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Tid for nytenkning
Etableringen av de såkalte materialselskapene og produsentansvaret 
for ulike emballasjefraksjoner kom for snart 20 år siden, som en direkte 
følge av daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsens håndfaste 
trusler om å ilegge en statlig avgift, dersom bransjen ikke tok ansvar 
selv. Og truslene virket, innsamling og gjenvinning av emballasje kom på 
plass og har uten tvil vært lokomotiv for materialgjenvinningen her til 
lands. Det kan også være verdt å minne om at kommunenes medvirkning 
ble tatt for gitt og at det var lite snakk om full kostnadsdekning for 
denne. 

Men mye har skjedd siden da, deponiene er ikke lenger noe 
alternativ for dette avfallet, og politikerne klarte likevel ikke motstå 
fristelsen til å ilegge avgift for deler av emballasjen. Sist ut er den 
famøse poseavgiften, et resultat 
av en gedigen hestehandel under 
budsjettforhandlingene som ingen nå vil 
ta ansvaret for.

Samtidig ser vi at andelen av 
avfallet som går til materialgjenvinning 
har stagnert, mens kostnadene til 
separat innsamling/utsortering  av 
emballasjefraksjonene har gått i været. 
Det virker vanskelig og i hvert fall dyrt å 
få opp materialgjenvinningen vesentlig 
bare ved hjelp av av emballasjen. Og 
sammenblandingen av avgiftstilpasning 
og reelle miljøtiltak kan fort lede til 
vektlegging av tiltak som verken 
er kostnadseffektive eller spesielt 
miljøvennlige.

Produsentansvaret er et viktig virkemiddel i avfallspolitikken og har 
uten tvil kommet for å bli. Spesielt egnet er det for fraksjoner som 
inneholder farlige stoffer, krever demontering før gjenvinning eller av 
andre grunner bør tas ut av avfallsstrømmen og gis separat behandling. 
Emballasjeavfallet har ingen slike egenskaper og det er rett og slett 
ikke mulig å gi publikum en miljøbegrunnet forklaring på hvorfor et 
yoghurtbeger bør sendes til materialgjenvinning, mens en defekt 
hagestol skal gå i «brennbart».

Det er sikkert i overkant optimistisk, men det bør likevel være lov 
til å drømme om at en politiker med litt innflytelse gidder å sette seg 
inn i dette problemkomplekset og kommer opp med noen forslag til 
endringer. Om det fortsatt er et mål at materialgjenvinningen skal øke i 
dette landet må det settes mål for hvert enkelt materialslag, uavhengig 
av om materialet brukes til emballasje eller ikke. 

Klima- og miljøministeren ga uttrykk for alvor begynner å haste da hun 
ble overrakt klimapanelets femte hovedrapport (se side 30). En rimelig 
konsekvens blir da at symbolpolitikken legges på hylla til fordel for de 
mest kostnadseffektive klimatiltakene. 
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 “
Det er ikke mulig å 
forklare publikum 
hvorfor et yoghurtbeger 
bør sendes til 
materialgjenvinning, 
mens en defekt 
hagestol skal gå i 
«brennbart».
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NYHETER

Det er selvfølgelig et paradoks at det første 
statsbudsjettet Siv Jensen har det fulle 
ansvaret for inneholder en splitter ny avgift 
som har potensiale til å irritere mange hver 
eneste dag. Noe stort bidrag til en «enklere 
hverdag for folk flest», som er Fremskritts-
partiets motto, kan man knapt si at avgiften 
er. Vi ser da også nå at ingen av de involverte 
vil ta æren for at denne såkalte miljøavgiften 
ble en del av budsjettforliket. Men både 
Venstre og Kr.F. hadde poseavgiften med 
i sine alternative budsjettforslag. Og som 
støttepartier for regjeringen må man 
– i motsetning til som opposisjonsparti 
– faktisk ta høyde for at alternativet som 
presenteres kan bli tatt på alvor. 

VILLE HA FORBUD
Men de kan altså trøste seg med å være i 
godt selskap. Den forrige 
som gikk løs på plastposene 
var som en del husker den 
rødgrønne bistands- og 
miljøminister Erik Solheim. 
I 2008 ville han ha utredet 
intet mindre enn et forbud 
mot plastposer, men dette 
ble skutt temmelig effektivt 
ned av daværende SFT, som 
i en rapport fastslo at plast-
posene ikke utgjorde noe 
miljøproblem, men tvert imot 
var en viktig forutsetning for et velfunger -
ende avfallssystem. Ifølge rapporten ble hele 
60% av plastposene brukt om igjen til avfall, 
mens 22% ble brukt til å frakte panteflasker 
og -bokser til butikken. Et forbud gir jo dess-
uten heller ingen penger i statskassa. 

HØYRE-FORSLAG
Noe mindre kjent – og i hvert fall 
ikke kringkastet i dag – er det at Høyre ved 
flere anledninger har tatt til orde for avgifts-
belegging av posene. I 2009 frontet davær-
ende miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup 
en slik avgift og lot seg villig avbilde med de 
forhatte posene. Og i alle det daværende 
opposisjonspartiets alternative statsbudsjett 
fra 2010 til 2012 ligger det inne en plastpo-
seavgift på en krone pr pose. 

Nå har partiet altså fått viljen sin og vel så 
det, uten at det har utløst noe jubelbrus.  Fra 
15. mars neste år avgiftsbelegges posene 
med 1 krone og 50 øre, om ikke alt bråket 
fører til en kuvending. Da må det i så fall 

skaffes en milliard kroner på 
annen måte.

BEKYMRING I BRANSJEN
Spesielt avisa VG har tatt 
sterke ord i bruk i sin omtale 
av avgiften, og karakteriserer 
på lederplass forslaget som 
en «spypose», bare egnet til 
å skape politikerforakt. Avisa 
har også ringt rundt til flere av 
landets renovasjonsselskaper, 
som frykter at avgiften vil føre 

til mer løst avfall i dunkene og mindre gjen-
vinning. Oslo har som kjent basert sitt nye og 
kostbare avfallssystem på at restavfallet skal 
leveres i godt gjenknyttede bæreposer og 
her er man naturlig nok bekymret.  – Dette vil 
medføre økt feilsortering i anleggene samt 
minske kvaliteten på sortert avfall, heter det 

i et internt notat som Oslo Ren 
skal ha vært pessimistiske nok til å 

utarbeide allerede i april.

GOD EU-POLITIKK
Som et bakteppe for hele saken ligger 

EU-kommisjonens ufortrødne arbeid 
med å redusere plastforurensning. Innenfor 
EU distribueres det ifølge kommisjonen rundt 
100 milliarder plastposer årlig, hundre ganger 
så mange som i Norge. Flesteparten av disse 
er av en tynnere type som er lite egnet til 
avfallshåndtering, og restriksjoner på bruken 
framholdes som et viktig tiltak, blant annet  
i arbeidet mot marin forsøpling. Så selv om 
det ikke blir lagt skjul på at avgiftens primære 
formål er å saldere statsbudsjettet og finan-
siere støttepartienes gode formål, kan den 
med en viss velvilje iføres et grønnskjær.

ALT BLIR SOM FØR
Det har tidligere vist seg – for eksempel da 
bomringen rundt Oslo ble etablert – at når 
den første irritasjonen over en upopulær 
endring har lagt seg faller folk tilbake til sine 
gamle vaner. Vår spådom er at forbruket av 
bæreposer vil gå noe ned, men at de fleste 
fortsatt vil dra såpass mange poser til huset 
at restavfallet vil få plass oppi dem. Avfalls-
systemet vil neppe bryte sammen.  Så kan de 
– eller vi – som allerede handler med bag eller 
ryggsekk i stedet glede oss over at vi ikke 
bare reduserer forbruket  av fossilt råstoff 
med en symbolsk mengde, men også kan 
spare noen hundringser i året på det. “

… man må som 
støtteparti faktisk 
ta høyde for at 
alternativet som 
presenteres kan 
bli tatt på alvor. 

Politiske kommentarer og humorister av 
ymse slag har virkelig boltret seg etter at de 
langvarige budsjettforhandlingene mellom 
regjeringen og de såkalte støttepartiene 
resulterte i en avgift på bæreposer av plast 
og papir på kr 1, 50 pr stk. Men ser vi litt 
tilbake har politikere fra høyst ulike parti-
er talt varmt for denne avgiften, for ikke 
å snakke om EU-kommisjonen.

Kommentar: Johs. Bjørndal

VG har i sitt raseri over 
poseavgiften blant annet 

frisket opp reklameplakaten for 
den gamle norske filmen «Tante 

Pose» med en ny rolleliste.

Plastposeavgiften – ingen ny 
oppfinnelse
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INNSAMLING

Rapporten er basert på tall fra 28 regionale avfallsselskaper 
for 2013, som til sammen dekker 154 kommuner med totalt 
2,7 millioner innbyggere. Selskapene deltar i Avfall Norges 
benchmarking, denne gruppen består av mange større 
selskaper, et bra utvalg av mellomstore og noen få små. 
Analysen er gjort ved å beregne virksomhetenes marginal-
kostnader for alle de syv renovasjonsaktivitetene som bench-
markingen omfatter. Disse er oppsamlingssystem, innsamling, 
gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, behandling, kunder & 
service og støtte. Kostnaden er beregnet etter to alternative 
kostnadsmodeller, både marginalkostnad for den enkelte 
fraksjon og totalkostnad der fraksjonen også dekker ”sin del” 
av de faste kostnadene. Marginalkostnaden er et uttrykk 
for hvilken besparelse man hadde hatt ved å la fraksjonen 
følge restavfallet, Og siden ingen av fraksjonene utgjør noen 
stor del av total avfallsmengde (se tabell under) er marginal-
kostnaden det mest interessante tallet. 

Den resulterende fraksjonskostnaden varierer som stolpe-
diagrammet til høyre viser betydelig fra virksomhet til virk-
somhet, på grunn av ulike renovasjonsløsninger og varierende 
utsorteringsgrad og rammebetingelser. Men det framholdes 
i rapporten at middelverdiene like fullt gir et godt uttrykk for 
de reelle merkostnadene. 

Som nevnt ble en lignende øvelse gjort for to år siden, basert på 
benchmarkingen fra 2011, den gang deltok 23 avfallsselskaper. En 
sammenligning av resultatene viser en viss kostnadsøkning for plast, 
en reduksjon for papp og papir og en klar økning for glass, uten at 
disse forskjellene er forsøkt forklart i rapporten. 

Marginale enhetskostnader for separat håndtering av ulike fraksjoner i 2011 og 
2013.

Som i forrige rapport anser forfatteren Erland Eggen fra Energidata 
enhetskostnadene som forsiktig anslått. Dette underbygges med 
at det neppe er de minst effektive virksomhetene som prioriterer 
objektiv resultatmåling og dermed er med i benchmarkingen. I tillegg 
framholdes at analysene er basert på forenklede modeller av kost-
nadsdriverne der bare de viktigste er hensyntatt.

Store kostnadsvariasjoner
Energidata har på nytt beregnet 
de kommunale avfallsselskapenes 
 kostnader til innsamling av kilde-
sorterte fraksjoner som faller inn 
under produsentansvaret.  Rapporten 
avdekker store variasjoner selska p-
ene i mellom og som tidligere er det 
henteordninger for plast som koster 
mest pr tonn.

Av Johs. Bjørndal

Kostnaden til separat innsamling og 
håndtering av plast fra husholdningene 

varierer ifølge rapporten med flere tusen 
kroner pr tonn.

Kostnader for utsortering av gjenvinningsfraksjoner 11 
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3 ANALYSE 

Renovasjonsordningene for de 28 virksomhetene som er med i analysen varierer betydelig som 
vist i tabell 3 og i figur 8. 

 

 
tabell 3. Virksomheter i analysen (separat fraksjon) fordelt på opplegg for håndtering 
(henteordning) og andel av behandlet mengde pr. avfallstype 

 

Figur 8 viser hvordan håndtert avfallsmengde fordeler seg på noen fraksjoner. Det fremgår at 
de utsorterte fraksjonene utgjør under halvparten av samlet mengde. Figur 9 viser hvordan 
fraksjonskostnadene er fordelt. Kostnadsandelene refererer til marginale kostnader påløpt i 
aktivitetene oppsamling, innsamling, gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, behandling, 
kunder & service og støtte som beskrevet i forrige avsnitt (beregningsmetode 1). Når vi 
sammenholder figur 9 og 10, fremgår det at selv om de marginale enhetskostnadene er høye for 
enkelte fraksjoner, betyr det lite for de samlede kostnadene fordi mengdene er små.  

 

Det fremgår også at variasjonen i marginale enhetskostnader er betydelig. Dette skyldes blant 
annet varierende renovasjonsordninger; fra bare mottak på gjenvinningsstasjon, via henting på 
returpunkter til henting hos kunde. Ulike behandlingsmetoder, varierende kostnadseffektivitet 
og særlig stor forskjell i rammebetingelser spiller også inn. Noe av variasjonen kan også skyldes 
unøyaktigheter i fordelingen av håndterte mengder mellom innsamling og mottak på gjen-
vinningsstasjoner og i kostnadsfordelingen mellom aktiviteter.  Det er imidlertid ingen tegn på 
at det foreligger systematiske feilrapportering, og middelverdiene bør derfor gi en god 
indikasjon på det faktiske kostnadsnivået for gruppen av virksomheter. 

andel av behandlet mengde
Avfallstyper/ gjenvinningsfraksjoner min middel maks
Plastemballasje 27 25 0,0 % 1,6 % 4,2 %
Papir, papp, kartong og drikkekartong 28 28 3,0 % 12,2 % 21,5 %
Glass og metallemballasje 27 25 0,0 % 2,3 % 4,1 %
Våtorganisk 19 19 0,0 % 7,8 % 30,7 %
Farlig avfall 28 8 0,4 % 2,1 % 3,4 %

hente-
ordning

separat 
fraksjon

Kostnader for utsortering av gjenvinningsfraksjoner 13 
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Figur 10. Marginale fraksjonskostnader for tre gjenvinningsfraksjoner (enhetskostnader) for 
virksomheter med henteordning.  

 

 

Plastemballasje. 

Figur 11 viser hvordan marginalkostnadene for håndtering av plastemballasje som en separat 
fraksjon varierer fra virksomhet til virksomhet, og hvordan de fordeler seg mellom 
renovasjonsaktivitetene.  

 
Figur 11. Marginal enhetskostnad for håndtering og behandling av plastemballasje som 
separat fraksjon. 

 

middel 28 renovasjonsvirksomheter 2013

m
ar

gi
na

lk
os

tn
. p

r. 
to

nn
 m

/ h
en

te
or

dn
in

g

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000
Plastemballasje
Papir, papp, kartong og drikkekartong
Glass og metallemballasje

middel 28 renovasjonsvirksomheter 2013

m
ar

gi
na

lk
os

tn
. p

r. 
to

nn

-3 000

-1 000

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000
oppsamlingssyst.
innsamling
gjenv.stasjoner
sentralsortering
behandling (marginal*)
kunde og støtte

 

 

 

Rapport nr: 
6/2014 

Dato:  
30.10.2014 

Revidert: Rev. dato: 

Distribusjon: 
Fri 

ISSN: 
 

ISBN: 
82-8035-005-5 

Tittel:  
Kostnader for utsortering av gjenvinningsfraksjoner 

Oppdragsgiver:  
Avfall Norge 

Kontaktperson: 
Roy Ulvang 

Forfatter(e): 
Erland Eggen 

Medforfatter(e): 

Oppdragstaker: 
Energidata Consulting a/s 

Prosjektleder: 
 

Emneord:  
Utvidet produsentansvar, plastemballasje, 
drikkekartong, emballasjekartong, glassemballasje, 
metallemballasje, innsamling, gjenvinning 

Subject word:  
Extended producer responsibility, plastic 
packaging, cardboard packaging, glas packaging, 
metal packaging, waste collection, recycling  

Sammendrag: 

En analyse av kostnadene forbundet med separat håndtering av gjenvinningsfraksjonene 
plastemballasje, papir/papp/drikkekartong og glass- og metallemballasje er foretatt for 28 
regionale renovasjonsvirksomheter for året 2013. Analysen er gjort ved å beregne 
virksomhetenes marginalkostnad i alle de syv renovasjonsaktivitetene oppsamlingssystem, 
innsamling, gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, behandling, kunder & service og støtte. 
Den resulterende ”fraksjonskostnaden” (se tabell) varierer betydelig fra virksomhet til 
virksomhet på grunn av ulike renovasjonsløsninger og varierende utsorteringsgrad og 
rammebetingelser. Kostnaden er beregnet etter to alternative kostnadsmodeller, og resultatene 
gir et godt utgangspunkt for å bedømme hvilke fraksjonspriser som må til for å gi virksomhetene 
kostnadsdekning. 
 

 

 

Godkjent av: 
Henrik Lystad  

Dato: 
30.10.2014 

Sign: 
 

avfallsfraksjon kr/tonn kr/tonn
2011 2013

plastemballasje 1397 1468
papir/papp/kartong 440 311
glass og metallemballasje 826 1323
viser median merkost i 2013 og 2011 ved å håndtere fraksjonen separat fremfor 
som en del av restavfallet

Virksomheter i analysen (separat fraksjon) fordelt på opplegg for håndte-
ring (henteordning) og andel av behandlet mengde pr. avfallstype 

Marginale fraksjonskostnader for tre gjenvinningsfraksjoner (enhetskostnader) for 
virksomheter med henteordning.  
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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?

Som noen vil huske endte 
forrige runde med slike 
forhandlinger med brudd 
sommeren 2013. Glass- og 
metallinnsamlingen har 
likevel fortsatt, Syklus 
sendte ut et tilbud til 
kommunene der godtgjø-
relsen er 400 kroner pr 
tonn, økende til 420 kroner 
i 2015 og til 440 kroner 
i 2016. I tillegg tilbys en 
transportstøtte på 50 
kroner pr tonn til Vestlandet 
og Trøndelag. I Nord-Norge 
er denne større, 207 kroner 
pr tonn i Nordland, 393 
kroner pr tonn i Troms 
og 484 kroner pr tonn i 
Finnmark. 

Kontrakten ledsages av en 
kvalitetsveileder, der det på 
forsiden står at den er utar-
beidet i samarbeid med Avfall 
Norge. Siden innholdet i den var 
en del av forhandlingene som 
ble brutt har dette også vakt 
irritasjon. Her framgår det blant 
annet at objekter større enn 160 
mm i diameter medfører trekk, 
det samme gjør nedknusing av 
flaskene. Dersom densiteten i 
materialet er større enn 450 kg 
pr m³ medfører det 25% reduk-
sjon av prisen, om densiteten 
er større enn 550 kg pr m³ kan 
leveranse avvises. Det samme 
gjelder dersom lasset inneholder 
mer enn 1 kg sand, grus eller 
betongrester. Ved avvisning 
blir forsendelsen restavfall og 
leverandøren må dekke alle 
kostnader til videretransport og 
levering. 

Direktør Kjell Håkon Helgesen 
i Syklus ønsker verken å dramati-
sere situasjonen eller tjuvstarte 

forhandlingene i Kretsløpet. 
Han konstaterer at kommunene 
fortsetter å levere glass- og 
metallemballasje som tidligere 
og at mange også har inngått 
avtale direkte med Syklus. – At 
det er diskusjon om betingels-
 ene er bare naturlig og ikke noe 
nytt. Forhåpentligvis kommer 
vi fram til en løsning som både 
vi og kommune-Norge kan leve 
med. Og kvaliteten på inngående 
vare er avgjørende for at vi skal 
klare å produsere noe av verdi 
av disse fraksjonene. Det er bra 
at vi har et gjenvinningsanlegg 
for glass- og metallemballasje i 
Norge og slipper å sende disse 
fraksjonene til utlandet for 
behandling, sier Helgesen. 

