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Magemål er viktig
Trolig oppmuntret av regjeringsskiftet tas nå spørsmålet 
om kommunenes monopol på innsamling og behandling 
av husholdningsavfall opp igjen. ESA slo etter en langdryg 
klagebehandling for et år siden fast at kommunenes 
enerettstildeling av avfall til anlegg der de deltar på eiersiden er 
tillatt etter EØS-avtalen. Etter at klagen ikke førte fram ønsker 
Norsk Industri og MEF nå i stedet at forurensningsloven endres 
(se innlegg side36-37). 

At kommunene har ansvaret for å organisere innsamling 
av husholdningsavfallet er innlysende fornuftig og ingen har 
foreslått noe annet. Spørsmålet er om kommunene også bør ha 
ansvaret for behandlingen. Forurensningsloven bestemmelser om 
dette skriver seg fra 70-tallet, da dette ansvaret stort sett besto 
i å etablere kommunale avfallsplasser. Innsenderne har i hvert fall 
rett i at situasjonen er en helt annen i dag.

Men det kan med adskillig rett hevdes at det kommunale 
monopolet har bidratt til å 
gjøre landets avfallsbehandling 
mer miljøvennlig. Gjennom 
kontrollen med avfallet har 
kommuner og interkommunale 
selskaper kunnet investere i 
framtidsrettet teknologi – på en 
måte som hadde vært umulig for 
en privat aktør uten sikker tilgang på avfall. At dette har bragt 
avfallsbransjen framover er hevet over enhver tvil. Vi ser sånn 
sett heller ikke noe stort problemer i at det tildeles enerett, selv 
om dette virkemiddelet definitivt ikke bør brukes i utrengsmål.

Problemet oppstår først når kommunale aktører dimensjonerer 
sine anlegg langt utover det som er nødvendig for å behandle 
egne innbyggeres avfall. Da må det konkurreres om næringsavfall 
og avfall fra kommuner uten eierinteresse i anlegget. Og 
siden kapitalkostnadene er høye og man gjerne er bundet 
av energileveranser blir situasjonen fort at man må skaffe 
konkurranseutsatt avfall nær sagt til enhver pris.

Dette burde egentlig ikke bekymre næringslivet så mye, i 
mange regioner kan bedriftene sende sitt avfall til en nært 
beliggende og oftest miljøriktig løsning for en billig penge. Vi 
tror heller ikke private interesser ville stått i kø for å etablere 
forbrennings- eller biogassanlegg, dersom det kommunale 
behandlingsmonopolet ble borte.  Derimot burde det interessere 
innbyggerne i kommuner med kostbare anlegg  –  og politikerne 
de har valgt –  at de betaler regningen for denne overkapasiteten. 
At eierkommunene betaler flere ganger mer enn andre for å 
levere avfall til sitt eget anlegg er ikke holdbart over tid.

Oppsummert mener vi det er gode grunner for å beholde det 
kommunale monopolet også for avfallsbehandling. Men det 
krever altså at de som er satt til å forvalte det viser magemål 
og at behandlingsanlegg dimensjoneres fornuftig i forhold til 
avfallet man besitter. Å dumpe prisene for avfallsbehandling er 
rett og slett ikke en kommunal oppgave. 
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…situasjonen blir fort 
at man må skaffe 
konkurranseutsatt 
avfall nær sagt til 
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Ski kommune ut av Kretsløp Follo
Da lånerammen for gjenvin-
ningsanlegget Kretsløp Follo 
måtte økes fra 170 til 300 
millioner kroner snudde Ski 
kommunestyre og sa nei. Men 
kommunestyrene i Ås, Frogn, 
Nesodden og Oppegård har 
sagt ja, og representantskapet i 
Follo Ren ønsker å gå videre. 

Av Johs. Bjørndal

Ski er størst av de involverte kommunene og 
Follo Ren arrangerte et ekstraordinært repre-
sentantskapsmøte 19. november for å drøfte 
situasjonen som har oppstått. Her møtte 
ordførerne i alle de fem eierkommunene og 
ifølge den kortfattede protokollen gjorde de 
følgende to vedtak:
1. Representantskapet ber om en juridisk 

vurdering av det forholdet som har 
oppstått, ved at en av  eierkommunene har 
vedtatt ikke å delta i Kretsløp Follo.

2. Representantskapet ber om at Kretsløp 
Follo som prosjekt ikke forsinkes.

Kretsløp Follo – som altså dreier seg om å 

bygge et såkalt MBT-anlegg med til  hørende 
biogassproduksjon – har eksistert som 
prosjekt siden 2007. Det har hatt en farefull 
politisk ferd, men da Ski kommunestyre gikk 
inn for prosjektet med knepent flertall i mars 
2011 var alle kommunene enige. På det 
tidspunktet så det ut til at Bærum kommune 
også ville være med, noe som ville fordoblet 
størrelsen. Men da Bærum i september 2012 
ba om ytterlig en utsettelse med avgjørelsen 
vedtok styret i Follo Ren å gå videre alene. 

I vår ble det imidlertid klart at kostnads-
rammen for prosjektet måtte økes fra 170 til 
300 millioner, noe som gjorde det nødvendig 
med en ny runde hos eierkommunene for å 

øke lånegarantien. Og da sa altså Ski – som 
med sine 30 000 innbyggere er den største 
av eierkommunene  – nei, med de borgerlige 
partienes flertall.

Thore Vestby er ordfører i Frogn og leder 
for representantskapet i Follo Ren. Han sier 
den juridiske utredningen som er bestilt skal 
foreligge i løpet av et par uker. – Etter det vil 
vi vurdere konsekvensene av vedtaket i Ski. 
Det kan være aktuelt å få med andre, ned -
skalere prosjektet eller be de gjenværende 
kommunene om mer penger.

– Å stoppe prosjektet er ikke et alternativ?
– Nei, prosjektet går videre uavhengig av 

vedtaket i Ski.

Tegningen av dette anlegget – som etter de nåværende planene skal ligge i Vestby – har vært klar lenge.

Sylvi Listhaug vil kaste mindre mat
Den ferske landbruks- og mat-
ministeren har blitt gjenstand 
for mye oppmerksomhet etter 
at hun ble utnevnt. Men på 
ForMat-konferansen ble hun 
hjertelig mottatt.
Sylvi Listhaug innrømmet at hun ikke hadde 
noe særlig å skryte av på dette området. 
– Selv om jeg er vokst opp sammen med 
min farmor – hun var født i 1911 – som 
innprentet oss at vi ikke skulle kaste mat 
må jeg innrømme at jeg er lettere hysterisk 
når det gjelder datomerking og heller ikke 
har skilt godt nok på «best før» og «holdbar 
til». Men det nye kildesorteringssystemet 
i Oslo har synliggjort hvor mye vi egentlig 
kaster av mat, og etter å ha forberedt meg 
til dette seminaret skjønner jeg at her er det 
totalt sett mye å hente. Og gulroten er for en 
sunnmøring åpenbar, det er penger å spare 
på å kaste mindre, sa hun muntert.

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell tok initiativ til en forpliktende 

bransjeavtale for å redusere det såkalte 
matsvinnet, denne saken ligger nå i Miljø-
verndepartementet. – Jeg bidrar gjerne til å 
få denne avtalen på plass, jeg er imponert 
over etableringen av Matsentralen og jeg 
berømmer de butikkene som setter ned 

prisen på mat som nærmer seg holdbarhets-
datoen i stedet for å kaste, sa hun. Før hun 
hastet tilbake til Stortingets spørretime for 
å besvare spørsmål fra Per Olaf Lundteigen. 
Mer fra ForMat-konferansen i neste nummer 
av Kretsløpet.   J.B

– Jeg er dessverre blant dem som synes melka smaker litt rart hvis jeg vet at den er i ferd med å gå ut på datoen, 
betrodde Sylvi Listhaug deltagerne på ForMat-konferansen. 
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INNSAMLING

Med utgangspunkt i tallene 
fra Avfall Norges renovasjons-
benchmarking fra 2012 har 
Energidata beregnet hva det 
koster de kommunale avfalls-
selskapene å samle inn og 
behandle de ulike gjenvin-
ningsfraksjonene. Rapporten 
av dekker store variasjoner, og 
spesielt henteordninger for 
plast gir høye kostnader  pr tonn.

Av Johs. Bjørndal

Analysen er basert på data fra 23 regionale 
renovasjonsvirksomheter som til sammen 
betjente 2,24 millioner innbyggere i 2011. 
Dette utgjør alle virksomheter som deltok 
i Renovasjonsbenchmarking 2012 (RBM). 
Gruppen består av mange større enheter, 
et godt utvalg av de mellomstore og noen 
få mindre enheter. Alle typer områder fra 
det sentrale Østlandet via Vestlandet til 
Nord-Norge er representert.  Men gruppen 
er ikke tilfeldig utvalgt, den består av de 
virksom hetene som var såpass opptatt av 
sine prestasjoner at de prioriterte tid og 
ressurser for å få dem målt gjennom å delta i 
RBM 2012. 

VARIERENDE MENGDER
Fraksjonene som er vurdert er plastembal-
lasje, papir/papp og glass-/metallemballasje. 
Det er stor forskjell på mengden av disse 
fraksjonene. Mens plastemballasje i snitt 
utgjør 1,6% av avfallstonnasjen utgjør papir/
papp 13,8% og glass- og metallemballasje 
2,4% av håndtert avfallsmengde. Også her 
er det store variasjoner selskapene imellom, 
eksemplevis varierer andelen papir/papp fra 
5,1 til 21,5%. Siden ingen av fraksjonene 
utgjør mer enn 20% av selskapenes innsam-
lingsvolum er det benyttet en marginalbe-
traktning for å finne fraksjonskostnaden 
ved separat innsamling og behandling (altså 
merkostnad i forhold til å la fraksjonen 
følge restavfallet). Dersom gjenvinnings-
fraksjon ene også skal dekke «sin andel» av 
renovasjonsselskapets faste kostnader blir 
tallene langt høyere (se tabell 2). 

BILLIGERE BEHANDLING
Seks aktiviteter er med i beregningen, det 
er oppsamlingssystem, innsamling, gjenvin-
ningsstasjoner, sentralsortering, behandling, 
kunder & service og støtte. Kostnadene 

Hva koster egentlig kildesorteringen?
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Figur 3. Marginal enhetskostnad for håndtering og behandling av glass- og metallemballasje som 
separat fraksjon.

Figur 1. Marginal enhetskostnad for håndtering og behandling av plastemballasje som separat frak-
sjon.

Figur 2. Marginal enhetskostnad for håndtering og behandling av papir, papp, kartong og drikkekar-
tong som separat fraksjon.
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– Tankekors
Det er Avfall 
Norge som 
har iverksatt 
benchmark-
ingen som 
rapporten fra 
Energidata 
bygger på. Her 
sier Henrik 
Lystad at det 
er nyttig å få 
disse tallene 
på bordet, men 
et tankekors at 
variasjonen er 
så stor.
 – De høyeste 
kostnadene 
finner vi der det 
er få tonn å fordele kostnadene ved en innsamlingsordning 
på. Dermed er det mye å tjene på at kildesorteringsord-
ningen faktisk blir brukt. Tallene viser også at forbedret 
service i form av henteordninger koster, og at material-
verdiene eller vederlaget som i kildesorteringsfraksjonene 
genererer som regel er langt fra å dekke disse merkostna-
dene, sier han. 

Tabell 2. Fraksjonskostnad ved to alternative beregningsmåter, medianverdi med henteordning.

plast papir/papp/kartong glass
kr/ tonn andel > kr/ tonn andel > kr/ tonn andel >

Bare mottak på gjenv.stasjon
median 249 49 223

Også med henting
10 persentil 10 89 % -928 86 % -893 90 %
median 1397 50 % 440 48 % 826 50 %
kost. med middels effektivitet 1633 39 % 110 57 % 653 60 %
middelkost. 2199 28 % 362 57 % 1223 25 %
90 persentil 4830 11 % 1361 14 % 1956 10 %

kr/tonn kostnaden er regnet i forhold til mengden av fraksjonen
andel > angir prosentandelen av virksomhetene med en håndteringskostnad over dette nivået
aritmetisk middel er middelet av kostnadene pr. virksomhet uten hensyn til størrelse
effektivitet refererer til kostnadseffektiviteten 
middelprisen er sum kost delt på sum behandlet mengde for alle virksomheter med denne fraksjonen

Beregningsalternativ

1) Merkostnad for håndtering av separat fraksjon
2) Andel av kostnad for håndtering av separat fraksjon
*håndtering omfatter kostnadene i alle aktiviteter inkl. evt. transport til behandling
**i tillegg til kostnadene i alternativ 1 kommer kostnad ved alternativ håndtering og behandling som restavfall

4193 1747 1828
1397 440 826

medianverdi for virksomheter med henteordning

plastemballasje papir/papp/kartong glass- og metallemball.
kr/ tonn* kr/ tonn* kr/ tonn*

for behandling er som regel lavere for de 
utsorterte fraksjonene enn for restavfallet, 
denne aktiviteten bidrar dermed til å holde 
merkostnaden nede. Begrepet sentral-
sortering omfatter her all sentral foredling 
og pakking/omlasting av avfallet før det 
sendes til sluttbehandling. Selskaper som 
kun tar imot den aktuelle fraksjonen på 
gjenvinningsstasjonen har naturlig nok ikke 
kostnader til innsamling. Figurene til venstre 
viser kostnadene for hver fraksjon, fordelt på 
de seks aktivitetene for samtlige selskaper. 
Variasjonen er enorm og til dels vanskelig 
å forklare. Men rapporten konstaterer at 
økende utsorteringsgrad gir lavere enhets-
kostnader, spesielt ved henteordninger. 

FORSIKTIG ANSLÅTT
I sin konklusjon skriver Erland Eggen i 

Energidata at han anser enhetskostnadene 
som framkommer i rapporten som forsiktig 
anslått. Dette begrunnes med at utregnin-
gene er basert på forenklede modeller der 
bare de viktigste kostnadsdriverne er med. 
Han underbygger også denne antagelsen 
med at «det  neppe er de minst effektive 
virksomhetene som prioriterer objektiv 
resultatmåling og dermed er med i analyse-
grunnlaget».

Dersom håndteringen av separat fraksjon skulle dekket sin andel av kostnadene på linje med andre fraksjoner, 
måtte renovasjonsvirksomheten hatt en godtgjørelse tilsvarende alternativ 2 i tabellen. Dersom virksom-
heten skulle unngått å tape penger på å håndtere fraksjonen separat, måtte godtgjørelsen minst være lik 
merkostnaden i alternativ 1.

Tabell 1. Oppsummering av marginale enhetskostnader for avfallshåndtering.

plast papir/papp/kartong glass
kr/ tonn andel > kr/ tonn andel > kr/ tonn andel >

Bare mottak på gjenv.stasjon
median 249 49 223

Også med henting
10 persentil 10 89 % -928 86 % -893 90 %
median 1397 50 % 440 48 % 826 50 %
kost. med middels effektivitet 1633 39 % 110 57 % 653 60 %
middelkost. 2199 28 % 362 57 % 1223 25 %
90 persentil 4830 11 % 1361 14 % 1956 10 %

kr/tonn kostnaden er regnet i forhold til mengden av fraksjonen
andel > angir prosentandelen av virksomhetene med en håndteringskostnad over dette nivået
aritmetisk middel er middelet av kostnadene pr. virksomhet uten hensyn til størrelse
effektivitet refererer til kostnadseffektiviteten 
middelprisen er sum kost delt på sum behandlet mengde for alle virksomheter med denne fraksjonen

Beregningsalternativ

1) Merkostnad for håndtering av separat fraksjon
2) Andel av kostnad for håndtering av separat fraksjon
*håndtering omfatter kostnadene i alle aktiviteter inkl. evt. transport til behandling
**i tillegg til kostnadene i alternativ 1 kommer kostnad ved alternativ håndtering og behandling som restavfall

4193 1747 1828
1397 440 826

medianverdi for virksomheter med henteordning

plastemballasje papir/papp/kartong glass- og metallemball.
kr/ tonn* kr/ tonn* kr/ tonn*
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Storm Halvorsen AS 
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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 
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Kreativ og kommunal 
gjenvinner
De som hevder at det ikke finnes engasjement og kreativitet i kommunal sektor har 
ikke møtt Stavanger kommunes fagsjef for renovasjon, Rudolf Meissner. 53-åringen, 
som opprinnelig er fra det flate nord-Tyskland, er et oppkomme av ideer – som han 
gjerne deler med andre. Men hvordan har det seg at den nesten fanatiske kilde-
sortereren nå ivrer for å få opp et sentralsorteringsanlegg?

Av Johs. Bjørndal

– Det er rett og slett fordi teknologien nå har 
kommet så langt at vi kan få mer avfall til 
gjenvinning ved sentralsortering enn vi noen 
gang vil klare med kildesortering. Jeg er stolt 
av at vi her i Stavanger klarer å kildesortere 
ut 65% av avfallsmengden, men jeg synes 
vi bør opp i 75% til gjenvinning. Og jeg har 
kommet til at det i en by ikke er mulig bare 
ved hjelp av kildesortering. Her har vi som 
du vet en tradisjonell tredunkløsning med 
matavfall, papir/papp og restavfall. Det er 
ti år siden jeg foreslo en henteordning for 
plast i sekker, kombinert med en overgang til 
fireukersintervall for tømming av restavfall. 
Det ville vært en lønnsom omlegging, men 
politikerne sa nei. Siden har en slik ordning 
blitt innført i flere nabokommuner med 
godt resultat, noe politikerne i Stavanger 
har merket seg. Men nå har vi i mellomtiden 
etablert en bringeordning som får inn 5 
kg plast pr innbygger årlig. I tillegg mener 
jeg sorteringsteknologien har kommet så 
langt at vi kan få ut adskillig mer fra vårt 
relativt tørre restavfall. Jeg har oppfordret 
IVAR (det interkommunale vann- avløps 
og renovasjonsselskapet i regionen som 
omfatter 12 kommuner) til å utrede 
dette. De har vært litt tilbakeholdne, men 
i juni vedtok styret å bygge et anlegg for 
sentralsortering av restavfall, papirsortering 
samt et anlegg for vasking og granulering 
av plast. Vi vet at det havner mye som er 
brukbart i restavfallet, jeg tror minst 25% av 
det som i dag er restavfall lar seg utsortere 
til gjenvinning i et slikt anlegg. Og når gate 
fee i sorteringsanlegget vil bli lavere enn 
det vi i dag betaler for å levere restavfall til 
forbrenning er dette et godt prosjekt også 
økonomisk. 

