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Tilliten verdig?
Det sies at en av de relativt få konkurransefortrinn vi har igjen 
i dette landet er en høy grad av tillit. Det at man i all hovedsak 
kan stole på hverandre skaper en forutsigbarhet som mange 
samfunn kan misunne oss. Tillit er også svært effektivt, man 
slipper å bruke store ressurser på å kontrollere hverandre, eller 
på å vokte over verdiene sine. 

Dessverre ser det ikke ut til at dette viktige 
konkurransefortrinnet er fullt utnyttet i avfallsbransjen. Hver 
gang Miljødirektoratet har en tilsynsaksjon oppdages massive 
regelbrudd. I rettferdighetens navn er ikke alle like alvorlige, 
men hver gang avdekkes forhold som utløser strenge 
reaksjoner. Heller ikke forholdet mellom 
returselskaper og kommunale aktører 
preges av tillit. Vi snakker forhåpentligvis 
ikke her lenger om ulovligheter, men 
troen på at motparten legger fram 
den hele og fulle sannhet er ikke 
framtredende.

Kanskje burde det ikke komme som 
noen stor overraskelse når konsernsjefen 
i Norsk Gjenvinning tar til orde for en 
real opprydning i hele bransjen, slik han har 
gjennomført i eget konsern. Likevel sperrer vi øynene opp når 
vi får vite at interne rutiner har avdekket ulovligheter som har 
havnet i retten, og andre misligheter som har ført til at flere 
har måttet ta sin hatt og gå. Det er også tankevekkende at 
han fortsatt anser det nødvendig å opprette et system for 
ekstern varsling om forhold  i egen bedrift. 

Vi har jo lenge snakket om hvor seriøs og kompetent 
avfallsbransjen har blitt, i forhold til i «gamle dager». Som en 
del husker er dagens Norsk Gjenvinning et resultat av en lang 
rekke oppkjøp, mange av dem foretatt på 1990-tallet. Med på 
lasset følger selvsagt ulike bedriftskulturer, men lite tyder på 
at disse har vært vesentlig verre enn i bransjen for øvrig. 

Avfallsbransjen gjør krav på å bli tatt alvorlig hos 
myndigheter og politikere. Det arbeides også seriøst med å 
bedre rekrutteringen og styrke kompetansen på alle nivåer. 
Da må det bli slutt på medieoppslagene om ulovlig eksport, 
rene bestikkelser og mer eller mindre beleilige branner. Seriøse 
mennesker søker seg til seriøse bransjer, slik er det bare.  
Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning fortjener derfor støtte 
både fra konkurrenter og kunder i sitt opprydningsarbeid.

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgivers.
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Miniguide for bruk av miljømerker på trykksaker produsert hos GRØSET™

Her er noen forslag til miljømerking av trykksaker som skal produseres hos GRØSET. 
Tekstene i eksemplene er godkjent av GRØSET og hvis du velger å bruke andre tekster i forbindelse
med våre miljømerker, må disse sendes til mari.b@groset.no for godkjenning. Papirvalget er
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Krav til størrelser og lesbarhet

13. september 2010

Forsiden: Kråkefugler i kamp om avfallet på en forsøplet 
gjenvinningsstasjon i Burlöv, Sverige. 

Foto Johan Nilsson\Scanpix.
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Seriøse 
mennesker søker 
seg til seriøse 
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 JORC resource of 154M tonnes @ 3.8% TiO2*   

 Historical estimate of 383M tonnes @ 3.96% TiO2 

 50 years expected mine life 

 NPV of USD 466M @ 8% WACC after tax (company 
estimate) 

 Planned production of 80-100K tonnes rutile @ 95% 
TiO2 per year  

3 

Engebø titanium 
project 

 Large, high grade resource 

 Low on radioactive elements  

 Main infrastructure in place 

 Deposit located next to deep sea port 

 Strategically located near European markets 

Engebø, a unique titanium rutile project (100%)  

 Potential to be Europe’s largest producer of natural rutile (TiO2) 

Project highlights Key features  

Note (*): Refer to the November 2008 scoping Study by Wheeler and Dowdell for resource statements 

NYHETER

9055 Meistervik | Tel 77 72 26 00 | firmapost@kanstad-mek.no
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Fleksible og 
brukervennlige 

container-
løsninger

• Høy kvalitet
• Velprøvd design

• Solid og robust 
• Lave driftskostnader

UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE

Debatten om undervannsdeponi 
i Norge handler nå spesielt om 
prosjektene i Kvalsund i Finnmark 
og Engebø nær Førde. I Kvalsund 
vil gruveselskapet Nussir utvinne 
kobber, og på Engebø vil Nordic 
Mining utvinne rutil, som blant 
annet brukes i titanproduksjon. 
Næringsdepartementet har gitt 
positiv uttalelse til utvinning i 
Kvalsund, men endelig avgjørelse 
fattes av Kommunaldeparte-
mentet. I Førde har Nordic Mining 
fått konsesjon på utvinning, 
men foreløpig ikke til sjødeponi, 
eller undervannsdeponering som 
gruvebransjen selv kaller det.

I et innlegg i Kommunal Rapport 
framholder Olav Hallset, kommu-
nikasjonsansvarlig i Norsk Berg-
industri, at dersom man sier nei til 
deponering sier man samtidig nei 
til selve mineralutvinningen. Og 
det er ikke riktig i en situasjon der 
verden skriker etter metaller og 
mineraler, mener han.

Dette imøtegås kraftig av 
Naturvernforbundets leder Lars 
Haltbrekken, som påpeker at det 
bare er landene Tyrkia, Papua 
New Guinea og Indonesia i tillegg 
til Norge som fortsatt tillater 

sjødeponering av gruveavfall.  
I EU ble dette forbudt for 11 år 
siden. – Felles for Repparfjorden 
og Førdefjorden er at de er viktige 
for villaksstammen i Norge. Derfor 
ble de i 2007 utpekt til å være 
nasjonale laksefjorder. Her skulle 
man ta ekstra hensyn til villaksen. 
Det rimer dårlig med å la det gå  
2 millioner tonn tungmetallholdig 
masse årlig ut i Repparfjorden fra 
gruva til Nussir, skriver Halt-
brekken.

I Førdefjorden er det søkt 
om et utslipp på 6 millioner 
tonn gruveslam hvert år, samt 
800 tonn svovelsyre, 720 tonn 
natriumsilikat, 720 tonn fos for-
syreestere, 240 tonn karbinsyre 
og 15 tonn akrylamid. Utslippet 
vil også inneholde nanopartikler 
av titandioksid (TiO2). Og mens 
Nordic Mining mener at det bare 
vil gi mindre og midlertidige 
effekter om dette føres i rør ned 
på 300 meters dyp og tildekkes, 
karakteriserer Haltbrekken et slikt 
utslipp som svært miljøskadelig. 

Ifølge Nordic Mining vil virksom-
heten medføre 170 nye arbeids-
plasser i Naustdal, en kommune 
med 2700 innbyggere.

Fredrik Eide Aass berømmer de ansatte, 
som hindret ytterligere spredning ved å 
fjerne store mengder avfall med hjullas
ter mens brannen pågikk.

Brannen oppsto nemlig i en 
kontainer på Stena Recycling 
sitt anlegg på Ausenfjellet. 
Den spredde seg raskt til andre 
brennbare fraksjoner som sto 
lagret. Fredrik Eide Aass er 
ansvarlig for anlegget og har 
dette å fortelle til Kretsløpet:   
– Brannen oppsto på formid-
dagen søndag 4. mai i en elek-
tronikkfraksjon som ble lagret 
utendørs. Vi hadde ansatte på 
jobb og brannvesen og politi 
ble raskt varslet, samtidig som 
industrivernet startet sluk-
ningsarbeid. Lokalt brannvesen 
sammen med en skumbil fra Oslo 
Lufthavn jobbet med slukking og 
fikk kontroll over brannen i løpet 
av kvelden, og drev ettersluk-
king utover natta. Brannen har 
vært avgrenset til et utendørs 
lagerareal  og det oppsto ikke 
skader på personell, bygninger 
eller maskiner.

– Vet man hvorfor det tok fyr?
– Nei. Men vi vil gå gjennom 

hendelsesforløpet sammen med 
politi og brannvesen for å kunne 
iverksette forbedringstiltak å 
hindre at dette skjer igjen.

J.B.

Engebøfjellet i Naustdal rommer en 
av verdens største titanforekomster 
og disse vil bli utvunnet. Spørsmålet 

er om det skal bli tillatt å deponere 
overskuddsmassene i fjorden.

Strid om sjødeponering av 
gruveavfall

Økt pris på metaller og mineraler har skapt grunn
lag for ny gruveindustri i landet. Både i Repparfjord 
i Finnmark og i Førdefjorden i Sogn og Fjordane 
ønsker gruveselskaper og bruke fjorden som deponi 
for overskuddsmasser. Naturvernforbundet synes 
dette er hårreisende, mens Norsk Bergindustri  og 
Næringsdepartementet mener det er beste aktuelle 
alternativ.

Av Johs. Bjørndal

Brann hos Stena Recycling
Rett før Kretsløpet går i trykken er en ny av
fallsbrann godt synlig i nyhetsbildet, for ikke å 
snakke om for befolkningen i Sørum. 
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Namdal Ressurs AS har siden 1991 levert utstyr og forbruks-
materiell til avfallsbransjen i Norge. Vi tilbyr skreddersydde 
løsninger på alt fra tradisjonelle forbruksartikler til nedgravde
containersystemer med elektronikk og datastyring.

Som totalleverandør med lang erfaring, er det en god 
investering å lytte til våre rådgivere. Med bransjens sterkeste
nettverk ligger vi i forkant av utviklingen – og kan tilby de mest
oppdaterte produktene og løsningene.

Gode råd.

www.namda l r e s su r s . no
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Bedre løsninger.

Treff oss på
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Erik Osmundsen tiltrådte som konsernsjef i 
Norsk Gjenvinning i april 2012 og begynte da 
straks å reise rundt til de 90 ulike adressene 
der konsernet har virksomhet. I et intervju 
i Kretsløpet noen måneder senere, la han 
ikke skjul på at han hadde observert ting 
han var misfornøyd med, både i og utenfor 
konsernet. Det ble satt i gang en opprydning, 
en rekke tiltak ble iverksatt for å høyne 
standarden for forretningsskikk og ansatte 
måtte undertegne på at de ville følge nye 
kjøreregler. En varslingstjeneste ble opprettet 
på selskapets intranett, samtidig ble ansatte 
innrømmet «amnesti» for tidligere tvilsomme 
forhold, dersom det ikke dreide seg om 
direkte lovbrudd. 

Men opprydningen avdekket også slike, i 
juni i fjor varslet konsernet politiet om mulige 
straffbare forhold ved Norsk Gjenvinning 
Plast, og en tidligere salgssjef har senere 
innrømmet å ha mottatt bestikkelser på  
400 000 kroner fra et belgisk selskap. Saken 
har vært oppe for retten, men i skrivende 
stund er dommen ikke falt. Og til Dagens 
Næringsliv sier Osmundsen at de i løpet av 
denne perioden har oppdaget flere forhold 
som har resultert i avskjedigelse eller 
politianmeldelse.

– Men til tross for denne opprydningen er 
det altså fortsatt nødvendig å etablere en 
utvidet varslingstjeneste?

– Jeg tror dessverre det fortsatt vil være 
mulig å finne kritikkverdige forhold både hos 
oss og andre fordi man aldri kan sikre seg 
hundre prosent mot en utro tjener. Men vi 
ønsker altså å gå foran i et helt nødvendig 

arbeid for å heve bransjens anseelse. Ikke 
alle konkurrentene er glade for det vi gjør, 
fortsatt opplever vi at aktører tar drøye 
snarveier for å oppnå kortsiktig gevinst.  Men 
vi mener altså at det er lønnsomt på sikt å 
rydde opp i dette. Dessuten vil myndighetene 
gripe inn om ikke bransjen selv tar grep. 
Omsetningen av metall er et godt eksempel, 
det hører ingen steds hjemme at man kan 
komme med en bag full av kobber og få 
kontant betaling i porten, samtidig som vi vet 
at metalltyverier fra for eksempel jernbanen 
er et stort og økende problem. Vi krever 
identifikasjon og en konto vi kan overføre 
penger til. 

Erik Osmundsen er dermed fornøyd 
med at bransjeorganisasjonen Norsk 
Returmetallforening har bedt om et forbud 
mot kontantkjøp. I brevet til finansministeren 
påpekes det at for eksempel England og 
Frankrike har innført et slikt forbud, mens 
Sverige utreder det. 

Ifølge oppslaget i Dagens Næringsliv har 
«opprydningsaksjonen» i Norsk Gjenvinning 
kostet rundt 100 millioner kroner. 

– Hva slags utgifter dreier dette seg 
egentlig om?

– Det er snakk om både direkte og indirekte 
kostnader. Vi har brukt penger på juridisk 
bistand, antikorrupsjonsprogram og på forlik, 

– Fortsatt behov for opprydning
Norsk Gjenvinning sluttet 
for halvannet år siden å ta 
imot metaller mot kontant 
betaling og nå har Norsk 
Returmetallforening sendt brev 
til Finansdepartementet og 
bedt om forbud mot slik handel. 
Konsernsjef Erik Osmundsen 
har også søkt Datatilsynet om 
konsesjon til å etablere en 
ekstern varslingsfunksjon, slik 
at utenforstående kan varsle 
om kritikkverdige forhold i 
konsernet. 

Av Johs. Bjørndal

Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning har satt et skarpt lys på  sin egen organisasjon. 
Han håper denne opprydningen vil gi smitteeffekt til resten av bransjen. 
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NORSK ENERGIGJENVINNING AS
Norsk Energigjenvinning AS har utført kverning av 
treavfall og restavfall på det skandinaviske marked 
siden 1988. Vi har omfattende erfaring og en godt 
utviklet maskinpark. 

For kverning og hugging av tømmer, retur tre, hage 
& park eller husholdnings- / industriavfall er vi den 
naturlige samarbeidspartner.

Kverning av søppel Kverning av rundvirke Kverning av hage- og 
parkavfall

Kverning av retur tre Båtlasting Flis av rundvirke Flis av returtre 

Telefon: 380 81 180 | Web: www.neg.no

– Fortsatt behov for opprydning
i det hele tatt opprydning i forhold vi har 
«arvet» gjennom tidligere oppkjøp. 

– Har avviklingen av kontanthandel med 
metaller ført til redusert omsetning?

– Ja, utvilsomt. Dette har nok vært en 
meget lønnsom aktivitet både for selger og 
kjøper. Men vi kunne altså ikke forsvare å 
være med på noe som i mange tilfeller var 
åpenbar helerivirksomhet.

– Så denne opprydningen gir ingen 
markedsmessig gevinst?

– Nei, tvert imot. Jeg er klar over at enkelte 
selskaper kan føle seg truet av vår åpenhet 
om kritikkverdige forhold. Men, dette dreier 
seg om at noen må gå foran. De største har 
et ansvar for å ta de første skrittene for å 
lede bransjen i riktig retning. Vi ønsker å få 
hele bransjen med på opprydningen og vi er 
allerede i god dialog med Stena Recycling og 
Franzefoss Gjenvinning, som jeg opplever 
at helhjertet støtter vår bevegelse for å få 

ryddet opp i bransjen. Vårt 
håp er at dette vil hjelpe 
også andre til for eksempel 
å iverksette et amnesti for 
å komme seg forbi gamle 
synder og fokusere fremover.

Som mange vil huske 
kjøpte investeringsfondet Altor både Veolia 
Miljø og Veidekke Gjenvinning vinteren 
2011, for til sammen ca 2,5 milliarder kroner. 
Altor-sjef Reynir Indahl sa da til Kretsløpet 
at fondet stort sett hadde 20% avkastning 
på sine investeringer og at han forventet 
det også på det «gjenetablerte» konsernet 
Norsk Gjenvinning. De første årene var ikke 
resultatet i nærheten av dette, men for 2013 
kan Osmundsen vise opp et driftsresultat før 
avskrivninger som har økt fra 264 millioner i 
2011, til 445 millioner kroner i 2013, justert 
for såkalte engangseffekter ble resultatet for 

2013 på hele 468 millioner. 
– Er dette oppnådd 

gjennom de møysommelige 
forbedringer av driften du 
varslet, eller skyldes det 
utenforliggende faktorer? 

– Det er resultatet av 
mange bekker små. Vi 

jobber knallhardt for å komme bort fra en 
produksjonsorientering for i stedet å innrette 
oss mot sluttkundenes råvarebehov. Målet er 
å etablere så effektive verdikjeder som mulig 
for å møte behovene, bl.a. gjennom såkalt 
Lean produksjon (en metodikk for effektiv 
produksjon som fokuserer på å redusere 
sløsing, opprinnelig utviklet av Toyota, red. 
anm.) og logistikkforbedringer. Videre jobber 
vi for å redusere kostnadene i alle ledd ved 
effektivt innkjøp, anleggsrasjonaliseringer, 
automatisering og lignende.

…fortsatt opplever 
vi at aktører tar 
drøye snarveier 
for å oppnå kort
siktig gevinst.
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PORTRETTET

Trives på stram line
Det er nå temmelig nøyaktig ett år siden Nancy Strand ble ansatt som direktør 
i Avfall Norge og ni måneder siden hun tiltrådte. Siden da har hun fått erfare 
at det er delte meninger i organisasjonen, både om avfallspolitikken og hvilken 
rolle Avfall Norge skal spille. Det har ikke skremt henne.

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

– Det er for eksempel åpenbare interesse-
motsetninger mellom medlemmer som har 
egne behandlingsanlegg og de som ikke har 
det. Vår rolle som bransjeorganisasjon blir å 
fremskaffe objektiv kunnskap, for dermed å 
skape et godt grunnlag for en konstruktiv 
debatt. Så får anleggseierne selv peke på 
hva som skal til for å løse deres problemer. 
Avfall Norge er demokratisk styrt og det må 
framkomme tydelig når det er organisasjonen 
som uttaler seg og når det er anleggene som 
snakker.

– Avfall Norge er med andre ord ikke 
prinsipielt imot at restavfall fra norske 
kommuner eksporteres til Sverige?

– Det vi har gjort er å få fram at avfallet yter 
et større bidrag til reduserte klimautslipp ved å 
forbrennes i Norge, fordi avfallet her vanligvis 
erstatter fossilt brensel i større grad enn i 
Sverige. Hva avfallsenergien erstatter er nemlig 
helt sentralt for beregning av klimagevinsten, 
noe også Østfoldforskning påpeker i sin 
gjennomgang av ulike klimaregnskap. 

Anleggene deltar selv i debatten og har 
fått fram de mer akutte problemstillingene 
gjennom sitt eget prosjekt. Samtidig må 
vi ha et langsiktig perspektiv, og etablerer 
nå et nytt prosjekt vi kaller «Helhetlige 
rammebetingelser». Vi bør sørge for at vi har 
mulighet til å utnytte energien i det avfallet 
som ikke kan gjenvinnes her i landet. Og 
debatten om hvem som har overinvestert når 
synes jeg er lite konstruktiv. 

– Men de fleste av Avfall Norges medlem mer 
tjener på at det er fri flyt av avfall over 
svenskegrensen.

– Det er jeg fullt klar over. Og jeg legger 
overhode ikke skjul på at det er en krevende 
øvelse for oss å finne den rette balansen. 
Men vi kan ikke la være å ta tak i temaet 
selv om det er ulike interesser, det er jo en 
konstant utfordring å balansere miljø- og 
økonomiske interesser. Derfor ser vi behovet 
for å få fram fakta og sørge for et best mulig 
beslutningsgrunnlag. Med min bakgrunn fra 
kommunikasjonsbransjen synes jeg at debatt 
i seg selv er bra. Den tvinger oss til å tenke 
gjennom hva vi holder på med.

– På fjorårets generalforsamling framkom 

høyst ulike meninger om hva Avfall Norge 
egentlig skal være. Flere tok til orde for at 
næringspolitikken burde overlates til KS,  
og det ble vedtatt en full gjennomgang av 
organisasjonens styrende dokumenter. Hva har 
skjedd siden?

– Vi kommer ikke med noen helt ny strategi 
eller nye vedtekter nå. Vi foreslår noen mindre 
endringer knyttet til organiseringen av vårt 
faglige arbeid, som jeg opplever som ryggraden 
i det vi driver med. Men styre og administrasjon 
har arbeidet mye med strategi, også i et eget 
arbeidsutvalg utgått fra styret. Saken ble 
også diskutert på høstmøtet, men vi føler ikke 
at tiden er moden til å sette noe helt nytt 
på papiret. Vi trenger rett og slett et år til på 
denne prosessen. Mange av medlemmene 
ønsker at vi fortsatt skal drive interessepolitikk, 
og det er ingen grunn til å legge skjul på at det 
er ulike oppfatninger. Styret holder i et vedtak 
fra januar fast ved at Avfall Norge fortsatt 
skal være en åpen, felles bransjeorganisasjon. 
Samtidig sier vedtaket at Avfall Norge har 
et særlig ansvar for å ivareta det offentlige 
samfunnsoppdraget knyttet til håndtering av 
avfall. 