(se også debattinnlegg side 
38-39)

Kommunene vil 
ha bedre betalt
Kommunene er lite fornøyd med betalingen re-
turselskapene tilbyr for de utsorterte fraksjon-
ene. Blant annet har enkelte kommuner nektet 
å fornye avtalene om leveranser av glass og 
metall, og over nyttår starter nye forhandlinger 
mellom Avfall Norge og Syklus.

Direktør Kjell Håkon Helgesen i 
Syklus håper og tror at de vil komme 
til enighet med kommunene om nye 
avtaler for leveranser av glass- og 
metallemballasje. 
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NYHET

Ervik forteller at bransjen, importører og 
produsenter av EE-produkter i lengre tid har 
vært misfornøyde med vederlagene de må 
betale til Grønt Punkt Norge (GPN) for bruk 
av emballasje. Derfor fikk Elretur i oppgave 
fra bransjeforeningen Elektronikkbransjen å 
se på sjablongen for EE-produkter.

– Vi har kunder som reagerer på at embal-
lasjevederlaget er like stort eller til og med 
større enn miljøgebyret for selve produktet, 
sier han. Misnøyen dreier seg ikke bare om 
størrelsen på emballasjevederlagene til 
GPN (for tiden 115 øre pr kg for plast og 
37 øre pr kg for kartong), men sjablongen 
som benyttes for å regne ut emballasje-
mengden, sier Ervik. 

– Grønt Punkt Norge bruker en seks år 
gammel sjablong, og både produktene og 
emballasjen har endret seg mye siden da. 
Vi har nedlagt mye arbeid og involvert en 
tredjepart til å veie emballasjen på en stor 
mengde EE-produkter det siste halvåret. 
Dette har avslørt at det er betydelige feil i 
emballasjemengdene, altså i den sjablongen 
som i dag benyttes av Grønt Punkt på 
EE-produkter. Dette har vi har tatt opp 
med Grønt Punkt Norge. Vi har også tilbudt 
vårt materiale for utarbeidelse av en ny 
og riktigere sjablong, men har ikke møtt 
interesse for dialog eller forståelse. Derfor 
tilbyr vi nå alle våre medlemmer at vi kan 
ta hånd om emballasjen for dem, i tillegg 
til batteriene og EE-produktene vi allerede 
ivaretar.  Produsentansvaret for emballasje 
er en frivillig ordning i Norge, men det 
er mange som ønsker å ta sitt miljø- og 
samfunnsansvar – og bidra i en ordning hvor 
også emballasje samles inn og gjenvinnes, 
sier Ervik.

Ordningen sjøsettes allerede fra 
årsskiftet og Ervik oppfordrer Elretur-med-
lemmer som har avtale med GPN om å 
fristille seg fra disse så raskt som mulig, 
for å kunne sammenligne med Elreturs 
kommende tilbud. Så vidt Kretsløpet forstår 
dreier det seg om 3-400 selskaper, som i 
dag betaler 4-5 millioner kroner til sammen 
i emballasjevederlag.  – De som ikke har 

tegnet en avtale anmoder vi om å avvente 
et tilbud fra Elretur. Vi vil ha et tilbud på 
plass til alle som ønsker det fra januar 
2015, sier Ervik som tror denne nyord-
ningen vil kunne få med mange som i dag 
ikke har avtale med GPN. 

Han mener også at importører som 
går inn på denne nye ordningen fortsatt 
kan miljømerke sin emballasje. – Mye av 
emballasjen som importeres sammen 
med EE-produktene er allerede merket 
med et kjent merke – Grønt Punkt®.  Det 
vil ikke være et problem at dette merket 
står på emballasjen – selv om man ikke 
lengre er tilknyttet GPN. Varemerket kan 
benyttes av kunder i returordninger som 
rapporterer årlig til Miljødirektoratet, slik 
det står beskrevet i Grønt Punkt Norges 
Regler for medlemskap. Elretur vil også 
rapportere til Miljø direktoratet på vegne av 
våre egne emballasje kunder, og spørsmålet 
om rapportering er allerede tatt opp med 
Miljødirektoratet, sier han. 

Elretur blir returselskap for 
emballasje også
– Etter resultatløs dialog med Grønt Punkt Norge vil vi nå selv 
ta produsentansvaret for innsamling og gjenvinning av embal-
lasjen for våre kunder. Det vil gi riktig pris for våre medlemmer, 
sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Av Johs. Bjørndal

– Håper på like vilkår
– Jeg håper Elretur får de samme 

forpliktelser som oss slik at konkur-

ranse kan skje på like vilkår, sier 

direktør Jaana Røine i Grønt Punkt 

Norge når Kretsløpet ber om en 

 kommentar til Elreturs avgjørelse. 

For øvrig viser hun til pressemeldin-

gen gjengitt under.

Grønt Punkt Norge AS ble i forrige uke 
kjent med at Elretur ønsker å etablere eget 
produsentansvarssystem for emballasje, og 
at de oppfordrer sine medlemmer å si opp 
avtalen med Grønt Punkt. Frem til i høst 
hadde alle EE-selskapene samarbeidsavtale 
med Grønt Punkt, noe som sikret enkel 
rapportering av emballasjen. Denne avtalen 
har Elretur nå sagt opp, mens RENAS, ERP 
Norway og Elsirk fortsetter samarbeidet.

Grønt Punkts retursystem tar ansvar for all 
emballasje som havner både i næringsliv og 
hos forbruker. Grønt Punkts retursystem er 
landsdekkende. For de avfallstypene Grønt 
Punkt drifter, hentes husholdningsavfallet 
fritt opplastet over hele landet. Grønt Punkt 
oppfyller de forpliktelser et forsvarlig pro-
dusentansvarssystem har, i tillegg, utføres 
oppgavene som optimeringsarbeid, kommu-
nikasjonsaktiviteter og holdningsskapende 
arbeid på skoler og i barnehager. 

Siden Elretur ikke har sitt retursystem for 
emballasje klart, er det uvisst hvordan det 
vil tilfredsstille kriteriene for lovlig bruk av 
Grønt Punkt-symbolet. I samarbeid med våre 
advokater og i dialog med våre søsterselska-
per i Europa vil vi, så snart Elreturs system 
er skissert, avgjøre om vilkårene for bruk av 
Grønt Punkt-symbolet er oppfylt.

I pressemeldingen fra Elretur får man 
forståelse av at det har vært prøvd å komme 
til en enighet om avtale. Beregningsme-
todikken til Grønt Punkt har alltid vært 
åpen, og alle interesserte medlemmer har 
vært invitert til samarbeid for å rette opp 
unøyaktigheter. Noen av Elreturs kunder 
ønsket ikke et slikt samarbeid, og valgte 
heller å utvikle en egen beregning. Grønt 
Punkt har ikke fått innsikt i dette bereg-
ningsgrunnlaget. Et samarbeid om riktigst 
mulig grunnlag for medlemmer/kunder i alle 
EE-selskapene har dermed ikke vært mulig å 
oppnå. Grønt Punkt beklager dette da vi har 
som ufravikelig verdi at alle medlemmer skal 
behandles likt.

– Elreturs medlemmer er lei av å betale vederlag for 
større emballasjemengder enn de faktisk bruker, sier 
direktør Stig Ervik i Elretur.
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Hent ideer og inspirasjon til gode løsninger for kildesorteringen: www.enviropac.no

- 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

En global innovasjon –
 ytterligere ett skritt mot en grønnere byfornyelse!

• Verdens eneste beholdere i plast som produseres av sukkerrør
•  100 % biobasert – 100 % gjenvinnbar
 
Vår leverandør har i samarbeide med sin brasilianske 
råvareleverandør utviklet et materiale som er 100 % 
biobasert polyetenplast og 100 % gjenvinnbart.
Materialet tilfredsstiller de europeiske standard 
kravene. 
Materiale er også meget motstandsdyktig mot 
mekaniske påkjenninger som er viktig under inn-
samlingen. Plasten kan leveres i ønsket farge uten 
andre tilsetninger og den er motstandsdyktig mot 
ultrafi olette stråler.

Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn. 
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vi takker for godt samarbeid i året som gikk, og ønsker en riktig god jul og et grønt nytt år!

100%

GreenMade



VÅTORGANISK

Bildetekster: (Sävenes)

(Elhybrid)

(Löwhagen)

Sitatet:
– Vårt eget «svenske» avfall består jo stort sett av kasserte importvarer…

Renova – en omstrukturert kommunal kjempe

Renova er navnet på det 
interkommunale renovasjons-
selskapet i Göteborgregionen, 
de ti eierkommunene huser 
rundt en million innbyggere. 
Med en forbrenningskapasi-
tet på rundt 550 000 tonn 
er selskapet en stor aktør i 
det skandinaviske avfallsmar-
kedet og tumler med mange 
problemstillinger som virker 
velkjente.

Av Johs. Bjørndal

Den rødgrønne Göteborgregionen har lang 
tradisjon for kommunal drift og en rik flora av 
kommunale selskap – eller bolag som man sier 
på de kanter.  Til og med fornøyelsesparken 
Liseberg er et kommunalt selskap, noe som 
virker relativt underlig for en nordmann. 
Det er derfor ingen overraskelse at 

kommunen har en solid finger med også 
i avfallsbehandlingen. Renova er det vi 
kaller et interkommunalt selskap, med ti 
eierkommuner, der Göteborg dominerer med 
sine 85 Prosent. Selskapet har 20 forskjellige 
anlegg, men det desidert viktigste er 
forbrenningsanlegget Sävenes, der de fire 
ovnslinjene har kapasitet til å ta imot 550 
000 tonn årlig.

BETYDELIG IMPORT
Restavfallet fra de ti eierkommunene 
har selskapet fått gjennom en såkalt 
direktetildeling, i fjor utgjorde det ca 
215.000 tonn til forbrenning.  Like mye 
hentes i markedet, av dette kommer rundt 
100 000 tonn fra England. – Før tok vi en del 
norsk avfall, men det engelske har en kvalitet 
som passer våre  behov bedre, sier Christian 
Løwhagen, som er kommunikasjonsansvarlig 
i selskapet. Han innrømmer gjerne at det er 
en pedagogisk utfordring å forklare publikum 
og eierkommunenes politikere at denne 
importen er fornuftig, samtidig som det på 
hjemmebane arbeides for avfallsminimering 
og økt materialgjenvinning. – Men de positive 
effektene av importen er udiskutable, både 

miljømessig og økonomisk. Vi snakker om 
avfall som ellers ville havnet på deponi, og 
vi får utnyttet vår kapasitet og levert mer 
avfallsbasert fjernvarme, sier Løwhagen, som 
er litt oppgitt over at avfallsimporten er så 
kontroversiell. – Vårt eget «svenske» avfall 
består jo stort sett av kasserte importvarer, 
sukker han.  

BESKJEDEN 
MATERIALGJENVINNING…
I fjor var bare drøyt 60 000 av de 
770 000 tonn Renova tok imot såkalt 
återvinningsmaterial. Løwhagen forklarer: 
At vi har en høy andel til forbrenning er 
en konsekvens av direktetildelingen av 
brennbart avfall. Emballasjefraksjonene som 
går til gjenvinning er lette, og det er meget 
hard konkurranse om dem, sier han. Som en 
del vil vite er aviser og emballasje i Sverige 
omfattet av et «rent» produsentansvar, 
der kommunene ikke har noen rolle. 
Avfallsutredningen som ble lagt fram i 2012 
foreslo å endre dette, men den borgerlige 
regjeringen la denne i skuffen. Nå har vår 
nye statsminister Stefan Löfven signalisert 
at den skal tas fram igjen, noe vi hilser 

Sävenes forbrenningsanlegg har fire ovnslinjer og kapasitet til å ta imot 550 000 tonn 
årlig. Det ble åpnet allerede i 1972, men en ny ovnslinje til 600 millioner kroner ble 
tatt i bruk i 2010. FOTO RENOVA.

Christian Löwhagen er kommunikasjonsansvarlig ved Renova AB. – Renova 
er et veldig sterkt varemerke og nærmest synonymt med avfallsbehandling i 
vår region. Det forplikter, mener han.  
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Renova – en omstrukturert kommunal kjempe

velkommen, sier han. Det biologiske avfallet 
(se egen sak) er heller ikke med i tallet for 
materialgjenvinning.

…MEN MYE ENERGI
Renova AB er en stor energiaktør, årlig 
leveres 1,4 TWh varme til Göteborg 
Energi, dette dekker omtrent 1/3 av 
varmebehovet i fjernvarmenettet. Andre 
viktige energikilder i nettet er spillvarme fra 
industrien, varmepumper fra avløpsvannet 
og  biobrensel, mens fossil energi i form av 
olje og gass utgjør 14%. I tillegg til varmen 
produserer Renova 270 GWh el, dette 
tilsvarer vel 5% av byens behov.

 
TØFF KONKURRANSE
Avfallsmarkedet i Sverige er preget av hard 
konkurranse og fallende volumer, og Renova 
måtte tåle et underskudd på 70 millioner i 
2013, noe som har ført til kostnadsjakt og 
nedbemanninger. For inneværende år er 
aktiviteten omtrent uendret,  men resultatet 
vil ifølge Løwhagen bli mye bedre.

Göteborg kommune er ikke bare Renovas 
største eier, men også selskapets største 
kunde. Det er nemlig ikke anledning til 

direktetildeling av transporttjenester, disse 
skal ut på anbud. Byen er delt inn i syv 
innsamlingsområder og Renova Miljø, som 
organiserer den konkurranseutsatte delen 
av virksomheten,  har kontrakten på seks 
av disse. Som noen kanskje husker vant 
Norsk Gjenvinning anbudet på det syvende 
innsamlingsområdet i fjor.

DELT FRA NYTTÅR
For et konsern med omtrent like store 
deler direktetildelt og konkurranseutsatt 
virksomhet er selvsagt ikke spørsmålet 
om kryssubsidiering ukjent. Renova 
ønsker et langsiktig og tett samarbeid 
med sine eierkommuner, samtidig som 
selskapet vil ta oppdrag i fri konkurranse 
og «være den miljømessig beste avfalls- 
og gjenvinningspartneren for bedrifter, 
kommuner og organisasjoner i Vest-Sverige», 
som det heter i årsberetningen.  Men det var 
ikke før ved siste årsskifte at virksomheten 
ble formelt delt. Nå tar Renova AB seg av 
monopoldelen, mens den konkurranseutsatte 
virksomheten altså er samlet i Renova Miljø. 
– Det er jo en ny måte å tenke på, en god del i 
administrasjonen har fått ny arbeidsgiver og 

mange fakturaer har blitt returnert 
med beskjed om at de må splittes. 
Men nå sitter vi med to selskaper 
og målet er at begge skal ha 
positiv bunnlinje, sier Løwhagen. 

HARMONISERTE PRISER
Det «norske» problemet, med at 
eierkommunene betaler et langt 
høyere behandlingsgebyr for 
sitt avfall enn det som hentes 
i markedet, eksisterer ifølge 
Løwhagen ikke. – Kommunene har 
historisk sett alltid hatt lavere 
priser for sitt avfall, ettersom de 
garanterer en jevn tillførsel til våre 
anlegg, og de har dessuten fått 
senket sine priser betydelig de to 
siste årene. 

Men spørsmålet er åpenbart 
ikke helt urelevant. – Kungsbacka 
kommune valgte å gå ut av Renova 
ifjor, kanskje i den tro at de skulle 
oppnå lavere behandlingspriser. 
Men det har ikke skjedd, sier 
Løwhagen. 

FOSSILFRI TRANSPORT
Men alt handler ikke om 
organisering og gebyrer, Renova 
har også miljøambisjoner. En av 
disse er å gjennomføre fossilfri 
avfallsinnsamling allerede neste 
år, det er 15 år før det nasjonale 

målet om fossilfri transport skal nås. Renova 
har en flåte på 160 tyngre kjøretøy og rundt 
70 personbiler og pickuper. Halvparten av 
lastebilene kjører på biodiesel, men i flåten 
finnes også kombibiler gass/diesel, rene 
gassbiler og såkalte elhybrid avfallsbiler. – I 
tillegg til klimaeffekten har vi fokus på at 
de nye biltypene skal gjøre det mulig å 
hente avfall med mindre støy. Vi har et eget 
prosjekt på det, om vi kan få lov til å hente 
avfall for eksempel fra klokken fem om 
morgenen kan vi unngå de verste rushtidene. 
Det vil være bra både for miljø og bunnlinje, 
sier Löwhagen. 

MILJØSKOLE-AVFALL
Renova tilbyr alle videregående skoler 
– eller gymnasier som det heter her – i  
eierkommunene å delta i sin såkalte 
miljøskole. Her inngår selvsagt et besøk 
på anlegget Sävenes, men også innføring 
i avfallshierarkiet, kildesortering og 
gjenvinning. – Det gjør alltid inntrykk på 
elevene å se avfallsmengdene som mates inn 
i forbrenningsanlegget, forbrukersamfunnet  
trer da veldig tydelig fram, sier Löwhagen.

Blant Renovas anstrengelser for å oppnå fossilfri og stille avfallshåndtering er anskaffelse av det som karakteriseres som 
verdens første komplette elhybrid avfallsbil. Her går motoren på el under innsamlingen og på biodiesel ved kjøring over lengre 
strekninger. FOTO RENOVA.

“
– Vårt eget  «svenske» avfall består jo stort 
sett av kasserte importvarer…

››



VÅTORGANISK

Fra kompostering til forbehandling
Renova er ikke bare 
forbrenning og trans-
port. I 2010 ble et nytt 
behandlingsanlegg for 
matavfall satt i drift ved 
Marieholm, noen kilome-
ter ut fra sentrum. Her 
kommer det inn rundt 
30 000 tonn matavfall 
årlig. Omtrent halvparten 
skriver seg fra Göteborg 
og nabokommunenes fri-
villige kilde sortering av 
matavfall, mens resten 
kommer fra storhushold-
ning og næring. 

Det dreier seg altså kun om forbehandling, 
tidligere var det et innendørs komposter-
ingsanlegg i lokalene, som ifølge formann på 
anlegget Bo Aghall aldri fungerte ordentlig. 

MYE REJECT
Og i 2010 ble altså dette bygd om for 50 
millioner kroner, til et anlegg som tar imot 
matavfall, forbehandler dette og videre-
sender biogassubstrat. Aghall forteller at av 
avfallet som kommer inn blir 65% til substrat, 
en homogen guffe med 22-25% tørrstoff 
som enten kjøres ca ti mil til energiselskapet 
Eons biogassanlegg i Falköping eller den noe 
lenger veien til Nordre Skåne Renovasjons 
anlegg i Helsingborg. De resterende 35% 
er rejekt som avvannes og finner veien til 
Renovas forbrenningsanlegg Sävenes. 

POSITIV VERDI – SÅ VIDT
Bedre utnyttelse av matavfallet er på mange 
politikeres agenda også i Sverige og Renova 
har etablert anlegget «på oppdrag fra 
eierne» som bidrag til å att nå de regionale 
målene om økt insamling. Behandlingsprisen 
er rundt 500 kroner pr tonn, en del matvarer 
som levereras i emballasje krever og koster 
mer. – Det er mye penger, men det er ikke 
dyrt, sier Aghall lurt. Substratet som produ-
seres er ikke akkurat gull verdt, men man 

trenger i hvert fall ikke sende med penger. 
– Før måtte vi dekke transporten selv og 
brukte millioner hvert år på det. Nå dekkes 
den av kjøperen og vi får faktisk betalt et par 

tiere pr tonn også, gliser han. 