– Er gjenvinning et mål i seg selv, uansett 
kostnad?

– Materialgjenvinning er i de fleste 
tilfeller den miljømessig overlegent beste 
løsningen og bør derfor prioriteres. Men 
kostnadene må selvsagt stå i et rimelig 
forhold til miljøgevinsten, noe jeg iblant har 
lurt på om er tilfelle ved biologisk behandling 
av matavfall. Men fra 2016 vil et nytt 
biogassanlegg erstatte komposteringen her 
i regionen og biogassen vil renses og gå rett 
inn på naturgassnettet. Så har vi vedtak på 
at alle nye renovasjonskjøretøyer i Stavanger 
kommune skal kunne gå på gass – og da 
selvsagt biogass. Da vil matavfallet virkelig 
komme til nytte. Og ved å etterspørre denne 
gassen og få Lyse Energi til å garantere at 
det faktisk er biogass de leverer, bidrar vi 
til å skape et marked for fornybart drivstoff 
i regionen. Kommunen har også en viktig 
rolle som markedsaktør – ved å etterspørre 
miljøvennlige produkter.

Det sto ikke akkurat skrevet i stjernene 
at Rudolf Meissner skulle bli avfallssjef i 
Stavanger. Han vokste opp i en liten bygd 
vest for Bremen. Etter hvert studerte han 
geografi i universitetsbyen Münster og kan 
dermed byene i Belgia på rams. Der traff han 
også en norsk jente, Gabriele, fra Moss som 
etter hvert gjorde det klart at hun kom til å 
flytte tilbake til Norge, men at Rudolf gjerne 
måtte bli med. Og da dette var bestemt gikk 
det unge paret systematisk til verks:

– Sommeren 1984 tok vi en sykkeltur 
fra Kristiansand til Bergen for å finne et 
passende sted å bo. Vi bestemte oss for 
Stavanger og begynte deretter å se etter 
jobber. Min kone er utdannet sosialpedagog 
og hadde ingen problemer, og etter et 
halvt år fikk jeg jobb i Rogalandsforskning 
(som i dag heter IRIS). I begynnelsen hadde 
jeg definitivt språkproblemer og arbeidet 
i halv stilling, men på full tid. Etter hvert 

kom jeg inn i det og kunne trappe opp 
stillingsprosenten. Jeg arbeidet der i 12 
år, med høyst forskjellige ting, blant dem 
utredninger om regional næringsutvikling, 
telematikk, bioteknologi. Men jeg husker 
også vi hadde også et prosjekt for SFT, med 
evaluering av papirinnsamlingen på Jæren, 
som foregikk på ulike måter. Jeg kan godt 
huske at det oppdraget traff meg hjemme og 
etter hvert ble det flere prosjekter knyttet til 
avfallsreduksjon og -håndtering.

– Er det sant at du de første årene i Norge 
tok med deg avfall hjem til Tyskland for å 
kildesortere det der?

– Ja, da vi flyttet til Norge ble vi sjokkert 
over det lave nivået på avfallsbehandlingen, 
vi var jo vant til å sortere i mange fraksjoner. 
Så vi fylte vår folkevognboble med blant 
annet plast når vi skulle besøke hjemlandet. 
Nå begrenser jeg meg til å ta med vinkorker, 
speiderne har et innsamlingsopplegg for 
disse i Tyskland. Jeg husker også at jeg tidlig 
på 90-tallet leste en artikkel i Stavanger 
Aftenblad om at det var planer om å starte 
innsamling av melkekartonger. Vi sluttet å 
kaste disse umiddelbart, og da ordningen 
endelig kom i gang et par år senere hadde vi 
åtte banankasser fulle av brettede kartonger. 
Jeg ringte renovasjonen og de kom med bil og 
hentet dem, gliser Rudolf Meissner.

I 1998 tok mannen konsekvensen av 
sitt engasjement og søkte jobb i Rogaland 
fylkeskommune. 

– Halvparten av jobben var å være 
prosjektleder for utarbeidelse av en 
avfallsplan for Rogaland, den andre 
halvparten besto av Aksjon Jærvassdrag, som 
altså gikk på å forbedre vannkvaliteten i de 
temmelig forurensede elvene på Jæren. Dette 
var en flott jobb, det er fire år jeg tenker 
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TRYGVE JACOBSEN
EIER AV WESTCO MILJØ
SOLGTE SAR-GRUPPEN I VINTERRUDOLF MEISSNER

TYSK STATSBORGER
RIK PÅ IDEER
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tilbake på med glede, sier Rudolf.
Men da Stavanger kommune i 2002 

skilte ut sin renovasjonsvirksomhet i 
Stavanger Renovasjon KF og daværende 
renovasjonssjef Sturle Larsen fulgte med, 
ble det opprettet en ny stilling som fagsjef 
for renovasjon i kommunen. Denne søkte og 
fikk Rudolf Meissner og han har ikke angret 
en dag. 

– Det vi gjør i fagavdelingen er å ta 
inn renovasjonsgebyr og omsette dette 
i tjenester. Når det gjelder behandling 
kjøper vi tjenestene av IVAR, innsamling 
kjøper vi stort sett av Renovasjonen IKS, 
som kommunene Stavanger og Sandnes 
eier i fellesskap. Bare i to av syv bydeler er 
innsamlingen anbudsutsatt, her vant Norsk 
Gjenvinning knepent foran Renovasjonen 
IKS i siste runde. Jeg vil si det er bra å ha en 
god del aktivitet i egenregi. Når man legger 
ut en tjeneste på anbud må alt defineres 
på forhånd, det er ikke rom for prøving og 
feiling. Egenregi gir fleksibilitet og rom for en 
løpende utvikling. Når man sjøsetter en ny 
ordning er det garantert behov for justeringer 
underveis. Dette er betydelig vanskeligere å 
få til om oppdraget er konkurranseutsatt.

– Men hvordan har det seg at så lite er 
konkurranseutsatt, i en kommune som har 
hatt borgerlig flertall i flere tiår?

– En av forklaringene er at Høyre her i 
Stavanger alltid har vært ganske lyseblått 
og pragmatisk. Men en forutsetning for å 
få lov til å drive i egen regi er naturligvis 
at det finnes en effektivitetstenkning og 
konkurransebevissthet blant dem som gjør 
jobben. Politikerne signaliserte ønske om 
konkurranseutsetting allerede i 2002, og 
tømming av returpunkter, samt innsamling 
av farlig avfall, juletrær og hageavfall 
ble satt ut. Dette utgjorde bare rundt 
10% av vårt arbeidsvolum og politikerne 
ville ha mer. I 2007 ble innsamlingen av 
husholdningsavfall fra to bydeler lagt 
ut og «privatiseringsandelen» kom opp i 
nærmere 30%. Men for to år siden fremmet 
jeg et forslag om at juletre-, farlig avfall og 
hageavfallsinnsamlingen ble tatt tilbake 
igjen, dersom Renovasjonen IKS kunne 
gjennomføre det til en konkurransedyktig 
pris. Årsaken var at prisen på disse 
tjenestene steg og det var få tilbydere. Det 
var ikke lenger noe å spare på å la private 
utføre dem. Forslaget ble vedtatt og i dag 
er altså rundt 18% av avfallsinnsamlingen i 
Stavanger kommune konkurranseutsatt. 

– Men på regulær innsamling av 
husholdningsavfall er det vel litt å hente på 
konkurranseutsetting.

– Ja, litt. Ikke minst ulikt nivå på 
pensjonsforpliktelsene gjør at de private 
aktørene kommer noe bedre ut. Jeg vil 

for øvrig si at disse har gjort en god 
jobb, vi har ingenting å klage over. Men 
avfallshåndteringen i Stavanger er ikke 
dyr, min private benchmarking er at 
renovasjonsgebyret i byen til enhver tid skal 
være blant de tre laveste av de ti største 
byene. Og med et standardgebyr på 2200 
kr + mva er vi nå nummer tre. Men det skal 
sies at Stavanger er en kompakt by som bør 
drives billig.

– Det aner meg at du synes det 
kommunale monopolet for innsamling 
og behandling av husholdningsavfall bør 
opprettholdes.

– Ja, absolutt. Det gir mulighet for å 
tenke langsiktig og utvikle 
fornuftige og miljøriktige 
løsninger. Men det må 
som sagt ikke bli noen 
sovepute, man må hele 
tiden være opptatt av 
at løsningene skal være 
effektive.

Og blant disse 
løsningene snakker 
Rudolf Meissner gjerne om de nedgravde 
kontainerne, som har fått stor utbredelse 
i Stavanger og Sandnes, hele 1400 steder 
har nå slike. – Det installeres 150 nye hvert 
år og det er ingen tegn til avflating av 
etterspørselen. Fire spesialbiler – snart er det 
fem – står for tømmingen, etter hvert som 
beholderne gir beskjed om at de nærmer seg 
fulle. Dette betyr at frekvensen varierer, det 
kjøres aldri bomtur og tømmekostnaden pr 
husstand er lavere enn ved den tradisjonelle 
løsningen. Rundt 18% av innbyggerne i 
Stavanger har nå nedgravd avfallsløsning 
og det stopper ikke der, forteller Meissner 
entusiastisk. 

Det nærmer seg nå ti år siden de første 
nedgravde avfallsløsningene kom på plass. 
Opplegget er slik at det er utbyggere 
eller grunneiere som er ansvarlige for 
betongkassene som de fem kubikkmeters 
stålkontainerne senkes ned i, mens 
kommunen eier selve kontainerene og 
nedkastene.  – Det har vært mye styr for 
å få den solcelledrevne elektronikken til 
å fungere. Men nå sender beholderne en 
melding om aktuell fyllingsgrad hver natt, 
og vi tømmer kun tilnærmet fulle beholdere, 
forteller Rudolf Meissner. Han vil også gjerne 
vise fram sin siste nyvinning, nedgravde 
komprimeringskontainere i sentrum, der små 
elektriske avfallsbiler tømmer sin last (se 
egen sak).

Rudolf Meissners mange ideer innbragte 
ham ifjor Avfall Norges innovasjonspris. Han 
legger overhode ikke skjul på at han satt 
synes det var stas. – Klart det er hyggelig å 
få den type oppmerksomhet. Også innad i 
Stavanger kommune har denne tildelingen 

gitt god gjenklang, den ble faktisk nevnt i 
rådmannens julehilsen til de ansatte, sier han 
fornøyd.

Og en av juryens begrunnelser var 
Meissners vilje til å dele sin kompetanse 
med andre. Dette har også kommet byen 
Sibiu i Romania til gode, der Meissner har 
vært seks ganger i løpet av de to siste 
årene. – Det begynte med at Kommunenes 
Sentralforbund inviterte norske partnere til 
prosjektdeltagelse i «nye EU-land». Blant 
disse var et avfallsprosjekt i Transylvania, 
som gikk på behandling av BA-avfall, farlig 
avfall og en bedre gebyrstruktur. Dette 
ble Stavanger kommune med på og det 
resulterte i noen korte besøk. Men i fjor 

flyttet yngstemann av våre 
tre barn ut og jeg søkte 

såkalt utviklingspermisjon 
i fire måneder, noe det 
er adgang til etter å 
ha arbeidet seks år i 
Stavanger kommune. 
Dette ga anledning til et 
litt lengre opphold, der 
jeg har forelest i Waste 

Management ved universitetet i Sibiu, i 
tillegg til å være rådgiver for fylkesmannen 
og et interkommunalt selskap. 

– Problemene har hjemme blir kanskje små 
og trivielle i forhold?

– Ja, vi har naturligvis kommet mye lengre, 
men de vil også komme dit i dag. EU er 
en kraftig pådriver for mer miljøvennlig 
behandling i slike land og de er på rett vei, 
selv om det er en humpete vei. Folkene jeg 
møtte der nede var veldig engasjerte og det 
gir godt håp for fremtiden. Hovedproblemet 
i Romania er at landet er veldig dårlig styrt. 
Det vedtas strenge og detaljerte lover på 
løpende bånd, men det er verken vilje eller 
mulighet til å følge disse opp. Dermed mister 
folk respekten, og den tilliten som finnes 
mellom myndigheter og befolkning her i 
Norge er ikke til stede. I tillegg deponeres 
fortsatt avfall for rundt 9 euro pr tonn, da er 
det ikke enkelt å etablere alternativer som 
fungerer i praksis. Det er en god påminnelse 
om at deponiavgiften har vært et viktig 
virkemiddel på veien til en mer miljøvennlig 
avfallshåndtering. 

– Hva bør egentlig bli bedre i norsk 
avfallspolitikk?

– Jeg synes ikke vi bør slå oss til ro med 
den gjenvinningsandelen vi har oppnådd. 
Jeg mener for eksempel emballasjeavtalene 
burde hatt strengere krav, det burde også 
vurderes produsentansvar for voksende 
fraksjoner som møbler og tekstiler. 

…vi bør ikke slå 
oss til ro med den 
gjenvinningsandelen 
vi har oppnådd.
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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! 

Vi i Rekom ønsker 

alle våre kontakter og 

samarbeidspartnere en 

riktig god jul!

Vi i Rekom ønsker 

alle våre kontakter og 

samarbeidspartnere en 

riktig god jul!

GJENVINNING

Mellomlagring 
midt i sentrum
Renovasjonen på den såkalte 
sentrumshalvøya i Stavanger foretas 
ved hjelp av to små elektriske laste-
biler. Disse rommer ikke mer enn 2,5 
m³ og bør derfor ikke kjøre langt med 
avfallet. Nå har Rudolf Meissner fått 
etablert et «mellomlager», bestående 
av to nedgravde presskontainere. 
Elbilene driver regulær innsamling av 
både husholdnings- og næringsavfall 
i bykjernen, men det er næringsav-
fallsaktøren Westco som henter de 
nedgravde komprimeringskontainerne 
når de er fulle. – På denne måten får 
vi tunge kjøretøyer vekk fra sentrum 
og avfallsoppbevaringen vekk fra det 
offentlige rom. Dette gir både en lokal 
miljøgevinst og reduserte klimautslipp. 
De to kontainerne med komprimering 
rommer i prinsippet 200 m³ avfall, 
forklarer Meissner.

På toppen av kontainerne er det laget 
en kompassrose av brostein, godt synlig 

fra innseilingen til byen. Det er også 
satt opp et par benker med utsikt over 
sjøen. Når det ikke tømmes avfall er det 
ingen ting som vitner om at man faktisk 
befinner seg på en lokal liten avfalls-
plass. Meissner forteller at opplegget 
at det har kostet 3,6 millioner kroner, 
men at Transnova (det statlige organet 
som skal redusere klimautslippene fra 
transportsektoren) har bidratt med en 
tredjedel av dette. 

Presskontaineren er full og løftes opp for 
henting.

En del av kompasset åpner seg og den elek-
triske renovasjonsbilen tømmer avfallet ned i 

 presskontaineren.
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FARLIG AVFALL

Langøya fylles opp, Brevik neste
Deponikapasiteten for farlig 
avfall på Langøya vil være fullt 
utnyttet i 2022, mens foruren-
set jord kan tas imot noen år til. 
Deretter skal den tre km lange, 
men smale øya etter planen bli 
et paradis. 

Av Johs. Bjørndal

Det er nå ti år siden staten solgte NOAH 
Langøya til Gjelsten Holding. – Etter den tid 
har prisen på mottak forurenset jord gått 
ned, det er trolig uavhengig av eierskapet. 
Derimot har det blitt dyrere å levere 
industriavfall i små kvanta. Dette utgjør 
bare rundt 1% av vårt volum, men medfører 
mange kostbare analyser og håndtering. 
Likevel har vi oppgradert vår fatlinje for 
fortsatt å kunne ta imot disse fraksjonene. 
Men vi er opptatt av at enhver fraksjon skal 
bære sine egne kostnader, litt forenklet betyr 
det at vi priser utfra forurensningsgrad og 
krav til håndtering/analyser, sier direktør 

Carl Hartmann, vel vitende om at denne 
prispolitikken har avstedkommet noen 
reaksjoner.

ØKT KVANTUM
Mottaket av farlig avfall og forurenset jord 
har økt betydelig etter privatiseringen. 
Konsesjonen er utvidet i to omganger og 
i dag kan NOAH ta imot 500 000 tonn 
farlig avfall og like mye forurenset jord. I år 
ligger det an til at bedriften mottar rundt 
450 000 tonn farlig avfall og 250 000 
tonn forurenset jord. – Mengden forurenset 
jord varierer ganske mye 
med byggeaktiviteten og 
hvilke prosjekter vi kommer 
inn på. Under mudringen 
av Oslo Havn tok vi imot 
adskillig mer, det havnet 
vel like mye på Langøya 
som i dypvannsdeponiet 
på Malmøykalven. For å 
kompensere for økt mottak 
har vi også økt deponivolumene betraktelig 
slik at levetiden ikke har endret seg vesentlig, 
sier Hartmann.

