vi skal gå videre med et fullskala prosjekt. 
Mange sier at dette blir for dyrt, men det 
ønsker vi altså å sjekke. CO2 er jo også en 
vare med et marked, dersom man klarer å 
fange og lagre den i ren form.

Per Brevik er fra Moss, men gikk på 
Handelshøyskolen i Bergen. Der lærte 
han å forstå seg på penger og fikk også 
sin første jobb der. Videre bar det til 

Kommunaldepartementet og 
Norges Bank, før han havnet 
i Aker-konsernet i 1989. Ti 
år senere kjøpte Heidelberg 
sementproduksjonen og 
fra da av har altså Norcem 
hatt tysk eier. I en tid da 
det fokuseres mye på 
betydningen av norsk 
eierskap synes ikke Per 

Brevik at det har vært noen ulempe.
– Det har aldri vært investert så mye som 
etter at vi ble en del av HeidelbergCement, vi 
får penger til fornuftige prosjekter. Forøvrig 
er Heidelberg-konsernet notert på Frankfurt-
børsen og Oljefondet er en av de aller største 
eierne. Så litt norske er vi, gliser han.

Som ansvarlig i nord-Europa for konsernets 
satsing på alternative brensler, bærekraft og 
klima blir det mye farting på Per Brevik. Han 
er ganske lei av flyplasser og hotellrom, og vil 
heller være hjemme i Oslo eller på hytta ved 
Grebbestad. Når han har sjansen synger han i 
mannskoret Svæveru’ All Boys, sammen med 
gamle venner fra Handelshøyskolen. – Og 
selv om det ikke ser sånn ut beveger jeg meg 
faktisk også ganske mye ute i skog og mark, 
avslutter 58-åringen beskjedent.

“Fabrikken i Brevik 
er nå den første i 
verden som tester 
ut CO2fangst fra 
sementproduksjon..

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
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STØTTEMURER • BULKLAGER
Sikkerhet • Brann • Støy • Erosjon

C3Cs  Betong Blokk er robuste, f eksible og kostnadseffektive!

Massive betongklosser som enkelt bygges sammen som lego 
- ingen muring eller fuging er nodvendig.

REPR. C3C NORGE/INPARTNER AS 0047-90647627

www.støttemurer.com
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– Her skal det ikke brenne igjen
 Det gikk 282 dager fra produksjonshallen hos Westco Miljø ble totalskadd av brann til et nytt an
legg kunne åpnes. Og denne gangen er det lagt mye penger og omtanke i å hindre en gjentakelse. 
På åpningen i slutten av mai kunne daglig leder Per Posti vise fram landets første avfallsanlegg 
med infrarød varmesøkende kameraer som aktiverer skumkanoner.

Av Johs. Bjørndal

Beliggenheten på Forus medførte at fjorårets 
brann vakte stor oppmerksomhet, hele 2900 
ansatte ble sendt hjem fra jobb på grunn av 
røyken, blant dem hele Statoils hovedkontor. 
Det manglet heller ikke på røster som mente 
anlegget burde flyttes, men disse var ikke 
hørbare da det nye anlegget ble offisielt 
åpnet 30. mai. 

OMFATTENDE SIKRING
Så la da også Per Posti stor vekt på å få fram 
hva som er gjort av brannsikringstiltak i det 
nye anlegget:

– Rent gulv hver kveld, det skal ikke ligge 
usortert avfall på gulvet over natta.

– Omlastingen av trevirke er flyttet 
innendørs.

– Det er installert varmesøkende kameraer 
koblet til skumkanoner.

– Anlegget er tydelig inndelt i brannsoner.
– Direktevarsling til brannvesenet når 

kameraene aktiveres.
Spesielt vakte de varmesøkende kamera-  

ene og skumkanonene stor oppmerksomhet. 
Systemet ble overbevisende demonstrert 
ved at det ble tent en engangsgrill i den 
fortsatt tomme sorteringshallen. Kameraet 
detekterte raskt varmekilden og i løpet av 20 
sekunder hadde en skumkanon i taket siktet 
seg inn på varmekilden og begynte å levere 
1500 liter vann og skum pr minutt, noe som 
så ut til å kunne slukke langt mer enn en grill. 
Skumkanonen har en rekkevidde på 47 meter 
og dekker dermed hele den 1850 m² store 
hallen. Både inntakshall og sorteringshall 
er forsynt med slike kanoner, mens trans-
portbånd og metallbunker  også er forsynt 
med infrarød deteksjon, men her koblet  til 
fastmonterte spraydyser.

TEKNOLOGI FRA ØSTERRIKE
Det er Egenes Brannteknikk i Egersund som 
har levert denne teknologien, som er utviklet 
av selskapet Rosenbauer i Østerrike. 
– Det er første gang vi leverer noe slikt til et 
avfallsanlegg. Hittil har vi arbeidet mest med 
mobilt slukningsutstyr og skumkanonene 
er de samme som man finner i fronten på 
brannbilene ved flyplassen på Sola, forteller 
direktør Stein Asgeir Egenes. Han forteller 
at anlegget hos Westco har kostet rundt 
3,5 millioner kroner + montering. – Dette vil 
slukke alle branntilløp i fødselen. Effekten er 
fem ganger større enn et sprinkelanlegg og 

slukningen konsentreres direkte på varme-
kilden, forteller han. Egenes legger ikke skjul 
på at han ser et videre markedspotensial i 
avfallsbransjen. – Anlegget står tomt når det 

ikke er i bruk og er dermed frostsikkert. Og 
kameraene holdes automatisk frie for støv 
ved hjelp av trykkluft, det er jo viktig i en 
hall der det foregår avfallshåndtering, sier 

Skumkanonen i taket skal sørge for at det aldri blir noen gjentakelse av det som skjedde natt til 21. august i fjor.
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“…det vil ikke by på 
problemer å ha «rent 
gulv» hver kveld.

Egenes. Anleggets følsomhet kan justeres 
og slik må det være:  – Om dagen må det ikke 
være så følsomt at det slår ut på eksospot-
tene på gravemaskinene i sorteringsan-
legget. Om natta er følsomheten langt 
større, da vil det kunne slå ut om en står og 
røyker (noe som for øvrig er strengt forbudt), 
forklarer Egenes.

INGEN PROBLEMER MED «RENT GULV»
Det er stor gjennomstrømning av avfall 
hos Westco Miljø, mer enn 70 000 tonn 
næringsavfall årlig skal inn i hallen og enten 
materialgjenvinnes eller bli til 
ballet avfallsbrensel. Likevel 
tror ikke Per Posti det vil by 
på vesentlige problemer å ha 
«rent gulv» hver kveld. – Det 
handler om innstilling og om 
å organisere arbeidet litt 
annerledes, jeg tror ikke det 
nødvendigvis vil øke våre 
kostnader. Det er jo nærliggende å tenke at 
man «vil ha litt avfall å begynne med» om 
morgenen, men det står jo da oftest biler 
her i kø for å tømme så det er ikke noe stort 
poeng, sier han. Slik vil Westco Miljø elimi-
nere faren for selvantenning i det blandede 
kontaineravfallet, som jo erfaringsmessig kan 
inneholde litt av hvert. 

INGEN SURE MINER
Posti forteller videre at det har kostet 45 
millioner å få på plass det nye anlegget, grovt 
sett fordeler det seg med 30 millioner på 
bygningen, 11 millioner i maskiner og 4 på 
det nye slukningsanlegget.  I sin åpningstale 
til de rundt 150 inviterte gjestene berømmet 
han entreprenøren Block Berge Bygg og 
utstyrsleverandøren Svelvik Maskin, men 
også forsikringsselskapet If – «for at de 
sørget for at vi hadde riktig forsikring», som 
han sa. Posti roste også Westco Miljøs eier, 
Trygve Jacobsen, men han var ikke til stede 

«på grunn av en lenge 
planlagt tur på Route 
66».

Og varaordfører Pål 
Morten Borgli i Sandnes 
kommune – som anlegget 
så vidt ligger innenfor 
– gjorde det helt klart 
at Westco Miljø var en 

velkommen arbeidsplass i kommunen og at 
han var imponert over gjenoppbyggings-
jobben. Til og med naboen Torgunn Stokkan, 
«som prøver å drive en gård ved siden av 
dette anlegget» var positivt innstilt på en slik 
dag. – Men jeg har kjøpt en campingvogn som 
står klar i tilfelle jeg blir nødt til å evakuere, sa 
hun spøkefullt. 

Det var i hvert fall mer enn nok til å drukne en 
engangsgrill som ble fyrt opp for å demonstrere 
anlegget.

Den nye sorteringshallen til høyre tar seg definitivt bedre ut enn den forrige gjorde i august i fjor. 

Det var mye styr etter brannen i fjor, men ingen sure miner ved åpningen av ny hall. 
Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes overrekker blomster til Per Posti, daglig 
leder i Westco. 

Denne skumkanonen sikter seg inn på varmekilden og leverer 1500 liter vann og 
skum pr minutt.
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VÅTORGANISK

Etter en ekstraordinær 
general forsamling i Vesar i 
begynnelsen av juni er det nå 
gitt klarsignal for bygging av et 
biogassanlegg på Rygg utenfor 
Tønsberg. Dermed kan det 
som noe spydig har blitt kalt 
«Ringpermprosjektet i Vestfold 
og Grenland» endelig realiseres 
– ved hjelp av svensk ekspertise 
og erfaring. 

Av Johs. Bjørndal

For det er nå mer enn fem år siden prosjektet 
så dagens lys, etter at ordførerne i 12 
vestfoldkommuner hadde latt seg begeistre 
av biogass på en studietur til Trollhättan i 
Sverige. Og den svenske innflytelsen gjør 
seg gjeldende også nå, anlegget skal bygges 
etter modell av anlegget til Tekniska Verken 

i Linköping. Dit går nemlig matavfallet fra 
Vestfold og Drammen nå, etter det dramatiske 
bruddet med Hera Vekst for halvannet år 
siden. – Vi har studert systemet i Linköping 
og det er etter vår oppfatning et rasjonelt 
og rimelig opplegg for sambehandling 
av avfall og gjødsel, det samme som vi 
planlegger. Vi behøver derfor ikke finne 
opp hjulet på nytt og har fått våre svenske 
venner til å utarbeide anbudsgrunnlaget for 
oss, forteller Andreas Gillund, daglig leder i 
Vesar, det interkommunale avfallsselskapet i 
Vestfold. Kommunene i Grenland sender i dag 
matavfallet sitt til kompostering i Odda, men 
de har altså besluttet å delta i prosjektet ved 
Tønsberg. 

– Det dreier seg om en tradisjonell mesofil 
prosess (temperatur i råtnetankene på 35-40 
grader) med to store tanker på 6000 m³ og 
en robust forbehandling.  Dette er et opplegg 
man har 20 års erfaring med i Linköping og 
som har gitt stabil drift. Vi satser på å få opp 
et miljø- og kostnadseffektivt anlegg, sier 
Gillund.  I forprosjektet er det budsjettert med 

en investering på 140 millioner kroner og 
Enova har allerede gitt tilsagn på et tilskudd 
på 40 millioner.

DRIFTEN UT PÅ ANBUD
Om teknologien det satses på er 
konvensjonell er selskapsstrukturen mer 
kreativ. Som enkelte vil huske prøvde man å 
få etablert biogassanlegget i Vestfold som 
et såkalt OPS-prosjekt for et par år siden, 
noe som strandet fordi ingen private aktører 
når det kom til stykke ville ta risikoen ved 
investeringen. Nå satses det i stedet på en 
løsning der Tønsberg kommune eier anlegget, 
men leier det ut på en 20-årskontrakt til det 
nyetablerte selskapet Greve as, der navnet 
altså signaliserer at kommunene i Grenland 
og Vestfold eier selskapet sammen. Og disse 
eierkommunene har forpliktet seg til å levere 
sitt matavfall til anlegget de neste 20 årene.  
Men selve driften skal ut på anbud, trolig for 
fem år i slengen. – Den første perioden vil 
vi be om behandling av 50 000 tonn, da vil 
anlegget ikke ta imot kloakkslam. Senere er 

Endelig klart for biogassanlegg i Vestfold
Informasjonssjef Kaia Ross 
Lind, daglig leder Andreas 
Gillund og avdelingsleder 
Bjørn Erik Rui i Vesar er glade 
for at det lenge planlagte 
biogassanlegget i Vestfold 
nå endelig kan realiseres. 
Her foran et vekstforsøk som 
foreløpig bruker biorest fra 
Mjøsanlegget.
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Endelig klart for biogassanlegg i Vestfold
det meningen at anlegget skal kunne ta imot 
inntil 18.000 tonn slam, forteller Gillund.

BØNDENE ER MED
For i motsetning til en del andre steder synes 
biogassprosjektet i Vestfold å være godt 
forankret i landbruket. Gillund viser fram 32 
undertegnede avtaler med lokale bønder, 
om bygging av lager for mottak av biorest i 
våtfasen. – Bøndene står selv for utbyggingen 
av denne lagerkapasiteten og leier den ut til 
biogassanlegget, forklarer Gillund. Så vidt vi 
forstår dreier det seg om en investering på 
rundt en halv million kroner og her tilbys en 
pakke der DnB yter lån uten annen sikkerhet 
enn kontrakten med anlegget. Dermed er 
avsetningen av biorest langt på vei sikret 
uten at man behøver å bruke energi på 
avvanning, og Gillund tror heller ikke det 
skal by på problemer å få tak i gjødsel. At 
bøndene vil betale for å gi fra seg «bondens 
gull» lyder ikke veldig sannsynlig. Men her 
er forholdet at årets jordbruksforhandlinger 
blant annet ga som resultat at det ytes 30 
kroner pr tonn i tilskudd for husdyrgjødsel 
som går til biogassproduksjon. – Opplegget 
er at vi får dette tilskuddet, det er klart bedre 
enn å betale for vann til prosessen, som vi 

ellers måtte ha gjort, 
forklarer Gillund. Han 
håper også at anlegget 
får status som et 
«nasjonalt pilotanlegg 
for sambehandling av 
avfall og gjødsel» og 
dermed kan være berettiget til ytterligere 
statlig støtte. Da vil anlegget erstatte 
prosessvannet i produksjonen med bruk av 
50-60.000 tonn flytende husdyrgjødsel . Det 
er allerede tegnet kontrakter med landbruket 
på over 15.000 tonn.

GASSEN SELGES
I full drift vil anlegget kunne produsere 
50 GWh årlig, noe som tilsvarer rundt 4,8 
millioner liter diesel. Til sammenligning 
bruker Vestfolds samlede busstrafikk ca 
4 millioner liter årlig. Østfoldforskning har 
beregnet at dersom hele produksjonen går 
til drivstoff som erstatter diesel vil dette gi 
en klimagevinst på nær 17.000 tonn CO2 
årlig. Biogassen som leveres fra anlegget 
er oppgradert til drivstoffkvalitet og det er 
inngått avtale med Skagerak Naturgass om 
distribusjon og salg. – Dette selskapet har 
etablert et naturgassnett som går bare et 

par kilometer fra det planlagte 
anlegget. Det vil sikkert også 
etablere fyllestasjoner for 
gassdrevne kjøretøy flere steder 
på dette nettet, men det er altså 
Skagerak Naturgass sitt bord, 
forklarer Gillund. 

BU MED PÅ LAGET
Biogassanlegget skal altså etableres på 
Rygg, noen kilometer vest for Tønsberg. Der 
har Bjørn Bu i mange år tatt imot matavfall 
gjennom selskapet Norsk Biogassubstrat. 

– Vi har inngått avtale med Bjørn Bu og 
Norsk Biogassubstrat som innebærer at 
Vesar sikrer seg muligheten til å realisere 
et moderne biogassanlegg ved gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse. Og vi er svært 
glade for å ha hans ekspertise og erfaring 
med på laget, sier Bjørn Erik Rui, som er 
avdelingsleder i Vesar og prosjektleder for 
etableringen av det nye biogassanlegget. 

Hva så med framdriften?  – Anbud på 
bygging av anlegget er utlyst og vi regner 
mede at tildeling vil skje i desember. Anlegget 
forventes å være klar for inntrimming i 
begynnelsen av 2015, sier Andreas Gillund. 

“Dette er et opp
legg man har 20 
års erfaring med 
i Linköping og 
som har gitt stabil 
drift.

 

 

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 TH. PAULSEN AS 
med ny TERMINATOR 5000 S 
Mobil Avfallskvern! 



Snart avfallsinnsamling med 
egenprodusert drivstoff
Siden 1. juni har avfallsinnsamlingen på Ringerike og Hadeland blitt foretatt med biler som går på 
biogass. Og etter fem års saksbehandling kan avfallsselskapet i regionen endelig sette spaden i 
jorda for anlegget som skal sørge for at de kan produsere gassen selv. 

Av Johs. Bjørndal

Da Hadeland og Ringerike avfallsselskap 
(HRA) i fjor høst gikk ut med nytt anbud på 
innsamlingen av husholdningsavfall i regionen 
var et av kriteriene at bilene som skulle brukes 
måtte gå på biogass.  Og anbudsperioden ble 
satt til seks år med opsjon på ytterligere to, 
slik at anbyderne kunne forsvare investering i 
nye biler. Resultatet ble at Reno Norden vant 
anbudet og at 12 splitter nye gassdrevne biler 
nå er i gang med avfallsinnsamling fra de   
63 000 innbyggerne i regionen. 

