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Ingen kjære 
mor lenger
De såkalt seriøse aktørene inne farlig avfall har i årevis tatt til 
orde for mer tilsyn og strengere reaksjoner overfor «de useriøse», 
som ikke møter opp på konferanser, men gjør det umulig for de 
samvittighetsfulle å konkurrere om oppdragene. 

Og uansett om denne virkelighetsbeskrivelsen med et klart 
skille mellom snille og slemme holder, kan det konstateres 
at bransjen har blitt bønnhørt. Tilsynene har blitt fl ere og 
reaksjonene strengere, i løpet av høsten har Miljødirektoratet 
stengt to anlegg og varslet tilbaketrekking av utslippstillatelsen. 
Noen strengere reaksjon fi nnes ikke uten at det reises tiltale.

Vi går ikke inn på den enkelte sak, men forutsetter at 
Miljødirektoratet har et solid 
grunnlag for disse vedtakene 
og at bransjen for øvrig er 
tilfreds med at myndighetene 
nå virkelig har tatt av seg 
silkehanskene. Men siste ord 
er neppe sagt, det er kjent at 
de ennå ikke off entliggjorte 
avvikstallene fra tilsynene i 
2013 er like høye som årene 
før.  Det er med andre ord ikke 
bare en håndfull verstinger 
som sliter med å overholde 
regelverket, en stor del av bransjen har fortsatt en vei å gå. Med 
tanke på det kraftige fokuset de siste årene er dette nedslående.

Mange fraksjoner av farlig avfall har stor negativ verdi og 
håndteringen av dette representerer derfor en kontinuerlig 
fristelse. Nå tror vi ikke det er veldig mange som lar avfallet 
«forsvinne» i naturen eller avløpsnettet, men stadige avsløringer 
av ulovlig lagring viser at det i trange tider kan være fristende å 
utsette kostbar sluttbehandling. Og vi ser nå at kravet om å stille 
økonomisk garanti for viderebehandling er ytterst relevant.

Den utrolige Vest Tank-saken representerte et vendepunkt i 
myndighetenes håndtering av farlig avfall-bransjen. Her ble det 
avdekket et katastrofepotensiale og en skruppelløshet som til da 
var utenkelig i vårt koselige, lille land. Denne uskyldens tid er nå 
forbi og kommer aldri igjen. Aktører som ikke er innstilt på å rette 
opp sine avvik og ta myndighetenes krav på alvor kan like gjerne 
stenge butikken først som sist. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
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13. september 2010
Forsida:
Thorleif Eriksen, leder for Yggeset avfallspark i Asker, viser fornøyd fram 
rekka på fem stirlingmotorer som produserer strøm av deponigass med 
relativt lavt metaninnhold.
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… vi forutsetter at 
bransjen er fornøyd 
med at myndighetene 
har tatt av seg 
silkehanskene.
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Kretsløpet med nye 
nettsider og utvidet 
redaksjon
Når dette leses har Kretsløpet sjøsatt sine nye 
nettsider. De er fortsatt å finne på www.kretslopet.no, 
men både design og innhold er nytt. 

Tidligere har nettsidene bare blitt oppdatert seks ganger i året, 
det vil si med samme frekvens som tidsskriftet kommer ut. 
– Stoffet fra papirutgaven vil fortsatt bli å finne på nett, men 
nettsiden skal oppdateres med ferske avfallsnyheter hver uke. 
I tillegg vil redaksjonen sende ut et månedlig nyhetsbrev til 
abonnenter og kontakter der vi har mailadressen, forteller Roar 
Hansen, daglig leder i Kretsløpet AS. 

Som mange vil vite står en samlet avfallsbransje bak 
tidsskriftet. Utgiverselskapet Kretsløpet AS eies av Avfall Norge, 
Norsk Industri, Grønt Punkt Norge, Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA), Norsk Returmetallforening og COWI, som har hver sin 
representant i styret. 

Kretsløpet utvider ikke bare sin digitale aktivitet, 
redaksjonen vil også bli styrket. Redaktør Johs. Bjørndal vil bli 
supplert av Astri Kløvstad og Line Venn. De er begge ansatt 
i Det norske Skogselskap, som pr i dag har oppdraget med å 
levere redaksjonelt stoff til både tidsskriftet, nettsidene og 
nyhetsbrevet. – Flere personer vil gjøre Kretsløpet mer variert og 
mindre sårbart, mener Roar Hansen.