MYE FLYVEASKE
I forrige årtusen var filosofien at alle 

land skulle ta hånd om sitt farlige avfall, 
og det fantes offentlige aktører både 
i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Nå er rammebetingelsene endret, alle 
disse aktørene har blitt privatisert eller 
agerer uavhengig og det har blitt et 
marked for farlig avfall i Norden. Dette 
har vært bra for NOAH, som i dag tar imot 
300 000 tonn filterstøv (“flyveaske”) fra 
avfallsforbrenningsanlegg, hele 75% av 
dette kvantumet kommer fra Sverige og 
Danmark. NOAH har for øvrig ganske nylig 
etablert datterselskaper i begge disse 

landene. – Denne filterfraksjonen 
er perfekt til å stabilisere den 
såkalte tynnsyra vi fortsatt 
mottar fra Kronos Titan og andre 
industriaktører. Tidligere brøt vi 
ut kalkstein for å få stabilisert 
denne syra til gips, men 
flyveasken inneholder så mye 
kalk fra røykgassrensingen at 

den gjør samme nytten, forteller 
Hartmann. – Vi satser tungt på FoU for også 
å vurdere andre behandlingsmetoder og 
gjenbruk av massene, men svært ulik kjemisk 
sammensetning av fraksjonene gjør dette 
særdeles utfordrende,  sier Hartmann. “

Vår prosess 
immobiliserer 
tungmetallene 
for alltid…

Langøya, slik den etter 
dagens planer kan fortone 
seg rundt 2030.
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- maskiner og utstyr til kildesortering- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi takker for godt samarbeid 

i året som gikk, og ønsker en 

riktig god jul og et godt nytt år!

Vi lanserer ny og oversiktlig produkt web. 
Hos oss henter du ideer og inspirasjon til 
gode løsninger på kildesortering.

Klikk deg inn på www.enviropac.no
og send oss en forespørsel!

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:

UTNYTTES TIL ØYBYGGING
Siden avfallet inngår i en slik prosess er 
NOAHs behandlingsform karakterisert 
som utnyttelse (R5 i EU`s regelverk). 
– Dette forenkler importen og er også 
en markedsmessig fordel. Kundene blir 
stadig mer opptatt av at avfallet får en 
sikker og miljøriktig behandling, supplerer 
markedsdirektør Trond Berg. 

Og det asken utnyttes til er altså å bygge 
opp igjen en øy. I de tidligere planene for 
rehabilitering av Langøya skulle det såkalte 
sydbruddet avsluttes under havnivå og 
det skulle etableres en båthavn i den store 
lagunen som ville oppstå når sjøvannet ble 
sluppet inn. Nå planlegges i stedet en såkalt 
tørr avslutning, med fylling av gips opp til 
havnivå og ordinære masser oppå. Søknad om 
dette er til behandling hos Miljødirektoratet. 
– Dette gir større deponikapasitet, men også 
et større friområde etter avslutningen. Vi 
skal etterlate oss en attraktiv øy som folk 
gjerne vil dra til, og båthavn skal det fortsatt 
bli. Vi samarbeider tett med kommunene Re 
og Holmestrand og ser for oss en løsning 
med etablering av restaurant og ulike 
overnattingstilbud. Men dette er avhengig av 
at noen er interessert i å drive, NOAH har ikke 
planer om å bli en reiselivsbedrift, sier Carl 
Hartmann. 

UTEN FORURENSNINGSFARE
Han understreker også at alle miljøgiftene 
som i årenes løp har blitt mottatt på øya 
og behandlet i anlegget ikke utgjør noen 
framtidig forurensningsfare.  – Vår prosess 
immobiliserer tungmetallene for alltid og 
NIVAs overvåking av vannkvaliteten rundt 
øya viser at vår virksomhet ikke påvirker 

denne nå mens vi er i drift heller. En del 
av landets dyreste leiligheter er nok bygd 
på langt mer forurenset grunn i forhold til 
utlaking enn det vil bli på Langøya, sier Carl 
Hartmann og sikter til Aker Brygge. 

Direktør Carl Hartmann og markedsdirektør Trond Berg er sikre på at NOAH vil være en viktig aktør i markedet 
også etter at Langøya er fylt opp om et drøyt tiår.
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Under Brevikfjorden er det brutt kalkstein 
i nesten hundre år. Her finnes 25 mil med 
gruveganger og disse har et tverrsnitt på 
i snitt 100 m². Dette betyr et volum på 15 
- 20 millioner m³ i “potte tett” fjell, en mildt 
sagt interessant ressurs. Nå har NOAH og 
Norcem klargjort en såkalt gruvecelle og 
tester deponering av ca 1600 tonn gips, 
produsert av det NOAH tar imot mest av, 
nemlig flygeaske og uorganisk syre.

Men noen utfordringer finnes: – Når metal-
lene i asken – spesielt aluminium – reagerer 
med vann avgis hydrogen i forholdsvis lang 
tid. Dagens prosess må derfor tilpasses 

lagring i et lukket rom. Uten å gå i detalj 
handler det om å drive av hydrogen fra 
asken. Vi startet lagringen 25. september og 
gassmålingene så langt er lovende. Vi ligger 
langt under LEL (lower explosion limit) for 
hydrogen, forteller Carl Hartmann.

Men det er uansett langt fram til en full-
skala lagring av avfallsgips i Brevik.  
Testen som nå pågår skal munne ut i en 
rapport, som igjen skal gi grunnlag for en 
endelig søknad. Logistikken er også utfor-
drende, «avfallsgipsen» er produsert på 
Langøya og ble transportert til Brevik på 
båt og bil. – Hvordan dette vil bli organisert i 

framtida er for tidlig å si, men det blir i hvert 
fall en dyrere løsning enn den vi nå har, sier 
Carl Hartmann. – Og derfor må vi ta imot mer 
avfall enn i dag for å oppnå lønnsomhet, 
skyter markedsdirektør Trond Berg inn. 
elv om Langøya har kapasitet til å ta imot 
et snaut tiår til er de to ivrige på å få en 
avklaring i Brevik. – Vi har faktisk kunder som 
ønsker tiårskontrakter, sier Berg. – Og selv 
om vi er en kommersiell aktør oppfatter vi 
det faktisk som et samfunnsoppdrag å sørge 
for at landet har en løsning for miljøriktig 
håndtering av flyveaske fra hele Europa også 
i fremtiden, sier Carl Hartmann. 

FARLIG AVFALL

Ubegrenset deponikapasitet

Slike ganger 
finnes det 25 
mil av under 
Brevikfjorden.

Testcellen som er etablert ble fylt opp 
med 1600 tonn gips 25. september.

NOAH har i samarbeid 
med Norcem satt i gang 
et forsøk med deponering 
av farlig avfall i Kjørholt 
og Dalen Gruver ved 
Brevik. Om dette lykkes 
er deponikapasiteten for 
avfallsgips nærmest løst i 
overskuelig framtid.

Av Johs. Bjørndal
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ENKELT KONSEPT
VI GJØR DET EFFEKTIVT OGSÅ

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

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

Vår spesielt effektive kombinasjon av fyrkjele  
og bereder øker effekten og tilgjengeligheten
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GJENVINNING

Allerede i 2008 ble det etablert 
et anlegg for gjenvinning av 
metall fra forbrenningsslagget i  
Bergen. Dette har fungert godt, 
men har ikke separert ut metall 
fra finfraksjonen under 8 mm. 
Nå er det installert et nytt trinn 
som behandler denne fraksjo-
nen spesielt, mye av de mest 
verdifulle metallene er nemlig å 
finne her.

Av Johs. Bjørndal

Det hollandske selskapet Recco har levert 
anlegget, som ligger ved Mjelstad Miljø på 
Osterøy. Det nye nå er at slagget knuses 
ytterligere ned og siktes bedre, før det går 
inn i den nyutviklede Recco HI-enheten. 
Denne består av en meget sterk såkalt 
Neodymium båndmagnet og en kraftig 
virvelsjiktseparator, som skal være svært 
effektiv på små partikler. Takket være en 
raskt roterende magnetrull skapes et raskt 
skiftende elektromagnetisk felt med sterk 
utskytningskraft, heter det. 

Enheten som nå får ut ytterligere verdier 
fra de rundt 45 000 tonnene med slagg – 
eller bunnaske –  fra BiR Avfallsenergi  har 
kostet rundt  9,5 millioner kroner. Dette kan 
virke mye for en enhet som bare øker det 
totale uttaket av metall med en drøy prosent, 
fra snaut 11 til drøyt 12% av slagget. Men 
poenget er at halvparten av dette merut-
taket på rundt 600 tonn er ikke-magnetiske 
tungmetaller med en høy tonnpris. Eksem-

pelvis vil man nå få ut rundt 270 tonn kobber 
årlig. Dermed skaper det nye trinnet en 
merverdi på 3-4 millioner årlig, altså en svært 
lønnsom investering. 

– Dette er verdens første ombygde slagg-
sorteringsanlegg etter ”urban mining”-prin-
sippet. Investeringen gir positiv gevinst både 
for miljøet og bunnlinjen. Metallet er altfor 
verdifullt til å legges med resten av slagget 
på deponi – her slipper ikke en knappenål 
gjennom sorteringen. Vi finner virkelig nålene 
i høystakken!, sier Tina Skudal, kommunika-
sjonsrådgiver i BIR.

En annen fordel med det nye trinnet er at 
hele slaggvolumet knuses ned og blir lettere 

å kompaktere på deponiet. I tillegg inneholder 
slagget naturlig nok adskillig mindre tungme-
taller enn før, noe som forbedrer kvaliteten 
på sigevannet. 

Under forsøk i Sveits har Recco også klart 
å rense slagget ned til EU-standarden for 
byggematerialer og det første partiet er 
levert til produksjon av betongblokker – noe 
som foreløpig ikke er tillatt i Norge. Foruten 
i Bergen har Recco også levert et trinn 
for behandling av forbrenningsslaggets 
finfraksjon til Norsk Gjenvinnings askebe-
handlingsanlegg på Esval, der slagget fra 
Oslo behandles.

Mer av verdi i finknust slagg

Mjelstad Miljø tar imot rundt 45 000 tonn slagg årlig fra BiR.

Den utsorterte finfraksjonen består av rundt 47% 
aluminium og 28% tungmetaller som kobber.

Den mest verdifulle fraksjonen av anlegget 
består av messing og kobber, med innslag av 
edlere metaller som palladium og gull.

Einar Håland, driftsleder ved Mjelstad Miljø, Jan Groothoff, 
leder for Recco, (med hjelm) og Ingrid Hitland, leder for BiR 
Avfallsenergi er alle såre fornøyd med utsorteringen etter 
installering av det nye trinnet. 
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KOMTEK Slamtømmer Felt er for deg som vil ha registrerte 
tømminger og avvik med bilder inn på arbeidsflaten din når det 
skjer - i stedet for 2 måneder etter. Kommune, kjøreleder og sjåfør 
har tilgang til løpende oppdaterte data tilpasset sine arbeids-
oppgaver.

EffEktivt kommunikasjon 
mEd rEnovatørEn 

Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00,  info@norkart.no, www.norkart.no

•	 Nettbrett og mobiltelefon i felt. 
•	 Webløsning for kjøreleder. 
•	 Full integrasjon med KOMTEK Forvaltning. 

•	 KOMTEK Slamtømmer Felt gir full kontroll.



BA-AVFALL

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

Selvaagbygg, som for to år 
siden ble et selskap i Beton-
mast-gruppen, hadde totalen-
treprisen for prosjektet. Og Paul 
Ødegaard presenterte resultatene 
på det såkalte kick off-seminaret 
for NHP3 under Bygg Reis Deg i 
oktober.  – I utgangspunktet var 
målet 80% kildesortering. Men 
under planleggingen begynte vi å 
tenke – hvorfor ikke 100%? 
Det gikk litt sport i det, vi i 
ledelsen gikk faktisk løs på det 
lille som var i restavfallskontai-
neren og sorterte det. Siden 
brukte vi den aldri. Og i kontrak-
tene med underentreprenører 
stilte vi krav om alt avfall skulle 
sorteres eller tas med i retur, 
fortalte Ødegaard. Han tok også 
for seg hva som skal til for å 

oppnå et slikt resultat:  – Vi har 
hatt et kjempegodt samarbeid 
og en fast kontaktperson hos 
avfallsmottakeren, Franzefoss 
Gjenvinning. Videre har vi hatt et 
system for gjenbruk på bygge-

plassen, vi har hatt sorteringsvei-
ledere hengende, og vi har bare 
brukt gjennomsiktige plastsekker 
på innsamlingspunktene. Dette 
er viktig, da synes det straks om 
noen synder. Vi appellerte til de 

ansattes konkurranseinstinkt og 
når resultatet var klart vanket 
det kake og gode ord, fortalte 
Ødegaard.

Så er naturligvis spørsmålet om 
100% kildesortering av byggav-
fallet er noe vits i, blir alt man 
sorterer faktisk gjenvunnet?

– Det finnes fraksjoner uten 
gjenvinnings ordninger, som 
takpapp, sarnafil (pvc-membran 
som brukes på tak) og vindsperre. 
Dette havner i det blandede 
avfallet på mottaket uansett, 
da er det ikke vits i å legge 
arbeid i kildesortering. Men 95% 
gjenvinning er ikke noe problem, 
det kommer vi til å klare også i 
framtidige prosjekter, sier Paul 
Ødegaard til Kretsløpet.

Er 100% gjenvinning mulig?
Avfallet fra byggeprosjektet Utsikten, fordelt på fraksjoner.Ved å presentere byg-

geprosjektet Utsikten 
på Mortensrud i Oslo 
viste prosjektleder Paul 
Ødegaard i Selvaag-
bygg at svaret er ja. Her 
ble tre blokker med til 
sammen 78 leiligheter 
bygd uten at det ble 
levert en eneste kilo 
restavfall.

Av Johs. Bjørndal

Prosjektledelsen på Utsikten sorterer her avfallet fra restavfallskontaineren før den 
permitteres. Foto Paul Ødegaard.



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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Den tredje nasjonale handlingsplanen for bygg- 
og anleggsavfall – populært kalt NHP3 – ble 
lansert under Bygg Reis Deg-messa i oktober.  
Den rommer 12 definerte hovedtiltak innenfor 
hovedområdene farlig avfall, informasjon og 
gjenvinning. Og sammenlignet med forgjenger-
ne er NHP3 et overkommelig dokument.

Av Johs. Bjørndal

Bak handlingsplanen står det såkalte NHP-nettverket, som ledes av 
Arne Hugo Elde fra Norsk Gjenvinning. I løpet av året har nettverket 
arrangert flere workshops for å utarbeide den foreliggende planen 
som skal gjelde 2013-2016. Innenfor området farlig avfall og miljø-
gifter ledes arbeidet av NFFA, og Marit Lindstad presenterte denne 
delen på seminaret. Her framgikk at de prioriterte avfallstypene i 
NHP3 er:

• BA-avfall med bromerte flammehemmere 
•  Forurenset betong og tegl 
• Impregnert trevirke 
• Vinduer/isolerglassvinduer (forurenset med annet enn PCB) 

På delområdet Informasjon og kunnskap inneholder NHP3 tiltak som 
å videreutvikle plattformen www.byggemiljo.no, samt jobbe mot 
Utdanningsdirektoratet for å løfte Gjenvinning som fag i videregå-
ende skole, samt øke rekrutteringen til lærlingeordningen i faget.

På området gjenvinning finner vi det eneste tallfestede målet i 
NHP3, innen utgangen av 2016 skal andelen materialgjenvinning 
opp på 70% av alt generert BA-avfall. De sist publiserte SSB-tallene 
er fra 2011, her er andelen materialgjenvinning 57% I NHP3 nevnes 
spesielt tiltak for å øke ombruk/gjenvinning av fraksjonene betong, 
gips, trevirke og plast. Det er naturligvis de tunge massene som slår 
mest ut på prosenten og økt ombruk av betong er nøkkelen til å nå 
målet. 

Leder for Stortingets miljø- og energikomitè, Ola Elvestuen deltok 
på seminaret. Han berømmet bransjen for det målrettede arbeidet 
som er gjort siden den første NHP ble lagt fram i 2001 og mente 
dette var et eksempel til etterfølgelse for andre bransjer.

Ny og slank nasjonal 
handlingsplan for 
BA-avfall

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen, tidligere miljøbyråd i Oslo,  berømmet  
NHP-nettverksleder Arne Hugo Elde for det målrettede arbeidet for å redusere 
mengdene BA-avfall.



VÅTORGANISK

Planene om et stort biogass-
anlegg på Skogn – basert på 
substrat fra oppdrettsnæringen, 
avløpsvann fra Norske Skog 
og halm – har versert lenge. 
Selskapet Biokraft ble etablert 
for formålet i 2009, og allerede 
i januar 2011 fikk prosjektet 
tilsagn om støtte på 37,4 
millioner kroner fra Enova, siden 
er det gitt tilsagn om ytterligere 
35 millioner.  I tildelingskriteriene 
for Program Biogassproduksjon 
heter det at prosjekter med 
støttetilsagn skal være igangsatt 
i løpet av to år og ferdigstilt etter 
fem. Dette betyr at det snart må 
begynne å skje noe på Skogn 
dersom anlegget til 340 millioner 
kroner skal bli en realitet.

BILLIG NATURGASS
Men biogassen må også ha 
et marked, og her har kollek-
tivtrafikken i Trondheim og 
kommunene rundt vært tiltenkt 
en vesentlig rolle. Her finnes 
allerede 200 gassdrevne busser, 
den største konsentrasjonen i 
landet. Men disse kjører nå på 
naturgass fra Nordsjøen, eller 
fossilgass som miljøvernere og 

biogasstilhengere gjerne kaller 
den. Naturgass har lave NOX og 
partikkelutslipp og overgangen 
til gassbusser reduserer lokal 
forurensning, men CO2-utslippet 
reduseres bare med rundt 25% i 
forhold til diesel.