– Altså innbitt forsvar for kommunenes 
monopol på husholdningsavfall?

– Uenigheten på dette området er jo 
egent lig ikke så stor. Jeg har ikke hørt noen 
stille spørsmål ved kommunenes enerett på 
innsamling, det er behandlingen som har vært 
tema. Så sier noen at dette bare er første 
trekk i en kamp for full privatisering. I så fall 
er vi i hvert fall tydelige. Tjenestetilbudet på 
avfallsområdet bør definitivt være underlagt 
demokratisk styring, det er og bør være et 
grunnleggende element i norsk avfallspolitikk. 
Når kommunene nå begynner å praktisere 
den litt sovende bestemmelsen om at alle 
som vil samle inn husholdningsavfall må ha 
kommunens tillatelse, da opplever jeg faktisk at 
de seriøse aktørene på privat side applauderer 
dette. 

– Den største aktøren på privat side har nylig 
tatt til orde for at en opprydning i bransjen 
fortsatt er nødvendig. Er det samme tilfelle på 
offentlig side? 

– Det er i hvert fall et initiativ jeg støtter 

helhjertet. Selv om mange ikke kjenner seg 
igjen, og størstedelen av bransjen jobber 
forsvarlig og ryddig, er det helt nødvendig 
med en slik opprydding. I Avfall Norge har vi 
satt etikk høyere på dagsorden.  De fleste 
har en god ryggmargsrefleks i slike spørsmål, 
men ikke riktig alle.  Vi må sikre oss mot 
sosial dumping og alle former for urent trav. 
Når verdiene i avfallet øker, blir også disse 
utfordringene større.

– Avfall Norge var pådriver for å få en 
ny stortingsmelding om avfallspolitikk, og 
uttrykte stor skuffelse når dette ikke ble noe 
av. Er du like skuffet som tidligere styreleder 
og direktør?

– Vi må forholde oss til at den forrige 
regjeringen i stedet valgte å legge fram 
en strategi, og at den nye regjeringen har 
akseptert denne som grunnlag for videre 
arbeid. Jeg synes det er viktigere å diskutere 
de helhetlige rammebetingelsene, så får 
heller en ny stortingsmelding komme som et 
resultat av en slik prosess. Jeg har forståelse 
for at politikerne også har behov for å tenke 
seg om. 

Vi i bransjen har selv en jobb å gjøre, vi 
må konkretisere hva vi mener når vi snakker 
om verdikjeden. Både offentlige og private 
aktører er fortsatt hovedsakelig opptatt av 
å samle inn avfallet og ‘bli kvitt det igjen,’ vi 
må prøve å se hele systemet under ett. Min 
drøm er at kompetansen fra avfallsbransjen 
kunne komme inn allerede i prosessen når 
nye produkter designes. Dette skjer ikke i 
dag, i stedet er selve avfallsbehandlingen 
gjennomregulert på et veldig detaljert nivå. 
Vi må klare å løfte blikket litt, og ta nye skritt 
for å profesjonalisere bransjen ytterligere. Jeg 
tror for eksempel det fortsatt er mye å hente 
på å effektivisere logistikken. Her trenger vi 
ikke vente på politikerne, det er bare å sette 
i gang. 

Et annet forhold er at det i dag brukes 
veldig store ressurser på anbudsprosesser 
fordi regelverket er krevende å etterleve. Det 
er i hovedsak konsulentbransjen som sitter 
på nødvendig kompetanse. Det er grunn til 
å spørre hva man egentlig får ut av disse 
kostbare prosessene. Og, som NHO-sjef 
Kristin Skogen Lund nettopp har vært inne 
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PORTRETTET

Tjenestetilbudet 
på avfallsområdet 
bør definitivt 
være underlagt 
demokratisk 
styring…

på, må vi spørre hvordan anbudene også kan 
brukes til å fremme innovasjon. 

Nancy Strand har relativt nylig påtatt seg 
styreledervervet i Avfallsforsk. Hun er som 
nevnt opptatt av å heve kunnskapsnivået i 
bransjen på alle nivåer, og av at det er viktig 
også for rekrutteringen.

– Men hva er problemet egentlig? Bransjen 
har da ikke vanskeligheter med å få folk?

– Nei, og vi har attraktive arbeidsplasser. 
Likevel ser vi at det kan være vanskelig å 
få tak i de riktige kandidatene, og vi vet 
at utdanningstilbudet for avfallsfagene 
forvitrer ved høyskoler og universitet. 
Studentene søker seg ikke til våre fag, og når 
de forsvinner blir det heller ikke bevilget nye 
midler. Dette er en trend vi må snu. Her har 
hele bransjen et felles ansvar for å mobilisere, 
slik at vi sikrer oss kompetanse til å møte 
morgendagens utfordringer. Kompetanse 
bygges over tid, og vi har ikke råd til å la være 
å ta et krafttak nå. På Avfallskonferansen vil 
vi lansere en plan for hvordan vi skal styrke 
rekrutteringen til bransjen. 

– Produsentansvaret er et viktig 
virkemiddel i avfallspolitikken, men Avfall 
Norge og medlemmene har uttrykt høylytt 
misnøye med flere av dagens ordninger. 
Hvordan kan dette bli bedre?

– Det er høyt oppe på vår arbeidsplan 
for 2014 å se på den rollen Avfall Norge 
spiller i forhold til returselskapene. Også 
i vår europeiske organisasjon MWE 
(Municipal Waste Europe) står dette høyt 
på dagsorden. Jeg mener arbeidsdelingen 
mellom kommunene og næringslivet er 
et bra prinsipp og kan fungere godt, men 
jeg registrerer at det er noe uenighet 
om hvorvidt kommunene bør kreve full 
kostnadsdekning for sin innsats. Men det 
vi i hvert fall bør kreve er full åpenhet og 
sporbarhet, både av avfallsstrømmene 
og pengestrømmene i dette systemet. 
Også her er det vår rolle å få fram objektiv, 
udiskutabel dokumentasjon. Jeg opplever 
at det i dag brukes mye tid på å diskutere 
hva som er fakta, selv enkle spørsmål 
kan det være vanskelig å få besvart. 
Produsentansvarsordningene er for så vidt 
vellykkede, man får jo tak i avfallet. Men både 
kostnadseffektiviteten og arbeidsfordelingen 
bør gjennomgås. Man bør beholde det 
gode prinsippet, men det er behov for at 
myndighetene strømlinjeformer systemet. 
Drømmen hadde vært at en politiker virkelig 
setter seg inn i dette, og kommer opp med en 
ny visjon og forslag til ny organisering. I dag 
brukes totalt sett ganske store ressurser på 
et svært innviklet system. 

– En av de relativt få signalene som 
har kommet fra den nye regjeringen er at 
avfallsgebyret skal kunne brukes for å få 
til en mer effektiv innsats mot forsøpling. 
Er ikke dette et klart brudd på «forurenser 
betaler»-prinsippet?

– Jo, men jeg synes forslaget 
Miljødirektoratet la fram er et godt stykke 
arbeid og et bra kompromiss. Her framgår 
det at kommuner som ønsker det, skal 
kunne ilegge et eget selvkostbasert 
opprydningsgebyr. Dermed blir terskelen litt 
høyere enn om man bare kan legge på et 
eksisterende gebyr. Husk at mye av denne 
opprydningen av gater, parker og strender 
allerede er offentlige utgifter. Utfordringen 
er det såkalt herreløse avfallet, 
som for eksempel gamle 
villfyllinger og marint søppel. 
Her har vi altså foreslått at Hold 
Norge rent skal gjøres om til en 
medlemsorganisasjon der alle 
kan være med. Jeg ser for meg 
en relativt lav inngangsbillett 
og gjerne en innsats fra det 
offentlige, for eksempel i form av 
et treårig program av en viss størrelse. Det 
kan gi mye kunnskap både om årlig tilførsel 
og akkumulerte mengder, i tillegg til en 
opprydningsinnsats som monner. Når det 
gjelder marint søppel burde Norge avgjort 
kunne gå foran, som en rik kystnasjon med 
velfungerende avfallssystemer. Og som du 
sier finnes det jo politisk interesse, så på 
dette området har jeg forventninger til neste 
års statsbudsjett.

– Arbeidet med avfallsreduksjon har kokt 
ned til et prosjekt for å redusere matsvinn. Er 
dette temaet for vanskelig og stort både for 
politikerne og den bransjen som strengt tatt 
lever av å ta hånd om avfallet?

– Nei, det synes jeg ikke. Arbeidet for å 
redusere matavfall er viktig, det er faktisk 
et område der vi virkelig kan bidra til kutt i 
klimautslippene. Vi har nettopp utarbeidet 
en ny plukkanalyseveileder i samarbeid 
med ForMat, som skal hjelpe til med å få 
fram konsistente data. Så er det jo klart at 
avfallsbransjen ikke sitter på virkemidler 
som kan redusere folks forbruk. Men vi kan 
bidra med dokumentasjon og kompetanse 
og jeg mener at for offentlig eide selskaper 
er det en del av samfunnsoppdraget. Mange 
kommuner gjør nå en god innsats for økt 
ombruk, med brukthandel i forbindelse med 
gjenvinningsstasjonen. Da kombineres gjerne 
arbeidstreningstiltak med at ressursene får 
en runde til. Avfall Norge har faktisk søkt 
om midler fra myndighetene til et prosjekt 
for å kunne jobbe mer systematisk med 
avfallsforebygging. 

– Det rettes stadig kritisk søkelys på 
enkelte gjenvinningsordninger. Bør vi 

egentlig drive med såkalt «ulønnsom» 
gjenvinning av hensyn til framtidig 
ressursknapphet?

– Ja, personlig mener jeg absolutt det, 
lønnsomme aktiviteter pleier å gå av 
seg selv uten politikk. Vi bidrar også til 
teknologiutvikling ved å få i gang ordninger 
som i dag ikke gir økonomisk lønnsomhet. 
Men vi må hele tiden vurdere klima- og 
miljønytten av det vi gjør, og foredle 
ressursene i avfallet på en effektiv måte, til 
det de faktisk kan brukes til. Om du tenker på 
biologisk behandling av avfallet, så tror jeg 
det er en riktig vei å gå,– bare vi tenker stort 
nok. Det gjelder å favne alle de avfallstypene 
som egner seg til biogassproduksjon.

Nancy Strand er når 
dette leses på plass i 
Trondheim, der Avfall 
Norge er arrangør for den 
største avfallskonferansen 
noensinne, med mer enn 850 
deltagere i tre dager. 

– Er ikke dette kolossale 
arrangementet et tegn på at det 

er for mye penger i bransjen? 
– Nei, det synes jeg ikke. Husk at bransjen 

sysselsetter rundt 8000 personer, i tillegg 
kommer de som har styreverv eller annen 
tilknytning. At 800 av disse møtes en gang i 
året for å få faglig påfyll og knytte kontakter 
er bare positivt. Avfallskonferansen er også 
en viktig kommersiell arena, noe den store 
oppslutningen fra utstillere forteller. Men 
selvsagt er det viktig at vi opprettholder 
kvaliteten og videreutvikler arrangementet, 
slik at konferansen blir så god at man ikke kan 
unnvære den. 

– Du kjente jo avfallsbransjen fra før, men 
noen overraskelser har du sikkert fått det 
første året i direktørstolen?

– Regjeringens avfallsstrategi ble 
presentert på min første dag i denne jobben, 
og det var full rulle fra dag en. Og slik har 
det bare fortsatt, det er stort trykk fra 
medlemmene om at Avfall Norge bør ta 
tak i ulike ting. Men jeg liker tempo og det 
var jo langt verre om ingen krevde noe. Det 
er utrolig spennende å være med å forme 
morgendagens avfallspolitikk, men kanskje 
også mer krevende enn jeg hadde tenkt. 
Det er utrolig mye kompetanse i denne 
organisasjonen, og det er spesialister på alle 
områder i vår mangslungne bransje. Jeg lærer 
noe hver eneste dag og jeg gleder meg til å 
gå på jobb. 

Og når Nancy Strand ikke er på jobb liker 
hun å være på hytta i Hjartdal i Telemark.  
– Der er det ikke mulig å få inn selv den 
minste tekstmelding, sier hun fornøyd.
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I fl ere tusen prosjekter har vi satt vår kunnskap i system for en vellykket kildesortering.
På Avfallskonferansen viser vi fl ere nyheter innenfor løsninger til:

 Maskiner for industriell behandling
 Elektronisk utstyr for veiing og brukerregistering av komprimatorer
 Utstyr til kildesortering for husholdninger og bedrifter
 Avfallsløsninger for det off entlige rom
 Nedgravde containere
 Miljøstasjoner
 Avfallssekker og poser

Hvordan kildesortere litt mer?

- maskiner og utstyr til kildesortering

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

EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner 
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!

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

Velkommen til vår stand 
           på Avfallskonferansen!



AVFALLSPOLITIKK

Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, la 
ikke skjul på hva han mente om eksportrestriksjoner 
forkledd som miljøpolitikk.

Vil ha endrede rammevilkår for 
energiutnyttelse
Ni medlemmer i Avfall Norge 
– alle eiere av forbrenningsan
legg – har etablert prosjektet 
«Rammevilkår 2014» Formål
et er som navnet sier å endre 
rammevilkårene, slik at det blir 
mindre attraktivt å eksportere 
husholdningsavfall til Sverige.

Prosjektet har en styringsgruppe ledet av 
Odd Terje Døvik, direktør for Returkraft as i 
Kristiansand. Dette anlegget er hardt rammet 
av de lave markedsprisene på avfallsfor-
brenning. Til tross for at eierkommunene nå 
må betale 1750 kroner pr tonn for å levere 
sitt eget avfall til anlegget, er økonomien 
anstrengt. 

– Eksporten av over 1 million tonn avfall 
til Sverige pr år er ikke bare klimafiendtlig, 
men fører også til økonomiske problemer 
for de norske avfallsforbrenningsanleggene 
som ble bygget for å behandle det norske 
avfallet, sier Døvik, og viser til en nylig 
framlagt rapport som Thema Consulting har 

utarbeidet for Returkraft as. Her lanseres 
eksportforbud, krav om forsortering av 
forbrenningsavfall og større vekt på miljø i 
anbudsprosessene som aktuelle virkemidler 
for å redusere avfallseksporten til Sverige. 

– Det er noe galt med det norske offentlige 
anskaffelsesreglementet når det kan tillate 
klimafiendtlig avfallseksport til Sverige i 
stedet for klimavennlig avfallsbehandling i 
Norge. Et annet forhold er at altfor mye norsk 
avfall går til forbrenning, på bekostning av 
gjenbruk og materialgjenvinning. sier Døvik.  
Han håper Klima- og miljøministeren vil 
utrede mulighetene for at Norge i større grad 
kan følge opp EU’s nærhetsprinsipp. Det sier 
at avfall skal behandles så nær kilden som 
mulig.

– Ingen kan bygge og drive avfalls-
behandlingsanlegg noe sted i Skandinavia til 
de priser markedet setter i dag. Det er ikke 
foretatt noen nyinvesteringer i kapasitet 
siden 2011, og alle anleggene fra  tiden 
2007-2011 ble bygget av offentlig eide 
selskap, sier Døvik, ifølge en pressemelding 
som prosjektet Rammevilkår 2014 har sendt 
ut. 

På et seminar på Stortinget nylig tok Odd Terje Døvik 
tok til orde for at rammevilkårene blir endret, slik at 
mer av det norske husholdningsavfallet blir energiut
nyttet og gjenvunnet i Norge.

– Vikarierende miljøargumenter
Om Erik Osmundsen vil ha 
strengere regler for metallhan
delen, ønsker han definitivt fri 
flyt av avfall over landegrense
ne. Dette ga han klart uttrykk 
for på seminaret på Stortinget, 
nylig. 

Av Johs. Bjørndal

På dette møtet, som ble arrangert av Høyre 
og Fremskrittspartiets stortingsgrupper, 
presenterte Eivind Magnus fra Thema 
Consulting en fersk rapport der forbud mot 
eksport, krav om sortering og større vekt på 
miljøkrav i anbudsprosessene presenteres 
som aktuelle virkemidler. Få dager tidligere 
presenterte samme firma en annen rapport 
som påviste at forbrenning av norsk avfall 
i Sverige fører til økte CO2-utslipp, mens 

forbrenning i Norge reduserer utslippene. 
Osmundsen hadde liten sans for disse 
rapportene: – Vi står overfor et globalt 
avfalls problem samtidig som verden trenger 
mer ressurser enn vi kan fremskaffe ved 
utvinning av primære råvarer. Den åpne 
økonomien, der prisene styrer avfallsbaserte 
råvarer til beste bruker, er en nøkkel til å 
løse disse globale problemene. Derfor må 
vi motvirke restriksjoner og subsidiering av 
lokale løsninger som ikke bidrar til å løse de 
globale utfordringene. Det er kun bærekraftig 
dersom vi kombinerer god miljøpolitikk med 
solid økonomi, og det er nettoeffekten på 
miljøet som er avgjørende. Enhver løsning 
som jobber imot markedet er dømt til å 
mislykkes over tid, og i lys av dette regner jeg 
med at myndighetene sikrer at grensehan-
delen med avfall kan fortsette som før, sa 
Osmundsen. 
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Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

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

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

EE-avfallet ut på anbud 
over hele landet

Mange kommuner i midtNorge og i Rogaland samt Oslo har gjennomført 
en anbudsprosess for henting og behandling av sitt EEavfall. Resultatet 
er et mer brukervennlig opplegg, til dels også bedre økonomi. Og ikke 
minst, en aktør å forholde seg til og garantert henting hele året.

Av Johs. Bjørndal

På sørvestlandet har SVAR 
as, som altså står for Sør Vest 
Avfall og Ressurs, og eies av fem 
interkommunale avfallsselskaper i 
Rogaland og Vest-Agder, inngått 
avtale med Stena Recycling om 
henting av alt EE-avfallet i de 23 
kommunene. Tord Tjelflaat, som 
ellers er seksjonsleder i IVAR, er 
daglig leder for SVAR. Han sier til 

Kretsløpet at den nye kontrakten 
betyr at EE-avfallet fra nå av skal 
sorteres i seks fraksjoner, ikke 11 
som hittil. – Det betyr betraktelig 
mindre arbeid både for oss og 
kundene. Tilbudet er dessuten 
bedre økonomisk for oss, og 
kontinuerlig henting på alle 
mottakssteder er kontraktsfestet. 
Etter det Kretsløpet forstår 

har den nye kontrakten en 
positiv verdi for SVAR på nær 
1,5 millioner kroner. – Men også 
i den tidligere avtalen hadde 
EE-avfallet positiv verdi. Viktigere 
er det at det blir mindre jobb med 
sortering og garantert henting i 
alle kommunene, sier han. 

Stena Recycling er som 
kjent ikke et returselskap, men 

en bedrift som samler inn og  
gjenvinner betydelige mengder 
EE-avfall. Fredrik Eide-Aass, er 
sjef for forretningsutvikling og 
produsentansvar i selskapet.  
Han sier Stena Recycling alltid 
vil kunne tilby gode løsninger til 
norske kommuner og andre som 
etterspør optimale løsninger 
for sitt EE-avfall. – Stena 
Recycling har kontrakter med de 
fleste materialselskapene for 
EE-avfall i Norge, og vi vil ivareta 
produsentansvaret i samråd med 
våre partnere, sier han.

ALT FRA OSLO TIL 
VESTFOLD
Også Oslo kommune har 

EE-AVFALL

Lengre kontrakter, færre 
fraksjoner, kontinuerlig 
henting og bedre økonomi er 
resultatet av anbudsrundene 
mange kommuner nå har 
gjennomført for håndterin
gen av sitt EEavfall.
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gjennomført en anbudsprosess 
for sitt EE-avfall, og alle de 
fire returselskapene ga tilbud. 
Prosessen resulterte i en ny 
kontrakt med selskapet ERP 
Norway (European Recycling 
Platform), som er det sist 
etablerte av de fire norske 
EE-returselskapene. Kristin 
Bergersen i Renovasjonsetaten 
(REN) forteller at den nye 
avtalen, som trådte i kraft 1. april, 
også her innebærer sortering i 
seks i stedet for 11 fraksjoner. 
Fraksjonene det nå sorteres i er 
lyspærer, lysstoffrør, TV/monitor, 
småelektrisk, hvitevarer og kabler. 