– Som alle andre tidsskrifter og aviser står Kretsløpet i 
den historiske skvisen mellom papirbasert- og elektronisk 
informasjonsformidling. Vi skal klare å kombinere disse to 
medieplattformene. På nettet vil vi være kortfattet og aktuelle, 
på papir mer dyptgående og analytiske. Bladets abonnenter 
får nå et enda bedre tilbud, og vi befester vår posisjon som 
«folkeopplyser» og viktigste medium for alle aktører innen avfall 
og gjenvinning i Norge, sier daglig leder Roar Hansen.  

Alle som er involvert på eiersiden eller i produksjonen var samlet til et 
strategiseminar på Sem i Asker nylig. Fra venstre Espen Edvardsen, som 
har utviklet de nye nettsidene, Sonja Rytter, NFFA, Arnt Erik Isaksen, 
annonseselger, Astri Kløvstad og Trond Lohre, Det norske Skogselskap, 
redaktør Johs. Bjørndal, styreleder Eirik Oland, Grønt Punkt Norge, Gunnar 
Grini, Norsk Industri, Marit Lindstad, abonnementsansvarlig og Henrik Lystad, 
Avfall Norge. Roar Hansen, daglig leder i Kretsløpet as, tok bildet.

NYHETER

Miljødirektoratet rydder 
opp ved Sandnessjøen 
Gjenvinning
Miljødirektoratet stengte i fjor høst Sandnessjøen 
Gjenvinning etter en rekke alvorlige brudd på 
utslippstillatelsen. Styret begjærte bedriften konkurs i 
desember og nå rydder Miljødirektoratet opp med midler 
fra garantien som behandlere av farlig avfall må stille. 

Sandnessjøen Gjenvinning AS på Helgelandsbase i Alstahaug 
kommune hadde tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall fra 
offshorevirksomheten på norsk sokkel. – Vi varslet i fjor høst at 
Sandnessjøen Gjenvinning risikerte å bli stanset på grunn av mange 
og alvorlige brudd på tillatelsen. Bedriftens svar ga oss ikke grunn til 
å tillate fortsatt drift, så vi stanset dem inntil de fikk ryddet opp, sier 
Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Men konkursen medførte 
at farlig avfall de allerede hadde tatt imot, ble stående på anlegget 
uten at rutiner for tilsyn med avfallet ble utført.

Direktoratet har vært på befaring ved anlegget for å vurdere 
situasjonen og altså kommet til at det er nødvendig å gjøre noe 
umiddelbart for å redusere risikoen for gassdannelse og akutt 
forurensning.  
– I tillatelsen til Sandnessjøen Gjenvinning krevde vi økonomisk 
sikkerhet for lagring av farlig avfall. Denne garantien bruker vi nå til 
å sikre og fjerne avfallet ved virksomheten. Vi har inngått en avtale 
med et privat firma som fjerner avfallet som ikke var forsvarlig lagret. 
Vi har også engasjert firmaet til å utføre jevnlig kontroll av anlegget 
inntil resten er fjernet, sier miljødirektør Ellen Hambro. Øvrig avfall 
som ikke utgjør noen akutt fare vil bli fjernet etter at anbudsprosess 
er gjennomført, heter det fra Miljødirektoratet. 

PFAS-utslipp må 
reduseres
Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler 
flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av 
perfluorerte miljøgifter. – Da Miljødirektoratet fikk informasjon som 
tydet på at bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall 
kunne ha utslipp av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS), ba vi de 
umiddelbart undersøke omfanget. Vi satte samtidig i gang en egen 
kartlegging av innholdet i farlig avfall i regi av Det Norske Veritas 
og Universitetet i Örebro. Den omfattende kartleggingen viser at 
både avfallsanlegg og enkelte andre virksomheter over tid har hatt 
utslipp av perfluorerte forbindelser. Dette er stoffer som er uønsket i 
miljøet. Derfor pålegger vi rensetiltak for å redusere utslippene til et 
minimum, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

PFOS (perfluoroktansulfonat) er lite løselig i både vann og fett, 
og har vært brukt i brannskum for olje/bensinbranner og det var 
tidligere stor bruk av PFOS-holdig brannskum offshore. Det har også 
vært brukt som impregneringsmiddel i klær, i galvanisk industri for 
å forhindre avdamping fra syrebad mv. Siden 2007 har PFOS vært 
forbudt i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler og en rekke 
andre formål.
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  www.namdalressurs.no
Med lettere container folger storre last!