– HELVETES PLAST
Anlegget består av en poseriver og to store 
skruer som jobber mot hverandre. Under 
tilsetning av vann separeres rejektet ut 
og matavfallet omdannes til en homogen 
grøt. Rejektet avvannes i noe som best 
kan beskrives som en stor hvitløkspresse. 
Substratet som leveres har lite fremmedle-
gemer, men Aghall forteller at de har stadige 
stopp for å fjerne plast fra skruene. – Plasten 

er en stor plage 
og aller verst 
er den såkalte 
bioplasten som er 
seig og elastisk. 
Det eneste 
fornuftige er å 
samle inn matav-
fallet i papirposer, 

de bidrar jo i biogassproduksjonen, mener 
Aghall. Han forteller at det for tiden er ekstra 
ille fordi optibag-avfallet fra Borås også 
kommer inn til anlegget, fordi biogassan-
legget der har en langvarig driftsstans.

– Det ferdige substratet går rett inn i denne tanken som hentes når den er full, forklarer Bo Aghall, formann på Renovas forbe-
handlingsanlegg for matavfall.

Plast som setter seg fast i skruene er det største 
problemet på anlegget.

“…vi får faktisk 
betalt et par tiere 
pr tonn også…

12 |                            | nr 6 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



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

glittertinden.no
Ønskelista kan være lang
- vi har masse harde pakker!

God jul og godt nytt år!

BNS Kretsløpet Des_Layout 1  28.11.14  15:47  Side 1



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

Ombruk satt i system
GJENVINNING

Med Kretsloppsparken 
 Alelyckan har Göteborg 
 kommune satt ombruk i system. 
Tre aktører reparerer og selger 
ulike varer som kommer inn til 
gjenvinningsstasjonen.

Av Johs. Bjørndal

Alle som kommer til denne gjenvinnings-
stasjonen rett utenfor Göteborg sentrum 
blir spurt om det de har med seg er egnet 
for ombruk. I så fall kan de bli av med det før 
bommen passerer, og slipper å bruke en av 
de seks årlige gratisbesøk som innbyggerne i 
Göteborg nyter godt av. Og ombruks artiklene 
gir grunnlag for en mangslungen virksomhet 
på Alelyckan.

De fleste av Göteborgs gjenvinnings-
stasjoner driftes av det interkommunale 
selskapet Renova, men Kretsloppsparken 
drives av kommunens egen tekniske etat 
Kretslopp och Vatten. Og ombruksaktivi-
tet ene på området brukes aktivt i kommu-
nens opplegg for arbeidstrening og attføring. 

STOR BRUKTBUTIKK
Det første som møter oss på området er 
butikken til Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, 
i dagligtale Stadsmissionen. Dette er en stor 
aktør på Göteborgs bruktmarked, omtrent 
som Fretex i Norge, med fem utsalg inne i 
byen i tillegg til den relativt nyåpnede og 
store butikken på Alelyckan. Alle butikkene 
heter Ebbes Hörna og her selges klær, 
kjøkkenutstyr, bøker og møbler og alskens 
bruktartikler, ikke alt stammer fra gjenvin-
ningsstasjonens kunder. Utvalget er stort 

og salget ser ut til å gå strykende, men 
butikksjef Hedvig Gerge-Hammarberg sier 
tilgangen på varer var bedre før nettsteder 
som finn.no ble store aktører på bruktmar-
kedet. Virksomheten drives på egen regning, 
Stadsmissionen betaler leie til kommunen, 
men får levere usolgte varer gratis på gjen-
vinningsstasjonen. 

ARBEIDSTRENING
Så har vi Returhuset, som drives av den 
kommunale etaten for arbeidstrening og 
voksenopplæring. Hit kommer artikler som 
trenger reparasjon, for eksempel sykler, ymse 
verktøy og hagemøbler. Det produseres også 
en del «nytt», med utgangspunkt i ulike 

materialer fra gjenvinningsstasjonen, ikke 
minst tekstiler. Returhuset rommer også en 
butikk med utstilling og en liten kafe som 
selvfølgelig serverer hjemmelagd og kortreist 
mat. 

ILDSJELER
Men det mest unike i Kretsloppsparken 
er kanskje Återbruket, som er navnet på 
kommunens egen virksomhet for ombruk av 
bygningsartikler. Denne aktiviteten er bygd 

Alle besøkende til Kretsloppsparken må først passere 
gjennom sorteringsstasjonen, der det avdekkes om de 
har med seg noe som er egnet til ombruk.

Skal det bli noe 
fres over ombruk 
av bygningsartikler 
trenger man en 
ildsjel som i tillegg 
har peiling. På 
Kretslopps parken 
har de Mats Johan-
nesson. 



TRAKTOR OG HJULLASTER FRA 2 - 8 TONN HJULLASTER FRA 8 - 30 TONN 

DL - SERIEN, GRAVER FRA 4 - 12 TONN D - SERIEN, GRAVER FRA  10 - 45 TONN 

FØRJULSKAMPANJE 

NÅR ERFARING TELLER 
Tlf 22 88 12 00 -  www.ankerløkken.no -  E-post: firmapost@ankerlokken.no 

Med ALLU kan du sortere materialer                            
på stedet til en lav kostnad.                                                                       
Tusentalls kunder har ikke tatt feil! 

PÅ JAKT ETTER ET BRA RESULTAT? 

opp av ildsjelene Mats Johannesson og Björn 
Aronsson, begge tidligere bygningsarbeidere. 
Utvalget av vinduer, dører, baderomsartikler, 
fliser, takstein og nær sagt alt man trenger 
til et oppussingsprosjekt er imponerende og 
Johannesson forteller at omsetningen ligger 
på 3,5 – 4 millioner kroner i året. – Det var 
mer tidligere, da reiste vi rundt og plukket 
fra hus som skulle rives. Men dette var det 
noen rivningsaktører som klaget på, så nå tar 
vi bare det som kommer inn til gjenvinnings-
stasjonen, forteller Johannesson. Også på 
Återbruket drives det arbeidstrening, å holde 
orden og oversikt på det rikholdige lageret 
er et betydelig arbeid, noe reparasjonsarbeid 
drives også. – Vi hadde en kar som var god på 
å teste og reparere hvitevarer, men han fikk vi 
ikke beholde, sier Johannesson. 

STORKUNDER
Som her til lands oppsøkes Kretsloppsparken 

av litt ymse klientell, for å få slutt på de 
mange tyveriene er det nå installert elektrisk 
gjerde rundt hele området og flere over-
våkningskameraer. – Det har blitt litt bedre 
etter at muligheten for kontantsalg av metall 
ble borte, sier Johannesson. Men de fleste 
kommer i åpningstiden. – Vi har stadig folk 
som kommer og fyller opp kontainere for å 
sende dem til Afrika. Det synes jeg er ok. Og 
en fyr fra Florida hadde med seg tegninger 
og holdt på en hel dag, han handlet for 
80 000 kroner, forteller Johannesson. Han er 
snart pensjonist og lurer på hvordan det skal 
gå med Återbruket når han ikke lenger er der 
for å styre butikken.

BESKJEDEN ANDEL
Men kommunikasjonsmedarbeider 
Ulrica Naezer i Kretslopp och Vatten sier 
Kretslopps parken er et tiltak Göteborg er 
stolt av og som kommer til å bestå. – Vi har 

også planer om å etablere noen «minikrets-
loppsparker» inne i byen som er litt lettere 
å komme til uten bil, for mindre gjenstander 
egnet til ombruk, forteller hun. Men den 
avfallsreduserende effekten ikke er overvel-
dende. – Second hand er veldig i tiden, men 
det spørs om disse varene kommer i tillegg til 
nye og ikke i stedet for, sier hun. Den direkte 
avfallsreduksjonen ved ombruket i Krets-
loppsparken er heller ikke så overveldende. 
– Det som tas ut til salg på Återbruket og de 
to butikkene representerer mindre enn fem 
prosent av avfallsmengden som kommer 
inn til gjenvinningsstasjonen, i fjor dreide 
det seg om 360 tonn. Det er kanskje ikke så 
mye, men adskillig bedre enn ingenting. Og 
vi ønsker å ha et tilbud til innbyggerne på 
toppen av avfallshierarkiet, sier Naezer. 

Julen kom tidlig til Stadsmissionens butikk, som i 
mangt ligner Fretex’ butikker her hjemme.

Må man ikke ha det siste til badet er utvalget på Återbruket godt.

Ulrika Naezer, 
kommunika-
sjonsansvarlig 
ved Göteborgs 
etat Kretslopp 
och Vatten, 
er svært godt 
fornøyd med at 
kommunen har 
et godt tilbud 
både til de som 
skal levere og 
er interessert 
i å kjøpe om-
bruksartikler.



VÅTORGANISK

Osmundsen refererte sine fort-
satt relativt ferske opplevelser 
som ny i bransjen:  – Jeg har blitt 
kjent med en stolt bransje som 
spiller en viktig samfunnsrolle og 
er langt framme i arbeidet med å 
gjøre avfall om til ressurser. Men 
det er dessverre også en bransje 
med en alvorlig skyggeside.  
Korrupsjon, tyveri og underslag 

forekommer. Det samme gjør 
ulovlig håndtering av farlig 
avfall og ulovlig eksport, samt 
en mengde andre brudd på lover 
og regler. Taperne er miljøet, 
mennesker som blir utnyttet i 
andre land, kunder og leveran-
dører, og ikke minst de selskaper 
og ansatte som ønsker å gjøre 
en ærlig og god jobb. Vi har brukt 

Ærlighet varer 
lengst

Erik Osmundsen la ingenting i mellom på Avfall Norges høstmøte, der  han var invi-
tert for å snakke om behovet for bedre etikk og selvjustis i avfallsbransjen.

Den faglige delen av Avfall Norges høst-
møte var viet behovet for opprydning i 
avfallsbransjen. Norsk Gjenvinnings direktør 
Erik Osmundsen fikk nok en gang hamre inn 
sitt budskap om at en skikkelig oppvask trengs 
i hele bransjen.

 Av Johs. Bjørndal

store ressurser på å rydde opp i 
dette i eget hus, blant annet er 
44% av våre 70 ledere byttet 
ut. Men vi er ikke i mål, vi har 
fire pågående granskninger,  sa 
Osmundsen.

SINTE KONKURRENTER
Han kunne også fortelle at ikke 
alle konkurrentene har vært like 
glad for dette fokuset og de 
mange åpenhjertige karakte-
ristikkene av bransjen i media. 
– Men det hjelper ikke å stikke 
hode i sanden, og den som ikke 
er en del av løsningen er en del 
av problemet. Skal vi få bukt med 
dette må bransjen som helhet 
være villig til å se utfordringen 
og hver enkelt aktør må ta sin 
del av kostnadene. Det er i dag 
altfor lett å tjene penger på 
uansvarlig behandling av avfall, 
og manglende oppfølging og 
kontroll gjør fristelsen stor. 
Myndighetene må legge aktivt til 
rette for at konkurranse kan skje 
på like vilkår, sa Osmundsen, som 
mente problemet gjaldt både 
private og offentlige aktører av 

alle størrelser. – Ingen er helgar-
dert mot utro tjenere, men de 
skal bli oppdaget og det skal ikke 
lønne seg, sa han. 

LØNNSOMT?
Nå la Osmundsen heller ikke 
skjul på at det nådeløse fokuset 
på lovlydighet og åpenhet også 
hadde et økonomisk motiv. – Vi 
har nettopp hentet inn 1,3 milli-
arder fra 40 investorer gjennom 
et nytt obligasjonslån.  Finans-
markedet er ekstremt opptatt av  
compliance risiko (fare for å bli 
tatt for lov- og regelbrudd), om 
man ikke har orden på dette  har 
man ingen ting å hente. Stadig 
flere kunder er også opptatt av 
dette,  sa han. 

På spørsmål om det hele dreier 
seg om salgsforberedelser svarte 
Osmundsen: – Selskapet skal 
selges på et eller annet tids-
punkt, da gjelder det å ha bygd et 
solid hus og ikke prioritert kjappe 
klipp.  Men det handler primært 
om å kunne legge seg til å sove 
om kvelden med god samvit-
tighet.
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NORSKPRODUSERT DYPOPPSAMLING

www.kanstad-mek.no 
Telefon 77 72 26 00
E-post fi rmapost@kanstad-mek.no

Johan Remmen, direktør i RfD 
(Renovasjonsselskapet for 
Drammenregionen) presenterte 
et (teoretisk) eksempel på 
hvordan et solid og velrennomert 
avfallsselskap gjennom flere 
ledd med underleverandører 
kan bidra til ren miljøkriminalitet 
uten å vite om det. Han mente 
det slett ikke var nok å oppfylle 
myndighetenes pålegg. – Det 
er ganske enkelt og slett ingen 
garanti for at avfallet ikke til 
slutt finner veier vi slett ikke 
ønsker. Vi bør ikke bare sitte 
og kritisere Hennes & Mauritz, 
men ta en langt mer aktiv rolle i 
forhold til leverandører og under-
leverandører, sa Remmen. 

GODKJENNING AV 
EKSPORTØRER
Blant de «leverandørene» som 
allerede har fått et visst fokus 
er avfallsmeglere og såkalte 
tradere. Flere kunne fortelle om 
økt pågang fra slike, som viser 
seg å representere en ukjent 
tredjepart. Norsk Industri er 
blant dem som har tatt til orde 
for bedre kontroll med meglerne 
(se Kretsløpet nr 4-2014), 
Gunnar Grini presenterte et 
forslag til godkjenningsordning, 
noe mange EU-land har etablert. 
– Omfanget av ulovlig avfallsek-
sport er stort. En godkjennings-
ordning for alle som importerer 
og eksporterer avfall vil forenkle 
myndighetenes kontroll, gi økt 
kunnskap om avfallsstrømmene 
og gi avfallsbesitterne bedre 
muligheter til å stille krav ved 
anbudsprosesser. En slik ordning 
vil også begrense antallet 

Hvor langt strekker ansvaret seg?
Om avfallsbransjen skal ta 
sitt miljøansvar på alvor 
må den også begynne å 
se  underleverandørene i 
kortene. På Avfall Norges 
høstmøte ble det spesielt 
fokusert på avfallsmeglere/
tradere og på transportører.

Av Johs. Bjørndal

Selskaps-
strukturen i 

avfallsmarkedet, 
slik RfD-direktør 

Johan Remmen 
presenterte den, 

lignet på den 
som gjennom et 

par rettssaker 
i det siste har 

blitt avdekket i 
byggebransjen. 

Tore Trygg, adm.dir
Ditt avfallsselskap 

Ansvarlig
behandling as

Solid Invest & finans

Ganske seriøs
underleverandør as

Kreativ & Smart as

Tvilsom 
eksport & co

Bortevekko
recycling

Klima Skeptik

Barn i arbeid as

OK korrupsjon

Don 
Boss

Sosial dumping  & personaltjenester

Max Profit Ltd.

Billig og bra 
transport

Anbud

Depony & Ivory

useriøse aktører som etablerer 
seg i markedet, mente han.  

HVA MED TRANSPORTEN?
Et annet område der utvik-
lingen har vært bekymringsfull 
er avfalls transporten. Mange 
avfallsselskaper bruker de store 
aktørene i transportmarkedet, 
men har like fullt opplevd de 
selsomste ting. Det ble også 
bemerket at transport koster 
nesten pinlig lite. 

Stig Ervik fra Elretur ga 
kanskje noe av svaret. – I vår 
siste anbudsprosess forlangte 
vi transparente priser (innsyn i 
kostnadene som ligger bak). Det 
førte til at de fire største aktø-
rene trakk sine anbud, fortalte 
han. Bård Henriksen fra Remiks i 
Tromsø fulgte opp: – Langtrans-
port med bil har blitt en råtten 
bransje, der bakmenn i Polen og 
Estland tjener grovt på å sende 
elendige biler med underbetalte 
sjåfører opp til oss. Vi har opplevd 
de mest utrolige mangler og har 
nå blitt med i prosjektet Trygg 
Trailer sammen med Vegvesenet 
og andre transportkjøpere. Vi 
kan ikke være bekjent av dagens 
situasjon, sa han. 
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AVFALLSPOLITIKK

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

På Avfall Norges høstmøte 
presenterte styreleder Kjell 
Øyvind Pedersen blant annet 
forslag til ny formålsparagraf 
for organisasjonen. Og gjennom 
lokale møter skal nå grunnen 
beredes for nye vedtekter, som 
etter planen skal klubbes på 
generalforsamlingen i juni. 

Av Johs. Bjørndal

Avfall Norge har helt siden navneskiftet i 
2006 i prinsippet  ønsket å være en organi-
sasjon for hele avfallsbransjen, men dette 
har ikke blitt fulgt opp i handling.  Gamle 
vedtekter, en komplisert gradering  i A-, B-, og 
C-medlemskap og langvarige diskusjoner om 
i hvilken grad Avfall Norge skal drive nærings-
politikk har hindret dette i å bli en realitet. Nå 
tror imidlertid styreleder Kjell Øyvind Pedersen 
at tiden er moden. – Målet er å bli en felles 

bransjeorganisasjon som både private og 
offentlige aktører kan føle seg hjemme i.   

Da må vi ha lik stemmerett for alle medlemmer 
og ikke lenger en total dominans av offentlig 
ansatte i styret, sier han. 

På høstmøtet presenterte Pedersen 
følgende forslag til ny formålsparagraf:  

Avfall Norges formål er å ivareta 
samfunnsansvaret for en effektiv avfalls-
håndtering, til fellesskapets beste og i tråd 
med internasjonale og nasjonale klima- og 
miljømål. Denne ble diskutert på høstmøtet 
og vil ikke nødvendigvis være identisk med 
forslaget som blir lagt fram til sommeren. – 
Den kan bli supplert med noe om kompetanse. 
Men det skal nå være en runde med regionale 
møter for å forankre arbeidet med ny strategi, 
ny formålsparagraf  og nye vedtekter, sier 
Pedersen. 

Som kjent har det ikke vært noen stor poli-
tisk uenighet om målene i avfallspolitikken de 
siste årene, diskusjonen har mer gått på hvem 
som skal gjøre hva. Slik er det også mellom 
organisasjonene. – Avfall Norge vil fortsatt ha 
et særlig ansvar for å definere og utvikle den 
offentlige rollen og de offentlige kjerneopp-
gavene knyttet til avfall, sier Pedersen.  

Vil samle hele bransjen

Styreleder Kjell Øyvind Pedersen i Avfall Norge – til 
daglig direktør i IVAR – håper og tror generalforsam-
lingen til våren vil vedta nye vedtekter som gjør 
det naturlig for hele avfallsbransjen å slutte seg til 
organisasjonen. 

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.
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Dynamisk bilvekt
» Vei uten å stoppe!
» Ubegrenset antall aksler
» Ubegrenset kjøretøyslengde
» Ubegrenset vekt på kjøretøy

+47 21 62 89 80         nordicsales@amcsgroup.com         www.amcsgroup.com

Betaling for gjenvinningsfraksjoner og bringeordning for 
restavfall skal øke materialgjenvinningen i Nederland

Nederland har overkapasitet på 
forbrenning og materialgjen-
vinningen av husholdningsav-
fall har ligget ganske stabilt på 
50% de siste ti årene. Nå tas 
nye og radikale metoder i bruk 
for å komme opp i 75% innen 
2020.

Av Johs. Bjørndal

Samuel Stollman fra den nederlandske 
avfallsorganisasjonen NRVD presenterte 
flere nye grep for å øke kildesortering og 
materialgjenvinning av husholdningsav-
fall på et møte i ISWAs arbeidsgruppe for 
gjen vinning og avfallsreduksjon, som ble 
arrangert i Oslo 14. november. 