 – Alt EE-avfall skal nå til samme 
behandlingsanlegg, nemlig 
Revac i Vestfold. Tidligere hadde 
vi avtaler med både Elretur og 
RENAS og avfallet ble sendt 
forskjellige steder. Disse avtalene 
ble fremforhandlet av Avfall Norge 
i 2008 og vi følte tiden nå var 
moden for å gå ut på nytt, forteller 
Bergersen. Hun sier videre at det 
ikke ligger noen direkte økonomisk 
gevinst i den nye avtalen.  
– Vi får noe mindre for det såkalte 
næringselektroavfallet enn i den 
tidligere avtalen. Det er RENs 
ønske om å tilby brukervennlige 
tjenester og tilrettelegge for 
god ressursbruk internt som 
har vært avgjørende. I tillegg 
har vi ønsket samarbeid med et 
returselskap om økt ombruk av 
kasserte EE-produkter, sier Kristin 
Bergersen.  

TO RUNDER I MIDT-NORGE
Som omtalt i forrige nummer har 
kommunene i midt-Norge gått 
samlet ut og bedt om anbud 
på henting sitt EE-avfall for en 
treårsperiode. I den første runden 
gikk man bare ut til de godkjente 
returselskapene. Men da fristen 
utløp 5. mars hadde man ikke 
fått inn tilbud som tilfredsstilte 
alle deltagende kommunenes 
behov, og som heller ikke hadde 
den varigheten man ønsket. Det 
ble derfor en ny runde, der man 

i tillegg til returselskapene også 
inviterte behandlerne til å gi 
tilbud, konkurransegrunnlaget ble 
dermed sendt 12 ulike aktører. 
Helgeland Avfallsforedling (HAF) 
hadde i mellomtiden trukket seg 
ut, men fortsatt omfatter anbudet 
mer enn 90 kommuner med rundt 
700 000 innbyggere. 

Trygve Berdal, daglig leder i 
HAMOS, forteller at de nå har 
fått inn tre tilbud, og at det skal 
gjennomføres forhandlingsmøte 
med tilbyderne i løpet av få 
dager. De tre tilbyderne er Stena 
Recycling (i samarbeid med 
Elretur), Elsirk og ERP Norway.  
– RENAS har ikke gitt tilbud, fordi 
de ikke vil hente, men ha avfallet 
levert til sine anlegg. Vi kan ikke 
forstå at dette er i tråd med 
EE-avfallsforskriften, sier Berdal.  
Han forteller videre at de tar 
sikte på å lande prosessen i løpet 
av mai. Som i Oslo og Stavanger 
legges det opp til en forenkling i 
forhold til dagens opplegg, med 
sortering i seks fraksjoner. På 
spørsmål om de nye tilbudene 
vil gjøre at kommunene kommer 
bedre ut økonomisk svarer Berdal 
kort og godt ja. 

LENGRE KONTRAKT VIKTIG
Berdal sitter sammen med Knut 
Eirik Ballestad i Trondheim og 
Øystein Solevåg i ÅRIM i en 
arbeidsgruppe som håndterer 
denne prosessen. Solevåg sier 
til Kretsløpet at kontraktene 
anslagsvis omfatter 14 000 tonn 
EE-avfall årlig fra til sammen mer 
enn 90 hentesteder.  
– Det som betyr noe for oss er 
at vi får kontinuerlig henting av 
EE-avfallet når vi har behov for 
det. En lengre kontraktsperiode 
er også viktig, vi har mange små 
gjenvinningsstasjoner der det 
kanskje hentes bare 2-3 ganger i 
året. Men til sammen er dette en 
ganske komplisert logistikk, det er 
lite hensiktsmessig å bytte aktør 
ofte, sier han. 

Vebjørn Eilertsen (t.v.), 
direktør i ERP Norway, 
dro i land kontrakten om 
henting av EEavfallet fra 
Oslo. Her sammen med 
Oslo RENs direktør Pål 
A. Sommernes etter at 
avtalen ble undertegnet 
25.mars.

Intertek is a leading quality solutions provider to industries worldwide. 
From auditing and inspection, to testing, training, advisory, quality  
assurance and certification, Intertek adds value for its customers by 
helping improve the quality and safety of their products, assets and 
processes. With a network of more than 1,000 laboratories and offices 
and over 36,000 people in more than 100 countries, Intertek supports 
companies’ success in the global marketplace, by helping customers to 
meet end users’ expectations for safety, sustainability, performance, 
integrity and desirability in virtually any market worldwide.

Visit www.intertek.com
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– Bilbransjens eget returselskap

Det nærmeste du kommer tungmetaller i dagens biler, er blyanten som blir brukt på tegnebordet

Stadig mer avansert elektronikk i biler fører til stadig mer 
omfattende bruk av kretskort. Til tross for det, har bruken av 
tungmetaller i biler blitt radikalt redusert i perioden år 2000 til 
år 2008. Komponenter, som tidligere inneholdt høye verdier 
av tungmetaller som bly, krom og kadmium, er i dag en saga 
blott i bilindustrien. 

Cirka 85 % av bilene  som vrakes i 2014 vil ha en alder på mellom 11 
og 25 år. Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet for-
svinner fra trafi kken og naturen. Reduksjonen i bruk av tung-
metaller til er ikke til å kimse av. Bruken av bly er praktisk talt 
eliminert med en reduksjon på hele 99,7 %. For Krom VI er tallet 

imponerende 99,99 % reduksjon, mens det tilsvarende for kadmium 
er hele 96 %. Et eksempel: De nyere bilene produsert etter 2008 
har ca. 4 kilo «rene» kretskort i snitt, mens de eldre bilene 
produsert før år 2000 har cirka 1 kilo «skitne» kretskort i snitt. 
Det betyr at vi for én gangs skyld opplever et problem som 
med tiden løser seg selv. 

Økt vrakpant har gitt  gitt voldsom økning i innlevering av vrakede 
biler. Fra 1.januar år 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert 
statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra 1. juli 2013. Det ble totalt 
innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012. Det innebærer 
en økning på nesten 29 % år over år. Det er derfor hevet over

enhver  tvil at vrakpanten er et svært effektivt virkemiddel for å 
få gamle, forurensende og usikre biler ut av trafi kken og naturen. 
Vi anbefaler en ytterligere økning i vrakpanten, til minst kr 5.000,- 
for å forsere denne utviklingen.  

Unngå særnorske regler Autoretur med samarbeidspartnere er 
svært opptatt av at det ikke innføres særnorske regler for 
gjenvinning av vrakede kjøretøyer. Tunge aktører i Europa leder 
den teknologiske utviklingen innen dette feltet og legger 
premisser for både teknikk og metodikk. Gjenvinning er en 
internasjonal  virksomhet.
Autoretur har siden år 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjen-

vinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur drives på nonprofi t 
basis for at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer 
i veien for målet om innsamling og  gjenvinning av utrangerte 
biler, til bransjens og miljøets beste.
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PERSONAL

Litt rusk er det i returplasten 
fra Norge, men sammenlignet 
med husholdningsplast fra 
andre land i Europa er den av 
god kvalitet. Og sammen med 
forutsigbarhet i leveransen 
er det viktig for de som skal 
gjenvinne plasten.

Av Astri Kløvstad

DELA er et tysk resirkuleringsselskap som 
mottar store mengder av den plasten 
norske husholdninger kildesorterer. 
Under Grønt Punkt-dagen i Oslo i mars 
var markedssjef ved DELA, Clas Oetting 
til stede og delte sine erfaringer med 
tilhørerne.

DELA og søsterselskapet RELUX produ-
serer resirkulert plast i ulike bulk-fraksjoner, 
avhengig av kundenes behov.  
I et avansert sorteringsanlegg i Beckum 
i Tyskland sorteres brukbar plast ut etter 
polymer-type. Her brukes både mekaniske 
sorteringsmetoder og avanserte løsninger 

med infrarødt lys og kamera-skanning.
Oetting understreket hvor viktig det er 

med god dialog både med leverandørene 
av returplasten og kundene av de resir-
kulerte produktene. For de som leverer 
inn husholdningsavfall er det viktig å 
vite hva som ikke kan brukes. Som for 
eksempel biologisk nedbrytbar plast, 
den har ingenting i plastresirkuleringen 
å gjøre. Og for at kundene skal få det 
produktet de trenger, er det viktig at de 
også leverer presise kravspesifikasjoner, 
sa Oetting.

Han mente at Norge er kommet langt 
med sin plastretur og at husholdnings-
plasten jevnt over er renere her enn fra 
de andre landene som leverer til DELA. 
Men noe papir, gamle sko, CD-er og annet 
hadde de fått med gratis på kjøpet også 
fra Norge.

– Papir ødelegger i resirkuleringen 
ved at det skaper problemer i vaskepro-
sessen, forklarte Oetting. Det binder seg 
til både vann og smuss. Noen ganger 
dukker det også opp gjenstander av 
metall i returplasten. Det kan ødelegge 
maskineriet og er derfor ekstra ille.

Ren returplast fra Norge

Clas Oetting fra DELA Recycling Solutions i Tyskland uttrykte 
tilfredshet med husholdningsplasten de mottar fra Norge.

- ledende i Skandinavia på bilvekter og systemer

ScanX.Net - markedsledende software
for avfall og gjenvinning
Har dere flere anlegg? Kom å snakk med oss om 
Facilitystyring
Registrering og betaling for private? Kom å snakk
med oss om kvotestyring og PAY terminaler

Konferanse konkurranse
Vinn en pallevekt med 
indikator!
Kom til stand nr. 95

www.scanvaegt.no Scanvaegt AS - Tlf 966 46 700
Vestvollveien 32G - 2019 Skedsmokorset



Trenger du en sterk, stabil og driftssikker maskin for sortering eller materialhandtering bør du 
se nærmere på Sennebogens Green Line. Et stort utvalg av modeller med god førerkomfort, 
lavt støynivå, og svært god stabilitet. Maskinene er spesialbygget til formålet, og kan leveres 
med alt du måtte trenge av tilleggsutstyr.
Bransjens best utbygde serviceapparat med 250 servicemekanikere, 170 servicebiler, 
21 serviceverksteder og et effektivt apparat for handtering av reservedeler sørger for å holde 
maskinene i drift til enhver tid.

Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Effektiv
Driftssikker
Økonomisk

  materialhantering
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gjenbruksstasjoner
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 www.tarp.dk
Jomfruløkken 4  •  DK-8930 Randers NØ

Tel. +45 8642 5600  •  E-mail: sales@tarp.dk

Norsk Gjenvinning har  nettopp 
satt i drift landets største 
shredder ved Borg Havn i 
Fredrikstad. Anlegget har en 
kapasitet på 140 tonn i timen 
og en kostnadsramme på 200 
millioner kroner. 

Av Johs. Bjørndal

Foruten selve shredderen er anlegget også 
utstyrt med en såkalt 1000 tonns skrapsaks, 
for å kunne dele opp større konstruksjoner i 
håndterbare stykker. Leverandør av anlegget 
er  Metso i Düsseldorf, med RecoNor as 
som norsk agent. Men hvorfor bygge en 
shredder til når landet har ti fra før, hvorav en 
i Fredrikstad? Konsernsjef  Erik Osmundsen i 
Norsk Gjenvinning svarer slik:

– Vi har en langsiktig horisont på våre 
investeringer og ønsker å bygge en industriell 
posisjon for fremtiden. Metall er en del av 
vårt tilbud til kundene og for oss er det 
sentralt at de også i fremtiden opplever oss 
som en totalavfallsleverandør de har tillit til. 

Den nye shredderen på Øra erstatter våre 
gamle shreddere på Onsøy og Tønsberg. 
Med ett skift på Øra tar vi ut nesten like 
mye kapasitet som vi tilfører, samtidig som 
vi har investert for vekst i et langsiktig 
perspektiv. Dette blir det mest kostnads- og 

miljøeffektive produksjonsanlegget for jern 
og metaller, med, optimale logistikkløsninger 
på havn og på vei. For øvrig inkluderer 
de 200 millionene vårt topp moderne 
metallsepareringsanlegg som allerede er 
etablert på Øra.

Landets største shredder

Shredderen og metallsepareringsanlegget på Øra er i full gang.



STØTTEMURER • BULKLAGER
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C3Cs  Betong Blokk er robuste, f eksible og kostnadseffektive!

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

REPR. C3C NORGE/INPARTNER AS 0047-90647627

www.støttemurer.com
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FARLIG AVFALL

All drikkevareemballasje er pålagt 
en miljøavgift, i år er denne for 
glass- og metallemballasje kr 
5,34 pr enhet, for plast kr 3.22 
og for papp og kartong kr 1.30 pr 
enhet. Men avgiftens størrelse 
reduseres proporsjonalt med 
den såkalte returandelen, altså 
hvor mye av emballasjen som 
samles inn og gjenvinnes. Denne 
reduksjonen utgjør mer enn seks 
milliarder kroner på årsbasis.

 
AVGIFTSHOPP FOR PAPP
Nå foreslår Miljødirektoratet 
at energiutnyttelse ikke 
lenger skal telle med i denne 
returandelen, siden det nå i 
teorien er mulig å oppnå en 
returandel på 80%, bare ved å 
la fraksjonen følge restavfallet. 
Om dette gjennomføres 
vil for eksempel ikke 
drikkekartongen i restavfallet 
gi noen avgiftsreduksjon, 

selv om den forbrennes med 
full energiutnyttelse. Dette 
gir et solid avgiftshopp for 
drikkekartong, som nå har fått en 
godkjent returandel på 92% og 
bare betaler 10,5 øre pr enhet. 
Materialgjenvinningen utgjør 
ifølge Grønt Punkt Norge 54% 

og den foreslåtte endringen vil 
dersom denne andelen er stabil 
gi en avgiftsøkning på nær  
42 øre pr enhet. – Endringen 
skal sørge for at mer emballasje 
vil bli materialgjenvunnet. 
Vi åpner imidlertid for at 
eksisterende retursystemer, 

Foreslår forbrenning ut av 
returandelen
Miljødirektoratet har foreslått om
fattende endringer i reguleringen av 
drikkevareemballasje. Blant disse er økt pant 
og at emballasje som går til energiutnyttelse 
ikke lenger skal telle med når returandelen 
fastsettes.

Av Johs. Bjørndal

Trehørningen energigjenvinningsanlegg ved Hamar. Om Miljødirektoratets forslag 
blir gjennomført vil det ikke bli noen avgiftsreduksjon å hente for emballasje som 
finner veien inn i dette og lignende anlegg. 

www.rosendalmaskin.no

JCB - Europas 
største produsent 
av anleggsmaskiner

Resten av landet: 
Rosendal Maskin AS
Tlf: 96 50 90 50

Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga - 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen - 99 11 85 18
Vestfold / Telemark: Oddvar Bjørøen - 97 99 69 84
Rogaland Sør: Tor Eldar Undheim - 91 00 74 50
Hordaland sør og Rogaland nord: Asbjørn Velde - 93 05 21 80
Hordaland nord og Sogn & Fjordane: Ove Lyssand - 97 99 69 86
Møre og Romsdal: Ole Jørgen Sve - 99 57 60 00
Trøndelag / Møre og Romsdal nord: Stig Alte - 46 93 93 04
Nordland nord:  Erling Rune Tømmervik - 48 05 54 64  
Nordland sør:  Jan Gunnar Øveraas - 95 91 48 49
Troms / Finnmark:  Fredrik Ørnebakk-Mathiassen - 95 88 59 81
Buskerud: Geir Grønhovd - 95 02 76 25
Hedmark: Finn Hemseter - 942 19 340 

Ta kontakt med din selger!

Avfallsmester`n - Suverent produktspekter
- Tilpasset avfallssektoren
-  Ny motor uten partikkelfilter 
-  Ingen høye temperaturer

JCB 527-58 THL 



Dersom Miljødirektoratet får viljen sin 
vil panten på denne flasken øke fra 
2,50 til tre kroner.

som oppfyller gitte vilkår, kan få 
en engangsdispensasjon hvor 
energiutnyttelse fortsatt tas 
med i tre år, sier miljødirektør 
Ellen Hambro i pressemeldingen 
som følger forslaget.

MER PENGER I 
STATSKASSA
For de øvrige materialslagene og 
for den drikkevareemballasjen 
som omfattes av panteordninger 
vil de foreslåtte endringene 
ha mindre betydning for 
avgiftsbelastningen. Men 
Miljødirektoratet mener likevel at 
de foreslåtte endringene vil øke 
miljøavgiften med i snitt 23 øre. 
Og siden det omsettes nesten 
to milliarder enheter i året vil 
dette gi rundt 450 millioner 
kroner ekstra i statskassa. 
Miljødirektoratet har vurdert 
å redusere avgiftssatsene 
for å gjøre endringen såkalt 
provenynøytral, men har endt 
opp med å ikke foreslå dette. 

Direktoratet frykter for at 
avgiften da ville bli for lav «til 
å gi produsenter og importører 
tilstrekkelig insentiv til å bli 
medlem i et retursystem og 
arbeide for en høy returandel», 
som det står i brevet som 
ble oversendt Klima- og 
miljødepartementet 17. mars. 
Så gjenstår det selvsagt å se 
om dagens regjering synes det 
er en god ide å avgiftsbelegge 
drikkevareemballasjen med 
ytterlige nesten en halv 
milliard. En løsning kan 
jo være å redusere den 
såkalte grunnavgiften for 
engangsemballasje 
(kr 1,10 pr enhet, uavhengig 
av returprosent), noe 
Miljødirektoratet  også ser som 
et alternativ.

FJERNER AVGIFTSHOPP
Det foreslås også at 
rapporteringskravene strammes 
inn og at generert og innsamlet 
mengde må dokumenteres 
bedre enn i dag. Avgiften skal 
automatisk fastsettes ved 
hjelp av oppnådd returandel 
foregående år, ikke ved egne 
vedtak som i dag. Videre skal 
avgiften ifølge forslaget 
reduseres lineært ned til null 
ved 95% returandel. I dag 
bortfaller miljøavgiften brått 
dersom et system oppnår en 
returandel på 95% og det kan 
bety  opp til 130 millioner 
kroner forskjell i miljøavgiften 
for ett retursystem om de får 
94 eller 95 prosent returandel. 
Dette spranget ønsker 
Miljødirektoratet å fjerne, for 
å redusere retursystemenes 
insentiver til å bruke store 
ressurser og inkludere mange 
elementer som kan bidra til å 

øke returandelen fra 94 til 95 
prosent, som det heter.

PANTEN ØKES
I forslaget foreslår 
Miljødirektoratet også å øke 
panten fra en til to kroner for 
enheter opptil en halv liter, og 
fra 2,50 til 3 kroner for større 
flasker og bokser. Det påpekes 
også at realverdien av panten 
er nær halvert siden forrige 
justering. Det skjedde i 1986 
for enheter under ½ liter, mens 
større enheter har hatt 2,50 som 
pantesats siden 1993. – Økt 
pant gir sterkere motivasjon til 
å levere inn tomemballasjen. 
Vi håper økte pantesatser 
vil føre til mer innsamling av 
drikkevareemballasje, og dermed 
redusert forsøpling, sier Ellen 
Hambro.

TVILER PÅ 
RETURANDELENE
Blant begrunnelsene for 
Miljødirektoratets forslag er at 
dagens ordning er for komplisert, 

og at dette medfører at 
returandelene som godkjennes 
er høyere enn de virkelige. 
«Mange av endringene er 
egentlig en innstramming og 
reversering av ulike momenter 
som har kommet inn og bidratt 
til å øke returandelene mer 
enn det kanskje har vært 
grunnlag for, heter det i brevet 
som ble oversendt l Klima- og 
miljødepartementet 20. mars. 
Her anbefales det at forslaget 
sendes på høring med en tre 
måneders høringsfrist. 
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AMCS Wånelid AB, Smedstorpsgatan 10, SE-532 37 Skara, Sweden
T: +46 (0)511 305 00     E: sales@amcswanelid.com     W: www.amcswanelid.com

AMCSWÅNELID

Vi har totallösningen för Er
» Affärssystem

» Vägning

» Identifiering

» Registering

Besök oss i modul 27 
på avfallskonferansen

“
Vi åpner for å 
gi engangsdis
pensasjon hvor 
energiutnyttelse 
fortsatt tas med i 
tre år…
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NYHETER

FNs klimapanel la 
i påsken fram den 
tredje delrapporten 
til hovedrapport num
mer fem om klima
endringene. Den 
handler om hvilke 
tiltak og virkemidler 
som kan tas i bruk for 
å nå togradersmålet.