Bussoperatørene i Trond-
heim får etter det Kretsløpet 
forstår kjøpt naturgassen – som 
i likhet med biogass er fritatt for 
veibruksavgift – for drøyt 6 kr 
pr Nm³(normalkubikkmeter) fra 
Gasnor, et datterselskap av Shell. 
En normalkubikkmeter naturgass 
tilsvarer drøyt en liter diesel, 
gassen blir dermed et svært billig 
drivstoff. Biogass er betraktelig 
dyrere, i Fredrikstad selger AGA 
gass med en pumpepris på 
11,39 pr Nm³, rett ved Frevars 
produksjonsanlegg. Det antydes 
at biogass kan selges for rundt 
10 kroner pr Nm³ til storkunder. 
Dermed er situasjonen at prisen 
på naturgass bare er rundt 60% 
av biogass. 

–  ANBEFALES IKKE
I orienteringen fra fylkesråd-
mannen i Sør-Trøndelag framgår 
det at bussoperatørene – på 

grunnlag av et tilbud fra Biokraft 
– har beregnet at en overgang fra 
naturgass til biogass vil gi rundt 
40 millioner i økte drivstoffkost-
nader årlig, noe som nesten 
tilsvarer en fordobling. Forhand-
linger om utvidet kontraktstid 
samt medfinansiering fra Inno-
vasjon Norge har fått Biokraft til 
å legge fram et nytt tilbud, men 
differansen er fortsatt «mellom 
31,5 og 35,5 mill. kroner med 
forbruket i 2012 som utgangs-
punkt», som det står i oriente-
ringen til Fylkesutvalgets møte 
18.oktober. Dette er penger som 
ikke finnes på noe budsjett, og 
til tross for reduserte CO2-ut-
slipp på 13.400 tonn årlig (6% 
av utslippene fra veitrafikken i 
Trondheim) vil rådmannen «ikke 
anbefale overgang til biogass 
til det tilbudte prisnivået med 
Sør-Trøndelag fylkeskommunes 
midler alene». Frykten er at 
dette vil gå utover rutetilbudet, 
og dermed bremse den sterke 
veksten man har hatt innen 
kollektivtrafikken i Trondheim, 
etter etablering av en bomring 
og en ganske kraftig reduksjon 
av busstakstene. Dette er en 

del av den såkalte Miljøpakken, 
som skal finansiere miljøvenn-
lige transportinvesteringer i 
regionen. Denne ble vedtatt av 
bystyret i Trondheim i 2008 og 
i Fylkestinget i 2009, og et av 
målene i pakken er å redusere 
klimautslippene fra transport 
med 20% innen 2020.

MILJØPAKKEN TRÅR TIL?
Overgang fra naturgass til 
biogass på bussene vil alene 
bidra med en reduksjon på 6% 
og er antagelig en forutsetning 
for at miljøpakkens mål kan nåes. 
Fylkesordfører Tore O. Sandvik 
(A) fremmet derfor et eget 
forslag på møte i fylkesutvalget 
midt i oktober. Her vises til 
målsettingene i Miljøpakken og 
det foreslås en finansiering via 
denne:  Det er krevende økono-
misk å gå for en slik løsning. 
Fylkesutvalget ber om at denne 
utfordringen tas opp i behand-
lingen av Miljøpakkens handlings-
program, samt forhandlingene 
om de nye Bymiljøavtalene. 
Fylkesutvalget ber fylkesord-
føreren løfte problemstillingen 
fram for sentrale myndigheter, 

Billig naturgass truer 
biogassanlegg på Skogn

I løpet av 2010 og 2011 ble nesten 200 gassbusser satt i drift i Trondheim – på naturgass i 
påvente av at biogass skulle bli tilgjengelig. Men å er naturgassen så billig at en overgang til 
biogass vil koste 30-35 millioner kroner i året. Dermed har fylkeskommunen fått kalde føtter og 
dette truer nå realiseringen av  et stort biogassanlegg på Skogn.

Av Johs. Bjørndal

Før spaden går i bakken på Skogn må overgang til biogass på bussene i Trondheim være avklart.
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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

både i drøftinger om de nye 
Bymiljø avtalene og arbeidet med 
den nasjonale biogasstrategien, 
heter det i det enstemmige 
vedtaket.

Få dager etter fattet formann-
skapet i Trondheim kommune 
et lignende enstemmig vedtak. 
Dermed er to av de tre aktørene 
bak Miljøpakken – altså politikere 
på kommune- og fylkesnivå – 
interessert i å finne en finans-
iering for overgang til biogass. 
Den tredje parten er Statens 
Vegvesen, som ikke har ytret seg 
om denne problemstillingen. 

– Det vi nå kan håpe på er at 
partene i Miljøpakken i løpet av 
høsten i det minste gjør et prin-
sippvedtak om at det er mulig 
å bruke penger fra Miljøpakken 
også til drift, og ikke bare til 
investeringer, sier Geirmund 
Lykke (KrF) til Trønder-Avisa. Han 
er kommunal  råd i Trondheim og 
har lenge vært en forkjemper for 
miljøvennlig kollektivtransport i 
byen.

– DÅRLIG BRO TIL BIOGASS
Men dersom det må slike 
kunstgrep til for å få introdu-

sert biogass vil jo omfanget 
begrenses. Det er beregnet at 
en overgang fra diesel til biogass 
gir en kostnadsøkning på 7 %, 
inkludert noe dyrere busser. 
Denne beskjedne kostnadsøk-
ningen gir ikke bare klimagevinst, 
men også bedre luftkvalitet 
lokalt. Overgangen fra naturgass 
til biogass gir bare klimagevinst, 
dersom kostnadsøkningen blir 
for stor vil det bli vanskelig å 
få lokalpolitikere til å gå inn for 
en slik overgang. Johannes Fjell 
Hojem fra Zero er klar på at 
naturgassen som et fossilt driv-
stoff bør ilegges veibruksavgift 
for å utligne prisforskjellen.  
I dag er naturgassen bare ilagt 
en CO2-avgift på 46 øre pr m³, 
som riktig nok foreslås økt til 69 
øre i regjeringens budsjettforslag 
for 2014. 

– Dette monner jo ikke, det 
er innføring av veibruksavgift 
på naturgass som kan gjøre 
biogassen konkurransedyktig 
over hele landet, sier Fjell Hojem. 
I dag er veibruksavgiften på 
bensin 4,78 kr pr liter og på 
diesel kr 3,80 pr liter. Biodiesel 
ble som mange vil huske ilagt 

halv veiavgift i 2009, satsen 
er nå 1,87 kr pr liter. I neste 
års statsbudsjett varsles at 
hele systemet og ikke minst 
unntak ene skal gjennomgås i 
løpet av 2014. – Argumentet fra 
gassbransjen har vært at natur-
gass vil fungere som en bro over 
til biogass. Vi ser nå i Trondheim 
at dette kan være en temmelig 
råtten bro. Naturgass er et fossilt 
drivstoff og bør avgiftsbelegges 
på linje med andre, sier Fjell 
Hojem.

VENTER PÅ STRATEGIEN
Han er imidlertid fullt klar over at 
en slik endring ikke vil skje over 
natta, og at det trengs andre 
grep for å få i gang byggingen 
på Skogn. – Vi har god tro på at 
en finansiering via Miljøpakken i 
Trondheim vil sikre biogassdrift 
på bussene her. Men denne 
problemstillingen vil komme opp 
i andre større byer i løpet av kort 
tid. Forhåpentligvis vil den lenge 
etterlengtede biogasstrategien 
gi bedre og mer forutsigbare 
rammebetingelser, sier Fjell 
Hojem.

Johannes Fjell Hojem i Zero mener naturgass som drivstoff snarest mulig må ilegges 
veibruksavgift. Foto Zero.



I løpet av de siste 13 årene har 
Borregaard investert godt over 
en milliard kroner for å erstatte 
sitt oljeforbruk med mer 
miljøvennlige energiformer, som 
avfall, vannkraft og bioenergi. 
Nå legges siste hånd på verket, 
en ny multibrenselkjele som 
skal dekke topplastbehovet 
er nettopp satt i drift. Denne 
skal primært fyres med LNG – 
flytende naturgass, men kan 
skifte til el dersom strømprisen 
skulle gå i kjelleren.  Miljøgevinst 
i forhold til olje er det uansett, 
NOX-utslippet reduseres med 
90 %, utslippet av svovel og 
partikler blir nærmest eliminert, 
mens CO2- utslippene reduseres 
med 25%, ifølge konsernets 
pressemelding.  Kjelen har 
kostet 117 millioner kroner, av 
disse dekkes nær 37 millioner 

fra Næringslivets NOX-fond, på 
grunn av utslippsreduksjonene 
som oppnås.

Opprinnelig var det planer om 
at Borregaard skulle dekke også 
sitt topplastbehov med bio -
energi, sammen med Hafslund 
ble det planlagt et anlegg 
basert på bark og rivningsvirke, 
et anlegg til 600 millioner 
kroner. – Dette anlegget skulle 
levere damp både til oss og 
Glomma Papp. Men da papirpro-
duksjonen der ble nedlagt fant 
Hafslund at grunnlaget for et 
slikt anlegg ikke lenger var til 
stede og planene ble skrinlagt. 
Vi måtte dermed gå videre på 
egen hånd og løsningen ble 
altså denne gasskjelen, sier 
Tone Horvei Bredal, kommunika-
sjonssjef hos Borregaard.

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

Kan lett tilpasses vanskelige plassforhold

Utrolig fleksibel

God lagrings- og transportøkonomi

Presser baller med høy densitet 

Stor kapasitet

Heavy-duty maskin fra 140-240 tonn

IBC two-ram ballepresse - kan også tøffe avfallstyper
Et effektsterkt pressystem gjør ballepressen klar for vanskelige oppgaver. 
Den er designet for store mengder og forskjellige typer avfall. Hvor plassen 
er trang, kan rammets slanke design og fleksible konstruksjon lett tilpasses.  
IBC’s unike sidedør sørger for svært enkel adgang til presskammeret. 

Veldimensjonert kraftpakke

Det er mer enn 60 års erfaring i en IBC-presse
International Baler Company (IBC) i USA har produsert kraftige kanalpresser i 
mer enn 60 år. De avanserte maskinene kommer i flere versjoner med forskjel-
lige motorstørrelser, og har høy effektivitet og lang levetid.

Håvard Wollan er daglig 
leder i Biokraft. Han 
forteller at de har 
inngått byggekon-
trakter, fått utslipp-
stillatelse og gjort 
avtaler med investorer 
og banker. Men før 
byggingen starter må 
de ha sikkerhet for at 
de har avsetning på 
gassen. Og her er buss-
driften i Trondheim helt 
avgjørende. – Posten og 
Trondheim kommune er 
interessert og vil kjøpe 
gass når vi kan begynne 
å levere i 2015. Men 
vi trenger en stor flåtekunde 
i bunn, og pr i dag er det bare 
bussdriften i Trondheim som kan 
ta et stort nok volum. Vi håper 
på et positivt vedtak før jul og 
er klare til å starte utbyggingen 
umiddelbart når dette foreligger. 

– Har dere ikke priset 
biogassen for høyt når en over-
gang til den vil være så kostbart?

– Vi har forholdt oss til 
markedsprisene både i Norge og 
Sverige i våre budsjetter. Men 
jeg kan ikke gå i detalj om de 
avtalene som er inngått. 

Avventer 
positivt 
vedtak

Håvard Wollan i Biokraft håper at finansieringen av 
overgang til biogass på bussene i Trondheim har fått 
sin avklaring før jul. Foto Line Venn.

Naturgass også 
på Borregaard

Med dette an-
legget erstatter 
Borregaard siste 

rest av fyrings-
olje, men med 

naturgass.

VÅTORGANISK
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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!



Vi ønsker våre kunder, forbindelser og 
resten av avfalls- og gjenvinningsbransjen

en GOD JUL og 
et GODT NYTT ÅR!

Rich.Steen AS
Postboks 142 Alnabru, 0614 Oslo

Tlf.: 67 900 900
E-mail: post@richsteen.no

www.richsteen.no

Forusbeen 202, 4313 Sandnes. 
Telefon (24 timer): 51678400 

E-mail: post@forusenergi.no 
www.forusenergi.no

Gunnar Alstad 901 74 210
& Norba AB

Torsåsgatan 3
Box 813, SE-391 28 Kalmar
+46-480 42 74 00
www.geesinknorba.com/no

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg

Tlf. 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com

www.liebherr.no



c/o Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo

Telefon: 02694
E-mail: ruteretur@cowi.no

www.ruteretur.no

Postboks 1210 Vika, 0110 Oslo
Telefon 21 50 20 00

E-mail: post@kommunalbanken.no
www.kommunalbanken.no

Klemetsrudv. 1, 1215 Oslo
Telefon: 02 180

Telefaks: 23 48 39 01
postmottak@ege.oslo.kommune.no

www.ege.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Løkketangen 20A, 
1337 Sandvika

Postadresse: Postboks 145, 
1300 Sandvika

Telefon: 67 55 14 00
E-mail: info@norkart.no

 www.norkart.no

ERP Norway AS
Adresse:  Bragernes Torg 4 - NO-3017 Drammen

Sentralbord: +47 400 00 476
norway@erp-recycling.org 

www.erp-recycling.no  



AVFALLSPOLITIKK

Kortreist gjenvinning for 
drikkeboksene
Årets Zero-konferanse handlet mye om kjendiser, 
solceller, elbiler og oljefondets fossile investerings-
profil. Men Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg 
og Kjell Olav Maldum i Resirk fikk i hvertfall inn et 
gjenvinningsstunt. I sitt arbeid med å bli karbon-
nøytrale innen 2020 skal Hydro nå begynne å 
 gjenvinne alle drikkebokser av aluminium ved 
anlegget sitt i Holmestrand.

Av Johs. Bjørndal

Drifts- og mellomlederskolen

Målgruppen er først og fremst driftsledere 
som er nye i avfallsbransjen eller ønsker å 
formalisere sin kunnskap.

 

Seks samlinger á tre dager:
Første: 15.-17. september 2014
Siste: 9.-11. mars 2015
 
Pris: Kr. 50 000 + moms.
Reise og overnatting kommer i tillegg.
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

For påmelding og program: 
www.avfallnorge.no

– Fra ord til handling
Årets Zerokonferanse hadde tittelen «Det grønne skifte er i gang». 
Men vi har nettopp hatt et blått skifte og konferansedeltagerne fikk 
høre statsminister Erna Solberg snakke om klima og miljø. Og hun mente 
den nye regjeringen ville sette fart i den norske klimapolitikken, om ikke 
verbalt så i hvert fall i praksis.

– Vi har to ganger vært med på å forsterke den forrige regjeringens 
klimapolitikk gjennom forlik i Stortinget. Nå gjenstår det bare å gjen-
nomføre innholdet i praksis, sa hun. Med utgangspunkt i klimapanelets 
nye rapport konstaterte hun at det mer enn noen gang er behov for en 
global pris på CO2 og for en internasjonal klimaavtale. – Høyre har lenge 
hatt en idé om at vi må utvikle et marked for CO2 der utgangspunktet er 
CO2-utslipp pr menneske, sa hun. 

Men tre uker etter tiltredelsen var statsministeren også temmelig 
konkret på hva man umiddelbart vil gå i gang med.  – Godstrafikken på 
båt og bane skal økes. I dag går for eksempel nesten all transport til olje-
bas ene med vogntog, selv om disse 
naturligvis ligger ved havet. Vi skal 
bidra med gode rammebetingelser 
og gode løsninger. 

Og selv om CCS-prosjektet på 
Mongstad er avviklet (en dårlig, men 
nødvendig nyhet) står regjeringen 
fast ved en ambisjon om minst ett 
fullskala demonstrasjonsanlegg 
for CO2-håndtering innen 2020, sa 
Erna Solberg, som så fram til et nært 
samarbeid med miljøbevegelsen. 

Erna Solberg deler Zeros teknologi-
optimisme og lovet mer penger til grønn 

teknologiutvikling enn den forrige 
regjeringen har kommet opp med.

I stedet for ytterligere utflagging av norsk produksjon til kullfyrte 
land som Kina og India annonserte Brandtzæg nå bygging av et 
nytt pilotanlegg på Karmøy. Der skal det produseres aluminium med 
betydelig mindre bruk av energi enn hittil. Hydro skal også fordoble sin 
gjenvinningskapasitet, og her kommer altså drikkeboksene inn. – Det er 
jo gjenvinningen som gjør aluminium til en del av løsningen. Aluminium 
kan gjenvinnes uendelig mange ganger uten å tape kvalitet, med bare 
5% av energiforbruket som produksjon av jomfruelig aluminium krever. 
Faktisk er 75% av all aluminium som er produsert siden “oppfinnelsen” 
i 1886 fortsatt i bruk. Og den lave vekten gjør aluminium til et 

framtidsmateriale, ikke minst i miljøvennlige transportmidler. Et tonn 
aluminium kan erstatte tre tonn stål, sa Brandtzæg, før han kalte Kjell 
Olav Maldum og en panteautomat inn på scenen.

For hittil har de norske drikkeboksene, som ifjor utgjorde 6200 tonn 
aluminium, blitt transportert til Frankrike for gjenvinning der, nå skal de 
altså til Holmestrand. Smelteverket her har kapasitet til å gjenvinne 
60 000 tonn aluminium, som hittil har gått til alt fra bildeler til 
trykkplater. Og snart altså til nye drikkebokser. – Det betyr at vårt 
pantesystem blir enda mer miljøvennlig, sier Kjell Olav Maldum, 
administrerende direktør i Norsk Resirk.