«OMVENDT INNSAMLING»
Størst oppmerksomhet vakte presentasjonen 
av systemet «conversed collection», som er 
innført i flere nederlandske kommuner, blant 
dem den relativt store byen Utrecht. Det går 

i korthet ut på at servicenivået for gjenvin-
ningsfraksjonene økes, mens det reduseres 
for restavfallet, altså motsatt av det som er 
vanlig. – Det er innført henteordninger for 

gjenvinningsfraksjoner som 
papir, matavfall og emballasje, 
mens restavfallet må bringes til 
returpunkter. I en av kommu n-
 ene har dette gitt opp til 95% 
utsortering og redusert restav-
fallsmengden helt ned til 21 kg 
pr innbygger, fortalte Stollman. 

– Hva med kvaliteten på gjenvinningsfraksjo-
nene med et slikt opplegg? 
– Det var et problem enkelte steder de første 
månedene, men med intensiv og vedvarende 
informasjon mot publikum har det bedret seg. 
Vi har nå fått en million euro fra miljøvernmi-
nisteren til å drive informasjon om systemet 
og motivere lokalpolitikere til å prøve det, sier 
Stollman.

DIFFERENSIERTE GEBYRER
Det nederlandske samfunnet har mange 
likheter med Norge, en av dem er at 
kommun ene står ganske fritt til å organisere 
sin avfallshåndtering. Dermed rommer det 
lille landet en flora av ulike avfallsløsninger. 
Stollman forteller at rundt 40% av de 403 
kommunene nå har innført såkalte «pay as 
you throw»-ordninger i en eller annen form, 
noe som har redusert restavfallsmengden 
i disse kommunene med 15-30%. Det er 
helst de såkalt rurale områdene som har tatt 
i bruk veiing av restavfallet eller differensiert 
hentefrekvens, bare 20% av innbyggerne 
omfattes så langt, forteller han. 

BETALTE FRAKSJONER
Men det finnes også kommuner som har 
dratt det lengre, og rett og slett betaler 
for gjenvinningsfraksjonene. Blant disse er 
storbyen Rotterdam, der sorterte tekstiler, 
plast og frityrfett(!) betales med 0,15 euro 
(p.t. 1.26 kroner) pr kg, mens metall betales 
med 0,10 euro og papir med 0,04 euro pr kg. 
– Det er ikke de store summene, men særlig 
barna har blitt veldig ivrige avfallssamlere 
og i Rotterdam økte utsorteringen med 10% 
bare den første måneden. Men siden det her 
dreier seg om en bringeordning til betjente 
mottak passer nok dette opplegget best i 
byer, mener Stollman.

Conversed collection 

11 bins of residual waste/household/year 

Biowaste 

Paper 

Plastics and dry recyclables 

Prevention 

Last bit residual waste to street 
container 

Tegningen viser avfallsmengden fra 
en husholdning før og etter innføring 
av såkalt conversed collection i en 
kommune i Nederland.

Samuel Stollman, rådgiver i den nederlandske avfalls-
organisasjonen NRVD, la fram innsamlingsløsninger 
det vil kreve lokalpolitisk mot å innføre. 



INNSAMLING

Saken gjelder altså hele det beløpet som 
Frevar har innbetalt i sluttbehandlingsav-
gift, fra denne ble innført i 1999 og fram til 
2010. Det dreier seg om 70 millioner kroner 
pluss renter, altså nærmere 100 millioner 
kroner. Frevar mener seg forskjellsbehandlet 
siden Norcem og Hurum Energigjenvinning 
ble innvilget avgiftsfritak. Tingretten ga 
selskapet medhold i dette, men staten anket. 

– TILFELDIG BERIKELSE
Og i en dom avsagt 27. oktober kom altså 
lagmannsretten til en annen konklusjon: 
Frevar ble ikke forskjellsbehandlet og har 
ikke krav på tidligere innbetalte avgifter. 
«En viktig forskjell er at Norcems unnlatte 
avgiftsbetaling iallfall et godt stykke på vei 
har sitt motstykke i at Frevar og de øvrige 
avgiftsbetalende selskapene har kunnet 
velte avgiftene over på sine kunder gjennom 
prisen på mottatt avfall til forbrenning. 

Lagmannsretten legger etter opplysningene 
i saken til grunn at Frevar har benyttet denne 
muligheten. For så vidt vil en tilbakebeta-
ling fremstå som en tilfeldig berikelse for 
selskapet», heter det i dommen, som også ila 
Frevar drøye 161 000 kroner i saksomkost-
ninger.

Lagmannsretten karakteriserer videre 
avgiftsfritaket Hurum Energigjenvinning fikk 
som «uriktig» og viser til at verken Hafslund 
Miljøenergi, Nordmøre Energigjenvinning eller 
Østfold Energi har fått refusjon for innbetalt 
sluttbehandlingsavgift for tiden forut for 
dispensasjonssøknadene. 

– FEIL DOM
– Vi mener det er riktig å anke.  Det er litt 
prinsipielt; vi vant i tingretten og både 
vi og juristene i saken mener vi har rett, 
sier styreleder Victor Kristiansen i Frevar 
til Fredriksstad Blad.  «Lagmannsrettens 

rettslige forståelse innebærer i realiteten at 
man ikke har et vern mot usaklig forskjellsbe-
handling i de tilfeller hvor det ikke forefinnes 
en etablert praksis», heter det i anken. Her 
argumenteres også imot lagrettsdommens 
argument om at det har vært mulig for Frevar 
å velte avgiften videre over på abonnentene. 
«…det var forbrenningsanleggene som var 
pliktsubjekt for avgiften . Det var dermed ikke 
mulig å legge avgiften på toppen av prisen 
kundene skulle batale, som for eksempel 
merverdiavgift. For forbrenningsanleggene 
utgjorde avgiften en ren utgift», skriver 
Frevar i sin åtte sider lange anke til Høyes-
terett.

Så gjenstår det å se om Høyesteretts 
ankeutvalg slipper denne saken gjennom. 
Mindre enn 20% av sakene som ankes til 
Høyesterett slipper gjennom dette nåløyet 
og tas opp til behandling.

Frevar tapte, anker til Høyesterett 
Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet har det kommunale avfallsselskapet Frevar lenge 
kjempet for å få tilbake nærmere 100 millioner kroner i tidligere innbetalt sluttbehandlingsavgift 
fra staten. Selskapet vant i Fredrikstad tingrett, men Borgarting lagmannsrett kom til en annen 
 konklusjon. Nå anker Frevar til Høyesterett.      Av Johs. Bjørndal

FELTLØSNING

ISY ProAktiv Mobil Service

MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON

Løsningen installeres som en app på brukerens nett-

brett og kommuniserer med kontorapplikasjonene. 

Ordrene kan sorteres på nettbrettet slik at ruten kan 

legges opp på en effektiv måte. Ved hjelp av kart og 

enkle menyer kan brukeren håndtere ordrene i felt. 

Vi kan nå tilby et feltverktøy for å motta 

og levere ordrer elektronisk til og fra  

ISY ProAktiv.  

www.nois.no

Ta kontakt med Kjell Sandal for mer informasjon: 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com
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MIN RENOVASJON
Med appen «Min Renovasjon» får privatpersoner varsling rett i lomma når det 
er tid for å sette ut avfallet. I tillegg er det funksjoner for å: 

 • Finne åpningstid og korteste vei til avfallsstasjon
 • Finne nærmeste returpunkter
 • Se tømmekalender for valgt adresse

Kommuner og renovasjonsselskap som ønsker å 
ta i bruk noen av disse mulighetene kan kontakte 
Asbjørn Sundbye på tlf. 930 21 136 eller epost: 
asbjorn.sundbye@norkart.no
www.norkart.no 

KOMTEK Slamtømmer Felt er for kommuner 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



NYHETER

Få alvorlige avvik på deponiene
Som tidligere nevnt i 
Kretsløpet har miljø-
myndighetene i høst 
gjennomført en om-
fattende tilsynsaksjon 
på landets deponier. 
Resultatene viser at det 
ble funnet relativt få 
alvorlige avvik på de-
ponier i drift, mens det 
på de nedlagte deponi-
ene er funnet flere feil 
innenfor overvåking og 
kontroll av sigevann. Den landsomfattende tilsynsaksjonen på nåværende og nedlagte deponier resulterte ikke i mange alvorlige avvik, men noen 

deponier i drift hadde feil på oppsamlingen av deponigass. Foto Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aksjonen, som ble gjennomført 
av Fylkesmannen i samarbeid 
med Miljødirektoratet, omfattet 
90 deponier over hele landet.  52 
av disse var avfallsdeponier i drift, 
altså deponier som fortsatt har 
tillatelse til deponering av avfall. 
De resterende 38 var nedlagte 
avfallsdeponier, dette  kan være 
deponier som er i en avslutnings-
fase, etterdriftsfase, eller at 
etterdriftsfasen er opphørt. Når 
et deponi avsluttes skal myndig-
hetene gi et pålegg med konkrete 
krav til avslutning og etterdrift. 
Dette kan innebære krav knyttet 

til overvåking og håndtering av 
sigevann og gass. 

SIGEVANN OG DEPONI-
GASS PRIORITERT
Kontrollørene så spesielt på 
hvordan deponiene håndterer 
sigevann og deponigass. Mens 
deponier i drift har vært kontrol-
lert tidligere, er det første gang 
nedlagte deponier er del av en 
landsomfattende aksjon. Økt 
oppsamling av deponigass er 
viktig for å redusere utslipp av 
klimagasser, lokalt kan utlekking 
av deponigass også gi luktplager. 

Deponiregler
Avfallsforskriftens kapittel 9 omhandler avfallsdeponier og inne-

holder en lang rekke regler. Blant disse er:

• Alle deponier skal ha kontroll med opphopning og utlekking av 
deponigass.

• Deponier med biologisk nedbrytbart avfall, må samle opp og 
behandle gassen.

• Ethvert deponi må være slik at forurensning av jord, grunnvann og 
overflatevann forebygges.

• Forurenset vann og sigevann må samles opp og behandles der-
som det er nødvendig for å oppnå påkrevd utslippskvalitet.

• Deponiene må kontrollere avfallet de mottar opp mot dokumen-
tene som følger med fra avfallsprodusenten (mottakskontroll)

FAKTA

God håndtering av sigevann 
reduserer faren for spredning 
av miljøgifter til miljøet. I tillegg 
sjekker forurensningsmyndig-
hetene at deponiene har en god 
mottakskontroll og internkontroll.

RESULTATER FOR 
DEPONIER I DRIFT
Generelt er det ganske gode 
resultater for deponiene som 
er i drift, dårligst står det  til 
med deponienes oversikt over 
utvikling og vannbalanseregn-
skap, der det ble funnet avvik 
hos rundt halvparten. Det ble 

også funnet en del feil når det 
gjaldt mottakskontroll og korrekt 
oppfylling av deponiet, her ble 
det funnet avvik hos ca. en tredel 
av de kontrollerte deponiene. 
Generelt er det funnet ganske 
få feil innenfor temaet sigevann 
og nærmiljøtiltak, noe vi synes er 
positivt. Når det gjelder intern-
kontroll er det middels gode 
resultater, og det undertemaet 
som skiller seg negativt ut 
gjelder risikovurderinger av ytre 
miljø. 

Hovedtema Prosent avvik Antall deponier
(deponier i drift) (synkende rekkefølge) kontrollert  
Generelt om deponiet (sikring av  26 % 35
deponier og oversikt over deponiet 
utvikling og vannbalanseregnskap)  

Oppfylling og drift av deponiet 19 % 35

Håndtering av deponigass
 – deponier med gassanlegg 18 % 34

Internkontroll 17 % 35

Mottak og mottakskontroll 13 % 35

Overvåkning av sige-, 
overflate- og grunnvann 10 % 35

Håndtering av sigevann- alle deponier 9 % 34

Deponier som har renseanlegg for sigevann 3 % 30

Nærmiljøtiltak 3 % 35

Håndtering av deponigass for deponier  2 % 31
uten gassanlegg 

Tabell 1. Her ser vi hvor mange prosent av de kontrollert deponiene i drift som har avvik 
innenfor de 10 hovedtemaene. Hvert hovedtema har flere undertema, og tallene her 
representerer et gjennomsnitt av disse. Antall kontrollerte deponier vil variere noe, da 
ikke alle har et renseanlegg for sigevann eller et gassanlegg. Undertemaene går ikke 
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RESULTATER FOR 
NEDLAGTE DEPONIER 
For de nedlagte deponiene viser 
prosenttallene at det er funnet 
noe mer feil generelt. Dårligst ut 
kommer overvåking og hånd-
ter ing av overflatevann, sigevann 
og grunnvann samt internkontroll 

ut.  Her er det også funnet to 
alvorlige avvik innenfor temaet 
internkontroll. Det er positivt å 
se at det er funnet veldig få feil 
når det gjelder håndteringen av 
deponigass både på deponier 
med og uten gassanlegg.

Det er generelt funnet veldig 

Hovedtema Prosent avvik Antall deponier
(nedlagte deponier) (synkende rekkefølge) kontrollert  
Overvåking av   32 % 37
overflatevann, sigevann  
og grunnvann  

Internkontroll  26 % 37

Håndtering av sigevann  23 % 36
 hos alle deponier  

Generelt om deponiet  18 % 36
(oppbygging og vedlikehold av toppdekke)  

Håndtering av sigevann hos  17 % 29
deponier med renseanlegg for sigevann  

Håndtering av deponigass på deponier  15 % 32
med gassanlegg

Håndtering av deponigass på deponier uten  3 % 33
gassanlegg  

Tabell 2. Denne tabellen viser hvor mange prosent av de kontrollerte nedlagte depo-
niene har avvik innenfor de 7 hovedtemaene. Hvert hovedtema har flere undertema, 
og tallene her representerer et gjennomsnitt av disse. Antall kontrollerte deponier vil 
variere noe, da ikke alle har et renseanlegg for sigevann eller et gassanlegg. Underte-
maene går ikke fram av denne tabellen. 

få alvorlige avvik i denne 
aksjonen, og de som ble funnet 
var innenfor temaet mottaks-
kontroll og korrekt oppfylling av 
deponiet for deponiene i drift. 

VIDERE OPPFØLGING
Fylkesmennene har sendt 
rapporter for alle tilsynene til 
virksomhetene og vil følge opp 
de avvikene som er funnet. Der 
det er funnet alvorlige avvik skal 
det alltid vurderes om virk-
somheten trenger en særskilt 
oppfølging. Det kan være et nytt 
tilsyn, og i de alvorligste sakene 
kan politianmeldelse vurderes. 
Miljødirektoratet vil vurdere 
resultatene overordnet, og vi vil 
da se om det er behov for noen 
mer overordnede grep, som for 
eksempel nye veiledere, juster-
inger i regelverk, nye aksjoner 
osv. Vi vil også lage en nyhets-
melding basert på resultatene. 

MILJØPÅVIRKNING.
Sigevann fra deponier vil alltid 
inneholde forskjellige typer 
miljøgifter, som vil kunne 

gi negativ miljøpåvirkning i 
resipienten der sigevannet 
havner. Hvor stor den negative 
virkningen blir, vil avhenge både 
av mengde og type sigevann, 
og av resipientens sårbarhet. Vi 
ser av resultatene at håndtering 
og overvåking av sigevann er 
noe som det må vurderes en  
nærmere oppfølging på, særlig 
hos de nedlagte deponiene. Når 
det gjelder gassutslipp er det den 
uønskede klimaeffekten vi ønsker 
å begrense ved å ha kontroll på 
dette utslippet. Deponigass kan 
også medføre luktproblemer hos 
naboer. Her fant vi heldigvis få 
feil på de nedlagte, men noe mer 
hos deponiene i drift. Når det 
gjelder internkontroll er jo dette 
avvik som ikke direkte medfører 
en miljøfare. Men en god intern-
kontroll er en forutsetning for å 
ha kontroll på utslippene og er 
derfor et viktig tema. Men det er 
gledelig at myndigheten finner 
få alvorlige avvik i en aksjon som 
denne.

Kilde: Miljødirektoratet
 

 

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

 

FLEXUS BALASYSTEM presser og pakker 
avfallet effektivt i plastsvøpte rundballer 
som gir sikker lagring og fleksibilitet i 
forhold til transport og avsetning 
 

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

Vi Gratulerer 
RIR i Molde Med  

Ny FLEXUS BALAPRESS!



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

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

en GOD JUL 
og et 

GODT NYTT ÅR!

Vi ønsker våre kunder, 
forbindelser og resten av 

avfalls- og 
gjenvinningsbransjen

ERP Norway AS
Bragernes Torg 4 - NO-3017 Drammen

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

www.erp-recycling.no  

EUROPRESS AS 
Gilhusveien 5B, 3246 Gullaug

 
Tlf. 815 00 221, 

www.europress.no

Besøksadresse: Løkketangen 20A, 
1337 Sandvika

Postadresse: Postboks 145, 
1300 Sandvika

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

 www.norkart.no
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Rich.Steen AS
Postboks 142 Alnabru, 0614 Oslo

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

www.richsteen.no

Gunnar Alstad 901 74 210
& Norba AB

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

Klemetsrudv. 1, Oslo
Postboks 54 Mortensrud, 1215 Oslo

Telefon: 02 180
postmottak@ege.oslo.kommune.no

www.ege.oslo.kommune.no Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg

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

www.liebherr.no
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Tangsveen forteller at Gips Recycling Norge 
står for mange av de 45 000 tonn som 
materialgjenvinnes av denne fraksjonen 
i landet, sementindustrien tar også imot 
noe. Det finnes ikke sikre tall for hvor mye 
gipsavfall som genereres, men Tangsveen 
mener det dreier seg om anslagsvis 100 000 
tonn. – Vi vet at mye deponeres og meste-
parten er avgiftsfritt. Jeg er ikke redd for å 
si at dette kan være i strid med regelverket. 
Det er sikkert mulig å finne gipsavfall med 
mindre enn 5% TOC (innhold av totalt orga-
nisk karbon – grensen for hva som er tillatt 
å deponere og grensen for når deponiavgift 
inntreffer på gipsavfall), men selv på flere nye 
gipsplatetyper og på rivings- /rehabiliterings-

gips utgjør det organiske innholdet mer enn 
dette, sier Tangsveen. 
Han tror bortfallet av deponiavgiften vil føre 
til økt deponering av flere gjenvinnbare frak-
sjoner, i tillegg til gips nevner han plast. – Når 
deponiene tar imot avfall til 250-300 kroner 
pr tonn kan ingen behandling konkurrere. Det 
må være i strid med målene i avfallspolitikken 
at offentlig eide deponier utkonkurrerer 
etablerte gjenvinningsordninger, deponiene 
skal være siste utvei når det ikke finnes 
alternativer. Sverige og Danmark høyner nå 
sin deponiskatt, mens Nederland gjeninnfører 
sin. Da er det merkelig at en organisasjon 
som Avfall Norge jubler over at vi fjerner 
deponiavgiften her. Om det er slik at kost-

nadene ved innkreving overstiger inntektene 
burde avgiftsbortfallet i hvert fall ledsages 
av et forbud mot deponering av gjenvinnbare 
fraksjoner, sier Tangsveen. 

– Vil gi økt deponering av 
gjenvinnbare fraksjoner 
Frode Tangsveen er daglig leder for Gips Recycling Norge, som tar 
imot og behandler gipsavfall slik at det kan materialgjenvinnes til 
nye gipsplater. Han er kritisk til fjerningen av deponiavgiften og 
ikke minst til den unisone jubelen dette har vakt i avfalls-Norge.