Av Astri Kløvstad

– Verdens ledere har tidligere 
blitt enige om at temperatur-
ø kningen må begrenses til 
to grader over førindustriell 
tid for å unngå de farligste 
klimaendringene, sa direktør i 
Miljødirektoratet, Ellen 
Hambro da delrapporten 
ble presentert. Og 
for å nå dette må de 
globale utslippene av 
klimagasser reduseres 
med 40-70 prosent fra 
2010-nivå innen 2050.

Slike reduksjoner kan 
oppnås ved raskere 
forbedring av energi-
effektiviteten, slår 
rapporten fast. Andelen 
energi med null eller lave klima-
gassutslipp bør tre- til firedobles. 
Dette kan være fornybar energi, 
kjernekraft og fossil energi med 
karbonfangst og lagring (CCS) 
eller bioenergi med karbonfangst 
og lagring. 

For det er utslippene fra 
energiproduksjon som er størst. 
De må reduseres med 90 prosent 
sammenlignet med 2010 i løpet 
av perioden 2040 til 2070, heter 
det i Miljødirektoratets presenta-
sjon av rapporten. 

RENERE ENERGI OG 
LAVERE FORBRUK
Tiltakene innenfor energiproduk-
sjon innebærer redusert energi-
forbruk, renere energikilder og 
energiforsyning basert på vann, 
vind, sol og kjernekraft. Dessuten 

et bytte til energibær ere med 
lavt karboninnhold, som fornybar 
elektrisitet, hydrogen og bioe-
nergi. Redusert energiforbruk kan 
skje ved energieffektivisering 
og adferdsendringer. Og renere 

energikilder 
kan oppnås 
ved CO2-hånd-
ter ing.

Tiltakene 
som er nevnt 
for industrisek-
toren går også 
på energief-
fektivisering, 
i tillegg til 
utslippsef-
fektivisering, 

gjenbruk av materialer, resirku-
lering av produkter, reduksjon 

i etterspørsel av produkter og 
teknologiutvikling. 

Utslippene fra transport kan 
reduseres ved drivstoffeffektivi-
sering, som elektrifisering, bruk 
av hydrogen og biogass, effek-
tivisering av reiser ved smartere 
kjøring og endringer i reisevaner 
og forbedret infrastruktur.

For bygg er eksempler på tiltak 
ren energiforsyning, renovasjon 
av gamle bygg, energieffektive 
nybygg, og strengere standarder 
på faste installasjoner, hushold-
ningsapparater og på selve 
bygget.

Blant de mest kostnadseffek-
tive tiltakene for skog, jordbruk 
og annen arealbruk vektlegges 
effektivisert jordbruk, restau-
rering av dyrket myr, redusert 

avskoging, økt skogplanting 
og forbedret skogforvaltning. 
Endrede forbruksmønstre som 
gir mindre matsvinn og lavere 
kjøttforbruk trekkes også fram.

LURE LANGSIKTIGE 
INVESTERINGER
– Utslippene fra energiproduk-
sjon vil fortsatt være størst uten 
nye tiltak. For å endre dette må 
vi sikre oss at investeringer vi 
gjør i infrastruktur og produkter 
med lang levetid er «grønne», 
slik at vi ikke låser oss til høye 
framtidige utslipp. Hvis ikke vil 
det bli vesentlig dyrere å bygge 
om og endre til teknologier og 
løsninger med lavere utslipp. 
Dette understreker behovet for 
raske endringer og for å tenke 

Bedre energieffektivitet avgjørende 
for å nå togradersmålet

“
…vi oppnår ikke 
effektive klima
tiltak dersom 
individuelle 
aktører fremmer 
egne interesser 
uavhengig av 
omverdenen.

Biogass som drivstoff er et av tiltakene FNs Klimapanel nevner for å senke utslippene og dempe klimaeffektene.

Det er mulig å begrense oppvarmingen til to grader, men dette vil kreve 
gjennomgripende endringer i alle sektorer, slår klimarapporten fast.24 |                            | nr 3 | 2014 |
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Mer verdiskapning med 
mindre arbeid og ressurser

•  Forbedre konkurranseevnen
    – gjør en LEAN benchmark revisjon og finn   
    forbedringspotensialet!

•  Unngå avvik fra myndighetene – vi gjennomgår 
    internkontrollrutinene

•  Få økt konkurransekraft med Miljøfytårnsertifisering

www.inergeo.com
fg@inergeo.com

tlf: +47 905 79 409
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langsiktig, sa Hambro.
– Årlig forbruksvekst vil uten 

nye tiltak være 1,6 til 3 prosent. 
Tiltakene som begrenser 
temperaturøkningen til to grader, 
vil ifølge rapporten redusere 
forbruksveksten med bare 0,06 
prosent per år. Forutsetningen 
er at alle land igangsetter tiltak 
samtidig, at en global pris på 
CO2-utslipp er etablert og at alle 
de viktigste lavutslippsteknolo-
giene er tilgjengelige. Dette illus-
trerer at det ikke «koster skjorta» 
for verden å nå togradersmålet. 
Snuoperasjonen koster ikke mer 
enn at verden fortsatt vil ha 
velstandsvekst – vekstkurven 
vil bare bli ørlite mindre bratt. 
Dersom tiltakene utsettes, 
eksempelvis på grunn av mangel 
på teknologi, vil kostnadene øke 
på medium og lang sikt. Hvis 
verden ikke lykkes med å snu 
utviklingen raskt, vil det bli dyrere 
og vanskeligere – i verste fall 
umulig – å unngå svært alvorlige 
og dramatiske klimaendringer, 
presiserte Hambro.

OMFATTENDE 
DOKUMENTASJONSARBEID
I hovedrapportene, som har 
kommet i hhv 1990, 1995, 
2001, 2007 og altså nå i 2014, 
sammenfatter FNs klimapanel 
det som finnes av vitenskapelig, 
teknologisk og samfunns-
økonomisk informasjon om 
klimaendringene, hvordan de 
vil arte seg og hvilke mulig-
heter verdenssamfunnet har 

til å motvirke eller tilpasse seg 
endringene.

Den femte hovedrapporten 
består av fire delrapporter, 
hvorav de tre første nå 
er presentert. Den første 
omhandlet det naturviten-
skaplige grunnlaget for klima-
endringene, den andre handlet 
om virkningene av dem og denne 
tredje presenterer altså tiltak og 
virkemidler. Den fjerde og siste 
delrapporten blir en oppsummer-
ende synteserapport og kommer 
i slutten av oktober. 

Og det ligger et formidabelt 
arbeid bak denne dokumenta-
sjonen. Delrapport 3 er skrevet 
av 235 forfattere og 38 
ekspertredaktører fra 57 land. 
Forfatterne har fått bistand på 
spesifikke fagområder av ytterli-
gere 180 fageksperter.  
Og i løpet av to omfattende 
høringsrunder er det kommet 
inn 38 315 kommentarer på 
rapporten fra 879 eksperter i 
66 land. Rapporten er basert på 
10 000 vitenskapelige publika-
sjoner.

– TOGET KLART TIL AV-
GANG, ALLE MÅ MED
– Et hovedfunn i rapporten 
er at vi ikke oppnår effektive 
klimatiltak dersom individuelle 
aktører fremmer egne interesser 
uavhengig av omverdenen. 
Denne rapporten viser at det 
er behov for et internasjonalt 
samarbeid på et høyere nivå 
enn tidligere presentert. Det 

sa lederen for FNs klimapanel 
Rajendra K. Pachauri da 
rapporten ble lagt fram i Berlin 
på palmesøndag. Han avsluttet 
sitt innlegg med å si at det som 
tydelig framkommer i denne 
rapporten, er at det haster å 
komme i gang. – Høyhastighets-
toget for klimatiltakene må gå 

fra stasjonen veldig snart. Og 
hele det globale samfunnet må 
være om bord, presiserte han. 

OMSTILLINGSOPTIMIST
– Jeg er omstillingsoptimist og 
tror vi kan få til dette hvis vi 
samarbeider internasjonalt om 
utslippskutt. Alle politiske ledere 
verden over må ta inn over seg 
at vi må starte overgangen til 
lavutslippssamfunnet. Kost-
nad ene vil øke hvis vi venter 
med å innføre tiltak, sa Klima- og 
miljøminister Tine Sundtoft ved 
presentasjonen av rapporten hos 
Miljødirektoratet.

–Vi vet at det er mulig å 
begrense klimaendringene 
gjennom våre handlinger. Og 
handling er det denne rapporten 
dreier seg om, sa Sundtoft og 
understreket at regjeringen skal 
arbeide med å få ned utslipp fra 
alle sektorer i Norge: Transport, 
industri, bygg, landbruk og olje-
sektoren.

Lederen for FNs klimapanel Rajendra 
K. Pachauri mener det er behov for et 
internasjonalt samarbeid på et høyere 
nivå enn vi tidligere har sett. 
Arkivfoto: Energigården. 

– Tiltakene som er nødvendige for 
å oppnå togradersmålet koster 
ikke særlig mye, sa miljødirektør 
Ellen Hambro, da delrapporten ble 
presentert palmesøndag. 
Foto John Petter Reinertsen.



VÅTORGANISK

Viktige elementer på nettsiden er: 
•  ForMat-sjekken – en spørreunder-

søkelse som viser situasjonen i bedriften/
butikken og hvor god oversikt de har over 
avfallsmengder, matavfall og matsvinnet i 
virksomheten 

•  Veilederen til ForMats metode for 
kartlegging og forebygging av matsvinn 
i matindustribedrifter. Hvordan går man 
frem trinn for trinn for å finne problemom-
rådene, de egentlige årsakene og tiltakene 
som gir resultater 

•  Gode bedriftseksempler på hvilke tiltak 
som fungerer, og hvor mye svinnet kan 

reduseres med enkle grep fra matindustri-
bedrifter og dagligvarebutikker 

•  Nyhetsstoff, rapporter og lenker til andre 
som jobber med å redusere matsvinn 

Matvett AS eier og driver ForMat- 
prosjektet, som er næringslivets satsing 
for å redusere matsvinnet i matindustrien, 
dagligvarehandelen og hos forbrukerne. 
Veien videre blir å gjøre matsvinn.no kjent 
i bransjen, få flere bedrifter til å ta i bruk 
verktøyene og til å engasjere seg på tvers av 
verdikjeden. 

Gå inn på matsvinn.no og les hvordan 

dagligvarekjeder og matindustribedrifter har 
lykkes i å redusere svinnet i sin bedrift eller i 
samarbeid med andre ledd i verdikjeden. 

Årlig kaster hver av oss 46,3 
kilo mat, viser nye tall fra 
Østfoldforskning, Mepex Con
sult og Statistisk sentralbyrå. 
Den vanligste årsaken til at vi 
kaster mat er at varen har gått 
ut på dato, men også riktig em
ballasje er viktig for å redusere 
matsvinnet.

Den ferske rapporten, som er utarbeidet på 
vegne av Miljødirektoratet, viser at frukt og 
grønnsaker er det vi kaster mest av. Også 
gryte- og tallerkenrester samt brød utgjør 
store andeler av matsvinnet.   
– Frukt og grønt er spesielt følsomme for 
støtskader og trenger god beskyttelse. Det 
er imidlertid viktig at produsentene tilbyr 
forskjellige pakningsstørrelser, av hensyn 
til husholdninger med bare én person, sier 
Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i 
ForMat, næringslivets satsing for å redusere 
mat svinn. 

IKKE FOR MYE EMBALLASJE
– Riktig emballasje som er godt merket med 
holdbarhetsdato og oppbevaringsdetaljer 
betyr mye for at maten skal holde seg lenger. 
Vakuumpakket kylling og kjøtt har økt hold-
barhet, og det er viktig med gode løsninger 
for påleggspakker med åpne- og lukkemeka-
nismer som hindrer uttørking av maten.   

– En vanlig oppfatning er at det brukes for 
mye emballasje på matvarer. Men faktum er 
at emballasjen har som en av sine hovedopp-
gaver å verne om maten slik at den holder 
lenger og ikke blir skadet under frakt. Norske 
matprodusenter er opptatt av å forbedre 
emballasjen slik at matvaren holder lenger, at 
den tar mindre plass ved transport både tom 
og fylt og at den kan gjenvinnes etter bruk, 
for å nevne noen av utfordringene i optime-
ringsarbeidet sier Kari Bunes i Den norske 
emballasjeforening. 

  
BEST FØR – IKKE SÅ VERST ETTER
Den vanligste årsaken til at vi kaster mat er 

at varen har gått ut på dato. Schrøder oppfor-
drer derfor folk til å både smake og lukte på 
mat som har passert «best før»-dato. 

  – «Best før» er kun en garantidato og har 
ikke noe med mattrygghet å gjøre. Vi blir ikke 
syke av å smake eller lukte på mat som har 
gått ut på denne datoen. Hvis folk dessuten 
innfører en restetorsdag, har vi kommet langt 
på veien mot mindre kasting av mat. Ta en 
opprydning i kjøleskapet hver torsdag og 
spis opp det som er på vei til å gå ut på dato, 
eller spis rester fra ukens middager. Da kan 
du handle inn fersk mat til helgen med god 
samvittighet, sier Anne Marie Schrøder. 

Vi kaster mer enn 46 kilo mat

Nytt verktøy for å redusere matsvinn

Landbruks og matminister Sylvi Listhaug foretok  
nylig den offisielle lanseringen av matsvinn.no på 
Meny Colosseum, med mange sentrale aktører i  
matbransjen til stede.

Av de 46 kiloene mat hver av oss kaster utgjør frukt og grønt rundt 25%.

Nå lanserer Matvett AS det nye nettstedet matsvinn.no. Dette 
blir et godt verktøy for matindustrien og dagligvarehandelen til 
å kartlegge og starte arbeidet med å redusere matsvinnet i egen 
virksomhet og i samarbeid med andre. 
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Gjenvinning av 
1 kg plast sparer 
2 kg olje.
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INGEN GJENVINNING UTEN KILDESORTERING

Ved å kildesortere plastemballasje tar du ansvar for miljøet, og viser 
 samfunnsansvar. All emballasje av hardplast kan gjenvinnes til blant annet 
nye leker, rør og møbler. Din lokale innsamler hjelper deg i gang.



Tema for årets Avfalls
konferansen 2014 i Trondheim 
er teknologier og nye 
muligheter. Altså ikke annet 
enn naturlig at konferansen 
selv tar i bruk ny teknologi for 
å gi deltagerne et enda bedre 
tilbud.

Av Johs. Bjørndal

Fjorårets konferanse var den første der 
det ikke ble trykket opp et program, men 
derimot tilbudt en nedlastbar app med all 
informasjon om konferanse. – Hele 80% av 
deltagerne lastet ned denne appen og de 
aller fleste var fornøyd, sier Lisbeth Åsgård 
Meidell, prosjektleder for konferansen i Avfall 
Norge. – Vi har selvsagt en slik nedlastbar 
app i år også, den har vært klar siden 1. 
april. I tillegg vil årets konferanse også bli å 

finne på Facebook og Twitter. 
Hovedhensikten med å ta i bruk disse 
mediene er at deltagerne kan komme med 
innspill underveis. Vi håper at mange gjør 
det både før og under konferansen, og vi 

skal respondere etter beste evne. Disse 
innspillene vil forhåpentligvis hjelpe oss til å 
bli bedre, sier hun.

Lisbeth Åsgård Meidell forteller videre at 
paneldebatten på konferansens første dag 
vil bli strømmet, som det heter, slik at det blir 
mulig å følge denne direkte på telefon eller 
pc for dem som ikke har anledning til å være 
i salen. 

Det er for øvrig lite som tyder på at 
Avfallskonferansen har mistet sin popularitet. 
I skrivende stund er det hele 858 påmeldte, 
utstillerne inkludert. Dermed er årets 
konferanse nok en gang den største 
noensinne. Og i år arrangeres konferansen 
i en by med stor hotellkapasitet. Under 
fjorårets konferanse i Ålesund ble det som 
noen vil huske satt stopp for påmeldingen en 
uke før arrangementet. 

Rekordstor og digital
Årets versjon av den såkalte konferanseapplika
sjonen er mer interaktiv enn fjorårets, blant annet 
ved at det er lagt til integrert feed til Facebook og 
Twitter, samt vindu for streaming. Så vet vi det.

 Myrerveien 1  .  1820 SPYDEBERG  .  Tlf: 69 80 88 30  
 www.fredheim-maskin.no 

 

  Våre maskiner sorterer: 
  Kompost . Trevirke . Flis . Bark . Avfall . Slagg . Asfalt . Betong . Stein . Jord . Klebrige masser 



– Det er ikke viktig  i seg selv at 
ledere i enhver virksomhet selv 
er aktive på sosiale medier. Det 
er derimot viktig at de forstår 
at kommunikasjon nå skjer på 
langt flere plattformer enn for 
bare kort tid siden, sier Hans
Petter NygårdHansen.

Av Johs. Bjørndal

Mannen er å finne blant foredragsholderne 
på Avfallskonferansen 2014. Og i tillegg til å 
være seniorrådgiver i  kommunikasjonsbyrået 
Geelmuyden Kiese står Nygård-Hansen 
bak bloggen HansPetter.info, som i fjor ble 
kåret til «Norges mest innflytelsesrike PR og 
kommunikasjonsblogg».

Han skulle dermed vite noe om hvordan 
man kommuniserer effektivt i dag. – På kort 
tid er mye av den daglige kommunikasjonen 
flyttet til sosiale medier. Om det er privat 
eller virksomhetskommunikasjon spiller ingen 
rolle. Nordmenn flest deltar i ett eller flere 
sosiale nettverk og stadig flere er veldig 
aktive. Mens det tidligere var tilstrekkelig å 
kommunisere bedriftsnyheter via en offisiell 
pressemelding som forhåpentligvis fikk 
spalteplass i en papiravis, har ordskiftet i stor 
grad blitt desentralisert og demokratisert, 
takket være Internett, smarttelefoner og 

sosiale nettverk. Samtidig leser færre av oss 
papiraviser, noe som har resultert i fallende 
annonseinntekter og påfølgende frafall av 
journalister. For bedrifter som tar eierskap 
til kommunikasjonen i egne kanaler er 
dette en mulighet, for andre en utfordring. 
Fellesnevneren er at ledere må forstå de 
endringene som har inntruffet – ikke bare i 
forhold til medielandskapet, men i forhold 
til kommunikasjon generelt, sier Nygård-
Hansen.  

– God kommunikasjon kan bidra til å skape 
ønsket endring. Gjennom økt kjennskap 
og kunnskap skapes gode holdninger og 

handlinger. Avfallsbransjen er avhengig av 
kommunikasjon og kampanjer som påvirker 
folks holdninger, derfor er det veldig viktig at 
man har god kunnskap og forståelse om hvor 
holdningsskapende kommunikasjon finner 
sted, og det er ikke nødvendigvis i samme 
grad som tidligere i aviser og på TV.

Sosiale medier og spesielt Facebook er 
viden brukt og til så mangt. Kampen om 
oppmerksomheten har aldri vært større og 
det er både tids- og ressursmessig krevende 
å nå frem. Det må alle være klar over, ikke 
minst lederne som sitter på midler og 
ressurser, sier Nygård-Hansen.

– Kommunikasjon i alle kanaler

I foredraget «Hva har 
ledelse, kommunikasjon 
og sosiale medeier til 
felles» vil   Hans Petter 
Nygård Hansen dele sin 
kunnskap med Avfalls
konferansens deltagere 
i den siste plenumsesjo
nen onsdag 14. mai. 
Foto Kjartan Haugan.
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 Neuenhauser Stjernesikt 

 For sortering av aske, bark, jord, matjord, 
kompost, matavfall, trevirke, skogsflis og 
klebrige / fuktige masse 

 2 og 3 fraksjon   

 God kapasitet og brukervennlig 

 Optisk båndvekt 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Øke maskineffektiviteten 

Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

Fordi  vi bryr oss!! 

I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Neuenhauser Flipflowsikt 

 For sortering av aske, gips, glas, sand, 
grus 

 Høy kapasitet på fine og fuktige masser 
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Vekter og veiesystemer

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

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

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

Scaleit – din totalleverandør av vekter og veiesystemer.

createurene.no

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

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

Scaleit er Norges største leverandør av vekter 
og veiesystemer til avfalls- og miljøbransjen.
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Marit Breivik (59) har høstet 
mye heder og ære på håndball
banen. Damen spilte selv 139 
landskamper, men det er først 
og fremst for de 15 årene som 
en lavmælt og inkluderende 
landslagstrener det norske folk 
elsker henne for. 

Breivik holder avslutningsforedraget på 
årets avfallskonferanse, under tittelen 
«Team som metode for å skape resultater». 
Hun bør vite hva hun snakker om, håndball-
jentene tok ikke mindre enn 13 internasjo-
nale medaljer i hennes trenertid. For dette er 
hun kåret til «Årets trener» hele fire ganger, 
og utnevnt til ridder av St. Olavs orden.