SOM EN BENSINSTASJON
Det er etablert en fyllestasjon for biogass ved 
HRA’s anlegg på Trollmyra, mellom Hønefoss 
og Jevnaker. Her stilles bilene opp hver kveld, 
gasstilførselen kobles til hver enkelt bil, slik at 
de er fulle av drivstoff om morgenen. I tillegg 
til dette er det installert en såkalt hurtigfyl-
lestasjon utenfor gjerdet, som kan brukes av 
andre biogassbrukere, omtrent som en vanlig 
bensinpumpe. Lite tyder på at det vil bli kø 
ved denne pumpa med det første, men den er 

altså et ledd i AGA’s langsiktige arbeid med å 
bygge opp infrastruktur for biogass i regionen. 

ENDELIG FULL UTNYTTELSE
Foreløpig kommer denne gassen i kontainere 
fra Oslo kommunes oppgraderingsanlegg 
ved kloakkrenseanlegget på Bekkelaget. Men 
fra neste år vil den altså bli svært kortreist, 
i april ga nemlig Klif endelig tillatelse til å 
utvide biogassanlegget på Trollmyra med 
en ny linje. Dermed blir det også nok gass 
til at det kan forsvares å bygge et oppgrad-
eringsanlegg, det dreier seg om et såkalt 
membranrenseanlegg til 15 millioner kroner, 
kan HRA-leder Amund Bø fortelle. Han har 
som mange vil vite arbeidet hardt i mange 
år for en best mulig utnyttelse av regionens 
matavfall. Biogassanlegg ble etablert i 2005, 
men nå blir det altså dobbelt så stort, til tross 
for vertskommunen Jevnaker sine protester. 
Og med oppgradering til drivstoff blir det full 
utnyttelse av gassen, man slipper dermed å 
fakle overskuddet  som hittil. 

Ved denne såkalte hurtigpumpa på Trollmyra kan det 
fylles biogass som fra en vanlig bensinpumpe. Det blir 
neppe kø med det første.

Yngve Haugvik, driftsdirektør i Reno Norden, Amund Bø, daglig leder i HRA og John Melby fra AGA foran en av de flunkende nye gassdrevne bilene fra Scania som nå samler 
inn avfall på Ringerike og Hadeland. 

VÅTORGANISK
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- maskiner og utstyr til kildesortering- 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 
og rehabiliteringsprosjekter.  
Vi tar hensyn til både miljø og 
det økonomiske aspektet.

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

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

Funksjonelle og varige løsninger  
fra norske leverandører.

Fra miljøeske under kontorpulten til maskiner 
for industriell behandling av avfall:

TILSVARER 1,5 MILL LITER DIESEL
Etter utvidelsen får anlegget en kapasitet på 
20 000 tonn matavfall, noe som ifølge Bø vil 
gi drøyt 2,3 millioner såkalte normalkubikk-
meter biogass (definert som en kubikkmeter 
gass med normalt trykk ved temperatur null 
grader). Etter at denne er oppgradert, altså 
renset for CO2, sitter man igjen med drøyt 
halvannen million Nm³ metan, som grovt 
sett gjør samme nytten som et tilsvarende 
antall liter diesel. Det er beregnet at de 14 
avfallsbilene vil klare seg med 15 % av denne 
produksjonen, det er altså gode muligheter 
både for kollektivtrafikk og andre diesel-
bruk ere i området for å gå over til klimanøy-
tralt drivstoff. Men salget av gassen er altså 
ikke HRA sitt problem, hele kvantumet er 
solgt til AGA (se egen sak).

TRENGER MATAVFALL
Men avfall til det nye anlegget må HRA 
skaffe. Matavfallet fra egne innbyggere 
utgjør bare ca  4000 tonn årlig, om folk 
hadde sluttet med å legge en del av matav-
fallet i restavfallsbeholderen kunne det vært 
noe mer. I dag tar anlegget på Trollmyra 
også imot utsortert matavfall fra Valdres og 
Kongsberg, i tillegg til en del fra næringslivet, 
slik at totalmengden ligger rundt 7000 tonn. 

Amund Bø tror de skal få tak i egnet avfall 
også til den nye linja, som etter planen skal 
være produksjonsklar tidlig neste år. – Bærum, 
Asker og Nedre Romerike har ikke bestemt 
seg for løsning, i tillegg finnes det mye avfall 
fra storhusholdninger, sier han. 

KLAR KLIMAGEVINST
Den nye biogasslinja leveres fra Cellwood 
Machinery, et svensk selskap som i hundre 
år har forsynt treforedlingsindustrien med 
prosessutstyr. Oppgraderingsenheten 
kommer fra DMT i Nederland, som har utviklet 
utstyr som gjør denne prosessen mulig i 

relativt liten skala. HRA’s totale investering 
vil bli 41 millioner kroner, hvorav 6,6 mill. 
er støtte fra Enova.  Ved full produksjon 
vil biogassen ifølge Bø gi en klimagevinst  
tilsvarende 3900 tonn CO2 årlig, forutsatt 
at  hele produksjonen går til å erstatte 
diesel. Oppgraderingsprosessen vil slippe 
ut noen hundre tonn CO2 til atmosfæren, 
men denne er ikke av fossil opprinnelse og 
«teller» dermed ikke. – Planen var at CO2 fra 
prosessen skulle ledes inn i drivhus for å øke 
planteveksten. Men dette gartneriprosjektet 
havner visst ikke her likevel, sier en like fullt 
entusiastisk Amund Bø. 

Dagens biogassan
legg på Trollmyra 
skal altså suppleres 
med en linje til.
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Biogasskjøperen 
De som sysler med planer om å oppgradere sin bio
gass til drivstoffkvalitet trenger ikke å bekymre seg 
for markedet. Før anlegget står ferdig kommer nem
lig John Melby fra AGA og kjøper hele produksjonen.

Av Johs. Bjørndal

Nytt forsøk i Nissedal
Indre Agder og Telemark avfallsselskap (IATA) bygde 
i 2007 et biogassanlegg med strømproduksjon til 25 
millioner kroner. Det virket aldri som forutsatt og driften 
ble stanset i 2011. Men nå gjør IATA et nytt forsøk, etter 
å ha godsnakket med naboene og investert en million 
i nye membraner på råtnetankene startet anlegget 
opp igjen 12. august. Daglig leder Roar Karlsen i IATA 
forteller at de i første omgang har vedtatt å kjøre 
anlegget i en prøveperiode ut 2014. Det er matavfall 
fra IATA og naboselskapet Renovest, som nå danner 
grunnlaget for ny drift ved biogassanlegget. 

AGA er siden 2000 en del av Linde 
Group, en internasjonal gassgi-
gant med 55 000 ansatte i 100 
land. Siden 2004 har AGA hatt en 
målbevisst satsing på biogass, og 
her i landet er det John Melby som 
har personifisert denne satsingen. 
– Vi mener biogass er det mest 
miljøvennlige drivstoffet. Ikke bare 
er den klimanøytral, det er nesten 
ikke partikkelutslipp og råstoffet er 
gjerne materiale man uansett må 
betale for å bli kvitt, sier han. 

BESKJEDEN MARKEDSANDEL
I dag oppgraderes biogass til 
drivstoff ved Bekkelaget kloakk-
renseanlegg i Oslo og ved Frevar i 

Fredrikstad. Snart er produksjonen 
av flytende avfallsbasert biogass 
også i gang på Nes på Romerike og 
over nyttår altså også hos HRA. Alle 
stedene har Melby vært og kjøpt 
gassproduksjonen. – Vi har de siste 
årene brukt 102 millioner kroner på 
å bygge infrastruktur for biogass og 
har nå tilgang på biogass tilsvar-
ende 10 millioner liter drivstoff, 
forteller Melby. 

Dette høres jo mye ut, men 
landets samlede forbruk av driv-
stoff er svimlende 5 milliarder liter, 
biogassen utgjør foreløpig altså bare 
2 promille. – Jeg tror på en dobling 
i løpet av 3-5 år, sier Melby, som 
arbeider utrettelig for å få kollektiv-

transport og såkalte flåteeiere 
til å gå over til biogass. 

LOKALE INITIATIV 
VIRKER
Han håper på rammebetingelser 
som kan bedre lønnsom-
heten. – Vi ser at det er trengs 
politiske initiativ for å få dette 
til. Nasjonalt har vi jo ennå ikke 
fått noen samlet strategi, men 
vi ser at lokalpolitikere også kan 
gjøre mye, sier Melby og nevner 
Oslo og Østfold som gode 
eksempler. I Oslo kommune går 
nå 95 avfallsbiler og nesten like 
mange busser på biogass, mens 
Nettbuss Østfold satte i drift 
96 busser fra 1. juli. Melby har 
også god tro på Posten, som 
allerede har en del gassdrevne 
biler og har signalisert at de vil 
ha flere. Og så har altså HRA 

nettopp satt 14 biler i drift på 
Hadeland og Ringerike.

AVGIFTSFRITAK EN 
FORUTSETNING
En biogassbuss eller lastebil 
koster gjerne 10 % mer i innkjøp 
en et tilsvarende kjøretøy med 
dieseldrift. Da kan biogassen 
i hvert fall ikke være dyrere 
enn diesel. – Her på Jevnaker 
opererer vi med en pumpepris 
på 13,79 kr pr m³, i Fredrikstad 
der gassproduksjonen foregår 
svært nær pumpa selger vi 
for 11,39 kr, forteller Melby. 
Biogassbasert drivstoff nyter 
foreløpig godt av avgifts-
fritak. – Om dette forsvinner 
vil oppgrad ering av biogass til 
drivstoff bli helt uinteressant 
over natta, sier John Melby.

John Melby er forretningsutvikler hos AGA og har de siste fem årene arbei
det utrettelig med å få biogass inn på det norske drivstoffmarkedet. 
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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!



Miljødirektoratet 
sjøsatt 1. juli
Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN) og Klima- og foru-
rensningsdirektoratet (Klif) ble 
1. juli 2013 slått sammen til en 
stor, helhetlig fagetat – Miljø-
direktoratet. Min ambisjon er at 
vi blir den viktigste premissle-
verandøren for utformingen av 
miljøpolitikken i Norge, sa Ellen 
Hambro, direktør for Miljødirek-
toratet.

– Miljødirektoratet har et 
bredt samfunnsoppdrag. Vi 
er demokratiets tjener når vi 
setter vedtatt politikk ut i livet. 
Samtidig er vi vaktbikkja som 
sier tydelig i fra dersom miljøut-
viklingen ikke er i samsvar med 
politiske mål og internasjonale 
forpliktelser, sa Hambro.

– TYDELIG OG FAGLIG
Miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell gratulerte det nye 
Miljødirektoratet med dagen. 
– Miljødirektoratet blir den 
viktigste samarbeidspartneren 
for å sette miljøpolitikken ut i 
livet. Jeg har fire viktige forvent-
ninger: Direktoratet må være 
helhetlige, tydelige, tilgjengelige 
og faglige, sa miljøvernmi-
nisteren. – Helhetlige i form av å 
se sammenhengen i miljøutford-
ringene og ta helhetlig hensyn. 
Tydelige i form av å gi klare råd. 
Tilgjengelige i form av å være 
et sted der kommuner, bedrifter 
og andre brukere kan vende seg. 
Og faglige i form av å bygge 
opp et nytt sterkt fagmiljø 
med det beste fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet og 
Direktoratet for naturforvalting, 
oppfordrer Bård Vegar Solhjell.

MANGE OPPGAVER 
– Miljøutfordringene blir stadig 

mer komplekse og sammen-
vevde. Nå samler vi mer 
kunnskap og bredere erfaring 
om flere fagområder i Miljødi-
rektoratet. Det gir oss utvidet 
forståelse for utfordringene og 
gjør oss mer rustet til å finne 
helhetlige løsninger på stadig 
mer komplekse miljøutfordringer 
Vi får et bredt spekter av 
oppgaver. Vi setter krav til bruk 
av ny miljøteknologi i industrien 
slik at utslipp fra piper og rør 
reduseres. Vi kalker innsjøer 
og driver genbank for å sikre 
at villaksen skal fortsette å 
svømme i elvene våre. Vi fjerner 
produkter med innhold av ulovlig 
farlige stoffer fra butikkhyllene. 
Gjennom forvaltningsplaner og 
skjøtsel legger vi til rette for å 
bevare storslått natur i nasjonal-
parkene våre. Når du kildesor-
terer, passer vi på at avfallet blir 
til energi eller nye produkter. 
Vi fører regnskap over norske 
klimagassutslipp og jobber for å 
redusere utslippene. Vi hegner 
om strandsonen og sikrer 
friluftsarealer for allmennheten.
Dette er bare eksempler. Felles-
nevneren for alt Miljødirekto-
ratet driver med er beskyttelse 
av miljøet. Sa Ellen Hambro.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 
og miljødirektør Ellen Hambro, med 
logoen til Miljødirektoratet i bakgrun
nen. Foto Siri Nordberg.

Miljødirektoratet 
• Et statlig forvaltningsorgan 

underlagt Miljøverndeparte
mentet.

• Har om lag 700 medarbeidere. 
De fleste jobber ved kontorene 
våre i Trondheim og Oslo.

• I Trondheim ligger avdelingene 
med hovedansvar for naturfor
valtning. 

• I Oslo er avdelingene med 
hovedansvar for klima og 
forurensning.

• Statens naturoppsyn (SNO) 
er en del av direktoratet med 
medarbeidere ved mer enn 60 
lokalkontor.

FAKTA

NYHETER
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La oss håndtere 
avfallet!
Norges største avfallsmeglerselskap 
gir deg trygghet. Vi tenker både 
miljø og økonomi.

Restavfall  •  Fiberprodukter  •  Plast  •  Trevirke  •  Biologisk avfall  
Farlig avfall  •  Bygg- og rivningsavfall  •  Forurensede masser  •  Transport 

Rekom er størst på logistikk og 
bunnsolid på avfallshåndtering.

For oss er det viktigste av alt å gi våre kunder 
rådgivning og service av beste kvalitet. 
Vi har den erfaringen og kunnskapen du 
trenger for å navigere stødig gjennom lover 
og regler. Hos oss er det ingen snarveier til 
målet. Vi tar dine utfordringer på alvor, til 
beste for deg og for miljøet!

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

www.rekom.no

Rekom ønsker Farlig 
avfallskonferansen 2013 
velkommen til Bergen! 

Irritert på henleggelse av Oleon-saken
Miljødirektoratet er bekymret over at en alvorlig miljøkrimsak ikke 
blir prioritert av politiet. Direktoratet klaget i november 2012 på at 
Vestfold politidistrikt hadde henlagt straffesaken mot DVS Norge 
og Oleon, og etterlyser nå statsadvokatens behandling av saken.

Etter en aksjon fra Bellona ble det sommeren 
2011 avslørt at DVS Norge AS leverte 
farlig avfall til mellomlagring ved Oleon i 
Sandefjord, Øra næring i Fredrikstad og Hoff 
Transportservice AS utenfor Bergen. Disse 
bedriftene hadde ikke tillatelse fra myndig-
hetene til å lagre slikt avfall.

Avfallet som ble lagret i Sandefjord 
og Fredrikstad bestod av en blanding av 
spylevann, borerester, borekjemikalier og 
oljebasert boreslam. Utenfor Bergen ble det 
lagret spillolje. Miljødirektoratet, eller Klif som 
det da het, har hatt en tett oppfølging av 
disse sakene og gitt pålegg om opprydding. 
Til dette ble kjemikalietankeren Mar Christine 
engasjert, og denne hadde kraftig eksplosjon 
om bord mens den lå til kai i Sandefjord.

HENLAGT ETTER ET ÅR
Miljødirektoratet anmeldte i november 2011 
DVS Norge, Oleon i Sandefjord og Øra Næring 

i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. 
Men Vestfold politidistrikt henla i november 
2012 saken mot DVS og Oleon på grunn av 
bevisets stilling. Direktoratet klaget kort tid 
etter avgjørelsen inn for Statsadvokaten i Vest-
fold og Telemark. Men denne klagen er fortsatt 
ikke behandlet, og Miljødirektoratet er nå 
bekymret for at saken skal bli endelig henlagt.

– Denne saken handler om ulovlig hånd-
ter ing av store mengder farlig avfall i et 
anlegg som ikke var egnet, med påfølgende 
fare for forurensning og eksplosjonsfare. Vi 
ser på dette som alvorlig miljøkriminalitet. Det 
er viktig at politiet prioriterer saken og at slike 
saker ikke blir henlagt, sier Harald Sørby, som 
har fungert som direktør i Miljødirektoratet.i 
sommer

– FEIL SIGNALER
Miljødirektoratet har nå skrevet brev til 
Statsadvokaten i Vestfold og Telemark og 

bedt om informasjon om framdriften i saken. 
Direktoratet anser den ulovlige lagringen ved 
Oleon Scandinavias anlegg i Sandefjord som 
det mest alvorlige av de tre forholdene som 
ble anmeldt. Her var de største mengdene 
farlig avfall lagret, og her var forurensnings-
faren størst. – Miljødirektoratet mener det 
vil være svært uheldig dersom denne saken 
skulle bli endelig henlagt. Det vil blant annet 
gi helt feil signaler til en bransje som er viktig 
for Norge. Vi kan ikke ta sjansen på å friste 
useriøse aktører til å drive med farlig avfall, 
sier fungerende direktør Harald Sørby.