Av Johs. Bjørndal

Frode Tangsveen er daglig leder i Gips Recycling 
Norge. Han smiler her, men er lite fornøyd med at 
deponiavgiften fjernes fra nyttår.

GJENVINNING

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no



www.backers.de

Backers stjernesikt
n 2 eller 3 fraksjoner
n Hjul, belter, krokløft, skid
n Spesielt egnet for vanskelige 

masser
n Kompost, torv, flis, matjord

 

Miljødirektoratet ba om innspill til veilederen 
i oktober, og i forhold til utkastet som forelå 
der var det ikke mange overraskelser.

Miljødirektoratet står fortsatt på at bruk av 
kalkulatorisk rente er rett framfor å benytte 
faktiske rentekostnader der dette finnes. På 
KS-bedrifts fagdag 26.11, hvor direktoratet 
presenterte forskriften, kom det mange 
innspill på at direktoratet ikke har tatt inn 
over seg at man i avfallssektoren er organi-
sert i IKSer og ASer i større grad enn for de 
øvrige kommunale selvkostområdene, og at 
direktoratet derfor burde tilpasset regel-
verket til dette. 

Fra kommunenes ståsted var det blant 
annet knyttet spenning til om hvordan 
forholdsmessig fordeling av faste kostnader 
skal beregnes. Her slår direktoratet fast 
at fordeling basert på faktisk bruk gir et 
godt uttrykk for forholdsmessig fordeling, 
men at det er mulig at det finnes andre 
fordelings nøkler som også gir uttrykk for 
forholdsmessig fordeling etter regelverket. 

Det eneste 
eksemplet de her 
kommer med 
er  forskjellig 
brennverdi på 
avfall inn til 
et forbren-
nings-
anlegg.  
Her gir 
altså ikke direkto-
ratet mye veiledning, og de 
overlater ansvaret for å dokumentere at 
andre måter er i henhold til regelverket til 
 kommunene. 

Noe overraskende var det også i veiled-
eren. I en fotnote til en tabell knyttet til 
differensiering av avfallsgebyr er følgende 
presisert: «Håndtering av klær og annet til 
ombruk er ikke definert som avfall, og denne 
håndteringen kan ikke dekkes over avfalls-
gebyret.» Dette kom nok som en overras-
kelse på de aller fleste, som har vært av den 

oppfat-
ning av 

at alle 
element ene 

i avfalls-
pyramiden er 

kommunens 
ansvar. Flere 

har igangsatt 
tiltak for å flytte 

avfallet opp i 
avfallshierarkiet, 

blant annet gjennom 
et økt fokus på 

ombruk. Avfall Norge      
har spurt om det virkelig er Miljødirektoratets 
mening at tiltak for å fremme ombruk ikke 
kan finansieres over avfallsgebyret. Svaret vi 
har fått er at juristene ser på saken.

Gledelig er det at Miljødirektoratet presi-
serer at også fritidsboliger skal ha tilgang på 
renovasjonstjenester og at de er pliktige til å 
betale renovasjonsgebyr.

Endelig veiledning i beregning 
av avfallsgebyr?
Miljødirektoratet offentliggjorde sin veileder til forskrift 
om beregning av avfallsgebyrer mandag 24.11. Den 
bragte lite nytt i spørsmålet om hvordan «forholds-
messig fordeling» av kostnader skal defineres, men 
slår noe overraskende fast at tilrettelegging for 
ombruk ikke kan dekkes av avfallsgebyret.

Av Ellen Halaas, Avfall Norge

Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 

 

 

VEILEDER 
 

M-258 | 2014 

Beregning av kommunale 

avfallsgebyr 

Ingen trøst å hente for kommuner med behand-
lingsanlegg i Miljødirektoratets nye veileder.
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FARLIG AVFALL

– Økt utsortering vil stabilisere 
mengden restavfall
Befolkningsvekst og økt avfallsgenerering pr innbygger 
sannsynlig gjør en fortsatt  vekst i avfallsmengdene også i årene 
framover. Men det er også et stort potensiale for økt ut sortering 
av gjenvinnbart materiale fra restavfallet. Frode  Syversen i 
 Mepex mener det er mulig å holde restavfalls -
mengden omtrent stabil på dagens nivå, dersom avfallsveksten 
forsetter og man ikke lykkes med økt forebygging

Av Johs. Bjørndal

SSB opererer med en forventet årlig 
befolkningsvekst på 1% i året fram til 
2030, og en vekst i avfallsmengden pr 
innbygger på 1,7% årlig i samme periode. 
Til sammen gir dette en mulig vekst i 
avfallsmengden fra husholdningene på 
mer enn 52% fram til 2030. 

– Men samtidig ligger vi fortsatt lavt 
i materialgjenvinningsgrad fra dette 
avfallet. Det bør være fullt mulig å øke 
denne så mye fram mot 2030 at restav-
fallsmengden holder seg stabil. EU-kom-
misjonen har satt ambisiøse mål i sin nye 
avfallsstrategi og det er ingen grunn til 
at vi skal legge lista lavere, mener Frode 
Syversen i Mepex, som er engasjert av 
Avfall Norge til å arbeide med prosjektet 
«Helhetlige rammevikår».  

– Hvordan kan dette gjøres?
– Vi har her i landet relativt lav utsor-

teringsgrad på flere fraksjoner (se figur). 
Både gjennom ny teknologi og bedre 
insitamenter til utsortering er det mulig å 
øke denne vesentlig. Det bør være mulig 
å øke vektandelen til materialgjenvinning 
fra 40% i 2013 opp til 60%  fram til 2030. 
Det vil medføre at restavfallsmengden 
holdes på dagens nivå og opprettholde 
dagens behov for eksport av restavfall, 
forutsatt uendret nasjonal forbrennings-
kapasitet. Men dette krever at myndighe-
tene legger til rette for økt utsortering. 

Frode Syversen understreker at 
prosjektet vil gi en oppskrift på aktuelle 
løsninger i kommunene, men ikke virke-
midlene på hvordan man skal få til en slik 
utvikling. 

Mulig ambisjon for økt utsortering av ulike gjenvinningsfraksjoner fram mot 2030.Mengder fra husholdninger 2013 (kg/innb.)
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– Vi kartlegger nå hva som skal til for øke utsorteringen 
like raskt som avfallsveksten, sier Frode Syversen.

Mengder av ulike fraksjoner i husholdningsavfallet (kg/innb.) og andelen som i dag utsorteres.
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Maskinleverandør – I industriens tjeneste...

AVFALLSKVERNER

BALLEPRESSER
FOR AVFALL, PAPP, PAPIR

 

VINDSIKT OG

TRANSPORTØRER

VIBROSIKTER

Vi takker for tilliten i 2014 og ønsker våre 
gamle og nye kunder GOD JUL og GODT NYTTÅR!

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



NYHETER

 Neuenhauser stjernesikt for sortering av 
vanskelige materialer—SALG og UTLEIE 

 For sortering av bark, jord, kompost, mat-
jord, matavfall, grønnavfall og klebrige / 
fuktige masse 

 Beltegående, VBG feste og Kingpin utgave  

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Optisk båndvekt 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 På aller typer transportbånd 

 Rapport inntil 3 år 

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 NH6020 trommelverk  

 Diesel-hydraulisk og Hybrid 

 Beltegående, VBG feste og Kingpin 
utgave 

 Mange smarte løsninger 
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– Nå begynner det virkelig å haste!
FNs klimapanel har gjort ferdig 
hele sin femte hovedrapport. 
Den avsluttende synteserap-
porten understreker at raske 
utslippskutt kombinert med 
omfattende karbonfangst og 
-lagring og planting er nødven-
dig for å nå togradersmålet.

Av Astri Kløvstad

De tre tidligere publiserte delrapportene som 
hver er 1500 sider, baserer seg på et enormt 
antall vitenskapelig publiserte og anerkjente 
forskningsresultater. Synteserapporten som 
ble presentert i begynnelsen av november, 
setter sammen de viktigste funnene i disse 
rapportene. Konklusjonen er, ikke uventet, at 
både tilpasning til klimaendringene vi vet vil 
komme og raske utslippskutt er nødvendig.

ATMOSFÆRENS KAPASITET NESTEN 
NÅDD
Rapporten viser at atmosfæren har kapasitet 
til å ta opp 790 gigatonn CO2, og at den idag 
har tatt opp 515 gigatonn av dette. Vi har 
altså 275 gigatonn igjen som kan slippes 
ut før togradersmålet ryker. Og med dagens 
utslippshastighet har vi bare 25-30 år på 
oss før denne kvoten er fylt opp. Rapporten 

etterlater ingen tvil om at klimaendringene er 
menneskeskapte.

For første gang har to norske forskere 
vært med å utarbeide en av FNs klimapanels 
synteserapporter, Karen O’Brien fra Universi-
tetet i Oslo og Jan Fuglestvedt fra Cicero. De 
presenterte rapporten under et seminar hos 
Miljødirektoratet 3. november, og overleverte 
den til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

NEGATIVE UTSLIPP
Målet er som kjent at vi skal klare å holde 

temperaturøkningen under to grader over 
førindustriell tid. Ifølge klimapanelet finnes 
det i dag tiltak som gjør det sannsynlig å nå 
dette målet, men de vil by på store teknolo-
giske, økonomiske, sosiale og institusjonelle 
utfordringer. De globale klimagassutslippene 
må reduseres med 40-70 prosent fra 2010 
til 2050 og være nær null i 2100. Det inne-
bærer at det ikke bare må kuttes dramatisk i 
utslippene, men det må også fjernes CO2 fra 
atmosfæren. Rapporten sier at de de mest 
kostnadseffektive metodene vi i dag vet om 

Klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft tok store ord i sin 
munn da hun fikk overlevert 
syntesedelen av FN’s klimapa-
nels femte hovedrapport. 



“
Det handler om 
noe så stort som 
verdens framtid. 
Det er nesten litt 
rart å bruke sånne 
ord.

Valdres Flishogging og Bioenergi AS 
og Telge Återvinning AB har valgt 
HAAHJEM® H-CON 1050-20 WR for 
metallutskilling og bakkelagring

KAHRU AS
Gjøsundneset 23
6040 VIGRA
Tlf: 70 18 19 00 - post@haahjem.no

KAHRU AS® utvikler og leverer løsninger 
til pukkverks- og gjennvinningsbransjen

Se mer på: www.haahjem.no

– Nå begynner det virkelig å haste! for å fjerne CO2 fra atmosfæren, er å produ-
sere energi fra biomasse med karbonfangst 
og lagring (bio-CCS), samt plante ny skog i 
stor skala. 

VIL KOSTE NOE TAP AV 
NATURMANGFOLD
Videre sier rapporten at både klimatilpas-
ningstiltak og utslippsreduserende tiltak 
kan ha positive og negative tilleggseffekter. 
Negative effekter kan blant annet være 
knyttet til virkninger på naturmangfold og 
matsikkerhet. Men i følge rapporten inne-
bærer ikke disse effektene samme risiko 
for alvorlige, omfattende og irreversible 
endringer som selve klimaendringene inne-
bærer. Dessuten vil en temperaturøkning på 
1-2 grader i seg selv medføre at risikoen for 
tap av naturmangfold vil være moderat til 
høy. En økning på mer enn 4 grader inne-
bærer vesentlig risiko for naturmangfoldet.

VIKTIG KUNNSKAPSGRUNNLAG
Men først innledet miljødirektør Ellen Hambro 
med å si at den komplette 5. hovedrapporten 
vil være et viktig bakgrunnsmateriale for 
alle landene som innen 1. kvartal 2015 skal 
melde inn til klimakonvensjonen hvilke nasjo-
nale mål de har tenkt å påta seg. – Og så får 
vi virkelig håpe at de politikerne som – forhå-
pentligvis – skal beslutte en ny forpliktende 

klimaavtale i 2015 tar dette 
supersolide faktagrunnlaget 
inn over seg, sa Hambro. Også 
Sundtoft understreket viktig-
heten av å ha en slik dokumen-
tasjon av de faktiske forhold. 

– Dette er verdens mest 
grundige gjennomgang av 
løsningene. Rapporten gir svar 
på hvordan vi kan ta tak i utfordringene, og 
det er helt unikt. Ingen andre politikkområder 
kan skilte med en så omfattende og syste-

matisk kunnskapsplattform. Men 
så er da også temaet verdens 
viktigste, sa hun. – Møtet i Paris 
om et drøyt år er den største 
milepælen i arbeidet mot 
klimaendringene. Det handler 
om noe så stort som verdens 
framtid. Det er nesten litt rart å 
bruke sånne ord. Det er ikke så 

ofte det passer. Men det gjør det faktisk her, 
sa Sundtoft.

Karen O’Brien fra Universitetet i Oslo og Jan Fuglestvedt fra Cicero har vært med å utarbeide klimapanelets 
5. hovedrapport.



FARLIG AVFALL

Les mer på
www.onsitesecurity.no

DET ER VI SOM LEVERER 
SKREDDERSYDD SIKKERHET MED 
HØY NYTTEVERDI TIL BRANSJEN

Spør våre kunder!

Ørjan Mjøs er utbyggingsan-
svarlig i BiR Nett, et dattersel-
skap av BiR etablert i 2007. Han 
kan fortelle om en møysom-
melig prosess, ikke minst for å 
etablere nedkastene, som ikke 
skal være mer enn 100 meter 
unna abonnenten. – Folk er ikke 
nødvendigvis positive til å få en 
avfallsinstallasjon rett utenfor 
døra. Vi må jo også stjele noen 
parkeringsplasser. Og siden vi 
graver i en gammel by har vi jo 
«teskjegjengen» (altså arkeolo-

gene) i hælene hele tiden, sa han. 
Men når nettet endelig kommer i 
gang forventer jeg at holdningen 
blir en annen, det er jo åpenbare 
fordeler ved å ha et nedkast rett 
utenfor døra, sa Mjøs.

BEDRE KILDESORTERING
Bergen sentrum er trangt og 
beboerne har til nå ikke hatt 
annet tilbud om kildesortering 
enn returpunktene. Det blir bedre 
nå, bossnettet byr på to nedkast, 
et for plastemballasje, papp og 

papir og et for restavfall. Plasten 
skal legges i gjenknyttede poser, 
mens papp og papir kan leveres 
løst. Store pappesker er imidlertid 
ikke ønsket, disse må fortsatt 
bringes til returpunktene.  – Et 
nedkast dekker alt fra 30 og opp 
til 187 boenheter, forklarte Mjøs.  

TERMINALBYGGING I 
GANG
Spaden har nettopp gått i bakken 
for byggingen av den første 
terminalen i Jekteviken. – Det blir 
en helautomatisk dobbel terminal 
med to mottakskontainere for 
hver fraksjon, som får kapasitet 

Bossnettet i Bergen tar form
Til høsten vil det mye omtalte bossnettet I 
 Bergen sentrum tas i bruk, syv år etter at de 
første rørene ble lagt i bakken. Siden dette blir 
det første anlegget i landet der et stasjonært 
anlegg suger ut avfallet fra et helt bysentrum 
til terminaler på utsiden, følges det med stor 
oppmerksomhet.

Av Johs. Bjørndal

Med bossnettet kan fortau  
ryddes for bosspann.

TIDEN ER NÅ
Det legges ned milevis med rør under 
gatene i Bergen. Rørene skal frakte 
fremtidens boss ut av sentrum. Mange 
husholdninger og næringsdrivende 
i sentrum gleder seg til bossnettet er 
klart. Flere utbyggere har for lengst 
gjort klart for tilkobling i sine nybygg.

Som næringsdrivende i Bergen sentrum er det nå du har 
mulighet til å koble deg på bossnettet.

Vi graver ikke gatene opp igjen.

Etablering av bossnettet krever omfattende graving i sentrumsgatene, men dette 
blir koordinert med andre ”røreiere”.



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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til å ta imot rundt 40 tonn i 
døgnet, forklarte Mjøs. Men et 
omfattende arbeid gjenstår før 
terminalen er klar. Byggingen 
skjer nemlig på tomta der 
gassverket i Bergen sto og 
er dermed sterkt forurenset. 
Kommunen har derfor pålagt 
massutskifting før det bygges 
noe nytt, og den mest foruren-
sede massen fraktes med båt til 
Tyskland. 

Bossnettet blir naturligvis 
en obligatorisk løsning for 
husholdningskundene, mens 
næringslivet ikke kan pålegges 
å delta. Men Mjøs forteller at 
det har blitt lagt mye arbeid i å 
etablere en såkalt åpen løsning, 
slik at denne infrastrukturen 
også brukes til næringsavfall. 
 – Alle nedkast får elektronisk 
lås og alle brukere blir utstyrt 
med nøkkelkort. Enhver bruker 
kan dermed faktureres etter 
kastet mengde og hushold-
nings- og næringskunder kan 
bruke samme nedkast, forklarte 
Mjøs. 

KOLLEKTIV 
FINANSIERING
Da bystyret vedtok etableringen 
av bossnettet i 2006 ble det 
bevilget 680 millioner kroner, 
for å etablere løsningen for de 
8000 husholdningskundene i 
Bergen sentrum. Dette er finan-
siert ved at alle abonnentene i 
BiRs ni eierkommuner har fått 
et «bossnett-påslag» på 150 
kroner på renovasjonsgebyret. 
Men Mjøs sier bossnettet  er 
et byutviklingsprosjektet som 
skal realiseres over langt tid 
samordnet med annen byut-
vikling. – Prosjektet vil utvides 
og utvikle seg sammen med 
byen og sånn sett blir vi aldri 
100% ferdig. Dette gjelder 
for alle typer infrastruktur-
tjenester, som vann og avløp, 
strøm, fjernvarme og da også 
rørbasert avfallsinnsamling. 
Det er dermed vanskelig å gi et 
absolutt tall for investeringene, 
men over tid vil bossnettet 
beløpe seg til mellom en og to 
milliarder kroner, avhengig av 
hvilket tidsvindu en ser på.

Ønsker du en bedre bosshåndtering?  
Tidenes beste bossløsning etableres i Bergen sentrum.

BLI MED I BOSSNETTET
815 33 030

Operasjoner som dette vil bli unødvendige i Bergen sentrum når bossnettet 
settes i drift til høsten.

Brukergrensesnitt

12

• Alle nedkast må installeres med elektroniske lås.
• Alle brukere får unike nøkkelkort
• Alle brukere kan faktureres etter kastet mengde
• Næring og husholdning kan bruke samme nedkast.

Innkastene i Bergen ser slik ut, designspørsmålet måtte avgjøres i bystyret.



“
– Selskapene vil 
alltid lete etter om 
noen annen enn 
forsikrings tager 
kan  tillegges 
ansvar.
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INNSAMLING

– Brannvesenet rykker hvert 
år ut til flere hundre påsatte 
branner og en stor andel av 
disse starter i avfallsbeholdere 
eller kontainere. Slike skal rett 
og slett ikke stå oppstilt inntil 
brennbare vegger, sier Fred 
Nilsen, fagsjef for skadefore-
bygging  i Sparebank1.

Av Johs. Bjørndal 

Rundt 10% av alle bygningsbranner er påsatt 
og Nilsen viste fram en mengde skrekk-
eksempler på Avfall Norge og KS Bedrift sitt 
seminar om nedgravde avfallsløsninger nylig. 
Ikke minst har flere større skolebranner hatt 
sitt utspring i at gutter har tent på avfalls-
kontainere. Brannsikkerhet er med andre ord 
et vektig argument for nedgravde løsninger i 
tettbygde områder, for ikke å snakke om der 
det finnes vernet trebebyggelse.