FARLIG AVFALL
Det stilles store krav til håndtering og behandling av farlig avfall. Det igjen stiller 

store krav til oss som leverandør av oppbevaringsprodukter. Som en av Norges 

ledende totalleverandører til avfallbransjen kan vi levere alt av godkjent kvalitet- 

sikret utstyr til de fleste bransjer som er pålagt håndtering av slikt avfall.

Ta kontakt med Namdal Ressurs hvis 
du er i tvil om hvordan farlig avfall  
skal håndteres! 
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Klimaoptimisten
På veien mot lavutslippssamfunnet leder Marius Holm an med pluginhybridbil, sykkel 
og seilbåt. Han har tro på at teknologiutvikling og markedskrefter – dog med litt hjelp 
av myndighetene – skal drive det grønne skiftet fra fossilt til fornybart.

Tekst: Astri Kløvstad og Johs. Bjørndal
Tegning: Knut Høihjelle

Den årlige Zerokonferansen har blitt en av 
landets store miljøjippoer, med internasjonale 
størrelser så vel som norske toppolitikere på 
podiet, og de siste årene over 1100 deltakere 
i konferansesaler og mingleområder.  Vi 
møter stiftelsen Zero sin relativt ferske 
leder i organisasjonens nøkterne lokaler i 
Maridalsveien i Oslo. Ulastelig antrukket i 
skjorte og jakke og med to kopper duftende 
kaffe i hendene tar han i mot og viser vei til 
en sofagruppe bak et skjermbrett. 

– Du holdt et veldig optimistisk 
åpningsforedrag på Zerokonferansen i høst…

Det forberedte spørsmålet er ikke ferdig 
formulert før Maris Holm er i gang med å 
snakke:

– Ja, det er for det første fordi det er 
grunnlag for å være optimist, og for det 
andre kommer man ikke langt med å rope 
ut om skrekkscenariene – det har miljø- og 
klimabevegelsen gjort i 20 år nå uten å 
lykkes. Det er vel så viktig å vise hvor nær vi 
nå egentlig er for å snu utviklingen i riktig 
retning og hvor lite som skal til.

Vi skal ikke legge skjul på at vi står 
overfor kanskje den mest alvorlige trusselen 
menneskeheten har opplevd i vårt århundre 
og at veldig mye går galt; utslippene 
fortsetter å stige, jeg underslår ikke det. 
Men samtidig ser vi hvordan de utslippsfrie 
alternativene blir bedre og bedre og til 
og med mer konkurransedyktige. Og vårt 
budskap er at det beste vi kan gjøre er å bidra 
mer til den utviklingen. 

– Det går jo ikke så bra med de årlige 
klimaforhandlingene, ei heller før jul i 
Warszawa?  

– Nei, men det forundrer meg hvor mye 
vekt man legger på disse forhandlingene, 
flere burde jo se hvor vanskelig det egentlig 
er å løse et sånt problem på den måten. 
Man må selvfølgelig ha avtaleverk for å 

kunne samarbeide, men parallelt med å ha 
forhandlinger, mener vi at man må jobbe for å 
løfte den fornybare energien videre, ikke bare 
i eget land, men også globalt. Det viktigste 
Norge kan gjøre er å drive det grønne skiftet 
på alle arenaer hvor vi kan bidra. Vi har for 
det første store ressurser i Norge både i form 
av fornybar kraft og biomasse. Og vi har mye 
kapital og mye teknologikompetanse. 