DVS solgte våren 2012 sin virksomhet 
på Mongstad til Halliburton som har tatt 
ansvaret for å rydde opp i de ulovlige lagrene.

I disse tankene hos Oleon i Sandefjord ble hele 32 
500 tonn farlig avfall lagret uten tillatelse. Miljødi
rektoratet er svært misfornøyd med at politiet har 
henlagt saken. Foto Miljødirektoratet.

FAKTA
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– Bilbransjens eget returselskap

Økt vrakpant gir bedre miljø

Den norske bilparken har en gjennomsnittsalder på mer enn  
19 år. Det er Vest-Europas høyeste! Nye biler har ikke bare 
vesentlig lavere utslipp, de er også vesentlig mer trafi kksikre 
enn gamle biler. Vi ser et stort behov for å motta og 
gjenvinne langt fl ere biler i årene som kommer. Vi vet at 
det fi nnes gode tiltak, og vi vet at de virker.

Lav belastning av CO2 ved produksjon av biler Det viser seg at kun 
cirka 15 prosent av livsløpsutslippet av CO2 kommer fra produksjon 
av biler, resten er ved bruk. Et realistisk kortsiktig mål i Norge 
bør være 14-15 års gjennomsnittsalder. I dag er 26 prosent av 

den totale norske personbilparken eldre enn 14,3 år. Hvis vi hadde 
erstattet alle disse gamle bilene med nye lavutslippsbiler, ville 
miljøgevinsten vært betydelig!  

Økt vrakpant bidrar til vraking av gamle biler  Et sentralt element 
i returordningen er vrakpanten, som incitament til å vrake 
gamle biler. Sammen med en lavere engangsavgift bør vrakpant-
utbetalingen legge til rette for at levealderen reduseres ned mot 
14 – 15 år. Vrakpanten sto uendret på  kr. 1.500 i mange år. 
I kampanjen med kr. 1.000,- i økt vrakpant i 2011 kom det inn 
hele 17.500 biler på bare noen uker. Fra 1.1. 2013 økte vrakpanten

til kr. 2.500,- som i revidert statsbudsjett ble oppjustert til kr 
3.000,- med virkning fra 1.7.2013. Vi mener beløpet bør økes til 
minimum 5.000,- kroner, hvorav Staten bærer kostnaden for halv-
parten gjennom direte støtte, mens bileiere betaler vrakpant-
avgift ved kjøp av bil for den andre halvdelen, på nivå med i 
dag. Les mer om dette på våre nettsider; www.autoretur.no.
Autoretur har siden 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjen-
vinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur AS drives på non-profi t 
basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn 
kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av 
utrangerte biler, til bransjens og miljøets beste.
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Over 400 solgte Keestrack
siden 2006

Fredheim Maskin AS

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

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

Over 350 solgte Keestrack 
siden 2006

www.fredheim-maskin.no

Vi gratulerer: 
• Busengdal Transport AS med Keestrack nr. 5 i år 
• Erling Rolstad AS med Keestrack nr. 2 
• Feiring Bruk AS med Keestrack nr. 6, 7 og 8
• Gunnar Holth Grusforretning AS med Keestrack nr. 9
• Kåre Ringseth AS med Keestrack nr. 4
• T Stangeland maskin AS med Keestrack nr. 3 og 4Våre maskiner sorterer kompost, trevirke, flis, bark, avfall, slagg, aske, asfalt, betong, stein, jord og klebrige masser.

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

Ulovlig eksport av EE-avfall ga 
150 timer samfunnsstraff
Fra 2007 til 2009 eksporterte 
Anjun Li 78 kontainere med 
kasserte PCskjermer og TVer 
ulovlig til Kina og Malaysia. For 
dette og medvirkning til grovt 
underslag ble han i mai dømt 
til 150 timer samfunnsstraff i 
Oslo Tingrett.

Av Johs. Bjørndal

De 78 kontainere inneholdt til sammen 1074 
tonn med kasserte elektriske og elektro-
niske produkter. De kasserte PC-skjermene 
og TV-apparatene inneholdt miljøgifter, 
særlig bly, som er et giftig tungmetall med 
akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. 
Klif anmeldte dermed eksportøren for ulovlig 
avfallseksport.

Det dreier seg om EE-avfall fra retursel-
skapet Ragn Sells Elektronikkretur as – nå 

Elsirk AS. Anjun Li formidlet kontakt mellom 
den kinesiske mottageren Ganlin og den 
nå avdøde daglige lederen for Ragn Sells 
Elektronikkretur. Denne kontakten resulterte 
i at den daglige lederen solgte EE-avfallet for 
egen regning, Anjun Li er dermed også dømt 
for medvirkning til underslag.  Ragn Sells as 
har vedtatt et forelegg på en million kroner 
som foretaksstraff, siden det ulovlig eksport-
erte avfallet kom fra dem. 

Paradoksalt ble Anjun Li ikke dømt for 
eksporten som førte til at saken ble oppklart. 
Det dreide seg om seks kontainere som ble 
skipet ut fra Larvik og som skulle til Malaysia. 
Disse ble stanset i Rotterdam og sendt 

tilbake til Norge. De ble dermed ikke sendt ut 
av EU og det dreier seg altså om et «forsøk 
på ulovlig eksport», som pr i dag ikke er 
straffbart. Klif har uttrykt sin misnøye med 
frifinnelsen på dette punktet og det ser altså 
nå ut til at kan gå mot en endring av loven, 
slik at også forsøk på eksport blir straffbart 
(se under).

Retten vurderte at fem måneders fengsel 
var en passende straff. Men forholdene lå 
fra tre til seks år tilbake i tid, og retten kom 
under tvil fram til at samfunnsstraff kunne 
anvendes i stedet. I tillegg ble det dom for 
å inndra 54.800 kroner til statskassa – det 
beløp som Anjun Li mottok fra Ganlin.

Strafferammen økes
På fjorårets Farlig-avfall-konferanse 
meddelte Klif-direktør Ellen Hambro at 
direktoratet hadde fremmet forslag om at 
strafferammen for ulovlig avfallseksport 
og -import økes til to års fengsel, samt 
at forsøk på ulovlig eksport også gjøres 

straffbart. Nå har dette blitt regjeringens 
politikk, i Avfallsstrategien forkynnes at 
Miljøverndepartementet vil fremme forslag 
om nettopp dette «for å bidra til at farlig 
avfall i mindre grad havner utenfor det 
etablerte systemet».
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NOAH gjennomfører  
historisk offensiv!
NOAH gjør nå disposisjoner som setter selskapet i posisjon til å betjene kundene 
optimalt i nye årtier fremover. I samarbeid med Norcem, arbeider NOAH med stor 
ressursinnsats for å etablere et nytt mottaks-, behandlings-, og deponeringsan-
legg i Brevik. Samtidig er kontorer i Sverige og Danmark etablert. Nyansettelser 
og nytenkning i produkttilbudet skal imøtekomme kundenes behov fremover. 

NOAHs behandlingskapasitet på Langøya 
vil vare frem mot 2025. Selskapet har utført 
en stor innsats i å kartlegge nye mulige 
lokaliteter. 125 nye lokaliteter er til nå 
registrert og utredet. Det er til nå brukt over 
30 MNOK på arbeidet.

-De kapasiteter vil planlegger vil gi de 
samme kundefordelene Langøya er kjent for, 
forteller NOAHs markedsdirektør Trond 
B. Berg. Han viser bl.a. til kostnadseffektiv 
logistikk og robusthet i form av mottaksfl-
eksibilitet både i volum og kjemiske sam-
mensetninger på avfallet.

Industrielt samarbeid Norcem og NOAH
Midt i det mange vil betegne som indus-
tri-Norges navle – Grenland i Telemark – 
har NOAH og sementprodusenten Norcem  
/ Heidelberg initiert et industrisamarbeid 
som kan få nasjonal viktighet og sterk 
miljøprofil. Samarbeidet skal klarlegge om 
og hvordan Norcems gruver i Grenland kan 
utgjøre deponikapasitet for behandlet avfall. 
Gruvegangene ligger ned til 340 meter un-
der overflaten av Eidangerfjorden. I tillegg 
til forsvarlig avfallsbehandling, vil industri- 

samarbeidet kunne resultere i at de nedlagte 
gruvegangene blir gjenfylt og fjellgrunnen 
rehabilitert. 

Velkjente prinsipper utprøves i nytt miljø
Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et 
testprosjekt som kan komme til å legge 
grunnlag for et behandlingstilbud for norske 
og europeiske avfallsprodusenter i mange 
tiår fremover. Behandlingsprinsippene er de 
samme som på Langøya, bl.a. med produks-
jon av NOAHs spesialgips. Testprosjektet 
skal avdekke og løse problemstillinger 
som kan oppstå siden gruvene har en mer 
kompakt atmosfære enn dagbruddene på 
Langøya.  

Større kapasitet enn Langøya
En testproduksjon vil bli fulgt opp av en 
vanlig søknadsrunde mot ulike myndigheter. 
Norske miljø- myndigheter er opptatt av at 
det etableres ny behandlingskapasitet for 
farlig, uorganisk avfall. 

Kapasiteten i Norcems gruver kan over-
skride de volumer som opprinnelig fantes på 
Langøya. Den samlede behandlings- og de-
ponikapasitet NOAH vil kunne få i framtiden, 
vil derved sette selskapet i stand til å bredde 
kundetilbudet ytterligere. Breddingen kan 
bestå av satsninger i nye geografiske områder, 
utvikling av tilbud til uvalgte sektorer med 
utfordrende avfallsproblematikk samt å skape 
nye håndteringskonsepter for farlig avfall, 
gjerne sammen med industrielle partnere.

NOAHs ARK

Markedsdirektør Trond Berg.

Markedssjef Bjørn EngelstadFra Norcems gruver i Brevik.



Styrker tilstedeværelsen
også i Sverige og Danmark
Med tilstedeværelse gjennom nylig etablerte kontorer og ansatte i Sverige (Gøteborg) og Danmark (Odense), bekrefter 
NOAH sin rolle som skandinavisk aktør.   

I Danmark har NOAH vært representert 
gjennom agent i over 15 år. Et stort antall 
prosjekter har vært gjennomført både 
innen forurenset jord og aske fra for-
brenningsanleggene. Et eget fukteanlegg 
for slikt røykgassavfall er allerede i drift 
i havnen i Horsens. Anlegget gir store 
økonomiske og miljømessige besparelser, 
bl.a. ved at 100 lastebiltransporter tur/
retur Danmark/Norge kan erstattes med 
èn båtlast!  Nå satses det videre med eget 
Danmarkskontor. Her er sivilingeniør 
innen kjemi, Pelle Funder Michelsen (33), 
ansatt som regionsjef. Hans erfaringsbak-
grunn er bl.a. som Key Account Manager 
på Dong Energys forbrenningsanlegg. Her 
har han spesielt arbeidet med behandling 
av restprodukter. 

Sterk posisjon i Skandinavia
I Sverige er Kristian Peders (42) ansatt 
som NOAHs regionsjef. Peders har magis-
tereksamen i miljøvitenskap fra Gøteborgs 
universitet og yrkesbakgrunn fra Ragnsells 
AB og RGS90 AS. Virksomheten i Sverige 
er organisert i nyetablerte NOAH Sverige 
AB. På samme måte som i Danmark, 
har NOAH for lengst markert seg i det 
svenske markedet og gjennomført flere 
prestisjeoppdrag bl.a. innen forurenset 
jord slik som i gigantprosjektet BanaVäg. 
Her ble 200.000 tonn forurenset masse 
gravd ut og sendt til Langøya for å kunne 
bygge motorvei og dobbeltsporet jernbane 
mellom Gøteborg og Trollhättan. Svenske 
forbrenningsanlegg er også på kundelis-
ten, og NOAH håndterer en betydelig del 
av de godt over 100.000 tonn aske disse 
anleggene produserer årlig.

-NOAH har stor aksept i det svenske 
markedet, også hos Naturvårdsverket 
som har besøkt vårt anlegg på Langøya 
flere ganger, kommenterer Kristian Peders 
og tillegger at NOAHs behandlingspro-
sess for aske har R-status (”recovery”) i 
notifiseringssystemet til de skandinaviske 
miljømyndighetene. Det innebærer at 
transport over landegrensene er uprob-
lematisk.

Internasjonal konkurranse viktig
-Tilstedeværelse i Sverige og Danmark i 
form av ”innfødt” personell med nettverk 
og lokalkunnskap vil tilføre vårt samar-
beid med kunder og forbindelser nye 
kvaliteter, mener Kristian Peders og får 
støtte av NOAHs markedsdirektør, Trond 
B. Berg:

-Vi har bevisst utviklet et markedstil-
bud som er attraktivt på Skandina-
visk basis. Dette underbygges av 
NOAHs beliggenhet, logistik-
kløsninger og veldokumen-
terte behandlingsmetoder. 
Miljømyndighetene i 
samtlige skandinaviske 
land anerkjenner 
NOAH som kompe-
tent aktør og bifaller 
den funksjonen vi 
kan ha i å til-
by miljøtrygge 
løsninger for 
landenes nasjonale 
avfallsutfordringer, 
kommenterer Berg 
og tillegger:     

-NOAH opererer i internasjonal konkur-
ranse på pris, kvalitet og kapasitet. Våre 
utenlandsaktiviteter har utvilsomt styrket 
oss og gitt våre kunder og oss 
nyttig benchmark-
ing.  
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FLERE Nye  
ANSIkTER  
I NOAH

Maiken  
Reitan,  
trainee  
Sanering.

Alex 
Gundersen,
økonomi- 
direktør.

Peter  
kaiser,  
salgssjef  
Industri.

 Kristian PedersPelle Funder Michelsen



Fremtidens Langøya:  

God referanse for kundene
NOAHs kunder kan skilte med deltakelse i et gedigent rehabiliteringsprosjekt: Å skape nytt land i form av en totalt rehabilitert øy. 
Rehabiliteringsarbeidet er et miljøprosjekt unikt i verdensmålestokk. Fremtidens Langøya vekker allerede nå internasjonal interesse!

Store grøntarealer, turstier, fritidsboliger 
og småbåthavn vil sammen med et natur-
reservat kunne omskape Langøya til en 
av Norges mest spektakulære øyer. Uten 
avfallsbehandlingen ville trolig Langøya blitt 
værende med to gedigne kratre etter over 
100 år med kalksteinsuttak. NOAHs kunder 
har derved mye av æren for det gedigne 
miljøprosjektet som foregår på Langøya. 

Drift i enda mange år 
NOAH har nå søkt Miljødirektoratet om 
”tørr løsning” i Sydbruddet på Langøya. 
Dette i stedet for en saltvannslagune slik 
som tidligere planer indikerte. Gjenvinning 
av tørt land vil ikke endre tidspunktet for 
når NOAH avslutter sin nåværende aktivitet 
på Langøya i forhold til det som tidligere er 
kommunisert. Dette er stipulert til ca. 2025. 

En tørr løsning innebærer imidlertid at ti-
den det tar å klargjøre øya for friluftsformål 
kan kortes betydelig ned.  

Øker deponikapasiteten 
En tørr avslutning av Sydbruddet på Lan-
gøya vil øke deponikapasiteten både for 
farlig og ordinært avfall. Dette er i seg selv 
et samfunnsmessig og forretningsmessig 
godt argument for denne løsningen. Spesielt 
for farlig avfall – som krever spesielle be-
handlingsmetoder – er det samfunnsviktig 
at slik kapasitet opprettholdes i perioden 
før NOAHs nye deponikapasiteter kan tas 
i bruk. En tørr avslutning av deponiene på 
Langøya vil innebære et tilleggsvolum på 
1,5 m3 behandlet farlig avfall. Laguneløs-
ningen var basert på kunnskap som forelå i 
2003. Siden den gang har NOAH opparbei-

det betydelig erfaring med tetting av fjell i 
Nordbruddet. Å velge en kjent avslutnings-
løsning som man har erfaring med og som 
er dokumentert trygg, er viktig for NOAH.

God referanse for NOAHs kunder  
NOAHs behandlingsløsning for farlig avfall 
på Langøya har over tid fått mye positiv 
oppmerksomhet. Fagmiljøer fra inn- og ut-
land har vist interesse, og tusenvis av besøk 
har vært gjennomført. Rehabiliteringspla-
nene som nå er lansert, vekker ytterligere 
interesse både fra kunder, myndigheter, 
bransjehold, media og ulike faginstanser.  

-At farlig avfall tas ut av kretsløpet, uska-
deliggjøres og kommer til nytte ved å skape 
en av Norges mest spektakulære øyer, er 
utvilsomt noe våre kunder kan profitere 
på i sin egen markedsføring, kommenterer 
markedssjef Bjørn Engelstad. Han inviterer 
gjerne NOAHs kunder til å diskutere måter 
dette kan gjennomføres på. 

På NOAHs hjemmeside ligger det en ani-
masjonsfilm som tydelig synliggjør en mulig 
framtid for Langøya.