Hva har hun så å si til avfallsbransjen? 
– Jeg gleder meg til å møte både ledere og 
ansatte i avfallsbransjen. Dere gjør en svært 
viktig jobb og hvis jeg kan bidra til å inspirere 
noen av dere ville det glede meg, sier Marit 
Breivik. 

Det stilles i blant spørsmål ved om 
sportslige prestasjoner har noen over-

føringsverdi til samfunnet ellers. Men Breivik 
utfordrer toppidrettsverdenens tradisjonelle 
metoder med sin inkluderende og pedago-
giske lederstil. Hun er opptatt av å synlig-
gjøre kunnskapen hos støtteapparatet og 
i spillergruppen. Og god innsikt i spillernes 
egne opplevelser danner grunnlaget for en 
mer helhetlig tenking.

 Dette står i kontrast til toppidrettens 

tradisjonelle tenkning, der treneren gjerne 
blir sett på som eksperten med nøkkelen 
til utøvernes suksess, og der det gjerne er 
svært mye fokus på fysisk form og teknisk 
kunnskap.

Marit Breivik er i dag assisterende 
toppidrettssjef for Olympiatoppen og 
hovedcoach for lagidretter. Hun er opprin-
nelig utdannet lærer.

Kunsten å gjøre andre gode
Marit Breivik har 
høstet større 
suksess enn 
noen andre 
norske trenere 
– uten å heve 
stemmen.

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no



Informasjon til innbyggeren på mobilen
	 •	Gratis-app	for	innbyggeren
	 •	Tømmekalender	med	varsling
	 •	Returpunkter	i	kart
	 •	 Sorteringsinformasjon
	 •	Avfallspark	/	Miljøstasjon
	 •	Automatisk	oppdaterte	data

min renovasjon

Ta	kontakt	med	oss	for	mere	informasjon
Norkart	AS,	Postboks	145,	Løkketangen	20A,	1300	Sandvika
Telefon:	67	55	14	00,		info@norkart.no,	www.norkart.no

iOSAndroid

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	arbeidsoppgaver.

EffEktivt kommunikasjon 
mEd rEnovatørEn 

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

Forvaltning.
•	 KOMTEK	Slamtømmer	Felt	gir		

full	kontroll.



FARLIG AVFALL

– Avvikene i farlig 
avfallsbransjen har 
vært for høye. Målet 
var en nedgang, men 
resultatet etter fjorårets 
tilsynsaksjon var en 
økning. Et søkelys på 
tilsynsordningen ble 
dermed et naturlig tema 
på Avfall Norges farlig 
avfallseminar.

Av Line Venn

Det sier Avfall Norges fagansvarlige Malin 
Granlund. Hun registrerer imidlertid en liten 
nedgang i påmeldingen andre året seminaret 
holdes, men er likevel godt fornøyd med 54 
frammøtte. 

MER KOMPETANSE OG OPPLÆRING
Miljømyndighetene forventer at bransjen 
lukker avvik permanent gjennom systematisk 
internkontrollarbeid. Gjengangeren på semi-
naret var at dette bare kan gjøres med økt 
kompetanse og opplæring. Ulike erfaringer 
med tilsynsordningen og forslag til forbed-
ringer ble drøftet.

– SPURV MED KANONER
I innlegg om hvordan tilsynene oppleves, 
kom det fram frustrasjon rundt tidsbruk og 
overdreven grundighet. Dessuten oppleves 
tvangsmulkt på 50.000 kroner som en 
misbrukt trussel og et overdrevent virke-
middel i en del tilfeller.

Leif Magne Hjelseng, administrerende 
direktør ved IRIS Salten IKS, opplever at 
myndighetene skyter spurv med kanoner 
når de bruker mellom 6 og 7 ukeverk for å 
avdekke 5 små avvik. – Det koster for mye 
når selskapet allerede har et ISO-system som 
ivaretar mye av sikkerheten rundt farlig avfall, 
mener Hjelseng. Han syns at myndighetene 
heller bør spisse tilsynet dit de vet det fins 
avvik og forbedringspotensiale. I den forbind-
else stiller han spørsmål ved om det hersker 
en oppfatning av at tidsbruken ikke er så 
farlig når det er innbyggerne som betaler?

DÅRLIG OPPFØLGING
Hjelseng delte enda en frustrasjon.

– Vi har i følge loven rett på reduksjon i 
tilsynsgebyret når vi er ISO-sertifisert, 
nettopp for at myndighetene skal skjønne at 
de bør bruke mindre tid på oss. Da vi klaget 
inn gebyret, ble vi avkrevd svar innen 14 
dager hvis vi ikke skulle få tvangsmulkt. Men 
mens vi svarte dagen etter, måtte vi vente 
vinter og vår på tilsvar. Det burde da være 
tidskrav på svar fra myndighetene også, sa 
en lite imponert Hjelseng. 

TVANGSMULKT NØDVENDIG?
Håkon Grepstad, daglig leder ved Sunnfjord 
Miljøverk IKS, uttrykte også frustrasjon 
over regelen om tvangsmulkt. – Jeg regis-
trerer i nyhetene at barnevernet trues med 
tvangsmulkt for brudd på behandlingstida, 
for gjentatte ganger ikke å ha behandlet en 
barnevernsak. Er et av våre påståtte avvik 
like alvorlig som dette? spør han. Grepstad 
opplevde også motbør da Myrmel Bruk, som 
drifter gjenvinningsstasjonene for Sunnfjord 
Miljøverk, henvendte seg til fylkesmannen for 
et møte etter tilsynet. – Da ble det meddelt 
at det ikke drives saksbehandling på møter 
og at klage må fremmes for å ta saken videre. 
Dette skaper dårlig dialog mellom avfallssel-
skapet og fylkesmannen, og det trenger vi 
ikke, mener Grepstad.

NÆRINGS- ELLER 
HUSHOLDNINGSAVFALL?
Grepstad kritiserte også tilsynets teoretiske 
tilnærming til «det vanskelige skillet mellom 
næring og husholdningsavfall», som han 
opplever utfordrende å etterleve i praksis.  
– Totalt sett opplevde jeg at kontrollører 
hadde stor tro på egen vurdering og skjønn 

og resultatet ble et varsel om inntil seks 
ganger 50.000 kroner i mulkt. Men hva er 
viktigst; å samle inn farlig avfall eller å føye 
kontrollørs vurdering ukritisk? Jeg mener 
det er viktig at vi som avfallsselskap ligger 
der kurvene mellom teori og mulig praksis 
møtes, sa Grepstad, som ikke kan beskyldes 
for å føye seg ukritisk. – MEN; vi trenger også 
kontroller og et spark i ræva, innrømmet han.

UBRUKELIG STATISTIKK
At det kan være utfordrende å ta imot farlig 
avfall og skille mellom husholdningsavfall og 
næringsavfall vitnet imidlertid statistikkene 
til Erik Wormstrand fra COWI om. Han kunne 
bekrefte at rapporteringen på dette er svært 
usikker. – Vi registrerer at det er store varia-
sjoner mellom kommunene i kontroll av hvor-
vidt noe er næringsavfall eller ikke. Mengden 
farlig avfall fra husholdningene varierer fra 
10 kg pr innbygger i Buskerud til 0,7 kg i 
Aust-Agder, mens landsgjennomsnittet er 
3,3 kg. Dette indikerer at statistikken ikke 
er riktig og at det er store forskjeller på hva 
som tas imot og hva som registreres, påpeker 
Wormstrand, som ønsker seg mer ensartede 
regler for rapporteringen, slik at statistikken 
kan bli mer nyttig. 

Kritikk mot tilsynsordningen 

Leif Magne Hjelseng fra IRIS var kritisk til at miljø
myndighetene bruker ukevis på å avdekke en håndfull 
ubetydelige avvik.

Håkon Grepstad fra Sunnfjord Miljøverk mente over
dreven bruk av tvangsmulkt skaper dårlig samarbeids
klima mellom miljømyndigheter og mottaker av farlig 
avfall.
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Vil du vite mer, besøk vår stand under
Avfallskonferansen! Delta også i vår 
konkurranse hvor du kan vinne en iPad!

Nyhet! Vi har utvidet vårt 
sortiment med smarte 
kildesorteringsløsninger 
for storhusholdning.

www.biobagworld.com

BioBag International AS 
www.biobagworld.com

Adresse: BioBag International AS  |  Hovsveien 8, N-1831 Askim  |  Tlf.: 69 88 85 90  |  Faks: 69 88 85 99  |  E-mail: post@biobagworld.com

CLeAN & GReeN



FARLIG AVFALL

– Fremtidens miljøstasjon

Invigning i september 2012

2014-04-02
Sida 5

Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholms stad, inviger 
prototypen på ÅVC Bromma

Insidan

2014-04-02
Sida 6

Ulla Hamilton, byråd i Stockholm, innvier den nye selvbetjente 
miljøstasjonen ved Bromma i Stockholm.

Inne i miljøstasjonen blir kassene stående med innhold til 
miljøstasjonen gir beskjed om at den er full.

Det er hva Magnus Broman 
kaller Stockholm kommunes 
nyutviklete og ubetjente 
mottak for farlig avfall. 
Løsningen ble presentert for 
deltakerne på Farligavfall
seminaret på Gardermoen.

Av Line Venn

Utgangspunktet for utviklingsarbeidet i 
Stockholm er at dagens miljøstasjoner ikke 
er sikre nok, at tilgjengeligheten må økes og 
at det må bli enklere å kvitte seg med farlig 
avfall. – Målet var at miljøstasjonen skal være 
tilgjengelig for alle og at systemet skulle 
være enkelt og sikkert. Derfor har vi satset 
på en kasseløsning, forklarer, Broman.

Avfallet leveres i kasser gjennom en luke 

fra utsiden. Kassen forsvinner før neste 
kunde leverer sitt avfall i ny kasse. – Slik 
blir leveringen sikker og ingen kan plukke 

i andres avfall etterpå, påpeker Broman, 
som innrømmer at systemet krever litt 
forsortering fra kundenes side.

– Systemet er helt automatisert, ingen 
kan gå inn og ingen kan hente avfall ut. Når 
alt ligger i kasser, blandes ikke avfallet og 
ting havner ikke på golvet. Skulle det mot 
formodning oppstå brann, har vi installert 
pulverbombe i taket. Stasjonen er også 
utstyrt med full eksplosjonssikkerhet, 
forklarer Broman, som føler seg helt trygg på 
den nye løsningen.

«Fremtidens miljøstasjon» har kostet 
680.000 svenske kroner å utvikle. 54 kunder 
bruker den i dag og stasjonen sender selv 
en tekstmelding når den begynner å bli 
full. – Denne stasjonen har stått ute siden 
september 2012. Nå kommer fire nye 
videreutviklete stasjoner og vi er i ferd med å 
sette det hele i produksjon, forteller Broman.

Magnus Broman er såkalt «teknisk utredare» i Stock
holm og presenterte byens nyutviklede miljøstasjon. 
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Kommuniser med 
innbyggerne via SMS og
telefonoppringing

Send en e-post ti l post@ums.no  eller les mer på www.ums.no
Over 200 kommuner bruker UMS Servicevarsling

Kommuniser med 
innbyggerne via SMS og
telefonoppringing

post@ums.no  eller les mer på www.ums.no
Over 200 kommuner bruker UMS Servicevarsling

• Marker det berørte området i kartet, 
   skriv SMS, trykk send

• Legg inn predefi nerte kjøreruter og 
   varslingsområder i kartet



Vil du vite mer? 
Møt oss på Avfallskonferansen på stand nr 74. 
Velkommen innom.

Telefon: 56 90 14 86 
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?

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet 
samles i dypbrønner som er plassbesparende og 
gir minimalt med lukt. 

AVFALLSHÅNDTERING

Telefon:  +47 64 80 29 00  
 Mail: offi ce@strombergs-plast.no

MOLOK® DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen – semi 
undergrunn. Her er kvalitet, design og 
driftssikkerhet kombinert på en helt unik 
måte. Med Molok oppbevares 60% av 
avfallet under bakken. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 
5 kubikk containere innenfor arealet av 
en standard parkeringsplass. Verdifulle 
arealer kan dermed benyttes til annet.

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 
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Undersøkelser av ulike typer plast avslører at det også i nye 
produkter finnes innslag av farlige stoffer, også miljøgifter som 
for lengst er forbudt.

Av Rolf Tore Ottesen, NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i 
forbindelse med en studentoppgave under-
søkt innholdet av sju metaller og fem organ-
iske miljøgifter i et utvalg av plastprodukter. 
Prøver av alle hovedtypene av plast ble inklu-
dert i studien. Bisfenol A ble påvist i myke og 
harde mineralvannsflasker. Kort- og mellom-
kjedede klorparafiner ble påvist i klebefilm og 
i en fleecejakke. PCB opptrer i HDPE plast og 
blyinnholdet i PVC-plast var meget høyt.

HVA ER PLAST?
Plast er syntetisk materiale bygget opp 
av hydrokarbonforbindelser dannet ved 
raffinering av råolje og naturgass. Grunnele-
mentene i ulike typer plast har betegnelsen 
monomerer. I en kjemisk reaksjon som styres 
bl.a. gjennom temperatur, trykk, lys og ulike 
tilsetningsstoffer (herdere, akseleratorer 
m.m,) kobles disse monomerene sammen til 
meget store nettverks- eller kjedeformede 
molekyler (polymerer). Typen av monomer og 
tilsetningsstoffene avgjør plastens egen-
skaper. Plastmonomerer kan være i fast form 
eller oppløst i løsemidler, som i seg selv kan 
inngå i prosessen (f.eks. styren som er både 
løsemiddel og monomer). Det finnes et meget 
stort antall forskjellige plastforbindelser som 
gjennom innblanding av forskjellige tilset-
ningsstoffer eller ved kombinasjon av andre 
plasttyper (kopolymerer), får de egenskaper 
produsenten ønsker. Samme plasttype kan 
finnes under en rekke handelsnavn.

BISFENOL A
Plastflaskene som er emballasje for mine-
ralvann og brus er laget av polyetylfatalat 
(PET). Flasker inneholder antimon og bisfenol 
A (BPA). BPA er et industrikjemikalium som 
har vært brukt i PET-flasker og i brus/
øl-bokser siden 1960 årene. Bisfenol A er 
nå forbudt å bruke i tåteflasker. Påvisning av 
antimon og bisfenol A i PET-flasker bør sann-
synligvis følges opp både med undersøkelser 
av mengden av disse stoffene i denne typen 
plast og hvor mye som lekker fra plasten og 
inn i de sterkt sure leskedrikker som selges i 
PET-flasker. 

I avfallssyklusen blir PET-flasker materi-
algjenvunnet og blir gjerne råstoff til nye 
produkter som f.eks. fleecejakker. Kjemisk 
analyse av slike jakker dokumenterer at de 
inneholder antimon og bisfenol A (BPA).

KLORPARAFINER
Plastproduktet klebefilm laget av LDPE-plast 
(Low density polyetylen) inneholder relativt 
høye konsentrasjoner av mellomklorerte 
parafiner (MCCP). Mindre mengder kortkje-
dede klorparafiner ble også påvist. Produktet 
brukes i tett kontakt med matvarer. Lekkasje 
av klorparafiner til mat bør kontrolleres. 
Industrikjemikaliet PCB ble påvist i zip-lock 
plastposer og i vanlige klare plastposer. 

TABELL 1 HOVEDGRUPPER AV PLAST OG I HVILKE PRODUKTER DISSE PLASTTYPENE BLIR BRUKT.

Plasttype Forkortelse Typiske produkter

Polyetylenftalat PET Flasker til brus og mineralvann, 
matemballasje, tepper, cord til 
bildekk

High Density Polyetylen HDPE Flasker til matvarer, løsnings-
midler og kosmetikk. Leketøy, 
bensintanker, avløpsrør

Polyvinylklorid PVC Vindusrammer, gulvbelegg, 
tapet, plater, takrenner og 
nedløp, isolasjon på ledninger, 
grammofonplater, CD-plater

Low Density Polyetylen  LDPE Klebefilm, bæreposer

Polypropylen PP Bokser til smør, yoghurt, brus-
kasser, korker, lakkerte støt-
fangere til biler

Polystyren PS Til innpakking av meieripro-
dukter, kopper, tallerkener

Annen plast Her inngår herdeplast

GJENVINNING

Miljøgifter også
i ny plast

Engangsflasker av PET på vei til gjenvinning. Disse 
inneholder ifølge undersøkelsen bisfenol A.
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I emballasje og leketøy av HDPE-plast er 
det ikke påvist SCCP og MCCP. En meget lav 
konsentrasjon av bisfenol A ble funnet i en 
av prøvene. 

PCB OG BLY
Industrikjemikaliet PCB ble forbudt i Norge i 
1980. Men HDPE plastkanner produsert lenge 
etter dette inneholder PCB både i kanne og 
lokk. Emballasje fremstilt av Polypropylen (PP) 

for meieriprodukter inneholder ikke noen av 
de undersøkte organiske miljøgifter. 

Rør av hardplast inneholder mye bly. Lave 
konsentrasjoner av SCCP og MCCP ble også 
påvist i denne plasttypen. Materialgjen-
vinning av slik plast kan føre til bly i nye plast-
produkter. I en type hardplast ble det påvist 
relativt høy konsentrasjoner av brom. Dette 
kan muligens indikerere tilstedeværelse av 
bromerte flammehemmere.

Tabell 2 Resultater fra de kjemiske analysene av 21 prøver av ulike plastmaterialer

ID Plast-type
Kommentarer

BPA SCCP MCCP PCB Br Cr Cu Pb Sb Ti Zn

1  PET Mineralvannsflasker (myke) x X X X

2 PET Mineralvannsflasker (harde) x X X

HPDE Plastkanne X

Lokk til plastkanne x

3 HDPE Grønnsåpeflaske X

4 HDPE Shampo flaske x X

5 HDPE Plast leketøy (Produsert i Kina X X

7 LDPE Bæreposer av plast w

8 LDPE Klebefilm x x

9 PP  Matemballasje for frukt og grønnsaker

10 PP Fleece jakke x x x x X

11 PP Lokk til rosinpakke X X

12 PP Matemballasje for meieriprodukter X x

15 PS Matemballasje til kjøtt x

16 PS Kopp X

17 PS Stikkontakt X x

18 PS Skrukorker til flasker X x X x

6 PVC Rør (Gul farge) X

13 PVC Koplinger til en utslagsvask X

21 PVC Rør (grå) x X

Vi presenterer nyheter 
på Avfallskonferansen i 
Trondheim 13. - 15. mai

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

Rolf Tore 
 Ottesen, 

NGU, 
fortsetter sin 

utrettelige 
jakt på 

miljøgifter.
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Avfallsdirektiv 2008/98/EC av 19. november 
2008, har en bestemmelse om nærhets-
prinsippet og et prinsipp om tilstrekkelig 
egenkapasitet i artikkel 16 («principles of 
self-sufficiency and proximity»). Prinsippet 
innebærer at blandet husholdningsavfall 
(«mixed municipal waste») i størst mulig grad 
skal håndteres i nærhet til der hvor det er 
oppstått/produsert.

IMPORT OG EKSPORT KAN 
BEGRENSES
Direktivets artikkel 16 fastslår at medlems-
statene skal etablere et nettverk av 
avfallsinstallasjoner for avfall som går til 
sluttbehandling og gjenvinning av restavfall 
fra husholdningene og lignende avfall fra 
andre produsenter, og hvor det tas hensyn til 
best anvendbar teknologi. For å oppnå dette 
fastslår direktivet at medlemsstatene kan, 
for å beskytte nettverket, begrense import 
av avfall til  energigjenvinning der dette er 
nødvendig av miljømessige grunner. I tillegg 
kan medlemsstatene begrense eksport av 
avfall i tråd med det som er nedfelt i forord-
ning om grensekryssende transport av avfall 
(Forordning  nr 1013/2006). Etter denne 
forordningen kan eksport av avfall begrenses 
av flere grunner, og det faktum at det er 
blandet husholdningsavfall er tilstrekkelig 
grunn.

STYRING AV AVFALLSSTRØMMEN
Den 12. desember 2013 avsa EU-domstolen 
en dom vedrørende tolkning av avfallsdi-
rektivet og nærhetsprinsippet i artikkel 16. 
Saken er fra Estland, men har også interesse 
for norske kommuner og avfallsselskaper, 
siden Norge er bundet av samme regelverket 
gjennom EØS-avtalen. 

Saken gjaldt spørsmål om estiske regler 
for anskaffelse av transport av avfall til 
forbrenning var i strid med EU-regelverket. 