Bildet hittil har vært at å kutte utslipp i 
Norge bare er symbolpolitikk, mens det å 
kjøpe kvoter er realpolitikk. Jeg vil gjerne 
bidra til å snu det bildet, jeg mener at det å 
kjøpe utslippskvoter som vi gjør nå, det er 
symbolpolitikk. Det har ingen reell effekt.  
Men at vi har verdens høyeste elbilandel, 
bidrar fundamentalt. Selv om Norge er 
et bitte lite land for bilprodusentene, 
er vi et av de viktigste markedene for 
elbilprodusentene. Det er realpolitikk fordi 
du dytter markedene framover. Alt handler 
egentlig om å gi de utslippsfrie teknologiene 
så store markeder at de får ned kostnadene, 
får teknologiutvikling og industrialisering og 
får utviklet logistikken og stordriftsfordelene 
slik at de blir mer konkurransedyktige. Det er 
vår filosofi! – sier han og trekker pusten, slik 
at vi får anledning til å smette inn med andre 
halvdel av spørsmålet:

– Men du sier at for å nå togradersmålet 
må vi la 2/3 av de fossile ressursene forbli i 
bakken. Er det grunn til å tro at vi vil gjøre det 
når selv verdens rikeste land pumper opp olje 
og gass så raskt som overhode mulig?

– Realismen i å la det karbonet bli liggende i 
bakken ligger i at det ikke lønner seg å ta det 
opp. Det er to drivere for det. Den ene er at 
man lykkes med klimapolitikken, at man gjør 
det dyrt å slippe ut CO2. Selv om det går tregt 
i de globale forhandlingene er det jo framdrift 
ved at noen regioner og land prøver å øke 
utslippsprisene. 

Men den viktigste driveren er at 

de utslippsfrie alternativene blir mer 
konkurransedyktige. Jeg tror ikke vi kommer 
utenom å ha tak eller avgifter på det fossile. 
Det fornybare klarer ikke å erstatte det 
fossile selv om det tar over all veksten etter 
hvert, man vil ikke klare å fortrenge alle 
kullkraftverkene som står der allerede. Men 
jeg tror at globale, politiske mottiltak mot 
fossilt vil komme når det fornybare har gjort 
halve jobben. Da er det mye lettere å se at 
det fornybare er vel så billig som fossilt. Da 
er det ikke lenger politisk vanskelig og dyrt 
å gjennomføre restriksjoner på det fossile. 
Og hvilke fossile ressurser som da skal opp 
og hvilke som skal bli liggende, tror jeg til 
syvende og sist blir et økonomisk spørsmål. 

Zero er den eneste miljøorganisasjonen 
som har et rendyrket klimaperspektiv, som 
navnet tilsier er organisasjonens mål å 
redusere de menneskeskapte klimautslippene 
til null. Organisasjonen mener ikke så 
mye om fjellrev og fossefall – og har vel 
heller ikke stått fram med noen høy røst i 
avfallspolitikken?

– Nei, det er kanskje en riktig beskrivelse. 
Men vi engasjerer oss på de områder der 
avfallspolitikken har en tydelig klimaeffekt.  
Jeg vil spesielt nevne vårt engasjement for 
biogass, produksjon av dette har jo dobbel 
klimaeffekt. For det første reduserer man 
gjerne utslipp av metan til atmosfæren, for 
det andre får man energi som reduserer 
forbruket av fossile ressurser. I tillegg kan 
biogass også redusere lokal forurensning. 
Tar man med at råstoffet gjerne er 
problemfraksjoner det ellers koster penger 
å bli kvitt blir biogassproduksjon «gratis» i 
ressursregnskapet og en helt perfekt løsning.

– Problemet er vel bare at produksjonen 
ikke er helt gratis i et virkelig regnskap?

– Nei, som for andre miljøvennlige løsninger 
kreves det starthjelp fra myndighetene. Den 
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lenge annonserte nasjonale strategien for 
biogass bør inneholde virkemidler rettet 
mot så vel produksjon som forbruk, ikke 
minst bør den såkalte naturgassen pålegges 
CO2-avgift, som den fossile ressursen den er.

Zero har også engasjert seg til fordel 
for såkalt bioplast og arrangerte nylig et 
frokostmøte der Coca-Cola fi kk presentere 
sine fornybare engangsfl asker. 

– Gir dette en reell klimagevinst eller 
handler det om grønnmaling av en fra før noe 
belastet merkevare?

– I Zero er vi mer opptatt av at de 
riktige tingene blir gjort enn å analysere 
motivene. Plast står for en like stor 
del av klimautslippene som biltrafi kk 
og en overgang til fornybar plast er 
dermed interessant. At et kjent og 
verdensomspennende selskap tar et 
lederskap innenfor dette er svært positivt. 
Og det dreier seg ikke om løsningene fra 
nittitallet med plastlignende produkter 
basert på biologisk materiale. Dagens 
planteplast har samme kvalitet og er like 
gjenvinnbar som vanlig plast, dette er et 
viktig skritt på den lange veien mot et 
fossilfritt samfunn. 