NOAHs ARK
Nyhetsbrev fra NOAH
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Forfatteren Mariangela Cacace di Fiore (32) har italiensk far og 
norsk mor og har etter oppvekst her i landet bodd flere år Napoli. 
Hun har blant annet skrevet boka Camorraland, som gir et skrem-
mende bilde av hvordan mafiaen infiltrerer alle deler av samfunnet. 
Hun kommer på Farlig avfall 2013, for å snakke om den beryktede 
Camorraens innflytelse, blant annet i farlig avfallsbransjen, og ikke 
bare i Italia. Hun 
tror ikke det er 
noen enkel vei 
ut av problemet. 
– Camorraen 
gjennomsyrer 
hele det sør-itali-
enske samfunnet 
og har gjort 
det lenge. Selv 
fylkesmannen i 
Napoli er dømt 
for korrupsjon. 
Det eneste som 
kan få has på 
Camorraen er om 
Vesuv eksplo-
derer og hele 
Napoli blir dekket 
av lava, sa hun 
til NRK da hun 
turnerte med 
boka si i 2010.

– Camorraens hemningsløse dumping av farlig avfall i 
Napoliregionen har ført til en overhyppighet av kreft og 
andre sykdommer, sier Mariangela Cacace di Fiore.

Fra Camorraland
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T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

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

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter

www.liebherr.no

Opplev utviklingen

• Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet
• Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet
• Egen produserte komponenter med høy kvalitet
• Ergonomisk og oversiktlig arbeidsplass som sikrer høy 

produktivitet 

Kontaktperson anlegg
Håkan Nyhaugen:  467 87 900

Kontaktperson industri
Sigbjørn Gaasø: 920 56 518

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
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Mye å hente på utvidet  
miljøsanering av biler
Det er feil at skjerpede krav til miljøsanering av biler ikke vil gi miljøgevinst. Og det er urimelig at 
ikke alle fraksjoner som puttes inn i shredderne er underlagt det samme regelverket. 

 Av Laila Borgen Skaiaa, RENAS

I forrige nummer av Kretsløpet er det en 
artikkel om miljøsanering av biler. Her blir 
Erik Andresen i Autoretur intervjuet om 
mulig utvidede krav til miljøsanering av 
biler. Autoretur tar hånd om 95 prosent av 
landets utrangerte biler. Skjerpede krav til 
miljøsanering av kasserte biler vil føre til økte 
kostnader ved kassering. Det er vel derfor 
ingen overraskelse at bilbransjen selv ikke 
ønsker strengere regler. I artikkelen blir det 
vist til at alle de ti shredderne som mottar 
biler gjennom Autoretur i dag også behandler 
EE-avfall og såkalt komplekst jern. Det som 
ikke kommer frem, er at det EE-avfallet som 
går inn i shreddere i Norge først er miljøsa-
nert. I miljøsanert EE-avfall er komponen-
tene med miljøgifter fjernet. Det vil si at 
alle kretskort, plast inneholdende bromerte 
flammehemmere og alle andre komponenter 

med miljøgifter er tatt ut før EE-avfallet 
går inn i shredder. Det er derfor feil å 
sammenligne biler med miljøsanert EE-avfall. 
Miljøsanert EE-avfall som går inn i shreddere 
er ikke lenger å betrakte som EE-avfall, men 
shreddervare på linje med komplekst jern, vel 
og merke bedre behandlet og med mindre 
innhold av miljøgifter enn komplekst jern fra 
andre næringer.

Andresen påpeker noe RENAS og under-
tegnede kan si oss enige i, regelverket er lite 
konsistent når det er påbudt å ta ut kretskort 
i mobiltelefoner, men ikke fra biler. Andresen 
hevder at dette gjøres fordi det er verdier i 
kretskortene og ikke fordi dette er påbudt. 
Dette er helt feil. I avfallsforskriften kapittel 
1 er kretskort definert som en av flere 
komponenter i EE-avfall som skal fjernes 
som en identifiserbar materialstrøm. I praksis 

er det slik at verdifulle 
kretskort fjernes manuelt 
for å bevare mest mulig av 
verdiene. Mindre verdifulle 
kretskort fjernes maskinelt 
fra materialet, men da i 
separate og godkjente 
prosesser og ikke i vanlige 
shreddere sammen med 
blant annet kasserte biler. 
Deretter sorteres kretskort 
og bromplast fra metall-
fraksjoner og rene plast-
fraksjoner. Det er derfor 
uforståelig for meg som 
jobber med EE-avfall at det 
fortsatt er lovlig å putte 
en bil med alle kretskort og 
andre miljøgifter inn i en 
shredder. Den eneste gode 
forklaringen til forskjellig 
regelverk i dag er at vi må 
begynne et sted, men da 
forventer man at andre 
kommer etter og på sikt får 
like strenge krav til forbe-
handling (miljøsanering). 

Autoretur har bestilt sin 
egen rapport utarbeidet 
av COWI som de mener 
underbygger det faktum at 
det vil gi liten miljøgevinst 
å gjøre ytterligere miljøsa-

nering av biler. Rapporten sammenstiller en 
del data og analyser fra tidligere rapporter. 
Flere av analysene rapporten har sammen-
stilt dokumenterer at andelen av miljøgifter i 
fluff fra bilshredder er betydelig høyere enn 
andelen miljøgifter i fluff fra shredding av 
miljøsanert EE-avfall. Dette underbygger at 
EE-avfallet blir miljøsanert før det går inn i 
shredder og dermed ikke bidrar i like stor grad 
til å forurense fluffen.

I COWI-rapporten vises det til at miljø-
messige forhold knyttet til utrangerte biler 
behandlet i  fragmenteringsverk (shreddere) 
vanskelig kan vurderes alene. I stedet bør 
man betrakte fragmenteringsverkenes mate-
rialstrømmer i sin helhet. Dette er en enkel 
måte å skjule sitt eget utslipp på. 

RENAS har i løpet av de siste ti års drift 
fjernet blant annet 20 tonn kvikksølv, 200 
tonn PCB og 270 tonn bly fra EE-avfall. 
Dette viser betydningen av arbeidet EE-re-
turselskapene og våre kontraktspartnere 
gjør. RENAS visjon er at ingen miljøgifter skal 
komme på avveie, og vi håper derfor at våre 
oppnådde resultater kan bidra til at kravene 
skjerpes, slik at også biler skal miljøsaneres i 
Norge.

DEBATT

Bilvrakene som går inn i landets ti shreddere bør 
være underlagt de samme kravene til miljøsanering 
på forhånd som andre fraksjoner, mener Laila Borgen 
Skaiaa, teknisk sjef i RENAS.
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En totalleverandør 
av miljøtjenester 
SAR tilbyr komplette industrielle avfallsløsninger. Vårt mål er å omskape 
avfall til ressurser og forebygge og forhindre at ressurser kommer på avveie. 
Dette oppnås ved å utvikle integrerte og miljøvennlige avfallsløsninger for våre 
kunder. SAR har utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør av miljø-
tjenester i Norge, både for offshore- og landbasert industri. 

Vi håndterer og behandler;
• Borekaks, slop og oljeholdig slam
• Farlig avfall
• Forurenset vann
 
SAR tilbyr en komplett avfallstyring;  
• Rådgivning og risikoannalyser
• Miljøkartlegginger og avfallsplaner
• Opplæring, opplæringsmateriell og brosjyrer
• Miljøregnskap og BAT evaluering
• Miljørapportering og myndighetskontakt

SAR AS ble etablert i 1987, og tilbyr våre kunder komplett avfallstyring med hovedvekt 
på farlig avfall og boreavfall. Vi skaper avfall om til verdier gjennom rådgivning, håndtering 
og i egne behandlingsanlegg. Gjennom en rekke strategisk plasserte lokasjoner dekker 
vi norskekysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord.

Treatment

Deconterra

Telefon 51 94 44 44 
www.sargruppen.no



Hvis Returkraft og Knut Henriksen lykkes med å gjenvinne filterstøv til et isolerende  
fyllingsmateriale vil en stor fraksjon som i dag er farlig avfall komme til anvendelse.  

Knut Henriksen er tidligere 
forskningsdirektør på Elkem og 
gründer av Metallkraft AS. Nå er 
han og hans nye firma Scan-
watt AS tildelt til sammen 5 
millioner kroner fra Forsknings-
rådets innovasjonsprosjekt for 
næringslivet (BIA) og Skatte-
funn, og jobber med å skaffe 
ytterligere 4 millioner kroner fra 
private aktører. 

 
SOM SKUMGLASS
Tildelingen skal brukes til å 
gjennomføre testing over en 

treårsperiode av en ny teknologi 
for å omdanne filterstøv fra 
energigjenvinningsanlegg til 
isolerende masser. Utviklingen 
av den nye teknologien gjøres 
blant annet i samarbeid med 
Returkraft. Av de 130 000 
tonn avfall som årlig går inn i 
anlegget blir det ca 5000 tonn 
filterstøv i året. – Målet er å 
omdanne filterstøv fra Retur-
kraft og andre forbrennings-
anlegg til et salgbart produkt, i 
stedet for at det deponeres som 
farlig avfall. Skumglass er alle-

rede et foretrukket isolasjons-
materiale til bruk ved vei- og 
jernbanebygging. Vi lager ikke et 
nytt produkt, men framstiller det 
på en ny måte og tilbyr det til et 
marked som allerede etterspør 
det, sier Knut Henriksen. Han 
forteller at filterstøvet vil inngå 
i en prosess sammen med 
problemfraksjoner fra prosessin-
dustri og bergverk. – Skal man 
lage en glassaktig substans må 
man ha med kvarts, altså silisu-
moksyd, forklarer han. 

STORT POTENSIALE
I dag havner som kjent filter-
støvet på NOAHs deponi på 
Langøya i Holmestrand, Skandi-
navias eneste deponi for farlig 
avfall. I tillegg til å håndtere 
rundt 50 000 tonn filterstøv fra 
norske forbrenningsanlegg tar 
NOAH årlig imot rundt 
150 000 tonn filterstøv fra 
Sverige og Danmark. – I dag blir 
alt filterstøv deponert som farlig 
avfall, men det er en midlertidig 
løsning. Deponiene blir fulle en 
gang og land som Danmark og 

Vil lage skumglass  
av filterstøvet

Om Knut Henriksen lykkes vil filterstøv fra Returkraft bli gjenvunnet til isolerende masser som kan brukes ved vei og jernbanebygginger. Her er oppfinneren flankert av 
Returkrafts direktør Odd Terje Døvik (til høyre) og drifts og vedlikeholdssjef Jostein Mosby.

FARLIG AVFALL
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Nederland har ikke gruver 
eller andre egnede steder for 
avfallet, derfor eksporteres 
det til Norge. Dersom vi lykkes 
kan vi utnytte filterstøvet på 
en mer fornuftig måte, sier 
Henriksen.   

Filterstøvet kan inneholde 
organiske miljøgifter som 
dioksiner og furaner, men 
ifølge Henriksen er det 
tungmetallholdige salter som 
er uproblemet. – De organiske 
giftene uskadeliggjøres ved 
høy temperatur, utfordringen 
er å få tungmetallene i filter-
støvet bundet som oksider. 
Lykkes det vil man få et stabilt 
materiale som ikke gir avren-
ning, sier han. 

SMELTEPROSESS
Planen er at filterstøvet skal 
gjennomgå en smeltepro-
sess ved rundt 1400 grader. 
Men ifølge Henriksen er den 
ikke spesielt energikrevende 
likevel: – Filterstøvet inne-
holder en del komponenter 
som reagerer i en såkalt 
eksoterm, altså varme -
produs erende prosess. 
Det gjør at 
prosessen er 
energi- og kost-
nadseffektiv 
og bør være 
kommersielt 
interessant 
som et reelt 
alternativ til deponering, sier 
Henriksen, som for tiden er 
i full gang med å teste ut 
prosessen ved SINTEF. 
Energigjenvinningsanlegget 

Returkraft ved Kristiansand 
vil bidra med arbeidskraft 
og rådgivning til forsknings-
prosjektets treårsperiode. 
– Det er naturligvis bedre å 
gjenvinne materialer enn å 
deponere dem. Returkraft er 
opptatt av å oppfordre folk 
til å sortere avfallet sitt, slik 
at mest mulig går til gjenvin-
ning. Nå ser det ut til at vi 
kan gjenvinne 5000 tonn av 
vårt eget avfall, det er noe vi 
absolutt vil legge ressurser i 
å få til. Lykkes vi vil Returkraft 
bli enda mer miljøvennlig, sier 
Odd Terje Døvik, direktør i 
selskapet. 

MILJØPROSJEKTER
Sjefen på energigjenvinnings-
anlegget er godt fornøyd med 
at flere eksterne aktører ser 
verdien av å samarbeide med 
Returkraft om miljøprosjekter. 

– Gjenvinning av filterstøv 
er det andre innovasjonspro-
sjektet vi setter i gang i år, fra 
før har vi et samarbeid med 
Viking Heat Engines om vide-
reutvikling av en ny metode 
for å utnytte spillvarme fra 

energigjenvin-
ningsanlegget, 
sier Døvik. 
Han under-
streker at han 
ser på slike 
prosjekter som 
en naturlig del 

av det samfunnsoppdraget 
Returkraft har fått. “

…utfordringen er å 
få tungmetallene i 
filterstøvet bundet 
som oksider.

Slik er det meningen at filterstøvet vil ta seg ut etter at det sammen med 
andre avfallsstoffer har vært gjennom en smelteprosess. 

Helhetsløsninger  
innen jordbehandling

•	Prøvetaking

•	Myndighetskontakt

•	Analyse

•	Beskrivelse	av	 
	 miljøkonsekvenser

•	Sanering,	graving	og	 
	 utsjakting

•	Vannrensing

•	 Jordbehandling

•	Deponering

Noen	ganger	er	det	nødvendig	å	ta	en	ekstra	god	titt.	
Det	gjelder	også	når	man	kartlegger	jordforurensning.	
På	Sakab	hjelper	vi	kundene	våre	med	totalløsninger	
innen	jordsanering	–	både	graving,	prøvetaking	
og	etterbehandling.	Med	nødvendig	tillatelse	og	
ekspertkompetanse	gjenoppretter	vi	forurenset	jord	
for	nye	formål.

Vil	du	vite	mer?	Gå	inn	på	www.sakab.no	 
eller	ring	oss	på	+46	(0)19-30	51	00
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Resirk med nytt mottaksanlegg 
– plastgjenvinning for tur
I juni kunne Resirk åpne sitt nye mottaksanlegg for engangsflas
ker og bokser på Heia i Fet kommune. Snart vil en milliard flasker 
og bokser årlig finne veien hit – og neste år vil selskapet Cleana
way etablere plastgjenvinning vegg i vegg med dette anlegget.

 
Av Johs. Bjørndal

Med Coca Colas overgang fra ombruks- til 
såkalte gjenvinningsflasker og Ringnes sitt 
vedtak om det samme øker returselskapet 
Resirk sitt volum drastisk. Tiden var derfor 
moden til å innvie et nytt stort mottaksanlegg, 
som har god plass til den økningen som vil 

komme når praktisk talt alt mineralvann vil 
bli tappet på engangsflasker. – I år tar vi imot 
rundt 450 millioner bokser og 400 millioner 
PET-flasker. I løpet av de neste to årene vil 
dette øke til godt over en milliard enheter. Og 
dette anlegget skal ta imot fra hele Sør-Norge, 
det betyr at rundt 80% all engangs drikkeva-
reemballasje som pantes her  i landet, sier Kjell 
Olav Maldum, direktør i Resirk. 

– MILJØMESSIG MÅNELANDING
Overgang fra ombruks- til engangsemballasje 
var lenge relativt omstridt, men denne debatten 
ser nå ut til å være et tilbakelagt stadium. Lars 
Midtgaard, styreleder i Resirk og til daglig direktør 
i bryggeriet Hansa Borg, kalte det nye mottaks-
anlegget en miljømessig månelanding. – Det 
har skjedd en stille revolusjon. I løpet av få år 
har boksene overtatt for ølflaskene og utgjør 

nå mer enn 85% av volumet. Og så godt som 
alle kommer tilbake, på grunn av at panting er 
en del av vår kulturarv. Kanskje vil emballasjen 
for juice og melk også snart bli en del av dette 
systemet, sa han. Også dagligvarebransjen og 
produsentene ga uttrykk for sin begeistring: – 
Denne omleggingen fører til færre lastebiler på 
veiene, mindre bruk av kjemikalier og mindre bruk 
av vann. Vi ønsker oss nå en lukket norsk loop for 
engangsflasker basert på planteplast, sa Stein 
Rømmerud i Coca Cola. 

UT AV LANDET FORELØPIG
Det nye anlegget er på hele 4300 m² og 
har kostet rundt 125 millioner kroner. 
Sorteringen av plast og aluminium skjer ved 
hjelp av de velkjente Titech-enhetene, med 
infrarød deteksjon og luft. – Rundt  90% av 
det som kommer hit er sortert og presset 
i panteautomater, resten kommer i sekker. 
Men alt går gjennom anlegget, det sorterer 
langt mer nøyaktig enn automatene, forklarer 
Maldum. Deretter presses og balles råvarene 
og renere gjenvinningsfraksjoner enn disse 
finnes knapt. – I dag går plasten til Sverige og 
Danmark, mens aluminiumen går til Frankrike. 
Men med et volum på rundt 20 000 tonn 

Resirks nye anlegg på Heia i fet er på hele 4300 m² og har god plass til å ta imot den forventede økningen på engangs drikkevareemballasje.

John Harry Skoglund, ordfører i Fet, åpnet det nye 
anlegget ved å tømme en sekk ølbokser på transport
båndet.Direktør Kjell Olav Maldum i Resirk overvåker 
prosessen.