Bakgrunnen var at en kommune i Estland 
lyste ut på anbud en kontrakt om innsamling 
og transport av blandet kommunalt avfall og 
industri- og byggavfall. En av betingelsene 
i anbudsgrunnlaget var at det kommunale 
avfallet skulle transporteres til et bestemt 
avfallsbehandlingsanlegg som befant seg 
5 km fra kommunen (Sillamäe-anlegget).  
Industri- og byggavfallet skulle transporteres 
til et bestemt avfallsbehandlingsanlegg som 
lå 25 km fra kommunen (Uikala-anlegget). 
Kommunen hadde ikke inngått kontrakt med 
noen av de aktuelle avfallsbehandlings-
anleggene.

MANGE ANLEGG 
En privat avfallsaktør reiste søksmål og 
hevdet at bestemmelsen etablerte en 
enerett for anleggene som var i strid med 
prinsippet om fri konkurranse, fri bevegelse 
av varer og tjenester, og etableringsretten. 
Blant annet ble det anført at det i Estland, 
innenfor en avstand på 260 km, er hele 11 
konkurrerende anlegg som kan behandle 
kommunalt avfall, med samme likeverdige 
teknologi som det utpekte anlegget i 
anbudet. Det ble også argumentert med at 
krav til lokal forbrenning hindret eksport av 
husholdningsavfall, siden det var flere avfall-
sanlegg i nabolandet Latvia som kunne tilby 
en tilsvarende håndtering av avfallet som det 
det lokale anlegget som var favorisert, kunne 
tilby.

KAN VELGE DET NÆRMESTE
Spørsmålet om forholdet mellom nærhets-
prinsippet og reglene om fri bevegelighet 
av varer ble forelagt EU-domstolen. Den 
slo i dommen fast i premiss 61 at et av de 
viktigste tiltakene som medlemsstatene og 
deres lokale kompetente myndigheter kan 
beslutte i medhold av avfallsdirektivet, er å 
tilstrebe en behandling av kommunalt avfall 
i det anlegg som ligger nærmest mulig det 

sted hvor det produseres, slik at transporten 
begrenses i mest mulig omfang.  

I premiss 62 og 63 slo EU-domstolen 
fast at myndighetene i medlemsstatene 
har kompetanse til å regulere og organi-
sere behandling av avfallet som definert i 
avfallsdirektivet artikkel 16 på en slik måte 
at avfallet behandles i det nærmeste egnede 
anlegget. Som følge av dette kan medlems-
statene gi kompetanse til lokale myndigheter 
på et geografisk område som anses hensikts-
messig, som igjen kan bestemme at avfallet 
håndteres på en måte som sikrer overhold-
else av forpliktelsene i artikkel 16. 

GJELDER IKKE NÆRINGSAVFALL TIL 
GJENVINNING
I følge dommen gjelder dette kun for avfall 
til sluttbehandling eller blandet avfall fra 
husholdninger eller lignende avfall fra andre 
produsenter som går til gjenvinning, og som 
er definert i artikkel 16. Industrielt avfall 
eller byggavfall som skal gå til gjenvinning 
vil være underlagt andre og strengere regler 
for når man kan begrense transport over 
landegrensene, og nærhetsprinsippet står 
ikke like sterkt her.

EU-domstolen synes her å foreta en «fra 
det mer til det mindre» slutning ved tolkning 
av avfallsdirektivet. Kan artikkel 16 i avfalls-
direktivet gi hjemmel for at medlemslandene 
kan begrense import og eksport av avfall, kan 
de også gjøre det mindre inngripende, ved 
å bestemme at avfall skal gå til nærmeste 
egnete avfallsanlegg for å begrense trans-
port av slikt avfall.  Avgjørelsen reiser en del 
spørsmål, men den illustrerer at nærhetsprin-
sippet har en stor rettslig betydning innen 
avfallssektoren. Avgjørelsen er også en sterk 
støtte til bruk av enerett innen kommunal 
avfallssektor. 

Nærhetsprinsippet 
– ny EU-domstolsavgjørelse 
støtter bruk av enerett
EUdomstolen har i en dom fra desember i fjor  gitt en kommune i 
Estland medhold i at det i anbudsutlysning er hjemmel for å styre 
eget avfall til nærmeste anlegg for sluttbehandling. Denne avgjø
relsen illustrerer at nærhetsprinsippet har stor rettslig betydning 
innen avfallssektoren. Den er også en sterk støtte til bruk av 
enerett innen kommunal avfallssektor. 

Advokat Hanne S. Torkelsen i Lynx Advokatfirma
Hanne Torkelsen i Lynx advokatfirma DA har studert 
en avgjørelse fra EUdomstolen. Den gir en estisk 
kommune medhold i at blandet avfall fra husholdning
ene kan styres til nærmeste behandlingsanlegg.



Bergen Avfall tar seg raskt og effektivt av dine 
transport- og avsetningsbehov. Vi har også  
fordelaktige forbrenningsløsninger.

Bergen Avfall er en kompetansepartner for bedrifter 
og andre virksomheter.   
• Megling av avfall
• Rådgivning ved avfallshåndtering

Uavhengig aktør og spesialist som har som hovedmål å  
effektivisere verdikjeden fra avfallsbesitter til sluttbrukermarkedet.

Strandkaien 16, 5013 Bergen, Tel: +47 55 23 20 00, email@bergenavfall.no, www.bergenavfall.no

Waste management

Sannsynligvis beste pris  
og løsning for returpapiret

Kommuner som har investert milliarder i 
ulønnsomme gjenvinningsanlegg krever nye 
reguleringer i avfallsbransjen for å hindre 
prisras og eksport til Sverige, skriver Dagens 
Næringsliv tirsdag 11. mars. 

Svenske forbrenningsanlegg har dumpet 
prisene i jakten på norsk avfall. Konse-
kvens ene er at nye norske forbrenningsan-
legg går med tap. Anleggene ble bygget på 
oppfordring fra regjeringen etter at deponi-
forbudet ble vedtatt i 2006. Når 1,3 millioner 
tonn norsk avfall eksporteres til Sverige 
hvert år går dette ut over både klima, miljø og 
norske arbeidsplasser, mener Fagforbundet. 

Siden 2006 har norske kommuner tatt 
ansvar ved å bygge nye forbrenningsanlegg 
for åtte milliarder kroner. I dag må innbyggere 
i disse kommunene betale mer for å få levert 
avfallet til sitt lokale forbrenningsanlegg, 
enn innbyggere i kommuner som ikke har 
tatt det samme ansvaret. Dette tapet må de 

kommunale selskapene ta, mener direktør 
Synnøve Bjørke hos avfallsmegleren Rekom i 
Bergen. Men det bør ikke være slik at innbyg-
gerne i kommunene som har bygd lokale 
forbrenningsanlegg blir sittende igjen med 
regningen. Her må lokalpolitikerne være  seg 
sitt ansvar bevisst. De må ta de overordnede 
grepene som må til for at avfallet forbrennes 
lokalt. 

Rapporten som Thema Consulting Group 
har utarbeidet for Avfall Norge viser at 
energiutnyttelse av restavfall i Norge er 
bedre for miljøet enn å sende det til Sverige. 
Regjeringen må ta ansvar for nasjonale og 
internasjonale klimamål om at avfall skal 
behandles så nær kilden som mulig. Det er 
et politisk ansvar å sørge for at de norske 
forbrenningsanleggene får tilførsel av avfall 
slik at de kan produsere fjernvarme på en 
klimavennlig måte. Det må også være et mål 
å unngå at store mengder søppel fraktes 

milevis langs landeveien. Det gir økte utslipp 
og svekket trafikksikkerhet. Vi ønsker ingen 
av delene.  

Fagforbundet støtter kommunene i at 
avfallsbransjen må få rammevilkår som sikrer 
at laveste pris ikke er eneste hensyn når 
avfallsressursene skal brukes. Til det er kost-
nadene for store for klima, miljø og norske 
kommuner.

Fagforbundet støtter kommunene i at avfallsbransjen må få 
ramme vilkår som sikrer at det ikke er laveste pris alene som 
 avgjør hvor avfallet skal ta veien. Til det er kostnadene for store 
for klima, miljø og norske kommuner.

Av Stein Guldbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet mener politikerne 
bør gripe inn for å stanse den omfattende eksporten 
av avfall til Sverige. 

Avfallseksporten til Sverige
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Skatteplikt for kommunale  aktører i avfallsmarkedet 
Kommuner og interkommunale 
selskaper som opererer i mark
edet med avfallstjenester ble 
fra nyttår pålagt skatteplikt for 
denne virksomheten.

Av Rolf Erik Disch og Knut Johnsen

Bakgrunnen for innføringen av skatteplikten 
er at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har sagt 
at skattefritak for kommuner kan innebære 
ulovlig offentlig støtte når kommunen driver 
avfallshåndtering som anses som økonom isk 
aktivitet i EØS-avtalens forstand. ESA mener 
det er tilfelle når kommunen håndterer 
næringsavfall og husholdningsavfall fra 
andre kommuner.

SKATTEPLIKTENS OMFANG
Fram til årsskiftet var kommuner som subjekt 
fritatt fra skatteplikt. Fritaket omfattet 
kommunale etater/avdelinger mv. eller 
kommunale foretak (KF). Det innebærer 

at kommuner, som utfører av avfallshånd-
teringstjenester i et marked utøver denne 
skattefritt, mens private aktører og kommu-
nalt eide avfallsselskaper er skattepliktige.

Men fra inntektsåret 2014 er det altså 
innført skatteplikt for kommuner. Den 
omfatter inntekter knyttet til kommunens 
avfallshåndteringstjenester som utføres i et 
marked. Det vil si at håndtering av hushold-
ningsavfall fra andre kommuner og/eller 
næringsavfall som omfatter avfall fra private 
og offentlige virksomheter/institusjoner vil 
være skattepliktig. 

Alle stadier i avfallsprosessen vil omfattes 
av skatteplikten, herunder innsamling, trans-
port, mottak, oppbevaring, behandling og 
etterkontroll. Skatteplikten vil videre gjelde 
for gjenvinning til nytt produkt som elektrisk 
energi, biogass eller fjernvarme.

Det er ikke skatteplikt for håndtering av 
husholdningsavfall fra egne innbyggere.

EGET SELSKAP?
Kommunene som vil bli skattepliktig fra og 
med 2014 må snarest mulig tenke gjennom 

hvilken konsekvens dette vil ha for avfalls-
håndteringen. Spørsmålet blir derfor blant 
annet om man skal drive denne virksomheten 
i en egen rettslig enhet, eller om den skal 
drives av kommunen gjennom et kommunalt 
foretak eller egen avdeling.

REGNSKAPSFØRING
Kommuner og kommunalt eide selskaper som 
både driver lovpålagt avfallsvirksomhet og 
næring har krav til separat regnskapsføring 
eller regnskapsoppstilling. Dette er innført for 
å sikre og dokumentere en riktig fordeling av 
inntekter og kostnader mellom skattepliktig 
og skattefri virksomhet (mellom lovpålagt/
konkurranseutsatt virksomhet), og at kryss-
subsidiering ikke finner sted.

Selvkostprinsippet for fastsettelsen av 
avfallsgebyret krever også kontroll på kost-
nadene knyttet til lovpålagte og markeds-
relaterte oppgaver.

SKATTEMESSIG INNGANGSVERDI
I forbindelse med overgang til skattepliktig 
virksomhet må det fastsettes skattemessige 

AVFALLSPOLITIKK
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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

Skatteplikt for kommunale  aktører i avfallsmarkedet 

inngangsverdier for eiendeler som skal inngå i 
den skattepliktige virksomheten. Hovedregelen 
vil være at det er kostpris ved anskaffelsen av 
driftsmiddelet som skal legges til grunn. Denne 
kostprisen reduseres med den skattemessige 
avskrivningssatsen for driftsmiddelet.

Eksempel:
Anskaffelsesår 2012 kr  100 000
Avskrivningssats 4% pr år kr 4 000

1.1/2013 IB kr  96 000
Avskrivning 4% kr 3 840
1.1 2014 IB kr 92 160  
som vil være skattemessig åpningsbalanse

Finansdepartementet åpner for at det benyttes 
markedsverdi dersom eiendelens verdi har 
endret seg siden ervervet, eller det kan være 
vanskelig å fremskaffe historisk kostpris. 

Driftsmidler som utelukkende brukes i den 

konkurranseskattepliktige delen avskrives 
på vanlig måte. Driftsmidler som brukes både 
i den skattepliktige og den skattefrie virk-
somheten, må fordeles ut fra bruken. Det bør 
derfor nedlegges et arbeid på dette området, 
slik at man får mest mulig korrekte fordel-
ingsnøkler. Finansdepartementet har varslet 
at de vil regulere disse forholdene gjennom 
forskrift. Disse vil antageligvis foreligge i 
løpet av våren.

Rolf Erik Disch(t.v.) og Knut Johnsen arbeider i Deloitte Advokatfirma AS og har lang erfaring innenfor renovasjonsbransjen. Selskapet har også spesialkompetanse innenfor 
skatt og bistår gjerne i spørsmålet om skatteplikt. 
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AVFALLSPOLITIKK

I september 2012  ga Avfall Norge ut 
rapporten «Når husholdningsavfall blir 
butikk», (rapport 04/2012). Den reiser 
spørsmål om rammene for begrepet 
husholdningsavfall. Den reiser også en rekke 
spørsmål om kommunene og de kommunale 
avfallsselskapenes styringsrett. Med dette 
som utgangspunkt utarbeidet BIR i 2013 
et notat som gjennomgår innholdet i 
husholdningsavfallsbegrepet og rammer for 
det kommunale samtykket. Innholdet i notatet 
ble presentert på Avfall Norges jusseminar 12. 
mars i år.

HVA ER HUSHOLDNINGSAVFALL?
Husholdningsavfall er definert som avfall som 
har opphav i bolig. Bolig defineres ved at den 
gir rom for hvile og anledning til matstell. 
I notatet gjennomgås de vanligste boformene 
i Norge. Det presiseres blant annet at alt avfall 
fra borettslag, eierseksjoner og lignende 
er husholdningsavfall. Dette innebærer at 
også avfall med opphav i borettslagenes, 
eierseksjonenes, mv. felleseie faller inn under 
definisjonen. Når det gjelder utleievirksomhet, 
omfattes avfall knyttet til utleiedelen. Dette 
gjelder også langtidsutleie av fritidsboliger, 
hytter, campingvogner mv.

HVA ER NÆRINGSAVFALL?
Husholdningsavfallet defineres som 
næringsavfall, dersom avfallet oppstår 
som følge av håndverksvirksomhet i 
husholdningen. Det kan imidlertid avtales at 
husholdningen skal håndtere avfallet selv. Her 
vil imidlertid Plan og bygningslovens regler, 
om avfallsplan mv, kunne virke begrensende.

Dersom husholdningsavfallet i 
utgangspunktet bare skal transporteres 
fra bolig til kommunalt mottak, endres ikke 
definisjonen. Dette vil være husholdnings-
avfall inntil det eventuelt avtales at 
eiendomsretten og ansvaret for avfallet 
overlates til transportøren.

GJENSTANDER TIL 
GJENBRUK
Gjenstander overlatt til gjenbruk, for 
eksempel hos Fretex eller loppemarked, 
omfattes ikke av avfallsbegrepet. Avfall 
fra Fretex og loppemarked er imidlertid 
næringsavfall. Det kan imidlertid vurderes om 
det skal gis dispensasjon for loppemarked i 
forhold til mottaksgebyr.
(Statsstøttereglene kan imidlertid virke 
begrensende i forhold til slik dispensasjon.)

RAMME FOR KOMMUNENES 
STYRINGSRETT
En gjennomgang – og forhåpentligvis klar-
gjøring av husholdningsavfallsbegrepet 
har vært viktig å foreta, som grunnlag for 
vurdering av rammene for kommunen og 
de kommunale selskapenes styringsrett. 
Styringsretten kommer særlig til uttrykk i 
forurensningsloven § 30 tredje ledd, andre 
setning. Der fastslås det at ingen må samle 
inn husholdningsavfall uten kommunens 
samtykke.

ULIK TILNÆRMING
Kommunenes tilnærming og behov knyttet 
til denne problemstillingen, er svært 
varierende. Notatet tar imidlertid opp 
noen grunnleggende problemstillinger, 
og peker på spørsmål som 
er relevant å diskutere ved 
etablering av rammeverk for det 
kommunale samtykke. Dette vil 
forhåpentligvis være relevant 
for de aller fleste. For eksempel 
argumenteres det for at også 
kommunale avfallsselskaper 
skal ha myndighet til å fastsette 
rammeverk for samtykke, 
følge opp med aktuelle tiltak, 
og gjøre enkeltvedtak. Videre 
pekes det på at det i stor grad er 
overlatt til kommunene å etablere 
rammeverk, herunder å fastsette 
kriterier for når samtykke skal 
gis. Ved fastsettelse av kriterier 

for kommunalt samtykke, vil det måtte 
foretas en avveining mellom kommunens 
behov og den eventuelle ulempen som 
påføres de forskjellige aktørene i markedet. 
Vurderingstema vil blant annet være i hvor 
stor grad kommunen skal gripe inn i et 
etablert marked.

Sentrale spørsmål i denne sammenhengen 
vil være om det primære formålet med 
kommunens rammeverk skal være å sikre 
oversikt og kontroll; eller om kommunene 
også skal kunne styre husholdningsavfallet til 
egne behandlingsanlegg og fastsette pris på 
behandlingstjenestene.

Krav om samtykke ble innført da 
loven ble vedtatt i 1981. Det er i denne 
sammenhengen også stilt spørsmål om 
kommunene er bundet av passivitet, dersom 
det etter 33 år innføres krav om samtykke. 

FOU-MIDLER TIL VIDERE UTREDNING
Notatet er behandlet i Avfall Norges 
jussgruppe. Avfall Norge har i vår bevilget 
FoU-midler til videre utredning. Dette arbeidet 
vil ha særlig vekt på videre utredning av 
spørsmål knyttet til de juridiske rammene 
for det kommunale samtykket. Utredningen 
skal inneholde en anbefaling om hvordan 

kommunene skal ivareta sitt ansvar, og 
forslag til rammeverk/retningslinjer. Det 
er imidlertid på det rene at kommunene 
har forskjellige behov og forutsetninger 

ved implementering av et rammeverk for 
samtykke. Utgangspunktet er derfor at 

håndtering av dette vil være mye opp til 
den enkelte kommune.

Etter jusseminaret er det 
min oppfatning at mange i 
bransjen, herunder både KS 
Bedrift og Avfall Norge, ser 

behov for en felles tilnærming til 
problemstillingen ved etablering av 

et sett normer og rammeverk.

Hvem skal få samle inn 
husholdningsavfall ?
Ifølge Forurensningsloven kan ingen samle inn husholdningsavfall uten kommunenes samtykke. 
Denne paragrafen har «sovet» i mange år, men større rift om flere fraksjoner har gjort problem
stillingen mer aktuell. Avfall Norge har tatt opp temaet og BiR har fulgt opp arbeidet. Spørsmålet 
er om dette skal være opp til den enkelte kommune, eller om det er nødvendig met et sentralt 
rammeverk.

Av Knut Scherven Roald, juridisk rådgiver BiR Privat as

Knut Scherven Roald peker på at flere ser 
behov for en felles holdning til private aktører 
som samler inn avfall fra husholdningene.
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STANDARD TRANSPORTSKRUER
Vi har utviklet STANDARD Skruer som enkelt kan settes  
sammen i ulike lengder i de mest brukte dimensjoner. 
Rotorer med eller uten sentralrør. 
Transportskruene leveres med elektrisk og hydraulisk drift.
Vi leverer også startapplikasjonene og styringssystemene du 
trenger, alt iht. kravspesifikasjoner. Enkel start/stopp eller 
frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering.

LAGERFØRTE STANDARD TRANSPORTSKRUER
Ø350mm er lagerført for hurtige leveranser. Disse kan settes   
sammen i kombinasjoner av 2 og 3 meters lengder.
U-Trau produsert i syrefast stål AISI 316.
Rotor med sentralrør i karbonstål.