– Du har ved fl ere anledninger uttalt deg 
svært kritisk til oljefondet, spesielt de store 

investeringene i fossil sektor. Hva burde man 
gjort i stedet?

– Det er to sider av det. Fortsatt investeres 
det enorme beløp i å utvikle nye oljefelter, og 
det er et veddemål mot klimapolitikken. Jeg 
mener det norske oljefondet ikke bør være 
med på det veddemålet. Hvis vi trekker oss ut 
av fossile reserver vil det være 
et kraftig signal, fordi vi har 
verdens største «sovereign 
wealth fund». Det er vår 
høyeste stemme i verden. 
Hvis en norsk statsråd sier 
noe bryr ingen seg, men 
hvis det norske oljefondet 
sier noe, så er det oppslag i 
Financial Times. Vi må bruke den stemmen!

Det andre er mer økonomisk rasjonelt, 
mellom 25 og 30 prosent av fondet er 
«fossilt» plassert. Det er ikke en balansert 
portefølje. Hvis Yngve Slyngstad i oljefondet 
hadde fått beskjed om å ta hensyn til Norges 
totale fi nansielle eksponering, ville han solgt 
seg ned i oljen, fordi det er så mye av den. 
For Norge og norsk økonomi er det vel så 
viktig å se på oljeeksponeringen i økonomien, 
på BNP. Oljenæringa har veldig lenge vært 
vår største eksportnæring, men nå har den 
blitt nr to også, altså leverandørindustrien 
til oljenæringa har blitt Norges nest 

største eksportnæring. Og når vi ser på 
investeringsnivået er det godt over 200 
milliarder i fossilt, og bare rundt 20 milliarder i 
fastlandsindustri for øvrig, forklarer Holm.

– Vi har en så fossil økonomi at vi må 
sikre utvikling i de arbeidsplassene som er 

basert på fornybart. Det 
er metallindustri som 
bruker fornybar kraft 
eller treforedlingsindustri 
som bruker fornybar 
biomasse. Vi må ha en 
næringspolitikk som 
sikrer at vi driver med noe 

annet enn olje. Det oppnår 
vi bare ved å bremse oljeinvesteringene 
til et mer fornuftig nivå, og å ha en aktiv 
næringspolitikk som fremmer industri basert 
på fornybare ressurser. Derfor er vi opptatt 
av å sikre nyinvestering og fortsatt utvikling 
i treforedling og kraftintensiv industri, 
næringer som bruker mye energi og har noe 
utslipp. Likevel er det grønne arbeidsplasser, 
etter min mening. De arbeidsplassene 
kommer vi til å trenge i lavutslippssamfunnet. 

– Marius Holm tok over ledelsen i Zero for 
et år siden. Når vi likevel er godt vant til å 
se ham fronte miljøsaker på talerstoler og i 
media er det fordi han også har 10 år bak seg 
i Bellona. 

Har han alltid vært miljøengasjert?

– Ja, det vil jeg si. Jeg var aktiv i 
senterungdommen som 15-åring, og 
opptatt av miljøpolitikken der. Ellers har det 
vært bevisste valg hele veien; jeg studerte 
miljøøkonomi ved det som da het NLH og den 
første jobben etter at jeg var ferdig på Ås var 
i Bellona.

Men så legger han til med en liten latter at 
han også har et halvt år bak seg i Statoil.

– Javel ???!
– Det var i løpet av studietiden. Jeg var 

litt lei og tok et års pause fra studiene. Da 
gikk jeg til Manpower og fi kk jobb i Statoils 
nedstrømsselskap. Jeg solgte og håndterte 
fi rmaavtaler om salg av fyringsoljer, diesel til 
transportselskaper osv. Hva skal jeg si… jeg 
var ung, dum og trengte pengene..., ler han.