GJENVINNING
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årlig er det grunnlag for å etablere både 
materialgjenvinning og produksjon av nye 
engangsflasker her, sier Maldum. 

TRENGER AVKLARING OM VANN
Det er selskapet Cleanaway, som er en del av 
det velkjente franske Veolia-konsernet, som 
vil etablere materialgjenvinning basert på 
PET- flaskene i Fetsund. Fra før har selskapet 
etablert en tilsvarende virksomhet i Norrköping i 
Sverige, der de svenske panteflaskene blir vasket 
og malt opp til flakes. Selskapet har også to gjen-
vinningsanlegg i Tyskland, der er også hoved-
kontoret. Og herfra forteller selskapets direktør 

Stefan Buchmühl at beslutning om bygging av 
gjenvinningsanlegg trolig snart er i boks. – Men 
vaskeanlegget genererer ganske mye avløps-
vann og det er ikke avklart om kommunens 
renseanlegg er i stand til å ta dette, noe som 
betyr ganske mye for kostnadene. Det er derfor 
heller ikke fattet noe investeringsvedtak i Veolias 
styre, sier Buchmühl, som imidlertid har god tro 
på at dette kommer på plass før året er omme. 

LENGRE FRAM TIL  
FLASKEPRODUKSJON
Men Cleanaway er en gjenvinningsvirksomhet 
som ikke er engasjert i produksjon av nye 

flasker. Det er derimot selskapet Petainer, 
som produserer såkalte preformer i Lidköping 
i Sverige og ved en fabrikk i Tsjekkia. Det er 
dette selskapet som leverer de «pluggene» 
som blåses opp til til dagens colaflasker umid-
delbart før tapping. – Vi har kontakt med dette 
selskapet, men det finnes flere aktører. Vår 
jobb er bare å legge forholdene til rette, og når 
Farris-flaskene fra Ringnes kommer i løpet av 
neste år vil vi få inn mer enn 20 000 tonn PET 
årlig, et kvantum som er stort nok for produk-
sjon av nye flasker, forklarer Maldum, som har 
god tro på at det også blir flaskeproduksjon på 
området  i løpet av få år. 

Det er de for gjenvinningsindustrien velkjente 
Titechenhetene som står for sorteringen av plast 
og aluminium. Fremmedlegemer er det fint lite av til 
Resirks anlegg.

Slik kommer PETflaskene ut av anlegget og disse 
ballene eksporteres i dag til Sverige og Danmark. 

Tomt for plastgjenvinningsanlegg er allerede opparbei
det ved siden av Resirkanlegget. 

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

  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



UTLANDET

Sykehusene som organisasjo
nen Leger uten grenser driver 
under de vanskeligste forhold 
trenger mer enn leger. Michalis 
Papageorgious oppgave er å 
sørge for rent vann, avløp – og 
en forsvarlig avfallsbehandling. 

Av Johs. Bjørndal

Den 32-årige ingeniøren er utdannet i 
Holland og ble kjent med Leger uten grenser 
da organisasjonen presenterte seg for 
studentene der. Det ble imidlertid vektlagt 
at teknisk personale som skulle ut i felt 
måtte ha en viss erfaring, så etter fullført 
mastergrad begynte Michalis som junior-
forsker ved universitetet i Wageningen, 
som faglig tilsvarer vårt UMB på Ås. Her 
arbeidet han med forsvarlig håndtering av 
kloakk og avløpsvann i utviklingsland. Som 
kjent er dette en ressurs for landbruket, men 
med potensiale for spredning av smitte- og 
giftstoffer.

MANGEL PÅ ALT
Dette var relevant kunnskap for Leger uten 
grenser og i mars i fjor meldte Michalis seg 
til tjeneste. Han ble da sendt til Sør-Sudan, 
der han ble satt til å sørge for vannforsyning 
til en leir som huset 30 000 flyktninger. 
Leiren hadde utbrudd av Hepatitt E, et virus 
som gjerne sprer seg gjennom forurenset 
drikkevann. Tre grunnvannsbrønner og bedre 
muligheter for håndhygiene bidro til å løse 
problemet.

Men det er Michalis’ siste oppdrag for 
Leger uten grenser som er mest interessant 
for Kretsløpet. Da ble han satt til å forbedre 
avfallshåndteringen ved et sykehus i byen 
Burcko i Somaliland. – Her var situasjonen 
noe bedre enn i det krigsherjede Sør-Sudan, 
området har hatt fred de siste ti årene og 
de fleste behersker engelsk. Sykehuset 
ble drevet av lokale myndigheter, men med 
solid støtte fra oss. Somaliland erklærte 
seg uavhengig for mer enn 20 år siden og 
fungerer som en egen nasjon. Men landet 
er ikke anerkjent av noen andre stater og 
mottar derfor ikke offentlig bistand, noe som 
gjør tilgangen på medisiner, utstyr og nesten 
alt annet vanskelig. Man må derfor impro-
visere med det som er å få tak i på stedet, 
forteller Michalis. 

VIKTIG OPPGAVE
Det er lett å tenke at i samfunn som mangler 
alt er avfallshåndteringen et luksuspro-
blem. Men når Michalis forteller at sprøyter, 
patologisk avfall og alt annet fra sykehuset 
havner på åpne fyllinger der barn og voksne 
går barbeint rundt og leter etter ting av verdi, 
forstår man at det er viktig med forbedringer. 
Leger uten grenser legger stor vekt på dette 
og Michalis viser fram den tykke boka «Public 
Health Engigneering», som organisasjonen har 
utarbeidet. – Her er det systematisert hvordan 
man med enkle virkemidler kan sørge for bedre 
løsninger. Leger uten grenser er svært opptatt 

av at arbeidet organisasjonen gjør ikke skal 
generere nye problemer, sier Michalis. 

GJØRES UTILGJENGELIG
På sykehuset i Somaliland ble det faktisk 
innført kildesortering, sykepleiernes vogner 
ble utstyrt med avfallsbeholdere for ulike 
fraksjoner, som ble «sluttbehandlet» hver 
for seg. I dette tilfelle betyr sluttbehandling 
sikker oppbevaring, det dreier seg om å gjøre 
avfall med skadepotensiale utilgjengelig. 
Brennbart avfall havner i en såkalt De Mont-
fort-ovn, en lukket mursteinsovn forsynt 
med to kammer, som sørger for en temmelig 
fullstendig forbrenning og reduserer volumet 
med 90%. For aske fra dette anlegget, 
nedknust glass og skarpe gjenstander samt 
patologisk avfall er det satset på såkalt 
nedgravde løsninger, med egne forseglede 
beholdere til hver fraksjon. Men til forskjell 
fra her i landet tas avfallet aldri videre, på et 
eget område i god avstand fra bebyggelse 
og vannkilder er det støpt beholdere under 
jorden som fylles opp og til sist forsegles 
med sement. I tillegg fikk sykehuset faktisk 
et røntgenapparat mens Michalis var der, 
fotokjemikaliene fra dette ble kjørt gjennom 
et filter av kull – grillkull må gjøre nytten – og 
deretter ned i et tykt lag med grus. En vaske-
plass for avfallsbeholderne er også etablert, 
slik at de er rene før de skal inn på sykehuset 
igjen. 

INFORMASJON ER NØKKELEN
Hvordan har det så vært å få innarbeidet 
et nytt system for avfallshåndtering i et 
land der det finnes nok av andre problemer 
å ta tak i. – Akkurat som her må det moti-
vering og kontinuerlig informasjon til for å 
få til adferds endringer. Fordelen er at man 
på en måte begynner med blanke ark, det 
er lettere å innføre et system når det ikke 
finnes noe fra før enn når man skal erstatte 
et eksisterende. Jeg opplevde at de som står 
for avfallshåndteringen var veldig motivert 
for å gjøre ting bra, travle leger var et større 
problem. Men vi fikk etter hvert en kommuni-
kasjon mellom disse gruppene, det er viktig 
å ta seg tid til å forklare vitsen med nye 
ordninger og vise konsekvensene av å gjøre 
ting feil, forklarer Michalis. 

NØYSOMHET
Han forteller videre at man som feltarbeider 
for Leger uten grenser først har en 12-måne-
ders periode som «frivillig», der man bare 

Avfallshåndtering    uten ressurser
Michalis Papage
orgiou har sørget 
for forsvarlig 
avfallsbehandling 
ved sykehus i 
Somaliland, nå 
står Afghanistan 
for tur.

Kildesortering i tre forskjellige fraksjoner er tatt i bruk 
ved sykehuset i Burcko i Somaliland. 
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mottar en kompensasjon på drøyt 10 000 
kroner pr måned. Deretter mottar man en 
lønn det er mulig å leve av, men som likevel 
ligger langt under norsk lønnsnivå og det 
feltarbeiderne i  FN-systemets hjelpeorga-
nisasjoner mottar. Dette er mulig fordi de 
fleste som arbeider for leger uten grenser 
engasjeres for kortere eller lengre perioder 
og har da permisjon fra sin vanlige jobb.  
Lokale medarbeidere betales «midt på treet» 

i forhold til landets lønnsnivå, noe Leger uten 
grenser mener er riktig. 

AFGHANISTAN NESTE
Michalis Papageorgiou har gresk far og finsk 
mor, men møte med en norsk jente har sørget 
for at han nå bor i Tønsberg. Han forteller 
at han snart skal ut i nytt oppdrag for Leger 
uten grenser, denne gangen i Afghanistan. 
Her får han blant annet ansvaret for at de 

fire sykehusene som Leger uten grenser 
driver i det krigsherjede landet følger opp 
standard ene organisasjonen har etablert for 
vannforsyning og avfallshåndtering. Han skal 
også arbeide med de tekniske sidene ved 
etablering av en bedre katastrofeberedskap. 
– Jeg liker godt de varierte oppgavene vi blir 
satt til, fra å løse helt praktiske problemer til 
mer faglige spørsmål, sier Michalis fornøyd.

Avfallshåndtering    uten ressurser

Her finner aske, glass, sprøyter og organisk avfall fra sykehuset veien ned til 
en underjordisk endestasjon. I midten vaskeplassen for avfallsbeholdere.

Den såkalt ikkemedisinske staben ved sykehuset i Somaliland er godt motivert for 
forbedringer.  Michalis Papageorgiou står i midten bak. 

Vi presenterer nyheter på  
Farlig avfallskonferansen i  
Bergen  11. – 12. September 
Reknes AS er hovedsponsor for konferansen.

Les mer på reknes.no eller kontakt oss  

på 70 19 80 80

IT-LØSNINGER  
BYGGET 
UTELUKKENDE FOR 
AVFALLSBRANSJEN
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DEBATT

Viktige avklaringer, men visjonene mangler
Avfallsstrategien fremstår som 
en nøktern analyse av avfall 
ut fra et kildesorterings og 
forurensningsperspektiv. Det vi 
trenger er en visjonær strategi 
for framtidig bruk av avfallsres
surser.

Av Nancy Strand, direktør Avfall Norge

Avfall Norge mener at avfallshierarkiet 
må legges inn som styrende prinsipp i 
regelverket før man kan hevde at EUs 
rammedirektiv for avfall er implementert.  
Dette er blant annet viktig for å styrke mål 
om materialgjenvinning framfor energi  ut-
nyttelse. Regjeringen hevder i strategien at 
Norge har implementert EUs avfallsramme-
direktiv, men det er vi ikke enige i at de har. Vi 
mener at de generelle målene for gjenvinning 
må suppleres med klare mål for material-
gjenvinning.

ØKONOMISK LØNNSOMHET
Norske miljømyndigheter vurderer bruk av 
virkemidler fra en avfallstype til en annen. 
Dette resulterer i mangel på konsekvent 
virkemiddelbruk for alle avfallstyper. Avfall 
Norge har tatt til orde for bruk av produsent-
ansvar og andre virkemidler som gjør det 
økonomisk lønnsomt å materialgjenvinne. 
Økonomisk lønnsomhet er viktig for å sikre 
utviklingen av nye verdikjeder og for at 
materialgjenvinning blir foretrukket løsning 
for både næringsavfall og husholdnings-
avfall. Miljøriktige valg må også bli økonomisk 
lønnsomme. 

DEPONIAVGIFTEN
Men på noen områder bidrar strategien med 
viktige avklaringer, blant annet loves det 
at deponiavgiften skal evalueres. Dette har 
vært et av våre hovedbudskap i dialogen med 
politikere og embetsverk. Vi mener avgiften 
har utspilt sin rolle og byr på nye utfordringer 
som blant annet villfyllinger. Fjerning av 
deponiavgiften vil være en viktig avfallspoli-
tisk sak for Avfall Norge fremover.

AVFALL MED MILJØGIFTER
Det er også positivt at regjeringen aner-
kjenner behovet for alternativ behandling 
av nye typer farlig avfall og avfall med 
miljøgifter. Stadig nye typer avfall klassifi-
seres som farlig avfall. Dette avfallet byr på 
store utfordringer og ikke minst kostnader 

på kommunale gjenvinningsstasjoner. Avfall 
Norge har derfor som ett eksempel på mer 
ressursvennlig behandling satt i gang et 
prosjekt som vil undersøke mulighetene 
for lokal forbehandling av isolerglassruter. 
Prosjektet ser også på prøvebrenning av 
dette avfallet i ordinære forbrenningsanlegg 
for avfall.

ØKT GJENVINNING AV PLAST OG 
TEKSTILER
Avfall Norge støtter intensjonene om økt 
materialgjenvinning av plast og tekstiler. 
Flere av de foreslåtte tiltakene i strategien er 
i tråd med våre innspill. Imidlertid savner vi en 
konkretisering av målene for gjenvinningen 
av plast. Avfall Norge har spilt 
inn at dagens ordning ikke er 
et fullgodt produsentansvar. 
Det er i praksis en dugnad 
der kommunene bidrar 
på linje med næringslivet 
gjennom returselskapene. Når 
plastemballasjeavtalen skal 
utvides mener vi derfor det er 
naturlig at også kommunene 
inngår som part i avtalen. En 
utvidelse av produsent ansvaret bør gjelde 
alt avfall som oppstår innenfor det enkelte 
ansvarsområde. Et slikt produsentansvar 

bør også inkludere et ansvar for å finansiere 
arbeidet med forsøpling. 

FLERE PRODUSENT-
ANSVARSORDNINGER
Det er positivt at strategien løfter frem 
planer om et produsentansvar for utrangerte 
fritidsbåter og for fiskeredskap og utstyr fra 
oppdrettsnæringen. Dette viser at regjer-
ingen fortsatt anerkjenner at produsent-
ansvar er et egnet virkemiddel for å sikre 
mål i avfallspolitikken. Avfall Norge skulle 
imidlertid ønske at regjeringen gikk enda 
lengre og lanserte produsentansvar for flere 
avfallstyper. Vi har blant annet foreslått å 
utvide ordningen for isolerglassruter, gips 

og flere typer farlig avfall.  Avfall 
Norges innspill om å forskrifts-
feste eksisterende ordninger har 
ikke fått gehør. For de ordnin-
gene som skal innføres blir det 
viktig at kommunenes rolle blir 
avklart på et tidlig tidspunkt og 
at kommunens arbeid fullt ut blir 
dekket av ordningen.

RESSURSER I AVFALLET 
- EU VISER VEI
I EUs veikart for et ressurseffektivt Europa 
anses avfall som ressurser det er strategisk 

Avfall Norges ferske direktør Nancy Sand er stort sett  enig i det som står i Avfallsstrategien, men savner 
 visjoner og helhetlige grep. 

“
… vi skulle ønske 
at regjeringen 
gikk lengre 
og  lanserte 
produsentansvar 
for flere 
avfallstyper.
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Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

Kiesel Skandinavia AS
       
            • Komplette anlegg  
                      • Kverning • Sikting                  
                                 • Avfallspresse
                                           • Emballering
                                                     • Sortering
                                            

                    www.kiesel.no

Regjeringens 
avfallsstrategi er 
med sine 56 rikt 
illustrerte sider 
høyst overkom

melig. 

Viktige avklaringer, men visjonene mangler
viktig å ta vare på og utnytte, blant annet av 
sikkerhetspolitiske hensyn. EU ser viktig-
heten av tilgang på avfallsressurser som 
råvarer til energi, drivstoff og nye produkter. 
Avfallsbransjen vil bli en brikke i større 
politiske satsinger fremover. 
EU har nylig satt i 
gang revidering av 
alle avfallsdirekti-
vene. Det er viktig 
at Norge følger opp 
dette arbeidet. Disse 
direktivene vil legge 
grunnlaget for norsk 
avfallspolitikk fremover, 
og her må avfallsbran-
sjen være på banen med 
innspill så tidlig som mulig 
i prosessen. 
 
KONTAKTFORUM
Avfall Norge vil være 
pådriver for at gode forslag i 

avfallsstrategien følges opp med  konkretise-
ringer og tiltak. Vi ser frem til etableringen av 
et kontaktforum mellom miljømyndighetene 
og avfalls- bransjen der vi kan diskutere 

implementering så vel som 
fremtidige utfordringer. 

Avfall Norge har gjen-
nomgått avfallsstrategien 
i detalj og lagt ut en rekke 
kommentarer på 

www.avfallnorge.no

EUs avfalls -
direktiver
EUs rammedirektiv for avfall skal 
revideres. Arbeidet er påbegynt 
med en åpen online konsultasjon
sprosess.