– REGLENE BØR INNSKJERPES
Men det finnes enklere tiltak, for eksempel 
å flytte avfallsbeholderne.  – Sikkerhets-
forskriftene, som hele vår bransje benytter 
for næringsbygg, krever at brennbart avfall 
eller brennbare materialer som ligger fritt i 
kontainer eller søppelkasse skal plasseres 
slik at en brann ikke kan smitte til bygning, 
og det skal uansett være minst fem meter 
fra brennbar yttervegg. Avfallsbeholdere 
skal heller ikke plasseres under brennbart tak 
eller vindusåpning, sa Nilsen. Han sa også at 
lokalt brannvesen har adgang til å fastsette 
lignende bestemmelser for bolighus, men at 
dette ikke er gjort i særlig utstrekning. – I vårt 
selskap vurderer vi å innføre et krav om to 
meters avstand fra vegg også for eneboliger, 
sa Nilsen.

TØFFERE LINJE
I tillegg til at avfallet er brennbart utgjør 
avfallsbeholdere av den vanligste typen i seg 
selv en stor brannrisiko. – Det blir en voldsom 
varmeutvikling på kort tid når en plastkon-
tainer smelter ned og brenner opp, sa han. 
Men brannsikre avfallsbeholdere finnes, og 
i Stavanger ble det allerede i 2003 stilt krav 
om slike i indre by.  Nilsen varslet et økt fokus 
fra forsikringsbransjens side på hvem som 
faktisk har ansvaret for at en brann utvikler 
seg. – Selskapene vil alltid lete etter om noen 
annen enn forsikringstager kan tillegges 
ansvar. Dersom en utleier har plassert en 
kontainer slik at brann i denne smitter over 

på bygninger, eller 
renovasjonssel-
skapet har plassert 
ut brennbare 
dunker uten å 
gjøre huseier 
oppmerksom på risikoen, vil disse kunne 
ansvarliggjøres. Det vil bli vurdert regress og 
i så fall vil skaden belastes disse aktørenes 
ansvarsforsikring, sa Nilsen.

SYNDES OVERALT
Nilsen viste deretter fram en bråte bilder fra 
ulike deler av landet, som hadde det til felles 
at en påtent avfallsbeholder ville sørget 
for at helseinstitusjoner, skoler eller hele 
boligkvartal kunne gått opp i røyk. Nilsen 
etterlyste en bedre regelverkshjemmel enn 
lokale brannforskrifter. –Teknisk forskrift (TEK 
10) stiller krav til avfallshåndtering i bygge-
perioden, men ikke i byggets brukstid. Dette 
bør absolutt endres, sa Nilsen, som også 
mente de lokale renovasjonsforskriftene 
kunne brukes mer aktivt for å redusere faren 
for at «brann i søppelkassa» får alvorlige 
konsekvenser. 

– Få avfallskontainerne 
         vekk fra veggen

Ringvollsenteret - unødvendig risiko  
Butikker og  
Ringvoll-
klinikken osv i 
1. etg.  
 
Boliger i 2.etg  

    

4 minutter etter 
påsatt 

Påsatt brann i plastdunk    

Bør kanskje ikke plasseres helt 
inntil husveggen? 

Fred Nilsen fra Sparebank1 ga seminardeltagere fra 
avfallsselskaper rundt i landet noe å tenke på. 

Bildet viser en vanlig 240 liters avfallsbeholder fire 
minutter etter at den ble tent på. Inntil en trevegg 
ville dette resultert i en bygningsbrann. 

Et stjerneeksempel på hvordan det ikke skal gjøres 
fra Ringvollsenteret i Hobøl.



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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GJENVINNING

– I Sverige er tilbakeføring 
av asken fra rent biobrensel 
til skogen en del av et 
bærekraftig skogbruk. I Norge 
må asken i de aller fleste 
tilfeller leveres på deponi for 
en krone kiloen.

Av Astri Kløvstad

Det sa Paul Edvard Vittersø fra trelast-
produsenten Bergene Holm på et seminar 
om bruk av aske fra trevirke nylig. Bergene 
Holm bruker energien fra brenning av egne 
biprodukter fra trelastproduksjonen til 
tørking av trelast. Tilbake blir asken, som 
også godt kunne vært et biprodukt. Men slik 
det er i dag blir den avfall, og må behandles 
som det.

NATURLIGE TUNGMETALLER
Fram til nylig har innholdet av tungmetaller 
vært forklaringen på at asken ikke kan tas 
med tilbake til skogen og spres der.

– Men vi brenner bare rent trevirke, 
ikke rivingsflis eller annet returvirke. De 
tungmetallene som finnes her er naturlige. 
Vi har lånt dem inn fra skogen, og vi vil 
bare levere dem tilbake, sa Vittersø. Han 
understreket at lønnsomheten ved bedriften 
er avhengig av en fornuftig utnyttelse av 
biproduktene og Bergene Holm har allerede 
flere produkter basert på flis og bark på 
markedet, i tillegg til at en del blir brukt 
til energi. Men asken representerer altså 
foreløpig bare plunder og kostnader. 

Vittersø mener dette er en dårlig 
anvendelse av naturressursene, og at det er 
med på å gi bransjen et dårlig omdømme.

– For å bruke bioenergi bærekraftig, bør vi 
jo ta vare på de næringsstoffene som finnes 
i asken, blant annet kalium og fosfor. Fosfor 
er en knapphetsressurs som bør utnyttes 
og ikke bare legges på deponi. Dessuten har 
asken høy pH og vil gi en kalkingseffekt om 
den spres i skogen, sa Vittersø.

ULIKE RAMMEVILKÅR
Han synes det er påfallende at det skal være 
så stor forskjell på synet på askespredning 
i skog i Sverige og i Norge. I Sverige 
betraktes det som en del av et bærekraftig 
skogbruk. – Det er påbudt i Sverige og 
forbudt i Norge, det er litt underlig, sa han 
og understreket at det er viktig for den 
norske treforedlingsindustrien å ha de 

samme rammevilkårene som konkurrentene i 
nabolandene.

– Vi konkurrerer på de samme markedene 
utenlands, og svensk industri er sterkt inne 
på det norske markedet og konkurrerer 
med oss her. Vi ønsker å komme i dialog 
med myndighetene om framdriften av nytt 
lovverk, for for oss er dette en viktig sak. Vi 
ønsker å «avkriminalisere» asken, slo han 
fast.

Også treforedlingsbedriften Norske 
Skog, som er landets største bruker av 
bioenergi, har tatt opp spørsmålet om en 
bedre askehåndtering. Konsernsjef Sven 
Ombudstvedt har flere ganger framholdt at 
innføring av de svenske reglene ville bety 
en resultatforbedring for det pressede 
konsernet på 30 millioner kroner årlig.

BUNNASKE OK
På tilsvarende seminar for et år siden ble 
resultater fra askeanalyser utført av Skog og 
landskap presentert. De viste at bunnasken 
fra rent trebrensel ikke inneholdt nivåer av 
tungmetaller som overskrider grenseverdiene 
for det som kan spres i naturen. Verre var det 
med flyveasken. Det er derfor viktig å holde 
de to askefraksjonene adskilt (se Kretsløpet 
nr 1-2014).

 
ASKE PÅ JORDBRUKSAREAL TILLATT
Elisabeth Møyland fra Miljødirektoratet jobber 
med den nye Gjødselvareforskriften som 

skal komme, før eller senere. Foreløpig er det 
umulig å si når. – Miljødirektoratet er opptatt 
av å utnytte ressursene i avfallet, for det er 
viktig å få til i kretsløpsbaserte økonomier. 
Men vi må samtidig passe på at vi ikke 
resirkulerer miljøgifter, sa hun.

I den nåværende forskriften åpnes det 
for å spre aske på jordbruksareal, i private 
hager, parker og grøntarealer såfremt andre 
kvalitetskrav er oppfylt. Bruk av aske i skog 
omfattes ikke av den forskriften, slik bruk vil 
i de fleste tilfeller være ulovlig uten spesiell 
tillatelse etter forurensningsloven. Og slik 
tillatelse er det i praksis umulig å få, om vi 
forstår Møyland rett.

– Er det ikke et litt underlig prinsipp at det 
er lov å spre aske på arealer som brukes til 
matproduksjon hvis den inneholder så mye 
gift at den ikke kan tillates spredd i skogen?, 
lurte Stefan Andersson fra den svenske 
Skogsstyrelsen på.

Møyland var enig, men forklarte det med 
at en del nye problemstillinger har kommet 
til etter at forskriften ble laget. Om arbeidet 
med den nye forskriften sa hun at den 
er i prosess, men det gjenstår en del. Og 
utvidelse til spredning i skog vil bli vurdert.

DIOKSINER ET PROBLEM?
– Vi trenger kunnskap om de potensielle 
organiske miljøgiftene og andre helse- og 
miljøfarlige stoffer som kan finnes i disse 
avfallstypene, sa hun og berømmet Skog 

– Påbudt i Sverige, forbudt i Norge

Paul Edvard Vittersø fra trelastprodusenten Bergene 
Holm er oppgitt over at aske fra rene skogsprodukter 
fortsatt må legges på deponi i Norge.

Elisabeth Møyland fra Miljødirektoratet arbeider fortsatt 
med ny gjødselvareforskrift  som også vil omfatte nye 
regler for spredning av aske.  Hun turde ikke si når en ny 
forskrift kan være ferdigstilt.
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– Påbudt i Sverige, forbudt i Norge
og landskap for arbeidet de har gjort med 
askeanalyser. Hun medga at disse analysene 
viste at bunnasken kan friskmeldes for 
tungmetaller. Men nå var direktoratet blitt 
opptatt av om det kanskje kan være dioksiner 
i asken. Nye analyser må derfor foretas 
før arbeidet med den delen av forskriften 
kommer noe videre.

–Vi har plikt til å konsekvensutrede hvilke 
positive og negative sider det vil ha for 
økonomi og miljø dersom lovverket skal 
endres. Og det kan ta en stund. Men jeg kan 
ikke si noe om hvor lenge, sa hun.

Gjødselvareforskriften omfatter også 
veldig mye annet enn aske fra rent trevirke, 
som blant annet slam og aske fra forbrenning 
av ulike avfallstyper. Det ble stilt spørsmål 
om det ikke går an å trekke ut denne 
ene og enkle fraksjonen og gjøre ferdig 
forskriften for treasken uten å vente på 
konsekvensutredninger for alt annet som 
også kan tenkes å brukes som gjødsel. I følge 
Møyland er ikke det mulig, det skal lages én 
forskrift som gjelder for alt.

ASKEVERDIPROSJEKTET
Seminaret ble holdt i regi av prosjektet 
Askeverdi som har som mål å skaffe fram 
objektive forskningsresultater slik at det kan 
bli fortgang i regelverksutviklingen på dette 
området. Bergene Holm var initiativtaker 
til prosjektet som startet for nesten tre år 
siden og har fått forskningsmiljøene med 
som partnere. Med i prosjektet, som ledes av 
Treteknisk institutt, er også andre trelast- 
og bioenergiprodusenter. Myndighetene er 
representert i referansegruppa, og der finner 
vi også representanter fra svenske Skogforsk, 
Skogsstyrelsen og Københavns Universitet 
i Danmark. Et bredt forankret prosjekt, med 
andre ord. 

Resultater fra forsøk med bruk av aske 
som jordforbedringsmiddel i blanding med 
kjøttbenmel, tidlige og nokså foreløpige 
resultater fra forsøk med askespredning i 
norsk skog og beregninger av økonomien 
ved dette ble også presentert på seminaret. 
I tillegg ble resultatene fra askeanalysene 
repetert. Man kan lese mer om prosjektet på 
nettsida www.askeverdi.no.

 

Kraftig 
 nedgang 
i bruk av 
biobrensel
Ferske SSB-tall viser at forbruket 
av biobrensel gikk ned med 13% fra 
2012 til 2013. Dette skyldes delvis 
nedleggelsene i treforedlingsindu-
strien, som er den største brukeren 
av biobrensel. Her gikk forbruket ned 
med 13%. Den andre store årsaken er 
at vedforbruket i husholdningene gikk 
ned med hele 20%, noe som skyldes 
en relativt mild vinter og økt bruk av 
varmepumper. Men også bruken av 
biodrivstoff hadde en nedgang på 
3%, dette skyldes redusert bruk av 
bio  diesel. Den totale energibruken 
i landet var i 2013 på 215 TWh, en 
nedgang på 1,7% fra året før. Av 
dette utgjorde biobrensel 11,8 TWh, 
en andel på beskjedne 5,4%.

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



Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

Vibrasjonsdempere 

   ► Stort lager     ► Rask levering 
   ► Komplett sortiment           ►Gummi og metall 

Kommunene samler inn store 
mengder glass, metall, plast, drikke-
kartong, emballasjekartong og papp. 
Dette nyter emballasjeprodusentene  
og -importørene godt av når de årlig 
rapporterer hvor mye av emballasjen 
de bringer ut på markedet som de 
faktisk samler inn til gjenvinning. For 
drikkevareemballasjen er belønningen 
ekstra stor, da den er avgiftsbelagt 
og avgiften blir redusert ved høy 
gjenvinningsgrad. Næringsmiddel-
industrien sparer årlig 1,5 milliarder 
kroner i avgift på all drikkevareembal-
lasjen som kommunene samler inn.  
For dette arbeidet får kommunene 
betalt 28 millioner, mens merkost-
nad ene langt overstiger dette.

OM PRODUSENTANSVAR
Avfall Norge mener at produsentan-
svaret er et viktig virkemiddel for å 

sikre utsortering av avfallstyper til 
materialgjenvinning og for å ta ut 
produkter som inneholder farlig avfall 
til destruksjon. Med produsentansvar 
mener Avfall Norge at produsenter 
og importører tar ansvar for å dekke 
kostnader for avfallshåndteringen av 
et produkt ved å legge inn kostnaden 
i produktprisen. Produsentansvar bør 
videreføres som virkemiddel for å 
stimulere til miljøvennlig produktut-
vikling og sikre høy grad av utnyttelse 
av ressursene i ulike avfallsprodukter 
eller materialer. 

FORDELINGEN AV ANSVAR 
Emballasje fra husholdningene er 
en del av det kommunale ansvaret, 
men det er også omfattet av et 
produsentansvar. Kommunene og 
materialselskapene har derfor et delt 
ansvar for emballasjen. Kommunenes 

lovpålagte ansvar innebærer oppsam-
ling, innsamling og behandling som 
restavfall. 

La oss ta glass- og metallem-
ballasje som et eksempel:

Kommuner utfører i dag arbeid som 
går utover deres plikt, og for glass/
metall arter dette seg slik: 

Separat oppsamling av glass/
metall fra husholdningene med 
bringepunkt, innsamling, frakt til  
mellomlager, lagring, opplasting og 
frakt til Onsøy. 

Noen kommuner har eller ønsker å 
innføre henteordning for glass/metall.

Alt arbeid utover lovpålagt ansvar 
utgjør merkostnader som Syklus skal 
kompensere kommunene for.

Syklus har også ansvar for kost-
nadene ved opplasting og transport 
fra kommunen til behandlingsanlegg, 
behandling, avsetning og infor-
masjonsarbeid. For kommunens 
eventuelle håndtering av glass og 
metallemballasje fra næring, skal 
Syklus kompensere alle kostnader.

Merkostnadene for innsamlingsar-
beidet som går utover det kommu-
nale ansvaret er dokumentert 
gjennom renovasjonsbenchmarking 
(RBM) (se side 6). Her beregnes 
merkostnadene som håndtering 
av hver avfallsfraksjon påfører 
kommun ene. Rapport med 2013-tall 
er nylig publisert på avfallnorge.no.

Syklus dekker ikke transport-
kostna den fra kommunene til 
videre behandling. Dette hører 
inn under produsentansvaret og 
medfører store kostnadsforskjeller 
mellom kommun ene. Derfor 
krever   kommune  ne at Syklus nå 
overtar ansvaret for transport fra 
 kommune ne til behandlingsanlegg. 

SPARER 6 MILLIARDER I ÅRET
I følge tall fra Miljødirektoratet sparer 
næringsmiddelindustrien 6 milliarder 
kroner hvert år i avgiftsreduksjon på 
innsamling av drikkevareemballasje 
til melk, juice, vin, øl, saft, brus o.l. 
Dette inkluderer både pantbare og 
ikke pantbare drikkevarer emballert i 
kartong, plast, glass og metall.

For den andel av drikkevareem-
ballasjen som følger de kommunale 
avfallsstrømmene sparer emballa-
sjeindustrien 1,5 milliarder kroner. 
For dette arbeidet får kommunene 
betalt 28 millioner kroner. Godkjent 
returandel for de 630 millioner 
drikkekartonger som forbrukes i 
husholdningene er i dag 92%. Dette 
gir en avgiftsreduksjon på 765 
mill kr. Til sammenligning får hele 
kommune-Norge betalt kr 12 mill for 
innsamlingsjobben.   

Drikkevareemballasje i glass får 
godkjent returandel på 90% til tross 
for at kommunene har dokumentert 
opptil 40% av glasset i restavfallet. 
Avgiftsreduksjonen utgjør 540 mill kr.  
Metallemballasje får godkjent 64% 
retur til tross for at kommunene har 
dokumentert opptil 80% av boksene i 
restavfallet. Syklus betaler kommu-
nene bare 15 mill for innsamlings-
jobben, og godtgjørelsen på rundt 
400 kr/t har vært omtrent uendret 
siden slutten av 80-tallet. For glass/
metallemballasje totalt betaler Syklus 
25 millioner. 

Godkjent returandel for de 70 milli-
oner drikkeflasker i plast som følger 
den kommunale avfallsstrømmen er 
87%. Dette gir en avgiftsreduksjon 
på 196 mill kr. Kommune-Norge får 
betalt 500 000 kroner for denne 

Kommunene vil ha betalt
Norske kommuner vil at materialselskapene skal 
betale for den jobben kommunene gjør med å 
samle inn emballasje. 

Av Tord Tjelflaat og Toralf Igesund

Tord Tjelflaat fra IVAR (t.v.) og Toralf Igesund fra BiR er misfornøyde med dagens 
betaling for innsamlede  emballasjefraksjoner. 

INNSAMLING



“
…de sparer store 
summer i dag, 
med det vi vil 
karakterisere som 
overrapportering.

AvfAllstrAderen for 
norske kommuner

norsk Gjenvinning norge As
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 OSLO
Telelefon hovedkontor: 22 12 96 00

www.norskgjenvinning.no

Vi ser råvarer der andre ser avfall. Gjennom behovstilpas-
sede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikker 
avsetning for alle avfallstyper.  Vi håndterer 900 000 tonn 
avfallsbasert brensel til energigjenvinning, 40 000 tonn til 
biogassproduksjon og over 700 000 tonn avfallsbaserte 
råvarer til materialgjenvinning. 

markedsledende meglerteam  
Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske 
avfalls- og gjenvinningsmarkedet. Vi har investert stort i bear-
beidings- og behandlingsanlegg for å hele tiden kunne ligge i 
forkant av utviklingen. For å lykkes med å gi våre kunder den 
beste løsningen har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden. 

norsk Gjenvinning downstream
Norsk Gjenvinning Downstream er  en egen forretningsenhet  
med rendyrket fokus på logistikk- og nedstrømsløsninger. 

Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan bidra til å løse 
dagens eller morgendagens  behov.

Markedssjef Øyvind Furulund
Tlf: +47 957 55 044  
E-post: øyvind.furulund@norskgjenvinning.no

Markedssjef Caroline Gedde-Dahl
Tlf: +47 930 88 355 
E-post: caroline.gedde-dahl@norskgjenvinning. no

Tabellen viser hva næringsmiddelindustrien sparer i avgifter og hva kommunene 
får betalt for drikkevareemballasjen de samler inn. 