Kjell Olav Maldum og 
Svein Richard Brandtzæg 
markerer den avtalte 
gjenvinningen av drikke-
bokser i Norge for fullsatt 
sal under Zerokonferan-
sen plenumssesjon. På 
storskjermen bak er Hy-
dro-sjefen sammen med 
en annen miljøaktivist.



– Det offentlige må gå foran
I likhet med sin sjef konstaterte 
den nybakte miljøvernministeren 
Tine Sundtoft at næringslivet 
har tatt miljøansvar og iverksatt 
mange gode tiltak som har fått 
utslippene fra industri ned.   – Da 
må ikke vi sove. Det offentlige må 
gå foran og skape et marked for 
miljøvennlige løsninger, sa den tid-
ligere regiondirektøren i NHO.

– Den første industrielle revolusjonen skjedde 
i kullgruvene i England, den andre ved 
samlebåndene til Henry Ford. Den tredje kan 
komme fra Norge – og den skal være grønn. 
Oljepengene har ikke vært brukt riktig de 
siste åtte årene – nå skal de brukes på grønn 
vekst, åpnet hun friskt. 

Men etter de store ordene ble det mer 
konkret. – Det skal lønne seg å opptre 
miljøvennlig, vi vil sette ned en ny grønn skattekommisjon for å få til 
dette. Vi vil spesielt gjennomgå kjøretøy- og drivstoffavgiftene og vi 
vil trappe opp de statlige tilskuddene til kollektivsatsing, men de skal 

være basert på objektivt målbare resultater. 
Alle nye offentlige kjøretøy skal være av null- 
eller lavutslippstypen og vi vil innføre vrakpant 
på båter. Vi ønsker også å innføre skattefra-
drag for ENØK-tiltak i egen bolig, sa Sundtoft. 
Hun lovet også at den lenge varslede nasjo-
nale strategien for biogass vil komme. 

– Det er ingen tvil om at en aktiv miljøpoli-
tikk med de riktige insentiver virker. I oktober 
ble det solgt 925 elbiler i Norge, det er flere 
enn det finnes i Sverige totalt. Det handler 
om å premiere de miljøvennlige løsningene, sa 
Sundtoft.

– Det er ikke lett å skape engasjement for 
klimautfordringene, de verste utslagene skjer 
langt borte og konsekvensene ligger fram i tid. 
Det blir omtrent som å få ungdom til å inter-
essere seg for pensjonsordninger. Men vi må 
få det ned på et konkret nivå, skape forståelse 
for at alle kan gjøre noe og for at endringene 
også skjer her og nå, sa hun og viste fram 
klimaforskeren Rasmus Benestads nedbør-
statisikk.  Den dokumenterer at hyppigere 
ekstremvær er et globalt fenomen allerede.   

– Det er ikke første gang jeg opplever skepsis. Da jeg 
for 18 år siden ble NHO-direktør var medlemmene 
jeg møtte på alder med min far, sa Tine Sundtoft på 
Zerokonferansen.
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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.



GJENVINNING

Tutingen er øredøvende, trafikken står stille 
når vi nærmer oss sentrum av Panipat etter 
to timers kjøring nordover fra New Dehli.  
Her foregår en omfattende gjenvinning av 
tekstiler fra hele Europa og USA.  Det skal 
være 300 gjenvinningsfabrikker i denne 
byen, noe som betyr mange arbeidsplasser. Vi 
er på vei for å besøke fire fabrikker, som blant 
annet mottar «knitwear» i ull og polyester fra 
sorteringsanleggene UFF benytter i Bulgaria.  
Dette er en kvalitet som ikke er egnet for 
ombruk, men som kan utnyttes som råvare 
for produksjon av tråd og nye tekstiler. 

OMFATTENDE PROSESS
Formålet med fabrikkbesøkene er å få 
innblikk i hvordan gjenvinningen foregår, og 
hvilke produkter som faktisk produseres.  
UFF er i ferd med å stille krav til alle aktørene 
nedstrøms i verdikjeden for brukte tekstiler 
samlet inn i Norge, og Mepex bistår i dette 
arbeidet. 

Tekstilene gjennomgår en omfattende 
mekanisk gjenvinningsprosess
• Sortering etter farge og type materiale 

(manuelt)
• Farging, sentrifugering og tørking
• Oppkutting/shoddy
• Spinning av ny tråd
• Veving av nytt stoff

Produktene består både av ny tråd og 
nye vevde produkter, i hovedsak tepper og 
uniformer, mv. Det er normalt 100 % resirku-
lert råvare, men det skjer også innblanding 
av noe jomfruelig polyester eller ull for å lage 
en sterkere tråd.  Virksomheten opplever 
sterk konkurranse fra produksjon basert på 
jomfruelig akryl og polyester. Slik resirkulering 
av tekstilfiber kan betraktes som en form for 
«downcycling», men vil like fullt erstatte bruk 
av jomfruelig materiale. 

ETISK DILEMMA
Vi besøkte ingen moderne produksjonsbe-
drifter, men virksomheter som drives med 
gammelt utstyr og mye manuelt arbeid. 
Produksjonsutstyret er i flere tilfeller brukt, 
sendt fra Italia og Polen på 1970-tallet. 
Arbeidsforholdene i India kan ikke sammen-
lignes med Norge, men spesielt arbeidsmi-
ljøet ved fabrikkene er lite tilfredsstillende.  
Det er for dårlig personsikkerhet og uheldig 
eksponering for støv, støy og varme.  Men det 
ble ikke registrert barnearbeid , lønnen var 
over nasjonal minstelønn på 5500 kr/måned 
og arbeidstiden regulert. 

Så hva gjør man i denne situasjonen? Skal 
man slutte å sende slike tekstiler til denne 
form for materialgjenvinning? Eller kan man 
bidra til å utvikle virksomheten i riktig retning 
til beste for lokalsamfunnet? Humana People 
to People i India planlegger nå å gå inn å 
gjennomføre tiltak på minst en tekstilfabrikk 
i 2014. Det planlegges sosiale prosjekter 
i tilknytning til fabrikken som integreres i 
øvrige bistandsprosjekter som allerede drives 
av UFFs søsterorganisasjon Humana People 
to People India. 

EFFEKTIV HJELP TIL SELVHJELP
Etter en lang biltur på humpete og hullete 
veier kommer vi fram til den lille landsbyen, 
ikke helt forberedt på hva vi vil møte. Her 
ser vi glade skolebarn med skolesekk og 
fine klær, solide hus i skifer og tegl, og en 
rekke kuer.  Vi inviteres inn til et møte med 

15 stolte og fargerike kvinner som sitter på 
gulvet. Det er en liten TV på veggen og mens 
vi sitter der ringer mobiltelefonen til en av de 
eldre damene i gruppen.   Møtet viser hvordan 
mikrofinansieringen til Humana People to 
People er lagt opp.  De fleste kvinnene har 
uten å stille sikkerhet fått låne penger til 
å finansiere innkjøp av en ku hver.  Melken 
er godt betalt og gir et viktig tilskudd til 
familienes økonomi. Det er fem kvinner i hver 
gruppe som står solidarisk sammen. Lånene 
tilbakebetales over 12 måneder med små 
bidrag hver 14 dag ved personlige i møter i 
gruppene. Erfaringene med denne modellen 
er meget gode. Tett oppfølging hele veien fra 
Humana People to People er en avgjørende 
faktor. 

Humana People to People India har 
gjennom 15 år utviklet en slagkraftig 
bistandsorganisasjon i flere delstater i India 
og etter hvert oppnådd et godt samarbeid 
med myndighetene. Arbeidet er etablert og 
ledet av nordmannen Snorre Westgaard.  UFF 
Norge donerer om lag 20 % av sitt overskudd 
fra tekstilinnsamlingen til Humana India, og 
det utgjør en vesentlig del av deres budsjett.   
Virksomheten sysselsetter om lag 400 
personer i India. 

IMPONERENDE
I tillegg til prosjektet for mikrofinansiering 
besøkte vi en rekke andre prosjekter. Det var 
en skole for barn i slumområde, en help-desk 
i et fattig boligstrøk og farmers club for 

Bedre liv med brukte tekstiler?
India mottar brukte tekstiler til 
gjenvinning fra hele den vest-
lige verden.  I denne reporta-
sjen gis det et bilde av denne 
virksomheten. Den gir også 
innsikt i noen prosjekter som 
Humana People to People har 
i India for å gi folk et bedre liv 
– finansiert av norsk tekstilinn-
samling. 

Av Frode Syversen, Mepex Consult AS

Her spinnes 100% resirkulert tråd i Panipat, en by som rommer mange bedrifter  der tekstiler gjenvinnes.
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www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

Profesjonelle Maskiner For 
Moderne Avfallsbehandling! 

Topturn X serien vender kompostranker og 
jordblandinger med høy kapasitet og presisjon. 
Gjennomgående høy kvalitet, driftsstabilitet, 
godt design og operatørvennlighet 
kjennetegner Topturn X serien fra Komptech 

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

Vi Gratulerer Lindum AS 
Med Ny Topturn X 60 
Kompost Rankevender! 

kvinner på landsbygda.  Et annet vellykket prosjekt er etablering av 
200 små biogassanlegg for husdyrgjødsel, der 4-6 familier deler på et 
anlegg som dekker deres behov for brensel og lys.  Prosjektet er støttet 
av finske myndigheter og UFF i Finland.  Prosjektet er så vellykket at 
delstaten nå vil bygge 100.000 slike anlegg. Igjen er tett oppfølging 
ved utbygging og drift en viktig faktor for suksess. Jeg tar av meg 
hatten for den innsatsen Humana i India legger ned.  Det har vært 
inspirerende å oppleve så mye positiv energi blant folk under vanskelige 
livsvilkår. 

Nordisk Ministerråd har satt i gang 3 ulike tekstil-
prosjekter i 2013 for økt ressursutnyttelse;
1. The Nordic Textile Reuse and Recycling 

 Commitment
2. A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and 

recycling of textiles
3. An extended producer responsibility system 

and new business models to increase reuse and 
recycling of textiles

IVL Svenska Miljöinstitutet leder de 2 første prosjek-
tene, mens Copenhagen Resource Institute leder 
prosjekt 3. Forprosjektet som endte ut med å anbefale 
de tre prosjektene ble utført av Mepex.  En god nordisk 
workshop om ble avholdt i Stockholm 15. november, 
i regi av The Sustainable Fashion Academy.  Det ble 
orientert om status i prosjektene og aktuelle problem-
stillinger ble drøftet. Fra norsk side var myndighetene, 
Avfall Norge, KS bedrift og VIRKE representert i tillegg 
til UFF og Mepex. I løpet av 2014 skal blant annet en 
nordisk strategi konkretiseres. Et nordisk system for 
frivillig «sertifisering» av aktører innen innsamling og 
utnyttelse av tekstiler skal også utvikles, blant annet 
for å bekjempe useriøse aktører. 

 

En kvinne forteller stolt om sine nye erfaringer fra Farmers Club Alwar

NORDISKE 
PROSJEKTER OM TEKSTILER



AVFALLSPOLITIKK

EU-kommisjonen foreslår 
viktige prinsipper for bruk av 
produsentansvar i Europa. 
Avklaring av ansvar og roller, 
inkludering av kostnader, 
konkurranse og åpenhet skal 
sikre at produsentansvaret 
videreutvikles som 
virkemiddel for å nå ambisiøse 
avfallsmålsettinger.  

Av Håkon Jentoft, 
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Ideen om et utvidet produsentansvar 
er mer enn 20 år gammel. I Norge ble 
produsentansvar første gang nevnt i NOU 
1990:28, og senere fulgt opp i St.meld. 44 
1991-1992. Første EU-tilnærming kom 
med innføring av direktiv for utrangerte 
biler i 2000 og med WEEE direktivet i 
2002. I forbindelse med EUs revidering av 
både mål og virkemidler i avfallspolitikken, 
gjennomfører Kommisjonen en evaluering av 
bruk av produsentansvar både på europeisk 
nivå og i medlemslandene. 

EVALUERING HER?
Få land har tatt i bruk produsentansvar i så 
stor grad som Norge. Det er derfor merkelig 
at ikke en tilsvarende evaluering er blitt 
gjennomført av norske miljømyndigheter 
i forbindelse med utarbeidelse av 
avfallsstrategien som ble lagt frem tidligere 
i år. Den europeiske evalueringen og utkast 
til revidering av EU-lovverket viser at det er 
stor variasjon i måloppnåelse og effektivitet i 
de ulike ordningene som er innført. Samtidig 
viser utredningen at det er svært vanskelig 
å sammenligne produsentansvarsordninger 
mellom land og mellom ulike produkt/
avfallstyper. Derfor har EU-kommisjonen på 
trappene guidelines eller retningslinjer for 
bruk av produsentansvar. Utkastet er svært 
lovende. 

For produsentansvaret er viktig, kanskje 
det viktigste virkemiddelet vi har for å nå 
mål om en bedre ressursutnyttelse av avfall. 
Derfor bør vi dra lærdom av de siste 20 årene 
for å utvikle virkemiddelet til å bli et enda 
bedre redskap for å nå ambisøse miljømål. Jeg 
har fått mulighet til å følge og påvirke EUs 
arbeid gjennom organisasjonen EUROCITIES 
som Oslo kommune er medlem av. 

EU har trukket opp 4 hovedområder for sin 
evaluering:

• Ansvarsfordeling mellom berørte parter 
(statlige myndigheter, produsenter, 
kommuner, private avfallsbedrifter med 
flere)

• Kostnadsfordeling mellom partene
• Konkurranse og effektivitet i ordningene
• Åpenhet (Transparency)

ANSVARSFORDELING
Produsentansvaret er avhengig av et delt 
ansvar mellom forbrukeren, kommunene, 
produsentene, nasjonale myndigheter og 
den private avfallsindustrien. Det finnes ikke 
èn løsning på oppgang av dette ansvaret. 
Ansvarsfordelingen må tilpasses det 
aktuelle produkt, avfallsstrøm og nasjonale 
forhold. EU-kommisjonens utredere foreslår 
at EU i sine anbefalinger setter opp klare 
forutsetninger for ansvarsfordelingen. Delt 
ansvar betyr ikke at ansvaret for samme 
oppgave deles mellom flere parter. I en 
verdikjede knyttet til et produsentansvar 
må det være en ansvarlig på vært ledd. Men 
overgangen mellom de ulike leddene må 
defineres tydelig. Det må dessuten etableres 
et forum for diskusjon og samarbeid mellom 

de ulike ansvarlige. Dette må styres av 
nasjonale myndigheter. 

EUROCITIES anbefaler at kommunene 
har ansvaret for innsamling og mottak av 
alt avfall fra husholdningene, også det som 
kommer under produsentansvar. Duale 
systemer, som i Sverige og Tyskland, har klare 
svakheter og leder til suboptimalisering, økte 
kostnader og lavere miljøoppnåelse. 

KOSTNADSFORDELING
EU-kommisjonens utredere ser at det er de 
totale livsløpskostnadene for et produkt 
som må synliggjøres for produsenten. 
Dette inkluderer innsamlingskostnader som 
kommuner og andre har når de samler inn og 
overleverer avfall til produsentene. Ansvaret 
for å fastsette hva som er kostnadene 
tillegges nasjonale myndigheter gjennom 
å utarbeide sjabloner/maler eller lignende, 
hvis ikke partene blir enige seg i mellom. 
Utrederne foreslår at forsøplingskostnader 
knyttet til et produkt inkluderes i et 
totalregnskap. 

Dette er viktige prinsipper. Forslagene 
betyr ikke at kommunene får blanko 

Produsentansvar i utvikling - får vi europeiske retningslinjer?

Håkon Jentoft er nå 
seniorkonsulent i 
Renovasjonsetaten, 
Oslo kommune. Han 
har sett på EU-kom-
misjonens utredning 
om det framtidige 
produsentansvaret 
og mener den lover 
godt. 
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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

Produsentansvar i utvikling - får vi europeiske retningslinjer?
fullmakter til å gjøre som de vil, men at 
produsentene må ta et totalansvar, også for 
den delen av avfallet som ikke blir samlet inn 
(også det som havner i restavfallet).

KONKURRANSE OG EFFEKTIVITET
Utrederne har ikke funnet noen klare 
anbefalinger om hvorvidt konkurranse 
mellom flere returselskaper eller ett nasjonalt 
returselskap er mest effektivt. Dermed åpner 
de opp for at begge former kan velges, 
men er tydelige på at begge alternativer 
krever tett oppfølging fra medlemslandenes 
miljømyndigheter. Ved konkurranse må det 
settes opp et ”clearing house” som regulerer 
forpliktelsene mellom returselskapene og 
forenkler ansvarsfordelingen i verdikjeden 
(overgang kommune til returselskap). 

For produsentene er det viktig å sikre 
adgang til deltakelse, både der det er ett 
returselskap og der konkurrerende selskaper 
er etablert. Riktig gebyrstørrelse, sikre at 
miljøinnovasjon blir belønnet, nøytralitet 
mellom aktører er avgjørende for at 
produsentene skal ha tillit til et retursystem. 

ÅPENHET 
Åpenhet (på engelsk ”transparency” – vi 
trenger et norsk begrep som dekker dette), er 
en viktig forutsetning for produsentansvaret. 
Svært mange opplever manglende åpenhet 
knyttet til:
• Miljøoppnåelse – gjenvinnes 

det som blir samlet inn, 
sorteres farlig avfall ut til 
behandling?