Målsettingene i deponidirektivet og 
emballasjedirektivet skal også revi
deres, i tillegg til fem direktiver på 
avfallstyper; Slamdirektivet, PCB/
PCTdirektivet, Kjøretøydirektivet, 
Emballasjedirektivet og Batteridi
rektivet. Kommisjonens skal i 2014 
ha en gjennomgang av plastavfall 
og vurdere muligheten for å sette 
mål for avfallsforebygging innen 
2020.

FAKTA

Strateg
i

Fra avfall til ressurs

Avfallsstrategi



DEBATT

Dagens bystruktur er ikke 
beregnet på dagens og 
fremtidens avfallsmengder. 
Derfor er ny teknologi 
avgjørende for byutvikling 
fremover. Tilknytningsplikt 
til avfallssug og nedgravde 
løsninger er derfor riktig vei å 
gå.

Av Ellen Halaas, Avfall Norge 
og Svein Kamfjord, KS Bedrift

 
I forbindelse med fremleggelsen av 
Regjeringens avfallsstrategi kom det frem at 
myndighetene vurderer om næringslivet kan 
pålegges å benytte nedgravd infrastruktur 
for avfallsinnsamling. For de som har 
ansvar for bymiljøet handler etableringen 
av nedgravde løsninger svært lite om 
avfall, men mye om hva slags bymiljø man 
ønsker framover. Nedgravde løsninger 
kan løse mange av utfordringene med 
avfallsinnsamling i bykjerner og sentrale 
områder. Det er så enkelt som at dersom man 
skal bygge fremtidens byer, så kan vi ikke 
lenger tviholde på alle sider ved gårsdagens 
løsninger. 

HVA FÅR VI MED AVFALLSSUG?
Bruk av avfallssug vil fjerne avfallsdunker 
og kontainere, og gårdeiere får frigjort 
betydelige arealer til andre formål. Man vil 
også få redusert utslipp fra lastebilene som 
i dag henter avfall, mindre trafikkfare, økt 
brannsikkerhet, mindre mat til rotter, mindre 
forsøpling – og alt dette gir bedre bomiljø. 
Løsningene er også forenlige med en sterk 
satsing på materialgjenvinning.

GOD LØSNING – OGSÅ FOR 
NÆRINGSLIVET
Deler av næringslivet har argumentert mot 
bruksplikt til nedgravde løsninger. De hevder 
at det vil hemme kildesortering, hindre 
konkurranse og ikke minst at dette er noe 
kommunene ønsker seg for å få fatt i mer 
avfall til sine behandlingsanlegg. 

Kommunene har ikke som intensjon at 
eierforholdet til avfallet endres selv om 
næringslivet pålegges å benytte kommunal 
infrastruktur. Det vil heller ikke skje. 
Næringsavfallet kan uten problem holdes helt 
adskilt fra husholdningsavfallet. Forskjellen 
for næringslivet vil være at avfallet hentes et 

annet sted enn ute hos kunden. 
To klare forutsetninger som også 

kommunene har hatt fokus på ved 
planlegging av slike løsninger, er nettopp 
at man sikrer konkurransen om å levere 
avfallstjenester til næringslivet, og at 
systemene drives til selvkost. Det betyr at 
ingen kan tjene penger på innføringen av 
et slikt system. Ved innføring av avfallssug 
må kommunene derfor legger til rette for at 
næringsdrivende fortsatt kan gjøre avtaler 
om henting fra hvilke aktører de ønsker, og de 
kan fortsette å sortere avfallet som før.

LAVERE KOSTNADER
Gjennom utredninger gjort for Klima- og 
forurensningsdirektoratet (nå Miljø-
direktoratet) har Norconsult gjennomført en 
kostnadsvurdering av avfallssug i forhold til 
tradisjonell innsamling av avfall. Norconsult 
konkluderer med at de totale årskostnadene 
for oppsamling og innsamling av avfall vil bli 
lavere for næringslivet ved bruk av avfallssug.  

ANBEFALER DIALOG
 I utredningen som Miljødirektoratet har 
gjennomført konkluderer de med at det er 
mange fordeler med innføring av nedgravde 
løsninger, og at fordelene vil øke når også 
næringslivet benytter nedgravde løsninger 
som for eksempel avfallssug. Direktoratet 
mener imidlertid at siden utredninger viser 
at det er økonomisk gunstig for næringslivet, 
så vil næringslivets bruk av slike løsninger 
kunne løses ved dialog. De mener derfor at 

det ikke er nødvendig å innføre endringer i 
forurensningsloven, da de er redd det også 
vil medføre økt administrativt arbeid hos 
miljømyndighetene.

Direktoratet foreslår imidlertid at Plan 
og bygningslovens § 18-1 endres slik at 
krav til avfallsinfrastruktur sidestilles med 
annen infrastruktur ved planlegging av 
utbyggingsområder. For områder som i dag 
er utbygd, som f.eks. sentrumsområdene i 
Bergen, vil ikke plan og bygningslovens  
§ 18-1 ha noen innvirkning. For oss er det 
viktig å understreke at eksisterende byer og 
bebyggelse utgjør den største utfordringen.

VIKTIG FOR KOMMUNENE
Kommunenes drivkraft er å forbedre 
tjenester til innbyggerne, og innbyggernes 
beste skal hele tiden være rådende prinsipp. 
Det er derfor ikke mulig å fortsatt benytte 
gårsdagens løsninger når fremtiden krever 
noe annet av oss.

En mulighet for å pålegge næringslivet 
å benytte nedgravd infrastruktur for 
avfallsinnsamling er derfor viktig for å berede 
grunnen for fremtidens byer. Samtidig er 
vi bekymret for at tiden løper fra oss innen 
et slikt lovforslag kan fremmes og vedtas. 
Framtidens byer planlegges og bygges nå! 

Kommunene bør derfor også gå i dialog 
med næringslivet om disse løsningene, slik 
at kunnskapen om fordelene som disse 
innebærer er godt forankret. Avfall Norge og 
KS Bedrift vil gjerne bidra med en slik dialog.

Fremtidens byer krever nye 
avfallsløsninger

Avfall Norge og KS Bedrift mener tilknytningsplikt for næringslivet er en forutsetning for å få til en framtidsret
tet infrastruktur for avfallsinnsamling i byene. Her fra leggingen av det såkalte bossnettet i Bergen.    Foto BiR.
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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.



Miljøvennlig samarbeid i Nes

Romerike biogassanlegg (RBA) representerer 
siste grunnsteinen i innføringen av 
Oslos kretsløpsbaserte avfallssystem, 
og er et viktig utstillingsvindu for Oslo 
kommune. Anlegget omgjør kildesortert 
matavfall til miljøvennlig biogass og 
tre næringsrike gjødselprodukter, og er 
viktig for at Oslo skal nå kommunens 
mål om økt materialgjenvinning og 
reduserte klimagassutslipp. Den 
internasjonale oppmerksomheten knyttet 
til anlegget er stor, og i 2012 vant 
Energigjenvinningsetaten (EGE) og Cambi AS 
sammen Forskningsrådets Innovasjonspris 
for prosjektet. Oslo kommune har fokus på 
å etablere et godt anlegg for behandling av 
matavfall, og naboers tilbakemeldinger er 
verdifulle for oss.

BYGGEPROSESSEN
Søren Nordbye og August Oppegaard 
retter først og fremst kritikk mot 
byggeprosessen, og mener at de som er 
direkte berørt av utbyggingen ikke har 
hatt påvirkningsmulighet. Vi er ikke helt 
enige i det. EGE har med jevne mellomrom 
arrangert møter med naboene og lyttet til 
deres innspill, som har vært mange og gode. 
I sluttfasen av byggeprosessen var det 
naboene selv som ikke ønsket flere møter, 
da de mente dette forumet hadde utspilt 
sin rolle. I byggeprosessen for øvrig har vi 
forholdt oss til de krav myndighetene har satt 
– dette gjelder også konsekvensutredning. 
Vi forstår at myndighetens vedtak er i strid 
med Nordbye og Oppegaards interesser, men 
EGE er trygg på at Fylkesmannen og KLIF 
(Miljødirektoratet) har vurdert alle innspill som 
er kommet underveis i saken. 

KLAR BEGRUNNELSE
Nordbye og Oppegaard er forundret 
over vår begrunnelse for å bygge 
anlegget på Nes. Fra vår side er 
begrunnelsen klar; primærmålgruppen 
for bioresten er nærliggende landbruk, 
og da er beliggenheten på Esval et svært 
gunstig utgangspunkt med tanke på 
transportkostnader og -utslipp. Årsaken til 
at man gikk vekk fra Klemetsrud var at det 

der var for lite tilgjengelig areal til å 
bygge gode, luktsikre løsninger.  På 
Esval har EGE de samme kravene til 
luktutslipp som ville vært gjeldende 
på Klemetsrud, men forskjellen er 
at i Nes er arealet stort nok til 
å etablere slusesystemer inn 
til mottaket og et eget 
luktbehandlingsanlegg. 
Vårt klare mål er at 
naboene rundt 
anlegget ikke skal 
plages av lukt 
fra vårt anlegg. 
Anlegget er utstyrt 
med avansert 
lukt behandlings-
teknologi, og all 
luft i anlegget 
går gjennom 
renseanlegget for 
lukt før den slippes til oppgivelsene. I tillegg 
foregår mesteparten av produksjonen i 
lukkede rør og tanker, noe som genererer 
minimalt med støy. For EGE er dessuten 
et bredt samarbeid med bransjen og andre 
relevante aktører avgjørende, og da er 
plasseringen i Esval Miljøpark fordelaktig.

RIKTIG METODE
En annen nabo, Harri Lintunen, mener at 
nitrogenet i den flytende bioresten foreligger 
som ammoniakk og derfor er direkte giftig for 
plantene. Her vil vi presisere at ammoniakk er 
en gass (NH3), og oppløst i væske omdannes 
denne til ammonium (NH4+). Nitrat og 
ammonium er plantenes hovedkilde til 
nitrogen. Tilstrekkelig nitrogen er som kjent 
avgjørende for god plantevekst. I planten er 
ammonium (NH4+) den formen som brukes 
for produksjon av aminosyrer, og deretter 
andre forbindelser som inneholder nitrogen.  

I en diskusjon vedrørende ammonium må 
det nevnes at store deler av nitrogenet i 
andre gjødselprodukter, som mineralgjødsel 
og husdyrgjødsel, også er i ammoniumform. 
I de fleste av Yaras mineralgjødselprodukter 
for korn og oljevekster, som eks. 
fullgjødsel 22:3:10, er over halvparten av 
nitrogeninnholdet i ammoniumform. Også 

husdyrgjødsel inneholder mye ammonium 
(over 50 prosent av nitrogeninnholdet). 
Dette er gjødsel som også anvendes i 
oksygenfattig jord.

Regelverket setter krav til spredning av 
biorest på lik linje med annen næringsrik, 
organisk gjødsel, og gjødselbehovet vil 
være førende for mengden som spres. For 
å fullgjødsle en kornåker er det anslått et 
behov for ca. tre tonn biorest fra RBA per mål.  

MILJØVENNLIG FREMTID
Det er bra at anlegget og produktene våre 
engasjerer. Det er verdt å minne naboene 
våre på at Romerike biogassanlegg og 
biologisk behandling av matavfall ikke 
er et prosjekt vi kjører alene, men i nært 
samarbeid med en rekke institusjoner som 
Nes kommune, Esval Miljøpark, Bioforsk, 
Romerike landbruksrådgivning, Sintef og 
flere. Det er viktig for oss å produsere et 
best mulig produkt som tilfredsstiller de 
kravene som stilles, noe vårt samarbeid med 
Cambi har sikret. Sammen har vi fremstilt 
en klima- og miljøvennlig biogass og tre 
næringsrike gjødselprodukter for landbruket. 
Det er vi stolte av. Vi takker våre naboer for 
engasjement og innspill underveis, og ser 
frem til et fortsatt godt samarbeid fremover.

DEBATT

Direktør Pål Mikkelsen i Oslo kommune Energigjenvinningsetaten imøtegår 
kritikken som naboene til biogassanlegget på Esval kom med i forrige utgave av 
Kretsløpet.

I Kretsløpet nr. 3/2013 uttrykker våre naboer i Nes en 
viss skepsis til aktiviteten knyttet til Romerike biogass
anlegg. 

Av Pål Mikkelsen, direktør EGE
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Farlig Avfall
Miljø & Gjenvinning

bns.no | salg@bns | 22 90 92 50

ISO

Farlig avfallcontainer 2,9m eller 6m. Beregnet for farlig avfall.
Rist i gulv og oppsamlingskum, midtstolpe på den i 6m. Dørene
er utstyrt med gummipakninger for å hindre inntrenging av
vann. For løfting benyttes leddete ører i taket. Liftknaster be-
nyttes for transport med liftbil. Containeren kan innredes med
regulerbar hylle på endevegger eller sidevegger.

Produktutvikling. BNS er blant Skandinavias ledende
leverandører av spesialcontainere. Vår styrke er container-
skreddersøm, og kundene velger ofte å betrakte BNS som et
kompetansesenter. Vår avdeling for Teknisk Design driver kon-
tinuerlig produktutvikling og med vår brede produktkunnskap er
det ingen grunn til å henvende seg andre steder.
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Nyvalgt styreleder Kjell Øyvind Pedersen ønsket velkommen til 
biggest game ever.

Audun Garberg lovet i juni 
avfallsstrategi før sommeren. 
Den ble som kjent presentert 5. 
august.

Frode Alnæs presenterte seg 
selv som verdens største rollon. 
Da bør han antagelig ta av seg 
brillene. 

Nikolai Astrup lovte igjen at en 
ny regjering vil legge fram en ny 
avfallsmelding.

Per Kirkesæther, leder for 
renovasjonen i Bærum, kunne 
på vegne av kommunen ta imot 
Innovasjonsprisen 2013 for «å 
ha tatt gjenvinningsstasjonen til 
et nytt nivå»

Prisen for beste stand gikk denne                    gangen til Reknes. Denne fornøyde 
gjengen er fra venstre Bjørn Inge                     Molvær, Oskar Emil Skeide, Hans Olav 
Sunde, Thor Blichfeldt, Aleksander                   Ivan Våge, Karl Inge Reknes.

Børge Heggen Johansen fra 
Ekornes fortalte om bedriftens 
anstrengelser for å utvikle 
gjenvinnbare møbler.

Cecilie Skog utfordrer bildet av 
fjellklatrere og polfarere som tau
se, barske menn. Men tøffheten 
er i orden.

Fulltegnet og  vel gjennomført
Som nyvalgt styreleder i Avfall Norge kunne Kjell 
Øyvind Pedersen ønske velkommen til tidenes største 
avfallskonferanse, med 858 deltagere. Det ble faktisk 
satt stopp for påmeldingen en uke før konferansen, da 
var både hotell og serveringskapasiteten i Ålesund 
tøyd til det ytterste. Spørsmålet blir så om de mange 
frammøtte fikk valuta for pengene?

Av Johs. Bjørndal

I det store og hele må vel svaret bli 
ja, selv om første dags plenum ble en 
heller tam forstilling. Politisk rådgiver 
Audun Garberg i Miljøverndeparte-
mentet var nok en gang skremt ut for 
å fortelle hva som ville komme i den nå 
omsider framlagte avfallsstrategien. 

KONTAKTFORUM
Han begrunnet først skrinleggingen av 
stortingsmelding med at «det ikke er 
nødvendig å reparere noe som allerede 
fungerer», og at strategien ville foku-
sere på de områdene der det er forbed-
ringspotensial.  Kort fortalt dreier det 
seg om avfallsforebygging, særlig når 
det gjelder matavfall, her varslet Garberg 
en «forpliktende bransjeordning». Det 
vil også komme tiltak for økt materi-
algjenvinning av plast, mer ombruk av 
tekstiler og for økt innsamling av farlig 
avfall. Biogass ble ikke nevnt med et ord, 
men Garberg sa etterpå til Kretsløpet 
at det var fordi dette ikke vil bli omtalt i 
avfallsstrategien, men i en egen strategi 
for biogass. Det eneste nye i Garbergs 
innlegg – som senere er blitt bekreftet 
av miljøvernministeren – var at regjer-

ingen vil etablere et «kontaktforum for 
avfall», der myndighetene jevnlig vil 
møte representanter for bransjen.

NY REGJERING  – NY MELDING?
Garberg ble etterfulgt av Nikolai 
Astrup, som holdt omtrent det samme 
foredraget som på MEF Avfallsdager 
tre måneder tidligere, bare litt mindre 
engasjert. Men han hadde i hvert fall 
satt seg inn i problematikken, noe man 
ikke kan beskylde de øvrige deltagerne 
i den påfølgende paneldebatten for. 
Og kanskje må Avfall Norge nå se i 
øynene at avfall ikke er et område som 
interesserer politikerne mer enn sånn 
passe, paneldebatten viste i hvert fall at 
det ikke er vits i stille dem for detaljerte 
spørsmål. Men Nikolai Astrup gjentok i 
hvert fall sitt løfte om at en eventuell 
ny borgerlig regjering vil ta opp igjen 
arbeidet med en stortingsmelding om 
avfallspolitikken. Den som lever får se. 