Marius Holm er oppvokst på gård 
med korn og skog i Skiptvedt, men nå er 
landsbygda byttet ut med Årvoll i Oslo, og 
partipolitikken fra ungdomsåra erstattet 
med partinøytral klimapolitikk og klokkertro 
på fornybarsamfunnet. Arbeidsveien 
tilbakelegges med sykkel eller plugin 
hybridbil, som seg hør og bør. I feriene gir 
han seg naturkreftene i vold med seiling på 
havet eller fj ellturer fra hytta i Jotunheimen. 
To sønner på 7 og 10 er også viktige i 
Marius Holms hverdag. Tross noe begrenset 
fotballerfaring har han kastet seg ut i 
oppgaven som fotballtrener for Årvoll gutter 
10, der den eldste spiller.

….biogassproduksjon 
er «gratis» i 
ressursregnskapet 
og en helt perfekt 
løsning.

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.
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BNS. Omsorgsfull 
leverandør til 
gjenvinningsbransjen.

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

BNS er en av Skandinavias fremste containeraktører og markedsleder i Norge på avfallscontainere.
Gjennom langsiktig strategiarbeid, organisasjonsjusteringer,  vellykkede investeringer, målrettede
markedstilpasninger og sunn vekst har vi satt oss nye, visjonære mål. Sammenfattet i dette: «BNS skal
anerkjennes som den ledende containerleverandøren i Skandinavia innen 2016.» glittertinden.no
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DEPONI

Deponiet på Yggeset ble anlagt i 1972. 
Og fram til deponiforbudet trådte i kraft 
i 2009 ble det  deponert totalt rundt 
450.000 tonn her, hovedsakelig hushold-
ningsavfall. Implementeringen av  EU’s 
deponidirektiv i 2002 innebar at alle depo-
nier som ville drive videre måtte etablere 
oppsamlingssystem for deponigass, og på 
Yggeset ble dette gjort allerede i 1996. 

Men relativt ferske deponier er lite 
stabile, og etter hvert førte setninger til 
at oppsamlingssystemet fungerte stadig 
dårligere. – Det oppstår knekker på rørene 
og lavbrekk som fungerer som vannlåser, 
forklarer Thorleif Eriksen, leder på Yggeset 
avfallspark. Både mengden og kvaliteten 
på gassen ble etter hvert sånn at det ble 
vanskelig å holde fyr på fakkelen, noen 
energiutnyttelse av gassen 
var det nemlig ikke.

ANBEFALT I KLIMAKUR
Men Asker er en kommune 
med miljøambisjoner, som 
blant annet har arbeidet 
målrettet med klimaplanleg-
ging i mange år. Og i Klimakur 
2020, som ble lagt fram av Miljødirekto-
ratet  i februar 2010, blir oppgradering av 
eksisterende deponigassanlegg trukket 
fram som et av de mest kostnadseff ek-
tive klimatiltakene, med en beregnet 
tiltakskostnad på – riktig nok med stor 
usikkerhet – bare 123 kroner pr tonn 
CO2 Som mange vil vite er jo metan en 
aggressiv klimagass, ifølge FN’s klimapanel 

har den 21 ganger større klimaeff ekt enn 
CO2. Dermed besluttet Asker kommune å 
feie for egen dør, deponigassanlegget ble 
oppgradert for 6 mill kroner i 2011, med 
noe tilskudd fra Akershus  fylkeskommune. 
Den oppsamlede gassmengden økte bety-
delig og varierer nå mellom 25 Nm3 til 50 
Nm3 pr time. Ifølge miljøvernleder Lisbeth 
Stokke Fjeldly i Asker kommune represen-
terer denne utbedringen en utslippsreduk-
sjon fra deponiet på Yggeset tilsvarende 
2300 tonn CO2 .

STIRLINGMOTORER
Dermed ble det god fyr på fakkelen, men 
neste spørsmål var naturligvis hvordan 
energien kunne utnyttes til fordel for 
andre enn kråkene. Det ble vurdert en 

overføringsledning til VEAS, 
kloakkrenseanlegget på 
vestsiden av Oslofj orden 
som produserer strøm 
og varme fra sitt store 
biogassanlegg på Slemme-
stad, nær grensa til Asker. 
Man kom imidlertid til at 

gassmengden ikke forsvarte 
en overføringsledning på to kilometer, 
lokale løsninger måtte vurderes. Og man 
landet altså på stømproduksjon, men ikke 
ved hjelp av èn stor gassmotor. Som første 
deponigassanlegg i Norge har Yggeset 
installert en rekke med fem stirlingmo-
torer av typen Cleanergy C9G. Disse har 
en eff ekt på 9,8 kW hver og er spesielt 
tilpasset utnyttelse av lavkvalitets metan.  