Lagerført: SSC-80-350

TYPE LENGDE DIAMETER KAPASITET VINKEL

TRAU 2000/3000 U 370 0-28 m3/h 0-45 º

ROTOR 2000/3000 Ø 350 - - 

U-TRAU 

• Karbonstål S235/S355

• Rustfritt AISI 304 

• Syrefast AISI 316

RØR-TRAU

• Karbonstål S235/S355

• Rustfritt AISI 304

• Syrefast AISI 316

ROTORER

• Med eller uten sentralrør

• Karbon, rustfritt og syrefast

DRIVENHETER

• ABB

• DANFOSS Hydraulisk

• SEW

• SIEMENS

• WEG/TEM

TRANSPORTSKRUER, SKRUEPRESSER, ROTORER OG SEGMENTER 

Generell informasjon                                                        
• Lagerført Ø350mm
• Kort montasje tid
• Høy kvalitet og energieffektive          

drivenheter fra anerkjente leverandører.
• Motorer med lavt energiforbruk
• 2 og 3 meters lengder som kan settes 

sammen nesten til det uendelige
• Rotor med eller uten sentralrør
• Trau i Polyetylen, Karbon S235-355 

Rustfritt AISI 304 eller Syrefast AISI 316
• Rotorer i Karbon stål eller Hardox
• Lokk eller Gitter rister
• Galvanisert eller malt
• Systemtilpasninger

• Simmering eller pakkboks akslings-
tetning

• Opplagring med fotlager eller flenslager 
• Understøttelse eller oppheng
• ATEX sone 1 og 2 eller 21 og 22
• Motorstartere og styresystemer
• Elektrisk eller hydraulisk drift

Vi leverer også
Alle typer transportskruer tilpasset        
kundens behov, pneumatisk transport    
utstyr med trykk eller vakuum. cellesluser, 
cellematere, toveisfordelere og automa-
tiske filtre m.m. 

Kontakt oss for mer informasjon  
om våre tjenester og produkter

Vågen AS
Vågsmarka 9, 5680 Tysnes
T +47 53 43 02 00 | E vagen@vagen.no 
W www.vagen.no
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Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Unitech Systems AS.

Ta kontakt med oss på Hogia Unitech Systems AS for en uforpliktende prat 
om hvordan vi kan effektivisere din hverdag! Telefon 98 29 00 00 eller 
unitech@unitechsys.no  

           Transportplanlegging, ruteplanlegging, container/dunk 
logistikk og abonnement i et og samme system som reduserer tids- 
forbruket i administrasjonen og gir bedre kvalitetskontroll.

unitechsys.no

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker



50 |                            | nr 3 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Strenge reguleringer og flere bedrifter som prosesserer farlig 
avfall er på plass i Mexico. Likevel finner fortsatt mye av denne 
typen avfall veien rett ut i naturen.

Tekst: Tone Aguilar  Foto: Marco Aguilar

– Problemet for mange som produserer farlig 
avfall her er at de får bøter for ikke å håndtere 
det riktig, samtidig som det ikke finnes nok 
bedrifter som kan prosessere denne typen 
avfall, sier ingeniør Pablo Díaz i Pavetech, en 
bedrift som samler inn brukt olje og annet 
hydrokarbonavfall og gjenvinner dette.

Bedriften som ble grunnlagt for to år siden 
er en av de nye aktørene innen feltet. – Men 
det er fortsatt behov for flere bedrifter, 
spesielt sør i landet.  De fleste av virksom-
hetene som har tillatelse til å håndtere farlig 
avfall befinner seg nord i Mexico, sier Díaz.
Men han forstår at mange vegrer seg for å 
begi seg inn i dette markedet, da det er mye 
byråkrati og ingen subsidier. – Dessuten er 
det en betydelig konkurranse fra useriøse, 

det finnes en rekke aktører uten tillatelse 
som kjøper farlig avfall fra dem som produ-
serer dette, sier bedriftslederen.

USIKKERT OMFANG
Hvor mye farlig avfall som genereres i Mexico 
og hva som skjer med det er med andre ord 
usikkert. Det nasjonale sekretariatet for 
miljøvern og naturlige ressurser, Semarnat, 
bekrefter at de ikke har sikre tall. Ifølge 
departementets siste miljøvernrapport, 
som ble offentliggjort i fjor, genereres det 
anslagsvis to millioner tonn farlig avfall. Ved 
tusenårsskiftet var estimatet tre ganger så 
høyt, men det var i første rekke fordi gruveav-
fall og avfall fra oljeboring da ble regnet som 
farlig avfall, hvilket det i dag ikke blir.

I Mexico klassifiseres avfall i tre kategorier; 
husholdningsavfall, spesialavfall og farlig 
avfall. Spesialavfall (residuos especial) er her 
en samlebetegnelse på avfall som ikke kan 
håndteres som husholdningsavfall, men som 
samtidig ikke fyller kravene til farlig avfall 
slik som definert i teksten. Glass, batterier, 
papir, dekk og elektroniske apparater inngår i 
kategorien spesialavfall. 

Farlig avfall karakteriseres ved at det er 
etsende, brannfarlig, giftig eller reaktivt.  
– Siden dette er forurensende og skadelig for 
oss mennesker, er det bekymringsfullt at det 
ikke er mer bevissthet rundt hvordan vi bør 
behandle dette avfallet.  I Pavetech arbeider 
vi derfor også med å informere og bevisst-
gjøre avfallsprodusenter og det offentlige om 
hvor viktig det er med riktig behandling av 
avfall som er skadelig for oss mennesker og 
naturen, sier Díaz.

MYE ULOVLIG SALG
De tre vanligste behandlingsmåtene for farlig 
avfall av autoriserte aktører er forbrenning, 

Pavetech lagrer brukte oljeprodukter og det nye brenselet de fremstiller i disse tankene. Anlegget har kapasitet til å produsere 500 000 liter industribrensel i måneden.

FARLIG AVFALL

Kamp mot farlig avfall 
på avveie i Mexico
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rensing og gjenvinning, informerer det 
føderale miljøverndepartementet, Profepa. 
Ved Pavetech sitt anlegg ved Zaachila i 
den sørlige meksikanske delstaten Oaxaca, 
gjenvinnes brukte oljer og andre petroleums-
produkter. 

De som produserer denne typen avfall 
har i følge loven plikt til å sørge for at dette 
behandles forsvarlig, slik at det ikke skader 
folk, dyr, natur eller miljø. – Realiteten er at 
mange av produsentene er mest interesserte 
i at avfall av denne typen kan gi dem litt 
ekstra inntekt, beklager Díaz. – De overlater 
det derfor uten skrupler til uautoriserte 
aktører imot en liten godtgjørelse, til tross for 
at lovverket forbyr salg av farlig avfall.

– Noen av produsentene tar kontakt med 
oss først etter at de har blitt kontrollert av 
miljømyndighetene, mens andre begynner å 
få forståelse for hvor viktig det er å behandle 
dette avfallet korrekt, forteller grunnleggeren 
av Pavetech. – Når noen kontakter oss ber 
vi dem først sende prøver som vi analyserer. 
Deretter henter vi avfallet med våre tankbiler. 
Og når avfallet ankommer analyserer vi det 
på nytt, sier ingeniør Omar Cortéz, laborato-
rieansvarlig ved Pavetech. 

ALTERNATIVT BRENSEL
Deretter sorteres og lagres avfallet i vertikale 
tanker, slik at vann, leire og andre slagstoffer 
kan felles ut. Neste trinn er selve gjenvin-
ningsprosessen. – Denne tar fra to til fire 
dager, avhengig av hvor forurenset 

Pablo Díaz er inge
niør og startet be
driften Pavetech for 
to år siden. – Det var 
mange byråkratiske 
prosesser før jeg 
kunne starte opp, 
men det er godt å 
kunne bidra til litt 
mindre forurensing, 
sier han. 

››

Norcem jobber mot en 
visjon om null utslipp 
av CO2 innen 2030.
Vil din bedrift 
være med å bidra? 
Kontakt oss.
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væskene er når de kommer til oss, forklarer 
Cortéz. Han viser frem det ferdige brenselet 
som fremstilles av det farlige avfallet, det er 
spesielt egnet til industrielt bruk. Pavetech 
lager to typer drivstoff; Altrec 100 og Altrec 
200. Det produseres mest av Altrech 100, 
mens 200-versjonen er beregnet på de som 
trenger ekstra høyt energiinnhold i brenselet.

MER ØKONOMISK
Alle prosedyrene kontrolleres nøye. Den 
første tanken etter gjenvinning rommer 
5000 liter og for hver full tank, sjekker Cortéz 
at brenselet fyller alle krav. – Hvis ikke må 
det gjennom prosedyren på nytt, forteller 
gjenvinningsbedriftens leder Pablo Díaz.

En utfordring selskapet møter er at mange 
ikke stoler på det gjenvunnede brenselet.  
– Det er mye skepsis blant folk, men det hjelper 
at vi har strenge kontrollprosedyrer å vise til, og 
at vi har autorisasjon både fra sekretariatet for 
miljøvern og naturressurser, samt Miljødeparte-
mentet, Vi er dessuten blitt klassifisert som en 
100 prosent ren bedrift, sier sjefen i Pavetech. 
Og noe som kanskje hjelper enda mer, er at 
det gjenvunne drivstoffet de selger er førti 
prosent billigere enn diesel. – Utsalgsprisen fra 
oss er sju pesos pr liter, forteller Díaz, noe som 
tilsvarer rundt 3,20 NOK. 

MANGE SMÅ OG MYE FRA DE STORE
Brukt olje, som Pavetech resirkulerer, tilhører 
den nest største kategorien av farlig avfall 
i Mexico, ifølge Semarnat utgjør den drøyt 
21 %. Den største gruppen er det som kalles 

avfall i fast form, som utgjør 46 % av det 
farlige avfallet. Her inngår blant annet avfall 
fra bilbransjen, asbest og tungmetaller.  
Biologisk infisert avfall og løsemidler er de 
neste på lista med henholdsvis sju og tre 
prosent av totalen. Industriene som bidrar 
med mest farlig avfall i Mexico er kjemi-, 
metall- og bilindustrien. 

Samtidig finnes det mange små bedrifter 
som produserer farlig avfall, men de står for 
en liten andel av den totale produksjonen. 
I perioden 2004 til 2011 bidro 56% av 
bedriftene Semarnat har registrert i sin liste 
med til sammen mindre enn en prosent av 
det totalet volumet av farlig avfall. Til gjen-
gjeld produserer de største bedriftene mye, 
96% av det farlige avfallet kommer fra åtte 
prosent av bedriftene. 

– Vi mottar avfall fra alle hold, fra små verk-
steder som bidrar med 200 liter brukt olje til 
det meksikanske oljeselskap, Pemex, som gir 
oss 300 000 liter olje hver måned. Men alle 
er viktige, mange bekker små, gjør en stor å, 
sier Diaz.

– VI BØR IKKE, VI MÅ
Bedriftene som prosesserer farlig avfall i 
Mexico samler dette inn over store områder, 
noe som innebærer lange transportav-
stander. – Sikkerheten er en utfordring, 
ikke bare transporterer vi et materiale som 
er brannfarlig, giftig og etsende, men det 
er også stor fare for ran og overfall langs 
veiene, forteller Díaz. Senest i fjor ble en 
lastebil som fraktet radioaktivt avfall ranet i 

delstaten Hidalgo, noe som vakte oppmerk-
somhet i verdenspressen og stor bekymring i 
Mexico for sikkerheten rundt transporten av 
denne typen avfall. – Alle tankbilene våre har 
GPS slik at vi skal kunne lokalisere dem raskt 
hvis de skulle komme bort. Men vi tar i tillegg 
viktige forhåndsregler, som at vi aldri kjører 
på natta fordi det er da sjansen for ran er 
størst. Samtidig er det uhyre viktig at sjåfør- 
ene ikke kjører når de er for trøtte. Konse-
kvensene av en ulykke kan være store, presi-
serer Díaz. For å redusere transporten og for 
å utvide gjenvinningskapasiteten ytter ligere, 
har Pavetech planer om å åpne fabrikker i 
flere delstater. – Det er viktig at vi blir flere 
som har kapasitet og tillatelse til å håndtere 
de ulike typene farlig avfall, sier Díaz. – Jeg 
skulle ønske myndighetene la forholdene 
bedre til rette for dette, for det er ikke lenger 
snakk om at vi bør gjøre det. – Klimaendringer 
og vannmangel er de viktigste årsakene til at 
vi må sørge for at farlig avfall ikke forurenser 
mer, avslutter han. 

Pablo Díaz medgir at det er mye skepsis når det gjel
der farlig avfall.  – Spesielt naboene til anlegget vårt 
protesterte, men etter at de har besøkt oss og sett 
at vi har meget strenge sikkerhetsprosedyrer føler de 
seg tryggere, sier bedriftslederen.

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



Gi inkassojobben til en 
som kan avfallsbransjen
Kreditorforeningen har lang erfaring med inkasso- og 
fordringsadministrasjon til en rekke selskaper i avfallsbransjen.

Møt oss på stand 9 på Avfallskonferansen.

i
www.kred.no
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Det nyeste eller godt brukt? 
  Ja takk, begge deler

Redesign, lopper og gjenbruk er ikke lenger 
forbeholdt kunstnere. Moten har spredt seg 
til allmennheten. Populariteten av nettstedet 
Finn.no underbygger påstanden. Frelsesar-
meens Fretexbutikker er svært populære, det 
samme er nettbutikker som satser på brukt. 
Selv etablerte kleskjeder skjeler til brukt-

markedet og kommer med nye produkter 
med gammelt design. Nytt som ser ut som 
gammelt, er dog intet nytt. Så tidlig som 
på 80-tallet kom moten med slitte bukser. 
Allerede på kleshengeren var jeansen slitt 
og frynsete. I dag sys det opp hele kollek-
sjoner som gir seg ut for å være edel vintage. 

Slitt, hjemmelaget, godt brukt og redesign blomstrer opp som en 
fornuftig antimote. Dette til tross, – det totale tekstilforbruket 

øker stadig.             Tekst: Marte Østmoe

Begrepet omfatter tøy av en viss klasse, 
merke og historie. Ny vintage er derfor i seg 
selv en motsetning, men selger likevel. 

Nye kopier av det gamle skrider frem på 
catwalken og designere tyvlåner gjenbruks-
produktenes image og filosofi. Ønsker du å 
gi uttrykk for å tenke miljø, men ikke gidder å 
grave og plukke i kassene på loppemarkedet, 
kan du i prinsippet heller besøke ditt nærmeste 
shoppingsenter. Med andre ord, forbrukerens 
miljøprofil kan like godt være kjøpt og betalt og 
dertil forurensende og miljøfiendtlig.  

BOMULL I ØRENE
Tekstilbransjen er verdens nest største miljø-
synder. Mye tyder likevel på at forbrukeren har 
puttet bomull i ørene og ikke bryr seg. En vanlig 
norsk familie hadde i år 2000 et klesbudsjett 
på 16 278 kroner. Ti år senere har det økt med 
45% til 23 618 kroner. En stor andel av klærne 
består av bomull og ifølge forsker Ingun Grim-
stad Klepp ved Statens institutt for forbruks-
forskning (Sifi), er bomullstøy det aller verste 
for miljøet. Allerede på plantestadiet utmerker 
bomullsproduksjonen seg som en versting. 
Store mengder sprøytemiddel blir benyttet, 
planten legger beslag på store landbruksarealer 
og trenger dertil mye vann. De negative konse-
kvensene preger både naturen og menneskene 
som jobber i alle ledd av prosessen. I tillegg 
kommer miljøbelastninger i produksjon og 
transport. Klepp understreker også at bomulls-
plagg vaskes ofte og derfor har kort levetid. 

EKTE GAMMELT
Når gjenbruk og gamle klær blir en trend, er det 
nærliggende å tro at forbruket av nytt tøy går 
ned. Prognosene går imidlertid andre veien. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) og miljostatus.
no rapporterer at forbruket av tekstiler stadig 
er oppadgående, samtidig som mengden 
tekstilavfall i hver husholdning er dalende. 

Hvordan kan dette forklares? Gjenbruks-
moten kan være et svar. Redesign kan få litt 
av æren for at klærne lever lengre. Rapporten 
«Potensiale for økt materialgjenvinning av 
tekstilavfall og andre avfallstyper», skrevet 
for Klima -og forurensningsdirektoratet, 
(Klif) i 2012, viser at innsamling og gjenbruk 
av klær i vårt samfunn er en godt etablert 
beskjeftigelse og at det årlig eksporteres 4,2 
kg brukte tekstiler per innbygger, mens det 
totalt kasseres 10,6 kg pr innbygger (SSB). 
På den annen side viser tallene at mellom 1/4 
og 1/3 av det som blir kastet i restavfallet 
faktisk kunne vært gjenbrukt.

Jenny Skavlan er 
opptatt av redesign og 
brukte klær, og stiller 
opp som frontfigur for 
Fretex. Om dette har re
dusert hennes innkjøp 
av nye klær vites ikke.
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ER DET TANKEN SOM TELLER? 
Interessen for brukt tøy øker, men potensi-
alet utnyttes altså ikke maksimalt. Hvordan 
kan det ha seg at brukt brukes mer, men 
at higet etter noe nytt likevel stadig øker? 
Samtidig som vi øker forbruket av gammelt 
øker vi også forbruket av nytt! Arild Herm-
stad, leder av miljøorganisasjonen Fremtiden 
i våre hender, bekrefter dette og peker 
på vestens voksende klesforbruk. Bedre 
avfallshåndtering og resirkulering vil ikke løse 
problemet, mener han, det er selve forbruket 
som må ned! Ettersom Norge nesten ikke har 
noen innenlands produksjon av klær, vokser 
importen i takt med hvor mye vi kjøper – og vi 
kjøper stadig mer. I følge SSB, ble det impor-
tert 37 300 tonn klær i Norge i 1990, i dag 
nærmer det seg 90 000 tonn.  I boka Shop-
pingfree debatterer Irna Lee dette dilemmaet. 
Hva hjelper det å stoppe å kjøpe, lappe gamle 
klær og kjøpe gammelt, når prognosene går 
andre veien? Lee har selv opparbeidet seg en 
dårlig samvittighet ved de fleste innkjøp. 

– Hvis flere og flere får en dårlig følelse av 
å kjøpe ting, er det en stor trussel mot det 
kommersielle kjøret, kommenterer Arild Herm-
stad. Også Inger G. Klepp fra Sifi, synes tanken 
er god: – Kjøpestopp i seg selv vil neppe ha 
stor effekt, men det har en viktig symbolverdi 
fordi det kan få folk til å tenke annerledes. 

Den 20 mars i år åpnet «En slags butikk» i Grensen i Oslo. Dette er 
et nytt utspill fra Finn.no, en butikk basert på gamle ting og klær. 
Butikken ble populær fra dag en.

Kurven viser import av klær og mengden tekstilavfall fra norske 
husholdninger. Gjenbruk og loppistrend er altså ikke nok, forbruket 
og dermed den miljøfiendtlige tekstilproduksjonen øker stadig. 
Kilde: www.miljøstatus.no

››

Kostnadsfri levering 
av tomme spann

Å levere inn tomme og tørre 
spann fra maling, lakk og 
lim kan gjøres på en rekke 
mottakssteder over hele 
landet. Tomme spann er ikke 
farlig avfall, og kan derfor 
leveres kostnadsfritt. 

De returnerte spannene blir 
gjenvunnet som plast og 
metall i hvert sitt system.

tomtogtort.no 

Se tomtogtort.no 
på PC og mobil 
for en komplett 

oversikt over 
mottakssteder.

tomtogtort.no



GJENVINNING

NYTT ER NYTT
Skal man tro trendene, er gammelt det nye 
nye. For ikke lenge siden åpnet Finn.no en 
splitter ny butikk, basert på gamle ting. 
Konseptet kalles «En slags butikk». Under 
åpningen 20. mars fikk butikken 4000 
gjester. Siden selskapets oppstart i 2004 
har nettstedet hatt en økning på 1 566 248 
salgsannonser. Finn.no har ingen oversikt 
over omsetningen disse har avstedkommet, 
siden dette er kundens private kjøp. Frelses-
armeens bruktbutikker Fretex, kan derimot 
vise til omsetningsøkning fra 104 millioner i 
2003 til 162 millioner i 2013. Brukt er billig 
og gjenbruk er trendy, men til tross for dette 
er klær den største utgiftsposten for dagens 
ungdom. 

PUTER UNDER ARMENE
Det ligger innbakt i selve definisjonen av ordet 
«mote» at dette handler om det nyeste nye. 
Problemet er at utskiftningene stadig går 
hurtigere. Produksjonen må skje raskere, indus-
trien forurenser mer og forbruket går opp. 

Statistikken viser en økende interesse 
for brukt tøy og mengden tekstilavfall har 
flatet ut. Men når forbruket samtidig stiger 
blir det misvisende å påstå at vi er inne i en 
miljøbølge preget av bevisste forbrukere. 
Blir så lopper, gjenbruk og redesign stående 

som tom oppvisning av antimote? Kokes 
vintage ned til symbolplagg som gir et 
skinnhellig bilde av eieren? Blir kanskje kjolen 
kun benyttet en eneste gang, for så å bli 
hengende i et walk in closet sammen med 
et andre dusin kjoler? Kjoler som, ut fra et 

miljøperspektiv, er en av de verste elevene 
i klassen? Innkjøpet av noe gammelt kan 
faktisk ende opp som en katalysator for 
innkjøp av noe nytt. Med den gamle sofaen 
fra Finn, må resten av stua piffes opp! Løp og 
kjøp; Nye gardiner, puter og strass! 