AVFALLSREDUKSJON  
VANSKELIG
Dette ble etterfulgt av en forholdsvis 
traust gjennomgang av tilgjengelig 

AVFALLSKONFERANSEN
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Prisen for beste stand gikk denne                    gangen til Reknes. Denne fornøyde 
gjengen er fra venstre Bjørn Inge                     Molvær, Oskar Emil Skeide, Hans Olav 
Sunde, Thor Blichfeldt, Aleksander                   Ivan Våge, Karl Inge Reknes.

De 80 utstillerne var fornøyd med årets arrangement. Og 
Ulf Haugum i Namdal Ressurs fikk til slutt tilslag og slapp å 
ta med seg kontaineren sin hjem igjen.

Knut Bakkejord  fra Trondheim kommune og Lise Pettersen Olden fra Ren
holdsverket as ønsket velkommen til ny avfallskonferanse i trønderhoved
staden neste år. Den arrangeres så tidlig som 1315. mai.

Fulltegnet og  vel gjennomført
avfallsstatistikk fra Kari Mellem, 
SSB, og en relativt utilgjengelig 
seanse om tiltak for avfallsre-
duksjon, framført av den svenske 
professoren Tomas Ekvall. Men vi 
fikk i hvert fall vite at en reduksjon 
av momsen ved kjøp av tjenester 
fra 25 til 6% bare ville redusere 
avfallsmengden med 1%, altså ikke 
nok til å stanse utviklingen med 
økende avfallsmengder.  Mer effek-
tivt – men kanskje enda mindre 
realistisk – er det å øke prisen på 
råmaterialer gjennom avgifter. Det 
mest effektive var naturligvis å 
endre livsstilen i retning av et lavere 
forbruk, men det er ikke sikkert 
at konferansedeltagerne eller 
befolkningen for øvrig er motivert 
for det. For en mer samvittighets-
full gjennomgang av temaet vises 
til nettstedet www.hållbaravfalls-
håntering.se

BEDRE UTNYTTELSE
Etter en stående lunsj der det i 
hvert fall ikke oppsto matavfall 
og en runde med parallellsesjoner 
fulgte en litt bedre ettermiddag.  
Den unge miljøsjefen hos Ekornes, 
Børge Heggen Johansen, fortalte 
entusiastisk om hvordan bedriften 
arbeider for å redusere forbruket 
av energi og materialer, blant annet 
ved å sørge for en best mulig utnyt-
telse av skinnet fra nesten 200 
kuer som daglig trengs til produk-
sjon av den berømte stresslessen.  
Heggen Johansen fortalte også 
at Ekornes er opptatt av å tenke 

gjenvinning allerede i produktutvik-
lingen. – Bedriftens miljøpåvirkning 
tallfestes og rapporteres månedlig 
og miljøfokuset er godt forankret i 
ledelsen, sa han. 

SLUTT PÅ «BORTSKAFFING»
Den danske filosofen Tor Nørre-
tranders avsluttet dagen, som 
ventet med et tankevekkende 
innlegg der han trakk de virkelig 
lange linjene. 

– Historien viser at mennesket 
bruker tusen år på å gjøre det 
umulig for seg. Landbruket 
sørger for at rundt en millimeter 
av jordlaget forsvinner hvert år, 
etter tusen år er en meters jordlag 
borte. De stedene der landbruket 
oppsto er i dag ørken. Kunstgjødsel 
kan kanskje forsinke denne 
prosessen, men vi må «finne opp» 
et bærekraftig landbruk, på samme 
måte som vi må lukke kretsløpene 
for alle materialer som finnes i 
en endelig mengde, sa han. Han 
understreket hvilken viktig rolle 
«skraldemannen» vil få i et slikt 
samfunn, der det ikke lenger dreier 
seg om «bortskaffing» av avfall, 
men «skaffing» av ressurser. 

MORSOM FESTMIDDAG
Om program og servering var 
ymse første dag ble festmid-
dagen om kvelden utmerket.  
Frode Alnæs, mest kjent 
som gitarist i «Dance with a 
stranger» viste seg å være en 
toastmaster breddfull av humor 

og selvironi, og fikk virkelig opp 
stemningen i den særdeles 
tallrike forsamlingen. Den sosiale 
biten er naturligvis viktig ved 
et slikt arrangement, og denne 
ble også godt ivaretatt gjennom 
solide pauser og minglende 
servering i utstillingshallen som 
lå kloss inntil konferansesalene. 

Middagen bød også på prisut-
delinger, Bærum kommune fikk 
Innovasjonsprisen for å ha tatt 
begrepet gjenvinningsstasjon til 
et nytt nivå (omtalt i Kretsløpet 
nr 5-2012). At prosjektet på Isi 
kostet sine 125 millioner kroner 
ble ikke nevnt i juryens begrun-
nelse. Og prisen for beste stand 
ble tildelt en av bransjens virkelig 
trofaste leverandører, Reknes. 

AVSLUTTER KRANGEL?
Dagen derpå startet med den 
svenske «avfallsutredaren» Lars 
Ekecrantz, som presenterte sitt 
arbeid (også omtalt i Kretsløpet nr 
5-2012). Kort gjenfortalt anbe-
faler utredningen at kommunene 
overtar ansvaret for innsamling 
av emballasje og aviser, og at 
næringslivet får ansvar for alt 
sitt avfall. Dessuten foreslås et 
nasjonalt tilsyn for avfallet, det har 
svenskene ikke hatt de siste årene. 
Bakgrunnen for hele utredningen 
er en 20-årig krangel mellom 
kommunene og FTI (Förpacknings- 
og tidningsinnsamlingen) om prak-
tiseringen av produsentansvaret. 
Heller ikke under arbeidet med 

utredningen klarte disse partene å 
komme med et omforent forslag, 
noe Ekecrantz uttrykte sin frustra-
sjon over (jag tyckte det va dåligt 
og det sa jag til dom).  Han fortalte 
videre at utredningen har vært 
ute på høring til 350 instanser, de 
fleste har respondert positivt på 
innholdet. Ekecrantz, som trådte 
inn i pensjonistenes rekker etter 
å ha avlevert utredningen, fryktet 
imidlertid at gjennomføringen ville 
ta sin tid, på grunn av uenighet 
mellom de fire partiene i regje-
ringen. 

EN SPESIELL DAME
Hele stevnet ble avsluttet med 
at vertsbyens Cecilie Skog 
berettet om de gleder og sorger 
hennes liv som fjellklatrer og 
polfarer har avstedkommet. 
I løpet av sine snaue 39 år har 
hun rukket over mer enn de 
fleste, vært på de såkalte seven 
summits (høyeste fjell på alle 
kontinenter), samt på Syd- og 
Nordpolen. Hun fortalte liketil om 
alt fra bruken av «tissetut» inne 
i soveposen når det er minus 40 
utenfor, om livsfarlige fall i råker 
og om tapet av sin ektemann 
Rolf Bae under forsøk på å 
bestige K2 høsten 2008. 
Og om hvordan hun hadde 
hentet seg inn igjen etterpå. 
Moralen i stykket var at man må 
«fylgje draumane sine». For de 
fleste er det heldigvis litt mindre 
vidløftig enn for Cecilie Skog.  
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Fortsatt næringspolitikk    i Avfall Norge

… det saken faktisk dreier 
seg om er hva samfunnet 
forventer fra en organisasjon 
for avfallsbransjen. “ 

Strategiutvalgets leder Bård Jørgensen var klar på 
at Avfall Norge fortsatt bør arbeide for å styrke det 
offentliges rolle innen avfalls og gjenvinningsindus
trien i Norge. 

Steinar Nævdal fra BiR mente det var godtroende å 
drive næringspolitisk arbeid innenfor rammen av en 
organisasjon der alle næringens aktører har møte og 
talerett.

Pål Smits fra Lindum støttet BiRs forslag verbalt, men 
støttet likevel styrets forslag under avstemningen. 

DEBATTAVFALLSPOLITIKK

Forslaget fra BiR om å endre Avfall Norges vedtekter fikk bare 15 stemmer på Avfall Norges gene
ralforsamling. Men en enstemmig forsamling ba hovedstyret om å legge fram «en grundig vurdering 
og revidering av foreningens styrende dokumenter» til generalforsamlingen neste år.  

Av Johs. Bjørndal

Generalforsamlingen ble avholdt 4. juni, i 
tilknytning til avfallskonferansen i Ålesund. 
Den var kjapt unnagjort, debatten fant sted 
på det forutgående medlemsmøtet. Her 
la Bård Jørgensen, leder for 
foreningens strategiutvalg, 
fram flertallets innstilling. 
Den gikk ut på at Avfall 
Norge bør videreutvikles 
som interessepolitisk orga-
nisasjon, med sikte på å 
styrke det offentliges rolle 
innen avfalls- og gjenvin-
ningsindustrien i Norge. – I 
NRF-perioden (Avfall Norge 
het Norsk renholdsverk-forening 
fram til 2006) fikk vi stadig høre at vi måtte 
bli flinkere til å lobbe. Nå har vi blitt det, og så 
foreslås det at vi skal gå tilbake igjen. Det er 
ubegripelig for meg, sa han.

BRANSJEORGANISASJON FOR ALLE?
Men det var det altså ikke for Steinar Nævdal, 
BiR-direktøren utgjorde et mindretall i 
strategiutvalget og fremmet som varslet 
(omtalt i Kretsløpet nr 2/2013) et forslag 
til vedtektsendring. Det gikk ut på at Avfall 
Norge skal være en bransjeorganisasjon 
åpen for alle virksomheter i avfallsbran-

sjen, som skal arbeide for en rasjonell og 
effektiv avfallshåndtering gjennom å utvikle 
bransjen i tekniske, økonomiske og adminis-
trative spørsmål. På generalforsamlingen 

skal alle medlemmene ha 
en stemme. Nævdal 
argumenterte med 
at de private utgjør 
¾ av avfallsbransjen 
og at Avfall Norge 
må tenke gjennom 
hva samfunnet 
forventer at en samlet 
bransjeorganisasjon 

skal være. – Faglige 
spørsmål som etikk, 

statistikk, teknikk, HMS og standarder hører 
hjemme i en samlet bransjeorganisasjon. 
Næringspolitisk arbeid, rammebetingelser, 
tariffspørsmål og selskapsroller hører hjemme 
et annet sted, sa Nævdal og sikter da til KS 
Bedrift. Han karakteriserte Avfall Norge som 
«godtroende» i sitt næringspolitiske arbeid, 
og siktet blant annet til at både private 
aktører og materialselskaper er medlemmer og 
har møterett når næringspolitiske strategier 
diskuteres.      

   

PÅ GUMMISÅLER
Dette synet hadde ikke støtte hos styret i 
Avfall Norge, spesielt ikke hos den avtrop-
pende styrelederen Pål A. Sommernes, som 
argumenterte følelsesladet mot BiRs forslag. 
Den påtroppende styrelederen, Kjell Øyvind 
Pedersen fra IVAR, uttrykte seg adskillig 
varsommere. Bakgrunnen er at IVAR var 
blant selskapene som opprinnelig støttet 
BiRs forslag til vedtektsendringer. Men nå sa 
Pedersen at BiR «var inne på noe», men at 
styret ville legge dagens vedtekter til grunn 
for sitt arbeid, men anbefale generalforsam-
lingen å pålegge styret å legge fram nye 
styringsdokumenter for generalforsamlingen 
neste år. 

Den etterfølgende debatten avdekket 
at Nævdals syn hadde adskillig støtte i 
salen. Blant annet fra Pål Smits, direktør på 
Lindum:  – Jeg tror det er riktig å skille fag og 
næringspolitikk. Og organisasjonen trenger 
en gjennomgang – jeg føler den er i ferd med 
å stagnere litt, sa han. Men når det kom til 
avstemningen stemte Smits likevel ikke for 
BiRs forslag, fordi han følte det var «prema-
turt». Også Bjørn Kopstad, divisjonsdirektør i 
Norsk Gjenvinning, tok ordet: – Vi ønsker oss 
en ryddigere deling mellom faglig aktivitet 
og næringspolitikk. Vårt næringspolitiske 
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Fortsatt næringspolitikk    i Avfall Norge
arbeid foregår gjennom Norsk Industri, 
kommunenes burde utøves gjennom 
KS. Om dette skjer vil Norsk Gjenvinning 
ta et større ansvar for arbeidet i Avfall 
Norge, sa han. 

PARANOID?
Om dette innlegget bidro til å skape 
større oppslutning om BiRs forslag 
skal være usagt. Det fikk i hvert fall 
Pål A. Sommernes til å komme med 
følgende utbrudd: – Jeg skjønner godt 
at Norsk Industri vil lure dere over i en 
ren interesseorganisasjon, for da lever 
dere adskillig farligere enn nå. Kanskje 
jeg er mer paranoid enn gjennomsnittet, 
men vi har nå møysommelig bygd opp 
administrasjonen i Avfall Norge og man 
bør tenke seg godt om før man bygger 
opp en alternativ organisasjon. Nævdal 
sa seg umiddelbart enig i at Sommernes 
var paranoid og gjentok at det saken 
faktisk dreier seg om er hva samfunnet 

forventer fra en organisasjon for 
avfallsbransjen. 

Etter dette tok flere ordet, Knut Ivar 
Ballestad, Trondheim Renholdsverk, Lise 
Kolberg, Oslo Ren og Berit Pettersen 
fra Reno-Vest argumenterte alle for at 
næringspolitikk og faglig virksomhet 
hører sammen. Og avstemningen ga 
altså som resultat at bare 15 av de 
66 Stemmeberettigede i salen støttet 
forslaget fra BiR. Men siste ord er 
ikke sagt, neste år vil generalforsam-
lingen altså diskutere et forslag til nye 
vedtekter framlagt av styret.

For øvrig forløp generalforsamlingen 
smertefritt, Andreas Gillund fra VESAR 
og Torill Borvik fra Oslo Ren ble valgt 
inn i styret, til erstatning for Pål A. 
Sommernes og Øyvind Brevik fra ROAF. 
Disse ble behørig avtakket og den 
påtroppende direktøren Nancy Strand 
ble ønsket hjertelig velkommen. 

Pål A. Sommernes kunne konstatere klart flertall for sitt syn, før 
han fikk blomster og takk for innsatsen. 

BIDRA TIL 
ET BEDRE 
MILJØ

circu
s

Emballasje som gjenvinnes sparer miljøet.  
Hvis dere bruker eller produserer produkter 
med emballasje uten å være medlem, er det 
noen andre som må ta  regningen. 
Bli medlem  slik at vi får en rettferdig forde-
ling av gjenvinnings kostnadene. Kontakt oss 
på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

11-12.september Farlig avfall 2013 Bergen NFFA og Norsas Nina Jetmundsen Tlf. 93 08 43 27

24-25. september Biologisk avfallsbehandling - 
seminar

Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen tlf. 24 14 66 00

24-25. september Grunnkurs avfall og 
gjenvinning

Rica Hell Hotel Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00

25.september Byggavfall - kurs Helsfyr Norsas Guro Kristine Milli Tlf. 97 07 10 13

26. september Miljøkartlegging i bygg Helsfyr Norsas Guro Kristine Milli Tlf. 97 07 10 13

1. oktober Rammevilkår og juss Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00

1.oktober Farlig avfall 1- kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker  Tlf 93 08 24 36

2.oktober Farlig avfall 2 - kurs Helsfyr Norsas Tom Bäcker Tlf. 93 08 24 36

3. oktober Asbestkurs ROAF, Skedsmo Avfall Norge Per Lenborg Tlf. 92 61 71 69

8-9. oktober Deponigass - kurs Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00

23-24. oktober Drift av gjenvinningsstasjoner Victoria Hotel, 
Stavanger

Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00

29-30. oktober Deponiseminar Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00

5. november Farlig avfall - grunnkurs Asker NFFA Roar Hansen Tlf. 33 80 59 25

6. november Risikovurdering Asker NFFA Roar Hansen Tlf. 33 80 59 25

7. november Seminar biogass Gardermoen Norsk Gassforum Per Kragseth Tlf. 90 69 37 57

20-21. november Driftsoperatør farlig avfall Rica Gardermoen Avfall Norge Karin Halvorsen Tlf. 24 14 66 00
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ISY ProAktiv Renovasjon

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

Døgnåpent renovasjonsselskap

Les mer på isy.no

Informasjonssystemer

> Alt du trenger for drift av renovasjonsavtaler
> WebPortal gir abonnentene tilgang til tømmekalender  
   på nett døgnet rundt
> NYHET! Nå også som applikasjon for smarttelefoner  
   og nettbrett. Applikasjonen viser tømmeplan for angitt  
   adresse, og forbruker kan be om tømmevarsel. 

Vi er en ledende 
leverandør av løsninger 
for teknisk forvaltning  
og administrasjon av 
eiendomsgebyrer i  
kommuner, inter- 
kommunale- og 
private selskaper.



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

AVFALL
VERDEN RUNDT

SUWARROW
Suwarrow, en øde atoll nord i Cookøyene, er selve bildet på  
Stillehavsdrømmen. Turkist hav, palmesus, fregattfugler 
og kokosnøttkrabber. Suwarrow har nasjonalparkstatus, 
og ingen andre innbyggere enn to utsendte oppsynsmenn 
som tilbringer seks måneder på øya hvert år. Det er 
umulig å besøke Suwarrow som vanlig økoturist, men er 
du jordomseiler med egen båt kan du stoppe der en uke 
eller to. Naturen, beliggenheten og kameraderiet blant 
oppsynsmenn og seilere gjør et opphold på Suwarrow 
til en fantastisk opplevelse. Besøket er fullt og helt på 
fuglenes, haienes og krabbenes premisser. Søppel kan 
ikke brennes på stranden, men må tas med videre til neste 
havn. Haier patruljerer mellom seilbåtene i lagunen og 
ville gladelig ha tatt seg av matrestene våre, men regelen 
er klar; alt matavfall skal fraktes i bøtte til den siden av 
atollen, der storhavet slår inn og opportunistiske haier har 
lært om gratismåltidene. 