• Rapportering
• Bruk av gebyret

Tord Tjelflaat har i tidligere 
utgaver av Kretsløpet 
pirket borti dette. Tjelflaats 
spørsmål er ikke unike i Europa, 
og utrederne har vært svært opptatt av 
hvordan vi skal sikre åpenhet og dermed tillit 
til produsentansvaret som redskap for en 
bedre ressursutnyttelse. Utrederne er klare 
på at nasjonale myndigheter må ta ansvar for 
å etablere rapporteringssystemer og kontroll. 
Dette krever ressurser. Produsentansvar 
er ikke en enkel ”quick fix” for nasjonale 

myndigheter, men krever kompetanse om 
oppfølging og kontroll.  

FREMDRIFT
Initiativet fra EU- kommisjonen er svært 
bra. Arbeidet så langt er oppløftende. 

Våren vil vise hvordan 
kommisjonen vil utforme sine 
retningslinjer/anbefalinger.
Jeg har forventninger 
om at det arbeidet som 
nå gjøres vil forbedre 
produsentansvarsordningene 
og gjøre de til det viktigste 
virkemiddelet for å nå en bedre 
ressursutnyttelse av avfallet. 

Like viktig er det at 
kommisjonen legger opp til at det er 
medlemsstatene som har ansvar for 
nasjonal utforming. Det mener jeg er riktig. 
Produsentansvaret må tilpasses det enkelte 
produkt, avfallsstrøm og nasjonale forhold. 
Alle berørte parter har spilt inn at det ikke 
finnes ”one size fitz all”.  Det er et viktig 
innspill!

“
...nasjonale 
myndigheter må 
ta ansvar for å 
etablere 
rapporterings-
systemer og 
kontroll. 



FORSØPLING

De tre operatørene, som i skriv-
ende stund kjemper om bilopp-
samlernes gunst, er Bilgjenvin-
ning AS, Norsk Gjenvinning Metall 
AS og Bilretur AS/ H. J. Hansen. 
Bilgjenvinning ble etablert av 
RagnSells as og Hellik Teigen 
i 2006, i tillegg samarbeider 
selskapet med Oppland Metall 
og Stena Metall. Denne konstel-
lasjonen har dermed shreddere 
i Drammen, Hokksund, Bergen, 
Gjøvik og Skien. Norsk Gjenvinning 
Metall har shreddere i Fredrikstad 
og Orkanger, i tillegg samarbeider 
selskapet med Hermod Teigen, 
med fragmenteringsverk i Eger-
sund og Vartdal.

Men i tillegg er det også 
inngått avtale med Bilretur as, 
som er biloppsamlernes eget 
selskap. Dette selskapet vil 
sende bilene de får hånd om til 
Nordens største fragmenterings-
verk, HJ Hansen i Odense. De tre 
hovedoperatørene vil før nyttår 
tegne avtaler med den enkelte 
biloppsamler, slik at det sikres 
en god dekning over hele landet, 
heter det. Det foregår nemlig 

slik at Autoretur garanterer en 
minstepris og gir et visst beløp 
som transportstøtte pr vrak, 
dette beløpet varierer fra fylke 
til fylke. På dette grunnlaget 
kan operatørene konkurrere seg 
imellom, og vil da være mest 
konkurransedyktige i nærheten 
av «sine» shreddere. Transporten 
til Danmark må altså bekostes av 
Bilretur/H.J. Hansen selv.  

Alle operatørene må forholde 
seg de nye EU-kravene, der det 
kreves 95% gjenvinning av bil vra-
kene, og maks 10% kan være 
energigjenvinning. Dette betyr 
at det ikke holder å materialgjen-
vinne rent metall, det må også tas 
gjenvinningsmateriale ut av den 
såkalte fluffen.    

I 2012 ble 118.000 biler samlet 
inn gjennom returordningen, i år 
ligger tallet an til å bli betydelig 
høyere, siden vrakpanten er økt 
fra 2000 til 3000 kroner. Ifølge 
Autoretur ble 78% av bilvrakene 
enten gjenbrukt eller material-
gjenvunnet i fjor.                                                    

J.B.

Autoretur har inngått avtale 
med tre hovedoperatører
Bilbransjens returselskap Autoretur AS har inngått 
avtale med tre hovedoperatører om innsamling 
og gjenvinning av vrakede biler for de fem årene 
2015-2019. Dermed ligger det an til at alle de ti 
norske shredderne pluss en dansk vil få norske 
bilvrak å gnage på i denne perioden. 

Varsle alle abonnenter...

- på kjørerute
- i område
- i kommunen

Nye metoder for befolkningsvarsling

Kontakt oss for mer informasjon
Bibi Wik: 41 04 12 84
bibi@framweb.no

Lo
go

lin
k 

A
S

www.varsling24.no 

Ruteendring?
Varsle abonnenter raskt og enkelt med SMS! 

Enkel og effektiv 
befolkningsvarsling. 

Varsel på SMS 
og talemelding.

Nyhet!
SMS Premium sender 

varsel på SMS 
når dunken skal 

tømmes.

Hei igjen.
 
Det nærmer seg en annonsefrist i «kretsløpet» (renovasjon) Annonsefrist 25.11
Annonse ½ side 180(b) x 268(h)
 
Det er en stund siden vi har annonsert, Vi kan kanskje ta utgangspunkt i noe av 
dette (se vedlegg) men Lay out må være lik våre nye produktark.
Jeg sender med en annonse jeg fant fra tidligere tider… Telefonen tas ut men resten 
kan «ommøbleres» etter ny Lay out.

Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss i Fram Web AS på telefon 
56 90 14 86 eller e-post: salg@framweb.no. 
Les mer på www.varsling24.no

Varsle alle abonnenter...
	 •	på	kjørerute
	 •	i	området
	 •	i	kommunen

Tiden er sjelden på din side, verken når 
planlagte eller uforutsette hendelser inntreffer.
Ofte handler det om å nå ut med informasjon
til en definert gruppe mennesker på en rask, 
enkel og sikker måte. 

Varsling24 løser denne utfordringen, både til 
mobil og fasttelefon.

Befolkningsvarsling	 
–	Enkel	og	effektiv	vasling	
på	SMS og talemelding. 

Driftstans?

Fra avtaleundertegningen 
1. november. Fra venstre Henrik 

Rosenlid, styreleder i Bilretur, 
Bjørn Rabo, styremedlem i 

Bilgjenvinning, Egil Lorentzen, 
divisjonsdirektør Norsk Gjenvin-
ning Metall. Bak Erik Andresen, 

direktør i Autoretur .
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Autoretur har inngått avtale 
med tre hovedoperatører

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.



GJENVINNING

Redesign og gjenbruk har stort 
oppsving blant kunstnere og 
moteskapere. Loppemarkeder 
er den nye trendarenaen. Når 
gammelt blir som nytt, bremses 
kapitalismen. 

Av Marte Østmoe

– Det er et paradoks i dette, den viktigste 
beskjeden jeg har er at vi ikke må være så 
opptatt av ting! Det er keramiker Randi 
Selstad Winther som snakker. Hvis hun og 
kollega Anne Kari Ramstad må velge mellom 
loppemarkeder og kino, prioriterer de loppe-
markeder. Eller de går i bruktbutikker. Før 
handelen pepper de hverandre opp, de styrter 
svart kaffe, skriver handlelister og drikker 
enda mer kaffe. 

Randi skal lete etter servise som hun 
skal gi nytt liv. Anne Kari er først og fremst 
ute etter tekstiler. Jakten på lopper handler 
ikke bare om gleden ved å finne skatter, det 
handler også om en dypere filosofi. 

– Målet er å gi allerede eksisterende 
gjenstander lengre levetid, slik kan vi minske 
behovet for nye varer og jobbe mot den 
økende kapitalismen, sier Randi.  

Venninnene står skulder mot skulder i 
køen, likevel må de heve stemmen grunnet 
ivrige stemmer, støy og rop fra auksjonarius.  
– Vi må ha ting rundt oss som har en mening 
og som kan leve lengst mulig, repliserer Anne 
Kari. 

NÅR MØBLENE FÅR NAVN
Sammen med mannen Ole, har Anne Kari 
møblert et helt hjem basert på gamle funn. 
De er vakre, men har også en historie knyttet 
til seg. Mange av møblene får gjerne navn 
etter sine tidligere eiere. Her er ingen IKEA 
sofa, men sofa fra Sonja. Dekketøyet oppbe-
vares i bryllupsgaven til Evy og middags-
hvilen foretas i en flaskegrønn velursofa fra 
Sara. Anne Kari er sikker i sin sak: Hennes tre 
barn får en helt annen respekt for objektene 
når møblene har et navn og en tidligere eier 
som på et vis følger med på lasset. – Ja, det 
følger en holdning til møbelet som barna 
mine plukker opp og fører videre. 

SERVISE ANNO 2013
Dørene på årets loppemarked i Larvik åpnes. 
Venninnene legger ikkevoldsprinsippet til 

side. Her er det spisse albuer og haukeblikk 
som gjelder. – Jeg er ute etter en tallerken-
hylle, proklamerer Randi. For sikkerhets skyld 
har hun allerede ringt arrangøren av loppe-
markedet. Har de tallerkenhyller? I så fall, i 
hvilken avdeling skal hun lete først? Randis 
problem er at tallerkenhyller er populære 
objekter, som i det siste har fått utvidete 
bruksområder. 

Randi holder til i galleriet Perlen i Larvik. 
Her redesigner hun porselensservise og 
gir klassiske hvite kopper og skåler nytt og 
tidsriktig dekor. Arvegods som ellers blir 

stuet bort kan Randi trylle om til dekkestell 
anno 2013. Nå trenger hun en tallerkenhylle 
for å stille ut og presentere sine nye, det 
vil si gamle, produkter. Anne Kari leder kurs 
på Verket i Larvik. Tilbudet er for ungdom 
og voksne som helt eller delvis står utenfor 
jobb og skole. Anne Kari veileder deltagerne 
i kunsten å sy om gamle klær, gi dem nytt liv 
og en ny sjanse. 

ULIKE KATEGORIER LOPPER
For Randi og Anne Kari er ikke lopper bare 
lopper. De er jobben deres og det skilles 

Redesign, arvegods 
                 og lekre lopper

For venninnene Randi Selstad Winters (t.v.)og Anne Kari Ramstad er loppemarkeder en del av jobben. Rundt Ran-
dis kjøkkenbord, forbereder de seg mentalt: Sterk kaffe, en taktisk plan, handleliste, praktisk hårfrisyre og nypus-
sede briller. Iført fargesprakende klær er det mindre sjanse for at venninnene mister hverandre i folkemengden. 
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1. Forbered deg mentalt. Drikk mye 
kaffe før startskuddet går. Er du høy 
på koffein øker det ytelsen. 

2. Demp inntaket av alkohol dagen i 
forveien, det svekker konsentra-
sjonen. 

3. Still opp mett, uthvilt og skjerpet. 
4. Legg ikkevolds prinsippet til side. Her 

det det først til mølla som gjelder!
5. Sett opp håret i en praktisk heste-

hale eller flette slik at det ikke er i 
veien og gir deg et klart sidesyn. 

6. Ta med småpenger. Glem de store 
sedlene hjemme. Pengene går 
sikkert til en veldedig organisasjon, 
men det er alltid lov å prute. 

7. Ha pengene klare! Det er ikke den 
som først sitter i lenestolen som får 
den med seg hjem, det er den som 
faktisk betaler for stolen som går av 
med gevinsten. 

8. Ta med et ekstra handlenett, 
spesielt hvis du skal handle porselen 
eller tunge varer. 

9. Ved kjøp av møbler, møt opp med 
stor bil! 

10. Ta ikke med deg for mye! De fleste 
av oss har mer enn nok av ting i 
kjelleren eller på loftet. Tenk deg om 
og vær realistisk: Klarer jeg å sette i 
gang dette prosjektet? 

11. Vær taktisk: Husk handleliste og gå 
til den viktigste avdelingen først. 

STYR UNNA: 
• Sengetøy og undertøy er 

forbruksvarer og skal ikke kjøpes 
brukt. 

• Gå etter lukten, bruk din fine nese 
og kjenn om det er mugg i teksti-
lene. Loppemarkedlukt kan passere, 
men mugglukt går ikke ut og betyr 
at stoffet snart går i oppløsning. 

•  Keramikk og porselen med skår har 
du antagelig nok av hjemme: Styr 
unna! 

• Kosedyr og lodne puter som ikke 
kan kjøres i vaskemaskin, er ikke å 
anbefale. 

Tips for et vellykket 
loppemarked 

strengt mellom redesign og gjenbruk. Rede-
sign er ting eller tøy som har potensiale til 
å bli noe annet og få et nytt liv. En blomst 
fra en duk kan applikeres på en bukse, en 
kjole blir en veske og en bukse til en hatt.  
Gjenbruk er når gamle ting plasseres i en ny 
sammenheng, men får beholde sin opprinne-
lige form og farge. 

I Randis produksjon av servise, der hun 
pynter på, eller som hun sier «pimper opp» 
gammelt servise, opererer hun også med en 
kategori kalt «Urørt». Dette er sjeldenheter 
som er fine i seg selv. Visjonen bak PimpMy-
Porcelain, er å ta vare på eiendeler du allerede 
har, men gjøre dem til noe særegent, noe 
som er ditt og representerer deg. Motivet kan 
velges av kunden eller av kunstneren selv.  
I så fall ender du kanskje opp med et servise 
med badenymfer. Her er det kunstneren selv 
som er modell. 

I systua på Verket, samt hjemme hos Anne 
Kari, blir gamle strikkegensere gjort om til 
festlige sitteunderlag med blonder og bånd. 
Duker blir til sjelevarmere og restmaterialer 
blir til pulsvanter. Klesplaggene varmer 
dobbelt. Medlemmer av Verket vokser med 
oppgaven, arbeider med farger, sammenset-
ninger og kombinasjoner. Etter en runde på 
Randi og Anne Karis verksteder, er tingene 
straks tilbake på markedet. Men da som noe 
helt annet. Noe helt nytt. 

Mer om hva de to damene holder på med 
på http://www.pimpmyporcelain.no og

https://www.verket-larvik.no

Anne Kari Ramstad bytter ut loppemarkedets plast-
pose med et mer praktisk og holdbart handlenett. Hun 
har gjort et varp og passer på at det ikke går i stykker 
allerede før hun kommer hjem. Midt på gulvet på skol-
ens gymsal, pakker hun om den nyinnkjøpte vasen.

Randi Selstad Winters visjon er å gi gamle ting nytt liv. 
Hun jazzer opp gammelt porselen med bilder av seg 
selv i badedrakt, serien har fått navnet Badenymfe. 

På Verket, et lavterskeltilbud for ungdom og voksne 
i Larvik, syr deltagerne nye kjoler av gammelt tøy. 
Struttende underskjørt kan være av gamle laken, 
skjorteflak eller tyll. Med Anne Kari Ramstad som 
veileder, vil kombinasjonen, fargene og fasongene 
ingen ende ta. 
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DEBATT

Forurensningsloven pålegger kommunen å ha 
anlegg for behandling av husholdningsavfall. 
Loven tolkes slik at kommunen skal sørge for 
behandling av innbyggernes husholdnings-
avfall. Kommunen må altså ikke oppføre egne 
behandlingsanlegg, men kan også velge å 
konkurranseutsette tjenesten.

Dagens ordlyd i forurensningsloven, som 
hjemler kommunenes avfallsmonopol, henger 
igjen fra slutten av 1970-tallet da forurens-
ningsloven ble utredet. På denne tiden måtte 
kommunene etablere deponier for å bli kvitt 
avfallet i kommunen. I dag er det kamp om 
å få tak i avfall, fordi gjenvunnet avfall er 
etterspurt som råstoff i industrien. Da er det 
på høy tid å avvikle kommunens monopol på 
behandling av husholdningsavfall.

Etter å ha sørget for den lovpålagte 
innsamlingen av husholdningsavfall, vil 
kommunene da måtte sørge for at avfallet 
behandles i henhold til gjeldende regelverk, 
enten i egenregi eller gjennom konkurran-
seutsetting. Dette er faktisk ikke så ulikt 
dagens system. 

RETTFERDIG KONKURRANSE?
Én av årsakene til at vi likevel ser behov 
for en lovendring er at mange kommuner 
bruker forurensningsloven som hjemmel for 
å tildele såkalt enerett på behandling av 
husholdningsavfall til egne anlegg, på svært 
langsiktige kontrakter uten konkurranse. 
Samtidig opererer de samme kommunale 
avfallsanleggene som kommersielle aktører 
og selger avfallstjenester til næringslivet 
eller andre kommuner. For eksempel benyttes 
opp mot 70 % av kapasiteten hos Energigjen-
vinningsetaten i Oslo og BIR Avfallsenergi i 
Bergen til å ta imot konkurranseutsatt avfall 
til forbrenning. 

En rapport fra Hjellnes Consult, utført på 
oppdrag fra Norsk Industri og MEF, viste at 
gjennomsnittlig mottakspris 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 konkurransemark-
edet finansieres altså ved å sette høye priser 

Kommunens avfallsmonopol – overmodent for avvikling

Norsk Industri og Maskin -
entreprenørenes forbund 
mener tiden er moden for 
å avvikle kommunenes 
monopol på behandling av 
husholdningsavfall. En ny 
rapport peker på at dette vil 
være samfunnsøkonomisk 
riktig.

 
Av Gunnar Grini, Norsk Industri og 

Sverre Huse-Fagerlie, MEF.

Gunnar Grini, (t.v.) bransjesjef i Norsk Industri, og Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund, mener en avskaffelse av kommunenes 
behandlingsmonopol for husholdningsavfall vil gi positive effekter både for aktører og husholdninger.
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“
På lag med fremtiden

Yter Avansert Gassanalyse

Miljø-rapportering

NOx-måling

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

Verkstedveien 25 C - 1400 SKI

  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

Kommunens avfallsmonopol – overmodent for avvikling
for å ta i mot avfall fra egne innbyggere. 
Rettferdig konkurranse? Nei! Rettferdig 
overfor innbyggerne? Neppe!