Blant varene i «En slags butikk» er et bredt utvalg av pent brukte brudekjoler.

GPMIII med kran på tak
MF300 også med tømming av 660l.

Beholder i det lille kammeret.

Salg Reservedeler: Support   
Gunnar +47 901 74 210  Stefan +46 480 42 7426 • Magnus +46 480 42 7427 Johan +46 480 42 7457

Kontakt oss:

www.geesinknorba.com/se
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Fax 0480-427401

NORBA! Ledende i fremtids utvikling



Maskinleverandør – I industriens tjeneste...

AVFALLSKVERNER

BALLEPRESSER
FOR AVFALL, PAPP, PAPIR

 

VINDSIKT OG

TRANSPORTØRER

VIBROSIKTER

Vi ser frem til å treffe gamle og nye kunder på 
Avfallskonferansen 2014 – Stand 140/141!

Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139
Adr.: Strømmveien 266, 3060 Svelvik
E-mail: post@svelvikmaskin.no
Web: www.svelvikmaskin.no



Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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

21. mai Årsmøte NFFA Asker NFFA Roar Hansen, tlf. 924 33 582

3. juni Komposteringskurs - nytt Drammen, Lindum Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

3. juni Seminar om tyske 
avfallsleverandører Oslo Kongressenter Norsk-Tysk 

Handelskammer

Hanne Marit Grønning Strand

4. juni Byggavfall, kurs Kristiansand COWI gmk@cowi.no

5. juni Miljøkartlegging, kurs Kristiansand COWI gmk@cowi.no

11. juni Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no

18. juni Byggavfall, kurs Oslo, Helsfyr COWI gmk@cowi.no

19. juni Miljøkartlegging, kurs Oslo, Helsfyr COWI gmk@cowi.no

18-19. sept. Farlig avfall 2014 Haugesund NFFA, Norsas www.farligavfallskonferansen.no

14. oktober Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no

28. oktober Høstmøtet Oslo Avfall Norge Karin.halvoren@avfallnorge.no

2. desember Grunnkurs farlig avfall Asker NFFA post@nffa.no
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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.

Tlf. 22 12 82 16
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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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Kampanje og 
høyt hår 
LOOP kjører som kjent årets kampanje 
om miljø farlig avfall.  Den topper seg med 
«Høythår dagen» den 24. mai. Marianne 
Holen  banket inn slagordene på Farligavfall 
seminaret på Gardermoen.

Av Line Venn

Marianne Holen vil være høyere på håret under kampanjedagen 24. mai.

– «Hvordan du bruker 
hårsprayen er opp til deg, hvor 
du kaster sprayboksen angår 
oss alle!» Slik lyder slagordet i 
kampanjen og dette kan brukes 
om mange produkter. Marianne 
Holen viste også fram andre 
appeller fra kampanjen: «Hjelp 
oss å gjøre landet vårt mindre 
giftig. Miljøgifter fins i mer enn 
du tror, husk å sortere riktig!» 
heter det blant annet.

– Målgruppen for kampanjen 
er husholdninger med barn. Der 
fins det mange duppeditter 
og småelektronikk, forteller 
prosjektleder Marianne Holen i 
LOOP. Synliggjøringen inne-
bærer blant annet reklame på 
TV og kino, brosjyrer, t-skjorter, 
bærenett til å frakte småelek-
tronikk i og bokser til å samle 
batterier i.

Det siste skal hjelpe folk å bli 
flinkere til på sortere.

– Systemet på kjøkkenbenken 
avgjør ofte om folk sorterer 
eller ikke. Havner batteriene på 
benken, kan de fort gå videre 
i en skuff og til slutt er folk så 
lei av å se dem ligge der at de 

havner i restavfallet likevel. Det 
ønsker vi jo ikke. Derfor har vi 
laget en batteriboks som folk 
kan samle og bringe batteriene 
i til gjenvinningsstasjon eller til 
butikken, forklarer Holen om et 
av kampanjestuntene.

Hun oppfordrer dessuten 
aktører i bransjen til å bruke 
materiell som ligger på LOOPs 
hjemmesider til PR og mediear-
beid. – Der har vi lagt faktastoff 
som kan brukes til pressemel-
dinger, som stoff til journalister 
eller til egne hjemmesider, 
forteller Holen. Hun lover dess-
uten mer produktspesifikke 
pressemeldinger i løpet av året, 
for eksempel om skismøring. 

Kampanjen skal markeres 24. 
mai med et skikkelig PR-stunt. 
– Da skal vi ha «Høyt-hår-
dagen» hvor vi bruker hårspray 
til å lage en morsom vinkling 
på vårt alvorlige arbeid. Da blir 
det opp til kommunene og de 
lokale renovasjonsselskapene 
å bruke denne anledningen til 
å skape oppmerksomhet rundt 
kampanjen, avslutter Holen. 



� Miljøfarlige bygningsmaterialer 
ved rivning og renovering av bygg

� Forurenset jord i forbindelse 
med gravearbeider

� Deponering eller gjenbruk av 
masser

� Utslipp til luft og vann

� Luktutslipp

� Miljøskadelige stoffer i arbeidsmiljøet

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

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

www.molab.no

Vi tilbyr 

rådgivning
innen miljøutfordringer,
som for eksempel:
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Gravelastere til BiR
Rosendal Maskin har 
levert to maskiner 
til BiR, av typen JCB 
4CX WasteMaster, 
som skal brukes på 
gjenvinningssta-
sjoner. Markedet for 
gravelastere, eller 
traktorgravere som 
mange fortsatt kaller 
disse, har ligget 
brakk siden 8-tonns 
gravemaskiner kom 
til Norge. Men nå har 
maskinene utviklet 
seg og de frem-
står som allsidige 
redskapsbærere. 
Gravelasterne skal 

primært brukes til å komprimere avfallet i de forskjellige kontainerne, men 
også til intern transport av kontainere. Med støttebein som har 40 centi-
meter ekstra løftehøyde og støttebein på løfteaggregatet blir maskinen 
egnet til å komprimere i avfallscontainere som dette. Graveaggregatet 
bak har ved hjelp av det forsterkede utskyvbare leddet ni meters rekke-
vidde, heter det. – Komprimeringen her på Ravnanger Renovasjonsanlegg 
har tidligere skjedd ved hjelp av teleskoplaster som har stått side om side 
med publikum for å jobbe. Nå kan all håndtering av kontainerne skje fra 
det nederste nivået, vekk fra publikum, med de klare HMS-fordeler det 
innebærer.  Ved å komprimere kontainerne mer, vil vi kunne laste mer 
i hver kontainer og dermed spare inn på transporten, forklarer  Erlend 
Brekke, driftsplanlegger i BIR,

Født i dødens triangel
«Se Napoli og dø» utbrøt Goethe i sin tid, bergtatt av den skjønne 
provinsen sør i Italia. «Drikk vannet i Napoli og dø» heter det i dag, etter 
flere tiår med illegal dumping av giftig industriavfall i området. Barn og 
unge betaler nå prisen for mafiaens skjødesløse jakt på profitt, og føler 
seg forlatt av myndighetene.

De siste 20 årene har forekomsten av kreftsvulster i Campania økt 
dramatisk, med henholdsvis 40 prosent hos kvinner og 47 hos menn. 
Hissige kreftformer som forskningen i mange tilfeller ikke har sett maken 
til, tar nå livet av stadig flere barn i området. Årsaken er at de er født og 
oppvokst midt i en livsfarlig søppelhaug fylt med industriavfall. Problemet 
er at denne søppeldyngen er usynlig. Blendet av de mange søppelkrisene 
med husholdningsavfall som har hopet seg opp i Napolis gater og ført til 
overskrifter verden rundt, har de færreste av innbyggerne vært klar over 
den virkelige trusselen; De ti millioner tonnene med kjemisk industriavfall 
som er blitt dumpet i Campania i over 20 år, skal vi tro miljøvernorganisa-
sjonen Legambientes estimater. De anslår at mafiaen har tjent over 150 
milliarder kroner i året på å få avfallet til å «forsvinne».

nrk.no 04.05

«Avfallspakke» til nye 
Europapolitikere

Europakommisjonen har jobbet i lengere tid med revisjon av avfallspo-
litikken. De har også jobbet med å utvikle gode verktøy for å få gjen-
nomført politikken. Denne politikkpakken er døpt ”ressurseffektivitet og 
kretsløpsøkonomi”. Den har vært varslet i lenger tid, men siste opplysning 
KS Bedrift har fått fra Europakommisjonen er at ”avfallspakken” lanseres 
etter valgene i slutten av mai. Kanskje vil den lanseres i forbindelse med 
”Grønn uke” som arrangeres i EU i uken rundt 5. juni - verdens miljødag. 
Det er også mulig at kommisjonen velger å vente til etter sommeren. 
Uansett er det den nyvalgte kommisæren og det nye parlamentet som 
får oppgaven med å gjennomføre høringer og vedta politikken for årene 
fremover. 
Marin forsøpling er et av de områdene som EU ønsker å få gjort mye med. 
Et annet tema kommisjonen har jobbet med er utvikling av det utvidede 
produsentansvar. Det siste året har det vært pekt på viktigheten av at 
produsentene får ansvar i hele produktets livsløp, det vil også si i den 
fasen der man kan forebygge avfall og dersom produktet kastes feil og 
det forsøples. 

KS Bedrift 25.03

Slapp å evakuere etter søppelbrann
Giftig røyk fra brann i 200 tonn plast førte til at politiet og brannvesenet 
vurderte om de måtte evakuere folk i nærheten av et industriområde 
i Sørum kommune på Romerike i går kveld. Hele søndag ettermiddag 
jobbet brannvesenet med å få kontroll på flammene, etter at det brøt 
ut brann i en konteiner hos gjenvinningsbedriften Stena Metall AS på 
Frogner i Akershus. Den giftige røyken fra brannen kunne sees fra store 
deler av Romerike og helt fra Oslo. Konteineren som sto i brann inneholdt 
en del kretskort, opplyser gjenvinningsbedriften. Kretskortene inneholder 
en del plast, og gir derfor fra seg mye røyk når de brenner. 

Gjenvinningsbedriften har hatt egne folk på stedet, som har holdt vakt 
natt til mandag. De passer på at brannen ikke blusser opp igjen, opplyser 
politiet.

Da det startet å brenne spredte flammene seg til et område med flis 
og trevirke. – Foreløpig er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen. 
Slukningsarbeidet har tatt tid fordi det er et stort område med lager av 
avfall, sier Hallås.

NRK Østlandssendingen 05.05

Den nye JCB WasteMaster er lang i beina til å være en 
gravelaster.
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Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Dynamisk fordonsvåg
» Obegränsad fordonsvikt

» Obegränsad fordonslängd

» Obegränsat antal axlar

» Väg utan att stanna!
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AMCS Wånelid AB, Smedstorpsgatan 10, SE-532 37 Skara, Sweden
T: +46 (0)511 305 00     E: sales@amcswanelid.com     W: www.amcswanelid.com

AMCSWÅNELID

Besök oss i modul 27 
på avfallskonferansen

Aluminiumproduksjon på 
50 millioner tonn
Verdensproduksjonen for aluminium nærmer seg 50 millioner tonn. Norge 
produserte i 2013 1,2 millioner tonn, tilsvarende 2,5 prosent av verdens-
produksjonen. Det siste året har verdensproduksjonen økt med 2,5 millioner 
tonn, hvorav Kinas produksjon har økt med to millioner tonn. Det er tall fra 
International Aluminium Institute (IAI) som viser dette. Det siste året har alu-
miniumsproduksjonen i Europa vært uendret, men siden 2008 har produksjon 
i Europa gått ned med 1,1 million tonn (nedgang på 24 %). Fra toppnivået 
før finanskrisen har verdensproduksjonen økt med ti millioner tonn, i samme 
periode som ¼ av Europas produksjon er nedlagt. I Norge er Søderbergan-
legg ene i Høyanger, Årdal og Karmøy lagt ned de fem siste årene, uten at det 
er gjort investeringer i ny kapasitet. I tillegg har det vært redusert produksjon 
ved noen av verkene siden finanskrisen. Men Norge er fortsatt det landet i 
Europa med største produksjon av aluminium, foran Island.

Norsk Industri 25.04

EU-länderna ska halvera sin förbrukning 
av plastpåsar fram til 2017
EU-länderna kan komma att bli tvingade att minska förbrukningen av plast-
påsar med 50% fram till 2017 och 80% fram till år 2019 jamfört med idag, 
efter et beslut i EU-parlamentet. Efter EU-valet innleds förhandlingarna mellan 
parlamentet och ministerrådet om den slutliga lagstiftningen. 

I fortsättningen bör därför inga plastpåser delas ut gratis i butiker, frånsett 
de allra tunnaste som används för att förpacka färskvaror. 

539 ledamoter röstade för forslaget, 51 mot och 72 lade ner sina röster. 
Hur minskningen av plastpåserna skal gå till är doch upp till medlemsländerna 
att avgöra.

100 miljarder plastpåsar förbrukas årligen inom EU. Förbrukningen varierar 
kraftig mellan länderna. I Polen, Portugal och Slovakien används 466 per 
person och år, i Sverige ca 100. 
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Frode Hagen i Batteriretur får leke med 
de store gutta.

Batteriretur med i 
internasjonal arbeidsgruppe
– Jeg opplever et økt fokus 
på kvalitetssikring i avfall-
strømmen ned mot gjennvin-
ning! Slik oppsummerer daglig 
leder i Batteriretur, Frode 
Hagen, deltakelsen på den 
sjette World Lead Conference i 
Bulgaria 26 og 27 mars. 

Batteriretur var i godt 
selskap på konferansen, her 
deltok tungvektere som  Exide, 
CHR Metals, London Metal 
Exchange, KCM 2000 AD, 
Boliden, Eurobat, The Starlit 
Group, Bejing General Research 
Institute of Mining & Metal-
lurgy. 
At Batteriretur deltok sammen 
med de ledende, store 
aktørene er et uttrykk for den 
posisjon Batteriretur nå har internasjonalt. Daglig leder i Batte-
riretur, Frode Hagen, holdt en egen innledning og var i tillegg 
moderator for en av paneldebattene. – Det var et sterkt fokus 
mot sikkerhet i avfallstrømmen, det å være sikker på at rett 
teknologi kommer til rett verk. Når det ikke skjer er det farlig. Ny 
energi og høyere energi kommer mer og mer og dette skaper 
nye utfordringer, sier Hagen. Et konkret resultat av konferansen 
er at Batteriretur og Frode Hagen ble invitert inn i en global 
arbeidsgruppe sammen med de store aktørene i bransjen.

Batteriretur 15.04 



VASKEANLEGG FOR AVFALLSBEHOLDERE
- HØY EFFEKTIVITET - TIDSBESPARENEDE

- JEVN OG GOD VASKEKVALITET

- MILJØBESKYTTENDE - REDUSERT VANNFORBRUK

- ENKEL BETJENING - FORBEDRER ARBEIDSMILJØET

- KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

UNOTECH AS
e-mai l: johnny@unotech.no – T lf.:+47 916 43 580

w w w.uno tech.no
SALG – SERVICE - LEIE

Stabilt gjennom vinteren
Prisen på papir har falt litt på grunn av styrket euro. Metaller og skrapjern har krabbet 
seg litt oppover igjen i løpet av de siste to månedene. For de øvrige avfallsbaserte 
råvarene er det små endringer.

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddelin-
dustri 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. 

 

GLASS- OG 
METALLGJENVINNING
I følge Syklus samles det nå inn 
65 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er en 
returprosent på 90. Det samles 
inn også inn rundt 5 000 tonn 
metallemballasje, og det er en 
returprosent på 67 prosent. 
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 og Glava hvor 
det produseres skumglass og 
isolasjonsmatter. 

TREVIRKE
Prisen på brenselfraksjoner 
har vært stabilt lav gjennom 
vinteren og er det fortsatt. 
Regjeringen fjernet fra nyttår 
en støtteordning for uttak av 
energivirke fra skogen, og dette 
kan muligens gi bedre avsetning 
for returtreflis neste vinter. Men 
det norske markedet styres i stor 
grad av det svenske, og her er 
det fortsatt rikelig tilgang. Ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten er prisen nå 36 
øre pr kWh for pellets levert i bulk. 
For trebriketter er prisen 21 øre 
pr kWh i fulle lass fritt opplastet. 
Prisen på ren flis har falt 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. Flis produsert 
av hogstavfall (GROT) omsettes 
for 17 øre pr kWh. 

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.

PAPIR OG PAPP
Prisene på resirkulert papir har i 
følge EUWID vært relativt stabile 
i første kvartal 2014, prisene i 
euro har variert +/- 2 %. På grunn 
av en styrket euro har prisen i 
norskekroner falt litt. Prisene på 
bølgepapp var i mars på rundt 
NOK 670 kr/tonn. Hvit rotasjon 
var om lag 1400 kr per tonn og 
for blandet papir var prisen i mars 
på rundt kr 980 per tonn.
  

TEKSTILER
Resirkulering av tekstiler 
er internasjonalt et aktuelt 
tema. Det vil for første gang 
2.juni 2014, bli arrangert et 
internasjonalt toppmøte i 
Florida (ITRS) der alle de store 
aktørene i den internasjonale 
tekstilgjenvinningsindustrien, 
non-profit organisasjoner og 
offentlige etater vil samles for 
å diskutere industritrender, 
bekymringer og fremvoksende 
markeder. ITRS vil ha fokus på 
resirkulering, spesielt brukte klær 
og tekstiler.

H&M har annonsert 
lanseringen av sin første 
kolleksjon med klær laget av 
resirkulerte tekstilfibre som de 
har samlet inn i sine butikker. 
Kolleksjonen består av denim- 
jeans og jakker som inneholder 
20 prosent resirkulert bomull.

PLASTEMBALLASJE
Grønt Punkt har offentliggjort 
årsrapporten for 2013. 
Totalt ble det samlet inn 156 
862 tonn plastemballasje 
fra husholdning og næring. 
90 prosent av norske 
husholdninger er tilknyttet 
en innsamlingsordning for 
plastemballasje. Det ble samlet 
inn nesten 91 000 tonn plast 
fra husholdningene. Om lag 94 
prosent gikk til gjenvinning, 
men kun 25 prosent ble 
materialgjenvunnet. Fra næring 
ble det samlet inn rundt 65 
tonn plastemballasje hvor 56,8 
prosent ble materialgjenvunnet. 
Det har vært en økning i 
innsamling av EPS og hardplast. 
Totalt ble det samlet inn rundt 
8600 tonn EPS hvor 35,3 
prosent ble materialgjenvunnet.

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. Fra 7.mars har prisen 
på aluminium økt fra 10301 til 
NOK 10797 den 28.april. Også 
bly har hatt en prisøkning til 
NOK 12 741. Kobber og sink 
derimot har hatt prisnedgang i 
denne perioden. Prisene på LME 
(omregnet til NOK) per tonn 
kobber er 40 679 kroner og for 
sink er prisen 12 363 kroner per 
tonn.

Prisen for skrapjern har steget 
noe fra mars, pr 30.april er prisen 
1275 kroner per tonn. 
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Magien i gjenvinning

Syklus har kjørt en kampanje I TV, 
på kino og i aviser under navnet 
«magi i hverdagen». – Tanken er at 
publikum skal få øynene opp for 
det fantastiske i at tom glass- og 
metallemballasje kan gjenoppstå 
som fullverdige produkter. Dermed 
fokuseres det på at kildesortering 
representerer en verdiskaping og 

ikke bare er en metode for å kvitte 
seg med avfall. Den enkleste måten 
å fortelle dette på er å vise en 
emballasjeenhet som blir til noe 
nytt, og det er det kampanjen gjør 
under mottoet «alle kan trylle» , 
sier Kjell Håkon Helgesen, direktør 
i Syklus. 

Han forteller videre at responsen 

på denne kampanjen har vært 
meget god, og at han har god tro på 
at fjorårets rekordstore innsamling 
av glass- og metallemballasje 
vil bli slått i år. I 2013 kom 
hele 68 000 tonn emballasje 
inn til behandlingsanlegget i 
Fredrikstad, hvorav 5000 tonn var 
metallemballasje. 
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Alle kan trylle, fordi all glass- og 
metallemballasje du leverer til 
gjenvinning blir råmaterialer til 
nye, fine ting. Takk for at du tryller!
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