Drikkevare -
emballasje

Godkjent 
returgrad

I rest -
avfallet

Dette sparer  
industrien i 
avgift

Dette betaler 
materialselskapene 
til kommunene i hele 
Norge

Drikkekartonger 92% 40% 765 mill 12 mill

Glassemballasje 90% Opptil 40%*

540 mill 15 mill

Metallemballasje 64% Opptil 80%* 140.000

Plastemballasje 87% 70% 196 mill 0,5 mill

Sum 1,5 milliarder ca 28 millioner 

*Plukkanalyser av restavfall 

innsamlingsjobben. For plast-
emballasjen totalt får kommunene    
29 millioner. 
Gapet mellom det kommunene 
får betalt, og de merkostnadene 
innsamlingen påfører kommunene, er 
størst for glass/metallfraksjonen, ref 
RBM 2013.

BRYGGERIENE FASER UT 
PANTEFLASKER
Bryggeriene vil nå fase ut 
ølglassflasker som returneres 
og vaskes, og går i stor stil over 
til engangsflasker. De kan inngå 
en avtale med Resirk/Infinitum 
slik at kunden panter engangs-
flaskene i butikken. Infinitum har 
panteautomater i butikkene og 
har dokumentasjon og kontroll 
på mengder og kostnader. 
(Emballasje uten strekkode blir 
avvist).

Vi ser imidlertid at bryggeri-
foreningen allerede selger engangs-
flasker uten pant, som 
kunden må kaste i glassigloen 
utenfor butikken. Dette er 
forvirrende for kundene 
og et problem for butikken, 
da kunder setter ukurante 
flasker igjen inne i butikken. 
Vi antar bryggeriforeningen 
likevel velger denne løsningen 
fordi Syklus er et rimeligere 
alternativ enn Infinitum, nettopp fordi 
kommunene ufrivillig sponser Syklus.

I følge bryggeriforeningen er det 
ca 40-60 mill enheter glassembal-
lasje som nå vil gå fra panteautomat 
til Syklus sin «glassiglo», og som 
dermed vil gi norske kommuner en 
ekstra regning som skal belastes 
gebyret. 

Dette vil ikke norske kommuner 
godta, og vi stiller spørsmål ved om 
det er konkurransevridning mellom to 
konkurrerende innsamlingssystem, 
når ett system er ufrivillig subsidiert 
av kommunale renovasjonsgebyr? 
Bør vi spørre ESA om det er ulovlig 
offentlig støtte når f.eks Vinmo-
nopolet faser ut sin panteordning 

og overlater all gjenvinning av 
glassflasker til Syklus, som er ufrivillig 
subsidiert av kommunale renova-
sjonsgebyr?

MYNDIGHETENES ROLLE
Dagens bransjeavtaler og praktiser-
ingen av disse er et resultat av den 
politiske prosess som ble gjennom-
ført i perioden 1995-2000. Avtalene 
har vært vellykkede og bidratt til å nå 
de fleste effektivitets- og miljømål 
som den gang ble satt. Avfall Norge 
mener det er på høy tid med en ny 
gjennomgang av mål og organise-
ring for å sikre produsentansvaret i 
fremtiden.

Dette bekreftes av utkastet til 
den kommende revisjonen av EUs 
direktiv om emballasje og embal-
lasjeavfall, der det er foreslått et 
sett med minimumskrav for utvidet 
produsentansvar. Her foreslås det at 
medlemslandene skal påse at veder-
laget for produsenter og importører 

«sikrer at økono-
miske bidrag 
til ordninger 
for udvidet 
producentansvar 
fra producenter 
eller importører 
af produkter, der 
markedsføres i 
Unionen dækker 

alle udgifter til affaldshåndtering, 
herunder særskilt indsamling og 
behandling, relevant information til 
affaldsindehavere, dataindsamling og 
indberetning.»

Miljødirektoratet har også foreslått 
en bedre oppfølging av regelverket 
for drikkevareemballasje.  Disse 
anbefalingene bør følges opp og 
vedtas, tross industriens forsøk på å 
forhindre det. Som tabellen viser er 
det store summer de sparer i avgifter 
i dag, med det vi vil karakterisere som 
overrapportering.

Kommunene gjør gjerne en innsats 
for økt innsamling i framtiden, men 
da vil kommunene ha betalt for 
arbeidet.
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Høsten 2009 ble rundt 2400 tonn sterkt forurensede masser fjernet fra området og 
levert til godkjent mottak. Foto: Miljødirektoratet.

Hempel dømt til 
å  betale for miljø-
opprydding på Askøy
 I 2009 sørget Miljødirektoratet for opprydding på 
de mest forurensede delene av eiendommen til 
en tidligere maling- og lakkprodusent på Askøy 
utenfor Bergen. Nord-Hordaland tingrett gir nå 
miljømyndighetene medhold i at selskapet Hempel 
AS er ansvarlig og skal betale kostnadene for denne 
opprydningen.

Produksjonen av maling og lakk på 
Askøy foregikk fra 1918 i regi av 
Monopol Maling- og lakkindustri. 
Det danskeide Hempel-konsernet 
kjøpte bedriften i 1983, og den 
skiftet navn til Monopol Hempel. 
Bedriften ble lagt ned i 1991. 
Eiendommene ble skilt ut i et eget 
datterselskap og senere solgt.   
I 2008 kom rapporter som viste 
at det gamle fabrikkområdet var 
så sterkt forurenset at det kunne 
medføre helsefare for mennesker å 
oppholde seg der.

 Miljødirektoratet fikk derfor 
gjennomført en umiddelbar oppryd-
ding og rettet senere et refusjons-
krav mot firmaet Hempel AS.

Høyesterett fastslo i 2010 
at Hempel likevel kunne holdes 
ansvarlig for å gjennomføre under-

søkelser av grunnen. Nordhordland 
tingrett har nå slått fast at Hempel, 
som morselskap, også kan holdes 
ansvarlig for å refundere statens 
oppryddingskostnader.– Dette er en 
viktig dom som bekrefter at private 
aktører ikke kan organisere seg 
bort fra ansvar for forurensning. 
– Dommen fastslår at forurens-
ningsloven legger et stort ansvar 
hos virksomheter som har, eller 
har hatt, noe på sin eiendom som 
ikke er tillatt etter forurensnings-
lovens regler. Dette gjelder også 
selv om forurensningen var lovlig 
på tidspunktet forurensningen 
skjedde, sier direktør Ellen Hambro i 
Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet 30.10



Marte Østmoe er freelance skribent med 
sans for miljøvennlige løsninger. I høstens 
utgaver av Kretsløpet presenterer hun 
små «kåserier» om ombruk.

Jeg er på dynga. Hengeren er full. I utgangs-
punktet skal jeg kaste skrot. Det er nettopp 
det dynger er til for. Hit havner alskens ting 
som ikke lenger gjør nytte for seg. 

Glass skal til venstre, treverk til høyre. 
Min kunstnervenninnne Ruth er med som 

moralsk støtte. Problemet er at Ruth ikke 
eier moral. Når alt kommer til alt eier hun 
svært lite, foruten følelser. Dem har hun til 
gjengjeld mange av. Noen ganger topper det 
seg. Ruth påstår at hun må ha det vondt, for 
å kunne ha det godt. Dette er helt i tråd med 
Hamsuns ”Sult”, påstår hun. 

Som en nær venninne av Ruth, kan jeg ikke 
påstå å ha registrert en økning av kreativitet 
i de periodene Ruth har hatt det mest traurig. 
Snarere tvert i mot. 

– Tar du i litt her? Hjelper du meg litt? 
Ruth tar et grepa tak i de gamle hyttevin-

duene. Det skal hun ha Ruth, sterk er hun. 
Sterk i troen, stål i ben og armer. Mer svekket 
er sjelefreden.

Klirrr! Lyden av knust glass er som et start-
skudd for Ruths melankoli. 

– Tenk på de visjonene du har fått ved se 
gjennom disse rutene? Tenk på alle planene 
du la! Husker du hvilke lyse ideer du fikk i 
feriene på hytta? Husker du utsikten disse 
vinduene faktisk ga deg? 

– Jo, jeg erindrer et par episoder, innrømmer 
jeg, men legger til at vinduene var trekk-
fulle og dessuten ikke kunne åpnes. Kitten 
var spist opp av flaggspetten og treverket 
knusktørt. 

Ruth er i sitt ess: 
– Vinduene er øynene i et hus eller enn 

hytte, du vet vel at øynene er sjelens speil? 
Går ikke min kunstnervenninne litt vel 

langt nå? Selv er jeg av den mer praktiske og 
konfliktskye typen, jeg svarer ullent: 

–  Joda, du har kanskje rett? 
I rent forsvar legger jeg til at disse 

vinduene, i og med at vi leverer dem her på 

dynga, nettopp kan bli til noe nytt. De skal 
resirkuleres. 

– For alt vi vet kan vinduene mine smeltes 
om og bli til smekre champagneglass? Prøver 
jeg meg.

 – Kanskje blir de til to champagneglass 
med inngraverte hjerter? To champagneglass 
spesiallaget til et par som elsker hverandre 
og skal gifte seg. Tenk, de kan skåle for 
fremtiden, nettopp i mine hyttevinduer! Det 
ville vel være fint? 

Min romantiske teori tar nærmest pusten 
av oss begge. Ruth hyperventilerer. Vel er 
hun kunstner, men dette er ikke kunstig. 
Gråter hun?  

– Så du ofrer hyttas sjel til fordel for et 
giftemål? 

Ruth snufser. Knærne knekker. Håret 
løsner fra spenner og strikk. Ansiktet går 

også i oppløsning. Mye tyder på at hun snart 
bryter sammen.  

– Kjenner du ikke statistikkene? Det er over 
50% sjanse for at dette ekteskapet går i 
tusen knas! 

Jeg angrer bittert. Skulle aldri tatt med meg 
Ruth hit på dynga. Det er for mange minner 
her. For mye rot. Det er for mye av det gode, 
for mye av det onde. Desperat titter jeg meg 
rundt. De skulle ikke også ha en avdeling for 
slitte følelser? En rød kontainer for kjærlig-
hetssorg, en grønn for dårlige minner, en blå 
for skam, en sort for samvittighet. 

Kunsten å pælme glass
Av Marte Østmoe

Sjelens speil: Min kunstnervenninne Ruth, vil helst ikke kaste noe. Ikke en gang mine gamle hyttevinduer vil hun 
kvitte seg med. For som hun sier:  – Vinduene er hyttas øyne og øyne er sjelens speil. 
Foto: Prestgaard/Andersen.

Vi presenterer nyheter på 
Farlig Avfallskonferansen 
i Haugesund 18. - 19. 
september

T:70 19 80 80 

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen



Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

www.arcticentrepreneur.no

Vi har samlet Anleggsdagene og Avfallsdagene til Arctic Entrepreneur!

20. - 22. JANUAR 2015
CLARION HOTEL

OSLO AIRPORT, GARDERMOEN

ARCTIC ENTREPRENEUR

12. januar Seminar for avfallsanlegg Helsfyr, Oslo Norsk Industri, Miljødir. 
m. flere

gunnar.grini@norskindustri.no

15. januar Kvinnenettverk Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21. januar Hold Norge Rent Litteraturhuset, Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

20-22. januar Arctic Entrepreneur
(inkl. Avfallsdagene)

Gardermoen MEF www.arcticentrepreneur.no

28-29. januar Byggavfallskonferansen Oslo COWI m.fl www.norsas.no

29-30. januar Avfall Innlandet Olrud Tekna m.fl. Berit Hvoslef Dahl, 
tlf. 61180320

29. januar Kurs selvkostberegning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5.februar Gjenvinningsseminar Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

10-11. februar Drift av deponi, kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. februar Kurs om byggavfall Helsfyr, Oslo COWI Mirja Ottesen, tlf. 46620667

26. februar Miljøkartlegging av bygg Helsfyr, Oslo COWI Mirja Ottesen, tlf. 46620667

19. mars Kommunikasjonsseminar Stavanger Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

24-25. mars Driftsoperatør farlig avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15-16. april Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

16. april Jus-seminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9-11. juni Avfallskonferansen 2015 Romerike Avfall Norge, ROAF m.fl. karin.halvorsen@avfallnorge.no
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SEMINARER – KURS – FAGLIGE NETTVERK
Oppdatert oversikt over vårens arrangementer finner du på:

www.avfallnorge.no

Kompetanse tilpasset avfallsbransjen

AVFALL NORGE

Byggavfallskonferansen 2015 
setter fokus på sortering og 
avfallsbehandling
Byggavfallskonferansen 2015 
arrangeres i Oslo kongressenter 
28. og 29. januar.  Konferansen 
arrangeres nå for syvende 
gang og det forventes rundt 
300 deltakere når ulike aktører 
fra bygg- og anleggsbransjen, 
avfallsbransjen og myndigheter 
samles i Oslo Kongressenter.

De 20 foredragsholderne, som 
arbeider med bygg- og anleggs-
avfall i hele landet, skal blant 
annet gi svar på spørsmålene: 
Hvilke rammebetingelser får vi 
for byggavfallet i fremtiden? Er 
100 % kildesortering på bygge-
plass mulig og ønskelig? Hvordan 
skal de ulike aktørene forholde 
seg til kravet om elektronisk 
deklarering av farlig avfall som nå kommer? Hvordan skal avfallet 
etter brann- og vannskader kartlegges og håndteres? Hvordan ble 
avfallet fra verdens mest miljøvennlige kjøpesenter håndtert?

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, 
Norsk Gjenvinning AS, NELFO, RIF, NKF og COWI AS.

For påmelding og program, gå inn på: www.norsas.no

Jon Sandnes, administrerende direktør 
i Byggenæringens Landsforening 
(BNL), åpner Byggavfallskonferansen 
2015.

Felles seminar om 
myndighetenes krav

     
 

           
 

Seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg med tillatelse fra Fylkesmannen 
 
Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall (NFFA), KS Bedrift. Avfall 
Norge, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk Returmetallforening og 
Fylkesmennene arrangerer et felles seminar for avfallsanlegg med tillatelse fra 
fylkesmannen. Formålet er at bedriftene skal få god informasjon og veiledning fra 
miljømyndighetene om hva som forventes av de ulike aktørene innen avfalls- og 
gjenvinningsbransjen. Samtidig vil bransjen få anledning til å gi myndighetene 
tilbakemelding på hvordan utforming av nye pålegg og tillatelser oppleves hos bedriftene. 
 
Seminaret finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr (Grensesvingen 7) 12. januar 
2015.  
 
Seminaret er gratis. 
 
Program 
 
 09.30 Kaffe mm og registrering 
 10.00 Velkommen og forventninger til bransjen v/ Gøsta Hagenlund fra 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 
 10.10 Nyttig informasjon fra Miljødirektoratet v/Miljødirektoratet. 
 10.30 Hvordan minimalisere utslipp gjennom god kvalitet og god dokumentasjon av 

avfallsstrømmen gjennom anlegget v/ Hallvard Hageberg, Fylkesmannen i Hordaland. 
 10:55 Risikoanalyser, handlingsplaner og internkontroll – Slik gjør vi det v/ Aud 

Helene Rosenvinge, Lindum AS. 
 11.20 Pause 
 11.40 Vannforskriften - krav til overvåking v/ Ida Maria Evensen, Miljødirektoratet.  
 12.10 Erfaringer med krav til overvåking iht. vannforskriften i nye tillatelser fra 

fylkesmannen v/ Cecilie Lind, Ragn-Sells AS. 
 
 12.35 Lunch 
 
 13:15 Elektronisk deklarering av farlig avfall v/ Trude Syvertsen, Miljødirektoratet  
 13:30 Erfaringer fra tilsyn med avfalls- og gjenvinningsbedriftene. Løsningsorientert 

eller avvikskontrollør - Hvilken rolle skal fylkesmannen ha? v/ Einar Haualand 
Fylkesmannen i Rogaland. 

 13.55 Erfaringer med ulik praksis hos fylkesmennene, v/ Ellen Bergland, Stena 
Recycling og Ellen Wold, Norsk Gjenvinning Metall. 

 14:20 Samordning av praksis hos fylkesmennene v/ Egil Strøm. Miljødirektoratet. 
 14:45 Kommentarer/spørsmål/diskusjon. 
 
 15.00 Slutt 
 
Påmelding innen 15. desember 2014 på https://event.nho.no/skjema/?event=3821 

Miljømyndighetene og bransjeorganisasjonene har gått sammen 
om å arrangere et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg 
med tillatelse fra fylkesmannen. Formålet er at bedriftene skal 
få god informasjon og veiledning fra miljømyndighetene om 
hva som forventes av de ulike aktørene innenfor avfalls- og 
gjenvinningsbransjen. Samtidig vil bransjen få anledning til å 
gi myndighetene tilbakemelding på hvordan utforming av nye 
pålegg og tillatelser oppleves hos bedriftene.

Programmet består naturlig nok av innlegg fra Miljødirekto-
ratet og flere fylkesmenn, et av temaene er en bedre samord-
ning av praksisen fylkesmennene i mellom. Men også aktørene 
i bransjen slipper til med eksempler på hvordan de følger opp 
regelverket. Det blir også en presentasjon av det nye elektron -
iske deklarasjonssystemet for farlig avfall. 

Seminaret er gratis og finner sted i Miljødirektoratets nye 
lokaler på Helsfyr mandag 12. januar 2015. Påmelding innen 15. 
desember på https://event.nho.no/skjema/?event=3821

Avfall Norge etablerer kvinnenettverk

Det handler ikke om 
talent, men om rå 
mentalkraft og vilje til 
å falle, feile, reise seg 
og betale prisen i tid, 
forpliktelse og trening 
for å nå til topps! La det 
mystiske «talentet» 
ligge og se heller etter det som virkelig skaper resultater 
og fremgang. Dette er budskapet fra Benja Stig Fagerland, 
som skal innlede for Avfall Norges kvinnenettverk. 

Avfall Norge inviterer 15. januar kvinner i avfallsbransjen til et arrangement på 
Gardermoen. Her skal det diskuteres hvorvidt det er behov for et eget kvinne-
nettverk i avfallsbransjen, som tradisjonelt har vært dominert av menn. Her blir 
det foredrag av Benja Stig Fagerland, internasjonal forfatter og rådgiver som her 
i Norge har arbeidet med NHO-prosjektet Female Future. En av hennes påstander 
at begrepet talent er overvurdert og misbrukt, det handler mer om hvem som 
er villige til å jobbe hardt, har klare mål og som forvalter og formidler sin kompe-
tanse riktig. Det blir også innlegg av flere kvinnelige ledere i avfallsbransjen, 
Runa Opdal Kerr i Norsk Gjenvinning, Toril Borvik i Oslo REN, Gunn Olander i Indre 
Hordaland Miljøverk, Synnøve Bjørke i Rekom og Heidi Eidet Eggen fra Retura 
SHMIL i Mosjøen vil dele sine erfaringer.  Det samme vil selvsagt initiativtakeren 
til det hele, direktør Nancy Strand i Avfall Norge. På spørsmål om hvorvidt dette 
er noe vi fortsatt trenger i 2015 svarer hun at det vil avklares på møtet, men at 
det etter hennes mening definitivt har en berettigelse. 

OM FOREDRAGSHOLDERNE: 

Benja Stig fagerland:  

  

Du må ha guts og kunne tåle både takling, medgang og motgang om du vil nå dine mål og ha 
vedvarende suksess!  ”Det handler ikke om talent, men om rå mentalkraft og vilje til å falle, feile, 
reise seg og betale prisen i tid, forpliktelse og trening for å nå til topps! La det mystiske «talentet» 
ligge, og se heller etter de som virkelig skaper resultater og fremgang.” 