Vårt forslag vil føre til at kommunene må 
begrense næringsaktiviteten i offentlige 
avfallsselskaper som også driver monopol-
virksomhet, til maksimalt 20% av omset-
ningen, i tråd med anskaffelsesreglene. 
Dersom offentlige avfallsselskap ønsker å 
drive mer omfattende næringsvirksomhet vil 
de måtte organisere den konkurranseutsatte 
virksomheten i egne selskaper og konkurrere 
på like vilkår med private gjenvinningsak-
tører. Vi har vanskelig for å se at dette kan 
oppfattes som urimelig.

NY RAPPORT OM 
SAMFUNNSØKONOMI
Norsk Industri og MEF har fått utarbeidet 
en rapport som vurderer samfunnsøkonom-

iske effekter ved å oppheve kommunenes 
monopol på behandling av husholdnings-
avfall. Kort oppsummert er konklusjonen at 
det i sum vil kunne oppstå en rekke positive 
effekter av å 
oppheve kommu-
nenes enerett 
på behandling av 
husholdningsav-
fall. Eksempler på 
samfunnsøkonom-
iske gevinster er 
at behandlingen 
over tid havner hos de mest effektive 
aktørene. Dette gir rom for lavere avfalls-
gebyr i husholdningene. Samdriftsfordeler 
trekker også i retning av å legge til rette 
for konkurranse mellom aktører som både 
håndterer husholdnings- og næringsavfall. 
En lovendring vil gi mer forutsigbarhet for 

private aktører, fordi markedet for konkurran-
seutsatt avfall blir større.

De positive effektene må vurderes opp 
mot at allerede etablerte offentlige anlegg 

kan tape i konkurransen med 
private aktører, og man risikerer 
at eksisterende anlegg må 
nedskrives med lav avkastning. 
En lovendring vil også gi mindre 
forutsigbarhet for offentlige 
aktører på grunn av kortere 
kontraktsperioder. Slik vi leser 

rapporten, som er utført av 
Oslo Economics, vil de negative effektene 
i hovedsak kun vil ha betydning i en over-
gangsperiode. På lengre sikt vil de positive 
effektene være dominerende. 

Dette taler for en lovendring.

…opp mot 70 % av 
behandlingskapasiteten 
hos EGE og BIR benyttes til 
å ta imot konkurranseutsatt 
avfall til forbrenning. 
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AVFALLSPOLITIKK

• Enkel konsekvensvurdering 
av alternative driftsformer 
og systemløsninger.

• Kontroll av anbud.
• Motivere endringer.
• Samarbeid med andre 

renovasjonsvirksomheter.
• Viktig informasjon til styret, 

eiere og lokalpolitikere om 
effektiviteten. 

• Fullstendig CO2-regnskap.
• Effektiv kontroll av rapport-

eringen til myndighetene.
• Bedre data om bransjen 

styrker Avfall Norges posi-
sjon overfor myndighetene.  

Ny runde benchmarking neste år
Avfall Norges Renova-

sjonsbenchmarking 
gjennomføres annet-
hvert år. Dermed blir 

det en ny mulighet for 
å kunne måle egen 

virksomhet mot seg 
selv og mot tilsvarende 
virksomheter neste år.

Av Anniken Grundt, 
Avfall Norge. 

Hele 23 av Avfall Norges 
medlemmer deltok i forrige 
runde av renovasjonsbench-
marking i 2012, og målet er å få 
enda med flere i ny runde, sier 
Nancy Strand, direktør i Avfall 
Norge. – Mange renovasjons-
selskaper i målingene gir oss 
bedre data, sikrere grunnlag for 
sammenligning og mer nøyaktige 
nasjonale tall. Deltakerne fra 
forrige runde i 2012 dekket 100 
kommuner med totalt 2,4 milli-
oner innbyggere, og nå håper vi 
flere ser verdien av å være med. 
Benchmarkingen er et effektivt 
verktøy for målstyrt ledelse ved 
at virksomhetens prestasjoner 
måles. Og ved løpende deltakelse 
i prosjektet kan ledelsen måle 
virksomhetens konkurranseevne 
og hvordan denne har utviklet 
seg siden forrige måling, sier 
Strand.

VURDERING AV 
KOSTNADSEFFEKTIVITET
Renovasjonsbenchmarkingen 
skiller mellom driftseffektivitet 
og systemeffektivitet. Dette 
er nødvendig for å få et mer 
realistisk bilde av virksomhetens 
mulighet for kostnadseffekti-
visering. Måling av driftseffek-
tiviteten gir et bilde på hvor 
effektivt man drifter det renova-
sjonssystemet man har valgt, for 
eksempel innsamlingssystemet 
(renovasjonsbiler) og oppsam-
lingssystemet (avfallsbeholdere). 
Måling av systemeffektivitet gir 
informasjon om hvor godt det 
valgte renovasjonssystemet er 
egnet til å løse renovasjonsopp-
gaven.

 
MÅLING AV RENOVA-
SJONSAKTIVITETER
Benchmarkingsanalysen viser 
virksomhetens samlede posisjon 
og konkurransekraft. I tillegg 
viser målingen hvilke renova-
sjonsaktiviteter som er sterke, 
hvilke som er svakere og gir 
forklaring på hvorfor. Virksom-
heten måles på seks hovedak-

tiviteter; oppsamlingssystem, 
innsamling, gjenvinningsstasjon, 
sentralsortering, behandling, 
kunder og service.

Benchmarking gir også svar på 
kundetilfredshet ved de kommu-
nale avfallstjenestene. Ved å 
gjennomføre identiske kunde-
målinger på samme tidspunkt 
hos alle deltakerne blir det mulig 
å fastslå forskjeller i tilfreds-
heten med tjenestekvalitet, 
service, pris og hva forskjellene 
kan skyldes.

MÅLING AV FAKTISKE 
KOSTNADER
Utsortering av avfallstyper for å 
oppnå høyere gjenvinningsgrad 
og reduserte CO2-utslipp har sin 
kostnad. Ved hjelp av bench-
markingsmodellen er det mulig 
å tallfeste denne kostnaden og 
etablere et objektivt grunnlag 
for å fastsette prisen på den 
enkelte avfallstypen.  I løpet av 
2013 er både datamodell og 
resultatrapportering betydelig 
forbedret. Benchmarkingen 
gjennomføres i samarbeid med 
Energidata AS. 

ANDRE GRUNNER TIL Å DELTA I 
RENOVASJONSBENCHMARKINGEN

HVOR STÅR VI? I FORHOLD 
TIL DE 

ANDRE?

AKKURAT JA!
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• Renovasjon
• Farlig Avfall
• Mottaks-/ Behandlingsanlegg
• Logistikk / Kjøreplanlegging
• Containerhåndtering
• Mobile Løsninger
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// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen



Ulovlig lagring av farlig avfall i 
tankbiler og en kollisjonsskadd 
tanktilhenger samt for store 
utslipp av bly er blant de ni 
avvikene Miljødirektoratet fant 
under sitt tilsyn i september. 
Og rapporten, som er datert 18. 

november, ble altså ledsaget 
med et varsel om stengning 
med to ukers svarfrist.  Daglig 
leder Hans Erik Borge i ISO Miljø 
synes dette er ytterst urett-
ferdig:  – Vi er meg bekjent det 
eneste anlegget for tankvask 

her i landet med eget rensean-
legg. Min far etablerte dette på 
midten av 90-tallet, basert på en 
rapport fra SFT som pekte på at 
det var behov for tre slike anlegg 
rundt Oslofjorden. Det vi ser nå 
er at det meste av tankvasken 
skjer i vanlige vaskehaller bare 
utstyrt med oljeutskiller.  Disse 
godkjennes av fylkesmennene, 
det er bare vi i hele bransjen som 
blir inspisert av Miljødirektoratet. 
Jeg mener ikke at det er galt, men 
vi som har investert til sammen 
20 millioner i et renseanlegg 
sliter med å konkurrere og har 
kommet i en vanskelig økonomisk 
situasjon, sier han.

– Det forklarer vel ikke tank-
biler og tilhengere fulle av farlig 
avfall?

– Jo indirekte. På grunn av et 
dødsfall og dårlig inntjening 
solgte vår familie i sommer trans-
portselskapet ISO-Tank, med alt 
utstyret. Bilene og tilhengerne 
er altså solgt, men naturligvis 
uten innhold. Jeg vedkjenner meg 
at det har tatt altfor lang tid å 
få behandlet dette. (Kjøper av 
transportselskapet er for øvrig 
Grønaasen Transport. red.anm.) 
Men transporttanker er over-
dimensjonerte i forhold til det 
som kreves til lagring og det har 
ikke oppstått noen forurensning 
fra disse tankene. Bioforsk har 
for øvrig foretatt grunnunder-
søkelser på hele vårt anlegg og 
rapporten deres  konkluderer 
med at vår virksomhet ikke fører 

til forurensning til grunn utover 
grenseverdiene.

– Hva med utslippet av bly 
som er omtalt i tilsynsrapporten?

– Vi hadde ingen problemer 
med bly før kravene ble 
innskjerpet i februar i år. Men 
vi har planlagt investeringer på 
renseanlegget til 1,7 millioner 
som vil medføre at vi klarer dette 
kravet.

– Det er neppe på plass i løpet 
av to uker?

– Nei, og jeg synes dette er 
en urimelig kort frist, etter at 
Miljødirektoratet har brukt mer 
enn to måneder på å få ferdig 
tilsynsrapporten. Men jeg har 
kontaktet advokat og vil gi tilsvar 
innen fristen. Jeg vil kjempe for 
å redde denne familiebedriften. 
Vi har 15 ansatte som jeg også 
føler ansvar for.

Men pressemeldingen som 
Miljødirektoratet sendte ut 
samtidig med stengningsvarselet 
er nådeløs:

Miljødirektoratet har hatt 
flere kontroller ved ISO Miljø. De 
samme avvikene har blitt påvist 
flere ganger, til tross for løfter 
om tiltak som skulle iverksettes. 
– Vi avdekket en rekke brudd på 
kravene til lagring av farlig avfall 
ved ISO Miljø. Bedriften har også 
tatt imot andre typer farlig avfall 
enn tillatt, og farlig avfall lagres 
for lenge. Håndteringen av farlig 
avfall fremstår samlet sett som 
uforsvarlig, sier miljødirektør 
Ellen Hambro i meldingen.

Miljødirektoratet 
varsler 

stenging av ISO 
Miljø i Stokke

Bare uker etter at Sandnessjøen Gjenvinning ble 
stengt varsler Miljødirektoratet stenging av en 
annen farlig avfall-aktør, ISO Miljø AS i Stokke. 
Denne bedriften driver tankvask og rensing av 

vaskevannet i eget renseanlegg. 

Av Johs. Bjørndal
Miljødirektoratet har lagt ut flere bilder fra ISO Miljø på sine hjemmesider. Blant 
annet dette som viser tankhengere med farlig avfall. 

FARLIG AVFALL
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Prosjektet Wasteffect (www.ngi.no/wasteffect) ledes av Hans Peter 
Arp ved NGI (Norges Geotekniske Institutt).. Det skal gå over tre år og 
er et samarbeid med NILU (Norsk Institutt for Luftforskning), Univer-
sitetet i Umeå, Sverige og flere andre forskningsinstitusjoner i Norge 
og Canada. Forskerteamet ser spesielt på komponentene bisfenol-A, 
bromerte flammehemmere og metallet antimon, og følger deres 
livssyklus gjennom kretsløpet. Oppdragsgiver er Forskningsrådet, som 
også støtter prosjektet økonomisk.

Bisfenol A finnes bl.a. i plastflasker og kosmetikk. Noen bromerte 
flammehemmere har vært forbudt brukt i Norge i flere år, men 
forekommer fortsatt i tekstiler og andre materialer med flammehem-
mende egenskaper. Og nye bromerte flammehemmere kommer stadig 
inn i markedet. Antimon er et grunnstoff beslektet med kvikksølv og 
bly og brukes blant annet i elektriske kabler. 

Det vil bli tatt en lang rekke prøver i luft, jord og vann fra produk-
sjons- og gjenvinningsanlegg og fra deponier – alt for å avdekke 
eventuelle forekomster av stoffer som kan skade miljø og mennesker, 
sier prosjektleder Hans Peter Arp. – I dag er det en generell innstilling 
om at det aller beste er å gjenvinne så mye som mulig av avfallet. 
Men stemmer dette i alle tilfeller?  Og hva bør vi gjøre med ulike typer 
blandingsavfall, spør Gudny Okkenhaug og Magnus Sparrevik i NGI. 

Blant annet interesserer forskerne seg for uspesifisert avfall, såkalt 
”fluff” på fagspråk som blir igjen av skrotede biler og elektronikkavfall 
som går til opphogging.  Et mål er å finne ut eksakt hvilke bestand-
deler disse avfallstypene består av. Et annet mål er å fastslå om de 
ulike avfallstypene blir behandlet optimalt i et nasjonalt perspektiv.

– Vi ser på helheten og interesserer oss for hvor det til slutt blir av 
miljøgift ene, forklarer Arp. – Om man velger å satse på mest mulig 
gjenvinning, kan vi da være sikre på at ikke miljøgifter kommer tilbake 
til oss i form av nye produkter?

Wasteffect skal også se nærmere på aske fra forbrenningsanlegg 
og avrenning fra deponier.  Målet er å fremskaffe mest mulig kunnskap 
om hvor det blir av de nye miljøgiftene ved de ulike behandlingsmeto-
dene.  På denne måten vil NGI på sikt kunne komme med forsknings-
baserte, uavhengige råd til myndighetene såvel som aktørene i 
avfallssektoren.

Hvor blir det 
egentlig av 
miljøgiftene?
Hva slags avfallshåndtering egner seg best for 
produkter som inneholder nye miljøgifter? Er 
det best å gjenvinne, brenne eller legge dem 
i deponi? Et team ved NGI er nå i gang med et 
forskningsprosjekt som har til hensikt å gi oss 
ny kunnskap på området.                   Av Kjell Hauge, NGI

Og de som skal finne svarene er fra venstre Hans Peter Arp, Gudny Okkenhaug 
og Magnus Sparrevik ved NGI.

VI ØNSKER 
ALLE VÅRE 
KUNDER 
OG 
SAMARBEIDS-
PARTNERE 
EN GOD JUL 
OG 
ET RIKTIG 
GODT NYTT ÅR

Har du farlig avfall, kontakt oss.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

15. januar Byggavfall, kurs Helsfyr COWI gkm@cowi.no

16. januar Miljøkartlegging, kurs Helsfyr COWI gkm@cowi.no

23-24. januar Avfall Innlandet Hafjell Tekna www.teknakurs.no

28-29. januar Drift av gjenvinningsstasjon Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

29-30. januar Byggavfallskonferansen Oslo COWI m.fl. firmapost@norsas.no

5. februar Konferanse om marin forsøpling Oslo Hold Norge Rent mali@loop.no

6-7. februar Gjenvinningsseminar Tromsø Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18-19. februar Drift av deponi Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26. februar MEF Avfallsdagene Gardermoen MEF avfallsdagene.no

Februar- mars Driftsforum kompostering Sandnes Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11. mars Avfallsforsk – årsmøte og 
workshop

Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

12.mars Jusseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13. mars Grønt Punkt-dagen Oslo Grønt Punkt Norge www.grontpunkt.no

19-20. mars Kommunikasjonsseminaret 2014 Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26. mars Driftsoperatørkurs Farlig avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

31. mars-1. april Farlig avfall, seminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8-9. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Tromsø Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9-10. april Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

28-29. april Planlegging av 
renovasjonsløsninger

Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13-15. mai Avfallskonferansen 2014 Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

Information: ExpoService ApS | København
Tel. +45 6166 0098 | info@exposervice.dk

info@ifat.de 

presented by IFAT CHINA | EPTEE | CWS

Visit IFAT’s sister events around the world:

May 20–22, 2014 October 9–11, 2014
www.ie-expo.com www.ifat-india.com

May 5–9, 2014
World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, 

Waste and Raw Materials Management

Be a part of this get-together of the worldwide environmental technology sector—
at IFAT 2014 in Munich. Come and experience innovative new products and learn 

about successful strategies for the future. And benefi t from the exclusive supporting 
program at IFAT and the opportunity for international networking.

Welcome to the future of 
environmental technology

Registration starts in 
January 2014. Save up 
to 30%!
www.ifat.de/tickets/en

IFAT14_Anz_Kret_180x128_E-NOR.indd   1 30.10.13   14:29
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– Siden sist har vi blant annet 
spikret kampanjebudskapet, som 
skal brukes på alt materiell. Vi 
ønsket at budskapet skulle ha 
en stoppeffekt, og at det skulle 
appellere til både fornuft og 
følelser. Vi landet dermed på 
“Hjelp oss å gjøre landet vårt 
mindre giftig”. Underteksten 
er “Miljøgifter finnes i mer enn 
du tror. Husk å sortere riktig.” 
forteller Marianne Holen, 
kampanjeleder for Kampanjen 
2014 og daglig leder i LOOP.

KOSTYMER, DANS OG 
MUSIKK
Se for deg at du sitter på bussen 
på vei hjem fra jobb. Du er sliten 
og trøtt, og lener hodet ditt mot 
vindusruta for å slappe av litt på 
turen hjem. Men så, når dørene 
går opp på neste stopp høres 
plutselig høy, energisk musikk. 
En gjeng med stort, bustete 
hår ikledt matchende t-skjorter 
løper inn på bussen og danser 
seg gjennom gangene i takt 
med musikken. Vips er en grå og 
trist dag snudd til en fargerik og 
morsom start på kvelden!