Men hva med alt søppelet fra Amerika og Asia, som 
kontinuerlig skyller i land på den avsidesliggende, 
ubebodde øya? Jeg spør oppsynsmennene Tuakeu 
Harry Papai og Ngatupuna Poiri. De rister oppgitte på 
hodet. Det finnes ingen god løsning. Hver dag plukker 
de opp en tønne full av ilanddrevet plastsøppel, stort 
sett plastflasker, fortøyningsbøyer og plastsandaler. 
Nasjonalparkreglene tilsier at alt søppel skal samles opp 
og fraktes ut med forsyningsbåten som henter dem i 
november. Det står en rekke tønner bak hytta de bor i, fulle 
av hermetikkbokser, aluminiumsbokser og glassflasker. 
Men plasten?  Mengdene som kommer drivende er rett og 
slett uhåndterbare. 

Nasjonalparkstatus til tross, det brenner et ukentlig 
plastbål på Suwarrow. 

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

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 ett vindu 
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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Stanset driften umiddelbart
Fylkesmannen har beordret umiddelbar stans av av all demontering av 
biler og verksteddrift hos Dr. BMW, som har holdt til på Rud industri-
felt på Flateby de siste par årene. 

Representanter fra Fylkesmannen og Statens Vegvesen foretok 
en befaring i august, og har som resultat av befaringen beordret 
stans samt pålegg om innlevering av hensatt spesialavfall og farlig 
avfall innen 2. september. – Det er ikke ofte vi opplever tilsvarende 
ulovlige forhold, hvor det både foregår ulovlig demontering og 
ulovlig verksteddrift, forteller Jens Hertzberg, senioringeniør hos 
Fylkesmannen. 

Under kontrollen ble det avdekket at både spillolje, frostvæske, 
bremsevæske, spylevæske, bensin/diesel og batterier var samlet opp 
på fat og lignende. I tillegg er bildeler stablet på grusdekke, noe som 
ikke godkjennes ved verksteddrift. 

– Ønsker eier å fortsette driften kreves en tillatelse, noe som krever 
en god del. For eksempel må det være fast dekke i bakken. Her er det 
grus, noe som gir fare for forurensning, sier Hertzberg. 

Daglig leder av Dr. BMW, Le Tan Hoai, sier i dag til Enebakk Avis at 
han nå vil rydde opp utenfor verkstedet. – Du har drevet med samme 
virksomhet andre steder tidligere. Burde du ikke visst om regelverket 
for denne typen drift? – Jo, jeg vet om det, men det er høye kostnader 
forbundet med å gjennomføre alt som kreves. Men jeg vil rydde og 
kanskje gjerde inn og sørge for bedre sikkerhet, avslutter Hoai.

Enebakk Avis 16.08

Pollutec Horizons vil ha 
nordmenn 

Avfallsbransjens besøk på messer i utlandet har gjerne gått til Køln 
eller München. Nå ønsker den franske miljømessa Pollutec Horizons 
å tiltrekke seg norske utstillere og publikum. 

Pollutec Horizons er en årlig foreteelse som vekselvis har blitt 
arrangert i Lyon og Paris de siste 25 årene. Utstillingsområdet i 
Lyon gir større muligheter for å vise tyngre utstyr og samler hele 
2500 utstillere. Men også arrangementene i Paris, som fokuserer 
mer på innovasjon og ny teknologi, samler gjerne drøyt 1300 
utstillere og rundt 30 000 besøkende.  Neste arrangement går av 
stabelen 3-6. desember i år, Paris Nord Villepinte, noen minutters 
togreise fra sentrum. Her vil det ifølge presseansvarlig Marie 
Lalanne bli fokusert på tre temaer. Disse er bærekraftige byer, 
bærekraftig industri og bærekraftig helse. I tillegg til utstilling 
vil det også bli konferanser innenfor disse temaene, med egne 
sesjoner for blant annet gjenvinning og biogass.

Messa retter seg primært imot det Lalanne kaller «profesjonelle 
miljøarbeidere», ikke minst fra offentlig sektor. – Vi vil gjerne 
satse mer i Norden og håper å kunne presentere teknologi og 
miljøprosjekter fra de nordiske land, gjerne i en egen paviljong, sier 
hun. Både avfallshåndtering og bioenergi er relevante temaer på 
messa, og Lalanne er spesielt interessert i å høre om hvor utbredt 
nedgravde løsninger og avfallssug er her i landet. 

J.B.

Marie Lalanne (t.h.) fra Pollutec Horizons vil gjerne ha flere nordmenn til 
Paris i desember og Josephine Sconza fra Franske Fagmesser hjelper gjerne 
til med tilretteleggingen.
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� Miljøfarlige bygningsmaterialer 
ved rivning og renovering av bygg

� Forurenset jord i forbindelse 
med gravearbeider

� Deponering eller gjenbruk av 
masser

� Utslipp til luft og vann

� Luktutslipp

� Miljøskadelige stoffer i arbeidsmiljøet

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige
produkter bestående av rådgivning,
prøvetaking, analyser og vurdering 
av resultater.

Ta kontakt med oss for 
samtale og tilbud.
Telefon: 404 84 100

www.molab.no

Vi tilbyr 

rådgivning
innen miljøutfordringer,
som for eksempel:
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Norsk Gjenvinning anmeldte 
ansatte
Norsk Gjenvinning Norge AS har anmeldt mulige straffbare forhold 
avdekket i et av selskapets datterselskaper. Etter å ha undersøkt 
saken nærmere valgte politietå pågripe to personer ansatt i selskapet 
Norsk Gjenvinning Plast AS. Det er mistanke om at de pågrepne er 
involvert i økonomiske misligheter.

Forholdene som nå er anmeldt er et resultat av selskapets fokus 
på egne kontrollsystemer. – Vi har nulltoleranse ved lovbrudd og 
enhver form for uredelig forretningsskikk. Vår ambisjon er å være 
en foregangsbedrift i bransjen, og den nye ledelsen har gitt dette 
arbeidet høy prioritet. Vi kommuniserer hva som forventes tydelig 
internt og ekstern. Ingen i Norsk Gjenvinning-konsernet skal være i 
tvil om hva som er rett og galt, sier konsernsjef Erik Osmundsen.

Da konsernledelsen ble oppmerksom på at det kunne foreligge 
økonomiske misligheter, besluttet man å kontakte Økokrim og 
anmelde forholdet. – Vi beklager den situasjonen som er oppstått 
og vil samarbeide med myndighetene for å få frem faktum i saken. 
Samtidig forsikrer vi våre kunder og samarbeidspartnere at selskapet 
skal fokusere på god service og normal drift. Tillit er en viktig valuta 
i vår bransje og et konkurransefortrinn for de beste, avslutter 
Osmundsen.

norskgjenvinning.no 27.06
 

Dypoppsamling på rognstranda
Rett før sankthans ble det nye returpunktet for hytterenovasjon tatt 
i bruk på Rognstranda. Den nye hytterenovasjonsplassen har god 
kapasitet og består av i alt fire nedgravde containere.

Det er satt ut to containere til restavfall, en til papir og papp samt 
en som er beregnet på glass- og metallemballasje. Siden plassen kun 
er beregnet for hytterenovasjon er det kun hytter i dette området 
som har tilgang til å kaste restavfall og papp/papir, men søylen for 
innkast av glass- og metallemballasje er åpen for alle.

Det er ca 160 hytter i området som har fått tilsendt adgangs-
brikker slik at de har full tilgang til anlegget.

I begynnelsen av juli ble alle de gamle beholderne på de eksi-
sterende standplassene hentet inn, og det ble ryddet på området. All 
levering av husholdningsavfall fra hytter på Rognstranda ble fra den 
dag samlet til det nye anlegget. Denne overgangen gikk nærmest 
knirkefritt og det ser ut til at hyttefolket er godt fornøyd med den 
nye ordningen. I løpet av juli måned ble det registrert nærmere 1700 
besøk på stasjonen, noe som tilsvarer at hver hytte i gjennomsnitt har 
kastet avfall 10 ganger i løpet av perioden.

Renovasjonen i Grenland 22.08

Søppelkaos etter anbudsrunde 
Tana-selskapet Masternes kom best ut i den siste anbudsrunden på 
håndtering av avfall fra kommunale bygg, og er dermed ansvarlig 
for å hente avfallet fra alle disse byggene i byen. Flere kommunale 
institusjoner Altaposten har snakket med, sier de har fått beskjed 
om at de heretter ikke trenger å kildesortere avfallet på samme 
måte som tidligere. – Vi har fått beskjed om at ingenting, bortsett 
fra bølgepapp, skal sorteres. Alt annet avfall skal kastes sammen, for 
så å brennes, sier en lærer ved en av Alta-skolene. 

Rigmor Endresen, virksomhetsleder for bygg og eiendom i Alta 
kommune, sier at det er opp til hver enkelt institusjon hva de velger 
å sortere. – Ingen trenger å sortere om de ikke vil. Og det søppelet 
som ikke sorteres, brennes. Og det gjelder uansett om det er 
papiravfall eller plast. Så lenge det ikke sorteres, brennes det, sier 
hun.

Masternes leverte en pris som lå 600.000 kr lavere enn Vefas 
Næring. – Den summen er fordelt på tre år. Så i det store bildet 
blir det ikke mange kronene per måned, sier Kjetil Romsdal, 
administrerende direktør i Vefas. Han synes det er trist at 
kommunen, som eier 80 prosent av selskapet, nå dropper ordningen 
Vefas har innarbeidet blant byens befolkning gjennom mange år.
– I 10 år har vi jobbet med å få barn i barnehager og på skoler til å 
sortere søppelet. Og nå får enkelte plutselig beskjed om at de ikke 
lenger trenger å sortere søppelet mens de er i barnehagen eller på 
skolen. Men de skal fremdeles sortere søppelet hjemme. Det skaper 
forvirring, og det synes jeg er trasig, sier Romsdal.  

Altaposten 16.08
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Metaller opp, ellers stabilt
Prisen på metaller har løftet seg noe i løpet av sommeren. Prisen på bølgepapp har falt i Europa, 
men styrket norsk krone reduserer virkningen her. Det er ingen vesentlige endringer for de øvrige 
fraksjonene.        

TEKSTILER
Fokus på resirkulering av 
tekstiler er økende. Nordisk 
ministerråd sin arbeidsgruppe 
NAG har utlyst en konkurranse 
for å kartlegge potensialet og 
foreslå en felles strategi for 
å bedre innsamling, sortering, 
gjenbruk/gjenvinning av 
tekstiler for Norden.  

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

PLASTEMBALLASJE
Ifølge de siste tallene fra 
Miljødirektoratet ble rundt 95 
prosent av plastemballasjeav-
fallet gjenvunnet i 2012, av 
dette gikk omtrent 43 prosent 
til materialgjenvinning. 

Grønt Punkt samler inn plas-
temballasje fra næringsliv som 
plastfolie, hardplast, PP-sekker, 
EPS og emballasje som har 
inneholdt farlig avfall. Bedrifter 
kan levere ferdig sortert 
plastemballasje kostnadsfritt 
til mottaksanlegg som Grønt 
Punkt Norge har avtale med, 
forutsatt at plastemballasjen er 
egnet for materialgjenvinning. 
Grønt Punkt Norge og Avfall 
Norge har inngått en ny avtale 
for kommuner/interkommunale 
selskaper der prisen på plas-
temballasje er økt fra 1100,- til 
kr 1250 per tonn levert til 
gjenvinning. 

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

TREVIRKE
Selv om kald vinter ble erstattet 
med varm sommer har prisen 
på brenselsfraksjonene blitt lite 
påvirket. Briketter til fyrings-
anlegg har i august ligget på 
drøyt 1000 kroner per tonn, som 
tilsvarer 23 øre pr kWh. For ren 
flis har prisen vært 26 øre pr 
kWh for flis med mindre enn 35% 
fuktighet og 22 øre pr kWh for 
flis med mer enn 35% fuktighet. 
Den nært forestående nedleg-
gelsen av cellulosefabrikken 
på Tofte kan presse flisprisen 
ytterligere ned.

Kvernet returflis har fortsatt 
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 småembal-
lasje varierer ganske mye, med 
priser fra ca. kr. 1,50 opp til kr. 
3,50 per kg.

GLASS
I følge Syklus samles det inn 
58 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er en retur-
prosent på 90. Miljøbevisstheten 
ser ut til å øke hos folk, og vi ser 
stadig nye produkter av resirku-
lert glass i interiørbutikker. Til og 
med tapedispenser selges nå i 
resirkulert glass.
Resirkulert glass til Glasopor 
skumglass, som går til bygg- og 
anleggssektoren som frostsikring 
eller lett fyllingsmasse har en 
oppgang i markedet.

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. Fra mai har det vært 
oppgang på de fleste metallpriser. 
Oppgangen var 10-15 % for bly 
og sink. Prisene på LME var den 
23.august (omregnet til NOK) på 
kr 11 115- per tonn for aluminium. 
For kobber er prisen per tonn kr 44 
243,- og for bly er prisen kr. 
13 303- per tonn. Sink er priset til 
kr 11 706,- per tonn. 

Det har vært en oppgang også 
for skrapjern. Per 26.august var 
prisen på skrapjern til kr. 1275,- 
tonn, mens den i mai var kr 1200 
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 gjødselsprodukter 
og jordblandinger som er tilpasset 
spesielle formål eller etter den 
enkelte kundes spesifikasjoner. 
Prisene varierer etter kvalitet 
og volum, men for kompost av 
god kvalitet kan prisene ligge på 
opptil kr. 350 per m3. Kompost i 
småemballasje kan oppnå enda 
høyere priser, og selges opp til kr. 
1,- per liter. 

PAPIR OG PAPP
I det europeiske markedet 
har det vært lite endringer i 
prisene på returpapir i 2013. 
Prisene er svært stabile. 
Prisøkningen på bølgepapp 
i april og mai ble etterfulgt 
av en ny nedgang. I EU er 
prisene på papp og redusert 
med rundt 6 % i følge EUWID, 
men den norske kronen har de 
siste månedene styrket seg i 
forhold til Euro. Dette gjør at 
vi opplever lavere nedgang i 
Norge. 

Prisene på hvitt papir og 
blandet papir har vært stabile. 
De månedlige gjennomsnitts-
prisene ligger fra kr 890 til 
1300 per tonn, avhengig av 
papirkvalitet. 
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Den nye motorveien fra Kløfta mot Kong-
svinger har hatt store problemer med telehiv.  
Nå fortsetter den videre utbyggingen av 
E16 i områder med svært krevende grunnfor-
hold, men 105.000 m3 skumglass skal gjøre 
strekningen mellom Skarnes og Kongsvinger 
frostsikker.

Stekningen E16 Kløfta-Nybakk som sto 
ferdig i 2007 ble en tankevekker for Statens 
vegvesen. Etter to tøffe vintre i 2010 og 
2011, ble den nye firefeltsveien utsatt for 
telehiv. Så ved planleggingen av den videre 
utbyggingen av E16 østover var en ting 
klart. Nå skulle det bygges en så frost-
sikker vei som overhodet mulig. I tillegg har 
det kommet nye retningslinjer og Statens 
vegvesen har åpnet opp for bruk av alter-
native materialer. I det siste konkurranse-
grunnlaget framgikk at entreprenøren kunne 
velge mellom skumglass eller lettklinker som 
isolerende materiale. Veidekke valgte å satse 
100 prosent på skumglass.

Dermed skal det på denne 9,6 kilometer 
lange strekningen brukes 105.000 m3 skum-
glass levert av Syklus, noe som tilsvarer halve 
årsproduksjonen i Norge. – Hadde noen spurt 
oss om vi kunne levert til dette prosjektet for 
tre år siden, hadde svaret vært nei. Men med 
etableringen av den nye fabrikken på Onsøy 
utenfor Fredrikstad i fjor, har vi økt kapasi-
teten med 130-140 000 m3, forteller Kjell 
Håkon Helgesen, direktør i Syklus. – Siden vi 

inngikk kontrakt med Veidekke i januar, har vi 
bygget opp en buffer på  
50.000 m3 skumglass som ligger på lager 
i Moss, og vi produserer nå ca 15.000 m3 
skumglass per måned. Vi skal selvsagt også 
levere til andre, men E16 er et prioritert 
prosjekt for oss. Utleggingen her vil nok 
foregå helt ut i 2014 og vi skal klare å levere 
det prosjektet har behov for, sier Helgesen.

Norsk Glassgjenvinning har også en fabrikk 
for skumglass i Skjåk i Oppland og kan per i 
dag produsere totalt 200.000 m3 skumglass 
per år. Men mengden innsamlet emballa-

sjeglass er nok til å produsere 500.000 m3 
skumglass. – Hvis markedet etterspør mer 
enn det volumet vi kan produsere i dag, kan vi 
derfor bygge flere produksjonslinjer, sier Kjell 
Håkon Helgesen.

 

Glassgjenvinning mot 
telehiv