Dette rådet kommer fra Benja Stig Fagerland, internasjonal foredragsholder, forfatter og rådgiver.  
Benja er i Norge bla. kjent, som kvinnen bak NHO-suksessprosjektet Female Future.  

Hun blir ofte intervjuet i internasjonale medier som BBC World, ABC News, The Independent, The 
Guardian, Der Spiegel and The New York Times. I dag holder hun foredrag over hele verden, Hun er 
prisbelønnet for sitt arbeid og er bla. utnevnt som en av de 12 mest inspirerende kvinner i Europa av 
The European Institute for Gender Equalisation (EIGE). 

Hennes påstand er at begrepet talent er sterkt misforstått og misbrukt. De man ofte snakker om er 
de som er villige til å jobbe hardt, har klare mål og som forvalter og formidler sin kompetanse riktig.- 
Og ikke minst må man ha vilje og mot til å feile, tryne, reise seg igjen, lære, være raus – samt evne å 
håndtere motgang og motstand. Da kan man oppnå ekte og vedvarende suksess, mener Benja Stig 
Fagerland 

Kom og la deg inspirere av Benja Stig Fagerlands entusiasme! 
Web: http://benjastigfagerland.com/ 
Twitter: @BenjaFagerland 
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SMÅNYTT

SEPARASJON — GJENVINNING 

Storm Halvorsen AS 
Klinestadmoen 5 
3241 Sandefjord 

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

www.StormHalvorsen.no 

► Overbåndsmagnet  ►Magnet trommel    ► Detektorer 

Din leverandør av kvalitetsutstyr fra Wagner Magnete GmbH 

Hold Norge Rent blir uavhengig 
forening
Den 24. november ble Hold 
Norge Rent etablert som en 
uavhengig medlemsorgani-
sasjon som skal arbeide med 
forebygging og opprydning 
av forsøpling, med Avfall 
Norges direktør Nancy Strand 
som leder. Hun er sikker på 
at mange vil slutte opp om 
denne organisasjonen. 

Hold Norge Rent ble 
opprettet som et prosjekt i 
regi av Avfall Norge i 2004 
og arbeidet med forebygging 
og opprydning av marin 
forsøpling har vært den prio-
riterte oppgaven siden 2011. 
Finansieringen av arbeidet 
har hele tiden vært en 
hodepine, men i det nylig inngåtte budsjettforliket for 2015 er det 
avsatt 10 millioner til arbeid som omfatter marin forsøpling, etter 
forslag fra Venstre. – Optimismen blant de mange ildsjelene som i ti 
år har jobbet ukuelig med bekjempelse av denne typen forsøpling 
er stor. Nå gjenstår det å se hvilke oppgaver Klima- og miljødeparte-
mentet kommer til å prioritere. Hold Norge Rent ser frem til en tett 
og konstruktiv dialog med departementet, sier Nancy Strand.

Amund Bø takker for seg
Amund Bø har etter 21 år som daglig leder 
i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 
as (HRA) funnet at tiden er moden for å 
trekke seg tilbake. Ifølge en mail utsendt 
til venner og samarbeidspartnere har han 
sjekket fødselsdatoen og funnet tids-
punktet høvelig. Etter det Kretsløpet kan 
skjønne må Amund etter denne sjekken ha 
funnet ut at han var 66 år, og han sluttet 
i jobben 1. november.  Ifølge samme mail 
har det aldri vært en kjedelig dag i denne 
jobben og Amund Bø sammenfatter sine 
erfaringer slik:
• Om miljø: Rent miljø er bra – sats på HRA.
• Om trivsel: Det er mye moro med avfall, 

men ikke like moro hver dag.
• Om kvalitet: Godt – er godt nok.

Da Amund Bø ble portrettert i Kretsløpet i februar i fjor uttalte 
mannen at han i hvert fall skulle kunne fylle bilen med biogass fra 
eget anlegg før han pakket sammen. Som enkelte har fått med seg 
ble fyllestasjonen på Trollmyra offisielt åpnet av klima- og miljømi-
nisteren i juni i år, så dette kan nå ha skjedd.          J.B.
      

Svenskene hever deponiavgiften
Som kjent fjernes deponiavgiften i Norge fra årsskiftet.  Pussig 
nok la den svenske regjeringen bare to dager før det norske 
statsbudsjettet ble presentert  fram et forslag om å øke den såkalte 
deponiskatten der fra 435 til 500 SEK pr tonn, med virkning fra 
nyttår. Avfallsmengden til deponering har falt kraftig også i Sverige 
og i fjor ble bare 0,7% av husholdningsavfallet deponert, dette 
tilsvarer ikke mer enn 33 000 tonn. Det er forurenset jord som 
dominerer også på svenske deponier, men denne har stort sett fritak 
fra deponiskatten. Det er avfallsfraksjoner fra industrien som utgjør 
mesteparten av de snaue 500 000 tonnene det betales deponiskatt 
for i Sverige. 

Avfall Sverige omtaler saken i sitt nyhetsbrev og er ikke prinsipielt 
imot økningen. Organisasjonen foreslår imidlertid at ikrafttredelsen 
utsettes til 2016, siden kommunene allerede har fastsatt sine 
avfallsgebyr for 2015. 

Avfall Sverige vil ha 
økt avfallsimport
Økt utsortering av matavfall i Sverige 
bidrar nå til at overkapasiteten på 
forbrenning blir enda større enn tidlig ere 
anslått. En fersk rapport fra Avfall 
Sverige beregner overkapasiteten til 
hele 2,3 millioner tonn årlig i 2020. Nå 
går foreningens direktør Weine Wiqvist 
ut og argumenterer for økt import, noe 
som hittil har vært et følsomt tema, til 
tross for at eksporten har vært stor i 
årevis. – Det er en stor klimagevinst i å 
importere avfall fra land med en mindre 
utbygd avfallshåndtering, sier Wiqvist, i et nyhetsinnslag i TV-ka-
nalen Affärsvärlden. De siste to årene har importen fra Storbritannia 
til Sverige økt kraftig, mens mengdene fra Norge ser ut til å ha 
stabilisert seg.                  J.B.

Nancy Strand har blitt leder for en ny 
forening.

Amund Bø takker alle han 
har vært i kontakt med 
i avfallsbransjen for 21 
trivelige år.

Weine Wiqvist i Avfall Sverige 
tar til orde for økt avfallsimport 
for å utnytte kapasiteten i de 
svenske forbrenningsanleg-
gene. 
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www.geesinknorba.com/se 
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB

Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Fax 0480-427401

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

NORBA! Tilbake for fullt i velkjent 
drakt, og fortsetter fremtids utvikling

GPMIII med kran på tak MF300 også med tømming av 660l.
Beholder i det lille kammeret.

Skuffet over at 
grunnavgiften 
beholdes

– Siv Jensen velger å beholde en 
grunnløs og miljøfiendtlig miljøavgift. 
Det er ubegripelig og et klart brudd 
med finansministerens egne løfter, 
sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- 
og Drikkevareforeningen. Han sikter 
til den såkalte grunnavgiften på 
engangsemballasje, som ikke fjernes, 
men derimot økes gjennom indeksre-
gulering i forslaget til statsbudsjett 
for 2015. Grunnavgiften ble innført 
av Arbeiderpartiregjeringen i 1994, 
i frykt for at øl- og brusbokser skulle 
forurense naturen. Avgiften ble avskaffet av de borgerlige i 2005 fordi 
den ikke hadde miljøeffekt, men året etter ble den gjeninnført av regjer-
ingen Stoltenberg.

– I dag vet vi at denne avgiften er direkte miljøfiendtlig, sier Nome. 
 – Nordmenn er verdensmestere i panting og drikkeemballasje i aluminium 
og plast resirkuleres på en særdeles miljøvennlig måte. De produsent ene 
som har gått over til slik emballasje kan dokumentere 25 % lavere 
klimautslipp, kraftig redusert vannforbruk og null utslipp av kjemikalier.

Han er skuffet fordi finansminister Siv Jensen tidligere har lovet å 
«forenkle lovverket og fjerne unødvendige avgifter». – Denne avgiften 
er ikke bare unødvendig, den er direkte kontraproduktiv. Ikke bare er det 
en avgift på den mest miljøvennlige emballasjen, den øker også prisfor-
skjellen mellom Norge og Sverige, slik at det blir mer grensehandel, sier 
Nome. Avgiften for 2015 er foreslått til 1,12 kr pr boks eller flaske, noe 
som vil gi inntekter til Staten på langt over en milliard kroner. Alt dette 
ifølge en pressemelding fra Bryggeriforeningen fra 8. oktober.

Ny kampanje om matsvinn
Oslo Kommune Renovasjonsetaten og Matvett samarbeider nå om en 
kampanje om matsvinn, med hovedbudskap om at mat som går ut på 
"best før"-dato ikke skal kastes før man har sett, luktet eller smakt på 
den. 

– Dette er et viktig tiltak for oss, for å få Oslos borgere til å kaste 
mindre mat ved å bruke sansene, samtidig som vi ønsker at matavfallet 
skal sorteres i de grønne posene, sier kommunikasjonsdirektør Kristin 
Bergersen i Renovasjonsetaten.

Vi vet forskjell på datomerkingsordningene – likevel er utgått på dato 
hovedårsaken til matkasting.

I en undersøkelse foretatt av Opinion for Matvett svarer 89 prosent av 
respondentene at de er helt  eller ganske sikre på forskjellen mellom de 
to datomerkingsordningene, "best før" og "siste forbruksdag". Det er flest 
kvinner (64 prosent) som har svart positivt på dette spørsmålet og det 
er flest unge som er litt usikre på forskjellen. 

Når Matvetts årlige galluper viser at hovedårsaken til at vi forbruk ere 
kaster mat er at den er gått ut på dato, tyder dette på at selv om folk 
vet hva "best før" betyr, ikke er trygge på at denne maten fortsatt 
kan spises. – Det kan virke som forbrukerne ikke stoler på at denne 
merkingen først og fremst betyr garantert kvalitet på produktet, og 
at det fint kan luktes og smakes på uten at man risikerer å bli syk, sier 
kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

Matindustrien 27.11

Tok 1,6 millioner kroner fra 
arbeidsgiveren 
En tidligere distriktssjef for avfallsselskapet Norsk Gjenvinning 
på Gjøvik innrømmer å ha tatt 1,6 millioner kroner fra arbeids-
giveren over en fireårs-periode. Neste uke må han møte i retten.

Mannen bor i Gjøvik-distriktet, og var øverste sjef ved Norsk 
Gjenvinning i Hunndalen i Gjøvik fram til november 2011. Da 
ble han anmeldt og senere siktet for grovt økonomisk utroskap. 
Neste uke, 1.desember, starter rettssaken i Gjøvik tingrett.

– Han har lagt alle kort på bordet, og saken går som en tilståel-
sesdom, sier politiadvokat Joachim Sopp Onsrud ved Vestoppland 
politidistrikt.

I selskapet Norsk Gjenvinning slo saken ned som en bombe i 
2011. – Han var en betrodd leder, sier juridisk direktør Runa Kerr.

Underslaget skal ha pågått over fire år, ifølge politiet blant 
annet ved at han skal ha ordnet det slik at arbeidsgiveren betalte 
fakturaer for ham. – Det dreier seg om et stort beløp, og vi ser 
alvorlig på denne typen økonomisk kriminalitet, sier politiadvokat 
Sopp Onsrud.

Mannens forsvarer, Håvard Fremstad, sier til NRK at mannen 
tilstår forholdet, men at han er sterkt uenig i en framstiling om at 
dette dreier seg om private fakturaer.

– En forsvinnende liten del av beløpet på 1,6 millioner kroner 
har endt i hans egen lomme. Det meste dreier seg om sponsing 
av utøvere i motorsport, noe som ikke var i tråd med bedriftens 
sponsorprogram, sier Fremstad.

NRK Hedmark og Oppland 26.11

Petter Nome er skuffet over at Siv 
Jensen ikke vil fjerne grunnavgiften på 
engangsemballasje.
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Papir litt opp,  skrapjern noe ned
Ingen store endringer i markedet for gjenvinningsfraksjoner siden sist. Men papirprisene 
har krabbet litt oppover, det samme gjelder ikke-magnetiske metaller. 
Mens skrapjernprisen fortsetter sin vei nedover. 

  
PLASTEMBALLASJE

Grønt Punkt har rapportert til 
myndighetene gjenvinningstall 
for 2013. Her fremgår at 
det oppsto 156 682 tonn 
plastemballasje i Norge i fjor, og 
at 38,4 % av denne mengden 
ble sendt til materialgjenvinning. 
Fordelt på næring og 
husholdningsmarkedet, ble 
det materialgjenvunnet 
over 37 000 tonn av de nær 
66 000 tonn som oppstår 
i næringslivet. Og av de 
mengdene husholdningsplast 
som innbyggerne kildesorterte, 
ble 80 % utsortert til 
materialgjenvinning, hvilket 
utgjør 25 % av totale mengder 
på husholdningsmarkedet. Det 
er nå over 90 % av Norges 
befolkning som har en løsning 
for levering av plastemballasje 
i sin kommune. Av EPS ble over 
1/3 samlet inn og sendt til 
materialgjenvinning.

TREVIRKE
Prisen på brenselfraksjoner har 
vært stabilt lav lenge og er det 
fortsatt ved inngangen til en 
ny vinter. 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 30 øre pr kWh 
for pellets levert i bulk. For 
trebriketter er prisen 20,2 øre pr 
kWh i fulle lass fritt opplastet..
Dette er en nedgang fra forrige 
måned, men den skyldes at 
energiinholdet er korrigert fra 
4,5 til 4,65 kWh pr kg. Prisen på 
ren flis opplastet terminal er 20 
øre pr kWh for flis med mindre 
enn 35% fuktighet, 18,5 øre pr 
kWh for flis med mer enn 35% 
fuktighet. Flis produsert av 
hogstavfall (GROT) omsettes for 
18 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.

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som brød og 
bakervarer fra næringsmiddelindustri 
betaler miljøfôranleggene rundt 
3-400 kroner per tonn. Prisen på 
miljøfôr ligger på 65-75 % av kraft-
fôrprisen. Det er svært stabile priser 
innenfor dette området.  

Kompost basert på våtorganisk 
avfall og hage- og parkavfall, brukes 
som vekstjord og jordforbedrings-
middel. Mye blir levert til private 
hageeiere, men det er også en økt 
bruk av kompost i forbindelse med 
større park- og grøntanlegg.  Flere 
leverandører kan også skreddersy 
gjødselsprodukter og jordblandinger 
som er tilpasset spesielle formål eller 
etter den enkelte kundes spesifika-
sjoner. Prisene varierer etter kvalitet 
og volum, men for kompost av god 
kvalitet kan prisene ligge på opptil 
kr. 350 per m3. Kompost i småembal-
lasje kan oppnå enda høyere priser, 
og selges for opp til kr. 1,- per liter. 

PAPIR OG PAPP
Prisene på resirkulert papir hadde 
i følge EUWID en varierende 
prisutvikling i oktober., Fraksjonen 
hvit rotasjon og bølgepapp hadde 
siste måned en liten prisøkning 
på 2-3 %. Bølgepapp-prisen er 
omlag NOK 670 kr/tonn. Hvit 
rotasjon selges for rundt 1450 
kr per tonn og for blandet papir 
var gjennomsnittsprisen i oktober 
rundt kr 1000 per tonn.

TEKSTILER
Resirkulering av tekstiler 
er internasjonalt et aktuelt 
tema. Nordisk ministerråd sin 
avfallsgruppe NAG har satt fokus 
på dette tema. Produksjonen av 
tekstiler krever stort vannforbruk i 
tillegg til at det anvendes et stort 
antall kjemikalier i produksjon. Til 
produksjon av en t-skjorte går det 
med omkring 1400 liter. Nordisk 
Ministerråd og Miljøstyrelsen 
setter i en ny forbrukerguide og 
film fokus på, hva forbrukere i 
Norden kan gjøre for at minske den 
negative miljøeffekt. Den beskriver 
hvordan forbrukeren gjennom 
økt gjenbruk av tøy kan redusere 
behovet for miljøbelastende 
produksjon.

http://norden.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=diva2%3A76
4100&dswid=5560 

 

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 jern som ikke er børsnotert. Sist 
måned var det fortsatt nedgang i 
kobber, bly og sink i Euro. Fordi NOK 
er styrket så er prisen omregnet 
i NOK økt . Prisene på LME 
(omregnet til NOK) per tonn kobber 
er 45 350 kroner og for sink er 
prisen i NOK økt noe til 15 495 
kroner per tonn. For bly er prisen 
i NOK 13 943. Aluminiumsprisen 
er styrket til NOK 14315 fra 12 
442 Skrapjern har igjen hatt en 
prisnedgang; 27.november var 
prisen 1100 kr per tonn mot 1150 
kr per tonn 8.oktober.  

GLASS
I følge Syklus samles 
det nå inn 65 000 tonn 
glassemballasje hvert år i 
Norge, det er en returprosent 
på 90. Etterspørselen etter 
glasopor øker fortsatt, særlig 
til veiprosjekter, og det er nå 
leveringstid fra fabrikkene i Skjåk 
og på Onsøy. Miljøbevisstheten 
ser ut til å øke hos folk, og vi 
ser stadig nye produkter av 
resirkulert glass i interiørbutikker. 
Resirkulert glass går også til 
Glava hvor det produseres 
isolasjonsmatter. .
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God jul
og godt nyttår! 
Hilsen oss i  

Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Et godt nytt år med kvalitet
– Syklus ønsker alle sine samarbeidspartnere 
en god og harmonisk jul og et godt nytt 
år med høy livskvalitet. Men ikke bare det, 
vi ønsker også et nytt år der kvaliteten på 
våre fraksjoner blir enda bedre enn i året vi 
går ut av. For å være helt konkret ønsker vi 
oss et nytt år der den innsamlede glass- og 
metallemballasjen inneholder mindre store 
gjenstander, mindre forurensning og mindre 
nedknust glass, sier Jacob Smith, direktør for 
innsamling og gjenvinning i Syklus. 

Han legger julestemningen litt på is og 
utdyper i stedet hvorfor disse tingene 
er viktige: – Vi ønsker at innsamlingen 
skjer i kontainere der innkaståpningen 
ikke er større enn 160 mm. Da unngår 

vi bremseskiver o.l. som ikke har noe i 
systemet å gjøre, og vi unngår at folk putter 
inn hele poser.  Disse kan jo inneholde hva 
som helst og må uansett åpnes manuelt når 
de kommer til vårt anlegg, sier han. 

– At vi heller ikke vil ha nedknust glass 
er kanskje litt vanskeligere å forstå, 
siden glasset skal knuses senere i 
prosessen. Men glasset går gjennom 
åtte produksjonsenheter der hvert enkelt 
glasskår blir videofotografert og sortert. 
Om materialet består av for små biter 
vanskeliggjøres identifikasjonen. I beste 
fall går kapasiteten på anlegget kraftig 
ned, i verste fall kan ikke glasset sorteres 
og må gå til restavfall. Det er ingen grunn 

til å knuse ned glasset, det er vekten og 
ikke volumet som er begrensningen for 
transporten. Noen bruker komprimatorbil 
ved innsamling av glasset, det er ikke en 
løsning vi anbefaler, sier Smith.

Men for all del, mange av våre 
samarbeidspartnere leverer utmerket 
kvalitet, og den ble forbedret i løpet 
av 2014, sier Smith og er i ferd med å 
gjenvinne julestemningen. 