Slik beskrives stuntet som skal 
gjennomføres rundt om i landet i 
kampanjeperioden. Her skal altså 
en gruppe mennesker overraske 
med kostymer, dans og musikk 
på tilfeldige steder der store 
folkemengder typisk oppholder 
seg. Stuntet ble blant annet 
presentert under Avfall Norges 
høstmøte i november, noe 
som vakte stort engasjement 
blant publikum. Et av de andre 
hovedelementene i kampanjen er 
en reklamefilm som vil bli vist på 
TV og kinoer i kampanjeperioden. 
Filmingen vil skje i løpet av de 

neste ukene, og skal sendes på 
TV i januar.

NÆRMER SEG FERDIG
I tillegg til stunt og reklame-
film er det mye annet som skal 
gjøres klart. Alt av verktøy og 
materiell til kampanjen legges ut 
fortløpende på sortere.no, etter 
hvert som det ferdigstilles. Blant 
de siste oppdateringene er et 
årshjul med de viktigste tiltakene 
for kampanjeåret 2014. Årshjulet 
vil bli oppdatert etterhvert som 
nye tiltak faller på plass. 

Det er også laget en produkt-
pakke med t-skjorter, roll-ups, 
batteriesker og handlenett som 
kan bestilles på kampanjesi-
dene. Snart vil også annonser 
og web-bannere være klare til 
nedlasting.

QUIZ OG PRESENTASJO-
NER
I tiden frem mot kampanjestart 
arbeides det med flere verktøy 
til både ekstern og intern bruk, 
som for eksempel pressemel-
dinger, brosjyrer, presentasjoner 
og liknende. LOOP Miljøskole 
jobber blant annet med å utvikle 
undervisningsmateriell tilpasset 
besøk på skoler og gjenvinnings-
stasjoner.

– LOOP Miljøskole utvikler en 
egen presentasjon om miljøfarlig 
avfall som kan brukes i forbind-
else med besøk på gjenvin-
ningsstasjonen eller skolebesøk. 
Det skal også kjøres konkur-
ransequizer med premier på 
LOOP Miljøskole sine nettsider, 
sier vikarierende prosjektleder 
for LOOP Miljøskole, Bente H. 
Gundelsby.

LOOP har kampanjeledelsen 
for Avfall Norges kampanjen 
om miljøfarlig avfall 2014. 
For spørsmål ta kontakt med 
kampanjeleder Marianne Holen: 
marianne@loop.no.

Snart klart for kampanjestart
Vi beveger oss fort mot jul, noe som også betyr 
at Avfall Norges kampanje om miljøfarlig avfall 
snart skal sparkes i gang. Mye har skjedd i kulis-
sene siden sist, og det jobbes på spreng for å få 
på plass de siste bitene.

Tekst Eirin Hoen Tømte
Foto Mette Nygård Havre

Silje Søviknes (t.v.) og Beathe Pletten 
fra BIR stilte opp som modeller under 
Avfall Norges høstmøte i november. 

AVFALLSPOLITIKK
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Ny miljøbyråd åpnet ny 
minigjenbruksstasjon
Midt i oktober ble Løren minigjenbruksstasjon i Oslo åpnet av den 
nye miljøbyråden Guri Melby og Oda fra Miljøagentene. Barna fra 
Kanonen barnehage var de første som tok minigjenbruksstasjonen 
i bruk, den åttende minigjenbruksstasjonen Renovasjonsetaten 
åpner i Oslo. – For meg handler miljøpolitikk om å gjøre det enkelt 
for folk å være miljøvennlige i hverdagen, og nettopp det er Løren 
minigjenbruksstasjon et godt eksempel på, sa Guri Melby i sin tale. 
Den nye minigjenbrukssta-
sjonen på Løren tar i mot 
avfall som ikke kan sorteres 
hjemme, for eksempel klær, 
ødelagte stekepanner, 
gardinbrett og små gjen-
stander til ombruk.  

– Vi skal overlevere byen 
i en bedre miljøtilstand til 
neste generasjon enn vi 
selv overtok den. Å kildes-
ortere mer vil være noe av 
det enkleste hver og en av 
oss kan gjøre, for å bidra 
til at Oslo skal være en av 
verdens mest miljøvennlige 
og bærekraftige hoved-
steder, oppfordret Guri 
Melby. 

Byråd Guri Melby og Oda (8 år) 

fra Miljøagentene klipper snor.

Unge vil brenne båten sin 
Administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz utfordrer den nye 
regjeringen på nye vrakpantregler for båt. – Utgjør ikke et vesentlig 
miljøproblem, svarer Miljøverndepartementet.  

En undersøkelse InFact har gjennomført på vegne av båtbransje-
forbundet Norboat viser at over 23 prosent av unge båtbrukere ser på 
brenning som den mest naturlige måten å kvitte seg med en gammel 
båt på. Norboat mener vrakpant må til for å sikre en miljøvennlig utran-
gering av fritidsbåter. Når båtfolk og båteiere blir spurt om hvordan 
de ville kvittet deg med en gammel båt, svarer 3,2 prosent at de ville 
senket den, 1,6 prosent svarer at de ville gravd den ned, mens 7,3 
prosent sier at de ville satt fyr på sin egen båt. Et overveldende flertall, 
65,5 prosent, svarer at de ville levert båten på en avfallsstasjon, ifølge 
undersøkelsen til Norboat. – Det mest interessante med denne under-
søkelsen er innstillingen til yngre båtbrukere, sier administrerende 
direktør i Norboat, Erlend Prytz. Undersøkelsen viser nemlig at båtfolk 
mellom 18 og 29 år utgjør gruppen som er aller mest interessert i å 
kvitte seg med båten på egenhånd. Nærmere fire prosent i denne 
gruppen ville gravd båten ned, mens den samme andelen ville senket 
den. På spørsmålet om hvilken ordning som er den beste for å bli kvitt 
gamle fritidsbåter, svarer hele 69,7 prosent at de ønsker en vrakpant 
på båt. 7,5 prosent vil at båteier selv skal betale for deponering, mens 
de resterende vil vrake båten privat.  

I 2007 ble rundt 5.500 fritidsbåter, av de rundt én million båtene 
som regjeringen anslår finnes i Norge i dag, utrangert. Venstre 
etterspurte beregning av vrakpant for båt, campingvogner, tyngre 
lastebiler og busser til det reviderte statsbudsjettet i 2013. – At 
kasserte fritidsbåter som ikke leveres til godkjent mottak, men for 
eksempel blir stående på opplagsplasser eller senkes i sjøen, utgjør 
ikke et vesentlig miljøproblem i dag, sier kommunikasjonsrådgiver i 
Miljøverndepartementet, Erik Aasheim.

Vestfold Blad 22.11

201425. - 26. februar Clarion Hotel Oslo Airport
AvfAllsdAgene

Nå kan du melde deg på årets 
begivenhet i avfallsbransjen!

avfallsdagene.no

Velkommen!
Hilsen Maskinentreprenørenes Forbund

Geir Lippestad og Arne Hjeltnes  
er blant årets foredragsholdere!

Annonse 180x128.indd   1 11.10.13   10.03
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Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt 
selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullens-
vang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar 
for abonnentar og kundar: Innsamling, tilrettelegging av sor-
teringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehand-
ling av avfall. Vi samarbeider og med  aktuelle aktørar for å vi-
dareutvikle dei naturlege ressursane i regionen. Vi har fokus på 
kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, og frå i år er IHM sertifisert 
etter ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Selskapet vart stifta 
i 1994 og hadde i 2012 ein omsetnad på 49 mill. kr. Frå årsskif-
tet vil vi ha 25 tilsette, og administrasjonen er i Voss kommune.
  

Vil du vere med å 
utvikle IHM vidare?

Adr: Postboks 161• 5701 Voss • Tlf: 56 52 99 00 • E-post: ihm@ihm.no • www.ihm.no

Vår daglege leiar gjennom mange år ønskjer no å trekke seg tilbake, og

Vi søkjer etter DAGLEG LEIAR

Stillinga byr på spennande utfordringar innan ein bransje i rask 
vekst. Dagleg leiar har det samla ansvaret for verksemda sin aktivitet 
og rapporterer til styret. Vi søkjer etter ein leiar som kan vere ein 
motivator med gode strategiske eigenskapar.

For fullstending stillingsannonse og meir info om IHM, sjå www.ihm.no

For fleire opplysningar, kontakt styreleiar Bjørn Christensen på tlf. 
468 89 020 eller nestleiar Solfrid Borge på tlf. 952 43 044.

Søknadsfrist: 06.01.14

Elektronisk deklarasjons-
system til COWI
Miljødirektoratet har nå inngått avtale med konsulentselskapet COWI 
om utvikling av det lenge omtalte elektroniske deklarasjonssystemet 
for farlig avfall. Hittil har dette skjedd på papir, i fjor ble rundt 170 
000 såkalte deklarasjonsskjemaer mottatt og registrert. 

– Vår foreløpige tidsplan går på at løsningen skal være ferdig ved 
neste årsskiftet og settes i drift i 2015, sier Trude Syversen, som 
leder dette prosjektet i Miljødirektoratet. Når dette leses er det 
arrangert et oppstartmøte, der avfallsprodusenter og –mottakere 

har vært med og 
gitt synspunkter på 
grense snitt og funk-
sjonalitet. Syversen 
forteller at kontrakten 
også gir opsjon på 
drift og vedlikehold av 
systemet i to år, med 
mulighet for forlen-
gelse i 1+1 år. Etter 
fire år krever anskaf-
felsesregelverket at 
oppdraget utlyses på 
nytt.

J.B.

Prosjektleder Trude Syver-
sen i Miljødirektoratet er 
glad for at arbeidet med 
elektronisk deklarering 
nå har tatt et solid skritt 
videre.

Avdekket alvorlige avvik 
Miljøavdelingen hos Møre og Romsdal fylke hevder det er flere avvik 
hos Brødrene Bakk etter en inspeksjon på avfallsmottaket for farlig 
avfall på Kjelklia i år.

I år har det pågått en landsdekkende aksjon som skulle avdekke 
forholdene ved landets miljøstasjoner, og om forskriftene for hånd-
tering av farlig avfall ble fulgt opp. I Aure fikk Brødrene Bakk besøk 
av to representanter fra fylkesmannen, og under inspeksjonen ble 
det avdekket flere avvik ved miljøstasjonen ved håndtering av farlig 
avfall. I inspeksjonsrapporten heter det at mottakskontrollen hadde 
store mangler, og håndtering av farlig avfall ikke skjer i henhold til 
krav. Firma kunne ikke dokumentere hvor det farlige avfallet blir 
levert videre, og at det er stor fare for forurensning av grunnen.  
Internkontroll mangler helt. – Virksomheten driver miljøstasjon for 
kommunen en gang per uke. Den var ikke åpen når vi var på tilsyn. 
Virksomheten kunne ikke legge fram deklarasjonsskjema for avfall, 
verken fra miljøstasjonen eller fra private aktører. De førte heller 
ikke journal for det farlige avfallet, og dette avfallet stod sammen 
med annet avfall. Alle avvikene er alvorlige, og vil bli fulgt opp 
av fylkesmannen i Møre og Romsdal, skriver Anne Grete Kleven i 
rapporten. – Hvordan skal vi dokumentere håndtering av farlig avfall 
når vi ikke tar imot noe? spør Ingmund Bakk. Han forteller at de nylig 
er kommet i gang med avfallsmottaket, men at de ikke er helt ferdig 
med opp  arbeidelsen av mottak for farlig avfall. 

 Han opplyser at miljøstasjonen vil ordne opp i alle avvik innen 
fristen som er satt til januar 2014. 

Nordvestnytt 22.11



46 |                            | nr 6 | 2013 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Ingen store endringer
Prisen på skrapjern har steget siste måned, mens de øvrige metallene har gått svakt ned.  
For de øvrige fraksjonene er det små endringer.   

TREVIRKE
Selv om fyringssesongen 
står for døren har prisen på 
pellets og flis falt. I Sverige er 
kommende vinters kontrakter 
på pellets og flis inngått på 
lavere priser enn i fjor, til tross 
for økende volumer. Dette 
påvirker også prisen i Norge, fra 
1. september ble prisen ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten satt ned fra 
36 til 35 øre pr kWh for pellets 
levert i bulk. For ren flis falt 
prisen fra 26 til 22 øre pr kWh 
for flis med mindre enn 35% 
fuktighet og fra 22 til 20 øre pr 
kWh for flis med mer enn 35% 
fuktighet. Mye flis i markedet og 
lav strømpris kan holde prisen 
nede også gjennom vinteren. 

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 
småemballasje varierer ganske 
mye, med priser fra ca. kr. 1,50 
opp til kr. 3,50 per kg.

TEKSTILER
I følge Norden i dag blir i 
følge Nordisk Råd, bare om 
lag 17 prosent brukt på 
nytt og bare 2 prosent blir 
resirkulert. Vi opplever at flere 
tekstilprodusenter innfører 
«pant» på klær. Stormberg har nå 
panteordning på sport og turtøy. 
Panteverdien avhenger av tøyet 
og er på 5-50 kr per plagg man 
leverer i retur i butikk. 

Bruktbutikkene har god 
omsetning, og det er stor 
etterspørsel etter klær av god 
kvalitet. Trendsales, Danmarks 
største online portal for kjøp av 
nye og brukte varer, er nå i gang 
i Norge. På www.trendsales.no 
kan man selge sine gamle plagg. 
Gamle klær får nytt liv som er 
helt i tråd med «sustainable 
shopping» trenden, og brukerne 
vil kunne tjene penger på sine 
gamle varer heller enn å bare 
kaste dem.

PAPIR OG PAPP
I det europeiske markedet har 
det vært relativt stabile priser på 
returpapir i 2013. Prisøkningen 
på bølgepapp i april og mai ble 
etterfulgt av en ny nedgang. I 
EU har prisene på papp i følge 
EUWID, steget noe i september, 
mens de andre prisene forblir 
stabile. 
Prisene på hvitt papir, avispapir 
og blandet papir har i Tyskland 
alle hatt en prisnedgang i 
oktober, mens bølgepapp har 
hatt en prisøkning siste tiden
  

GLASS
I følge Syklus samles det inn 
58 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er 
en returprosent på 90. 
Miljøbevisstheten ser ut til å 
øke hos folk, og vi ser stadig 
nye produkter av resirkulert 
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.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge de siste tallene 
fra Miljødirektoratet ble 
rundt 95 prosent av 
plastemballasjeavfallet 
gjenvunnet i 2012, av dette 
gikk omtrent 43 prosent til 
materialgjenvinning. Mengden 
innsamlet plastemballasje var på 
nesten 87 000 tonn. 

PlantBottle™ flasken er Coca-
Cola Company sitt første skritt 
mot fremtidens flaske. Denne 
inneholder 47,5 % plantebasert 
materiale og resirkulert plast. 
PlantBottle-teknologien er 
nå også en del av interiøret i 
konseptbilen Ford Fusion Energy 
Hybrid, som har fått plantebasert 
stoff i sitteputer, seteryggene, 
hodestøtter, dørpaneler og 
nakkestøtter.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene på 
London Metal Exchange (LME), 
bortsett fra for jern som ikke er 
børsnotert. Metallprisene har 
vært relativt stabile siste måned, 
men med en liten nedgang 
på 1-3 % sammenlignet med 
oktober. Prisene på LME var 
den 22.november (omregnet til 
NOK) på kr 10 600 per tonn for 
aluminium. For kobber er prisen 
per tonn kr 42 890 og for bly er 
prisen kr. 12 642 per tonn. Sink 
er priset til kr 11 365,- per tonn.  
Det har vært en økning i prisen 
for skrapjern. Per 26.november 
var prisen på skrapjern til kr. 1375 
per tonn, mens den i oktober var 
kr 1175 per tonn. 

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
 bakervarer fra næringsmiddel-
industri 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 gjødsels-
produkter og jordblandinger 
som er tilpasset spesielle formål 
eller etter den enkelte kundes 
spesifikasjoner. Prisene varierer 
etter kvalitet og volum, men 
for kompost av god kvalitet kan 
prisene ligge på opptil kr. 350 
per m3. Kompost i småemballasje 
kan oppnå enda høyere priser, og 
selges opp til kr. 1,- per liter. 

Det er økende etterspørsel etter brukte tekstiler. Her sorteres 
tøy samlet inn av UFF ved et stort anlegg i Vilnius, Litauen.
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Rekord både på innsamling og 
utnyttelse
På tampen av 2013 kan det konstateres at 
det aldri har vært samlet inn mer verdifull 
råvare i form av glass- og metallemballasje 
enn i år. Fjorårstallene på 58 000 tonn glass- 
og 8000 tonn metallemballasje vil bli slått.  I 
tillegg er det solgt mer enn 200 000 m3 med 
Glasopor skumglass i hovedsak anvendt som 
lettfylling og isolasjon i nye veier. I fjor var 
kvantumet 130 000 m³, altså en økning på 
mer enn 50%. 

– Innsatsen til våre leverandører har gitt 
gode innsamlingsresultater og det arbeides 
veldig godt for å opprettholde kvaliteten 
på glass- og metallemballasje fra forbruker 
og gjennom alle ledd før det kommer til oss, 
sier Kjell Håkon Helgesen, direktør i Norsk 
Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning 
fornøyd.  

– Appellen fra meg nå må være at våre 
samarbeidspartnere tilrettelegger for 
å samle inn mest mulig av fraksjonene 
som skal kildesorteres i desember. Fulle 
restavfallsbeholdere gir et ekstra insentiv 
for å kildesortere. Så skal vi gjøre vårt og 
være godt synlig i media med oppfordring 
om å kildesortere, sier Helgesen og 
benytter anledningen til å ønske alle sine 
samarbeidspartnere en riktig 

GOD JUL!