Produsenten oppgir at motorene kan 
fungere på gass helt ned til 20% metan-
innhold, noe som øker muligheten for å 
produsere strøm av deponigass betrak-
telig. 

– Vi forhørte oss litt og fi kk vite at 
strømproduksjon basert på deponigass 
ved hjelp av tradisjonell gassmotor har gitt 
store vedlikeholdskostnader og driftspro-
blemer.  Og fl ere mindre enheter gir større 
fl eksibilitet om gassproduksjonen varierer.  
Gassen vi får ut nå inneholder mellom 30 
og 45 prosent metan, forteller Eriksen.

VARMEN TIL 
GJENVINNINGSSTASJONEN
Vi besøker Yggeset avfallspark, som det 
nå heter, en av de første dagene etter 
vinterens sene ankomst. Fire av de fem 
gassmotorene er i drift og sørger for at 
anlegget er selvforsynt med strøm, og 
faktisk også leverer litt inn på Hafslunds 
nett. Overskuddsvarmen fra motorene 
utnyttes til å redusere snø og is på gjen-
bruksstasjonen på Yggeset , til glede for 
de som arbeider der og for publikum.  Den 
betjener alle kommunens 58 000 innbyg-
gere og har stor trafi kk. 

Eriksen forteller at investeringen til 
deponigassbasert strømproduksjon har 
vært på rundt fi re millioner kroner, av disse 
har Enova støttet prosjektet med i under-
kant av 1,5 million. 

SYNLIGGJØRING
Asker kommune er opptatt av å synliggjøre 

Ny strømproduksjon på gammelt deponi

“
…tradisjonell 
gassmotor har 
gitt store vedlike-
holdskostnader og 
driftsproblemer.

Thorleif Eriksen, leder på Yggeset avfallspark, viser fornøyd fram rekka med stirlingmotorer som nå 
produserer strøm av gassen på Asker kommunes deponi. 

I likhet med mange andre 
deponier har Yggeset  i Asker 
hatt et oppsamlingssystem 
for deponigass som etter 
hvert fungerte dårlig. Men i 
motsetning til de fl este andre 
har Asker kommune gjort noe 
med det. Anlegget er opp-
gradert og nå produserer fem 
små stirlingmotorer strøm 
og varme basert på metan-
gassen fra det nedlagte 
deponiet. 

Av Johs. Bjørndal
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Ny strømproduksjon på gammelt deponi

sine miljøtiltak.  Eriksen forteller blant annet 
at alle 4.-klassinger i Asker besøker Yggeset 
avfallspark for å lære om avfallshåndtering 

Stirlingmotor 
Stirlingmotoren ble oppfunnet allerede i 1816, av den skotske presten Robert Stirling og er 
en såkalt varmekraftmaskin som drives med utvendig forbrenning. Kort forklart virker den 
ved at man skyver en innestengt mengde gass mellom to kammer, et kammer hvor gassen 
varmes opp og et annet der gassen kjøles ned. Idag er det vanlig å bruke helium eller hydro-
gen som gass, den utvider seg ved oppvarming og trekker seg sammen når den avkjøles. Ved 
hjelp av stempler kan denne energien omdannes til mekanisk energi. 

Stirlingmotoren har en høyere virkningsgrad enn forbrenningsmotorene, opptil 50% oppgis. 
Motoren er nesten vibrasjonsfri og er svært stillegående og siden den bruker ekstern opp-
varming og skiller arbeidsgass fra både kjøling og oppvarming kan ulike varmekilder benyttes, 
f.eks. solenergi, biobrensel eller spillvarme. Ulempene til motoren er at den trenger oppvarm-
ingstid før den gir fullt energiutbytte, og at den ikke klarer å endre energiutbyttet hurtig. 
Motoren er derfor ikke særlig egnet i transportmidler.

Kilder: Wikipedia og Store norske leksikon

De strømproduserende motorene er plassert inne i 
denne kontaineren.

Overskuddsvarmen brukes til å holde det isfritt foran kontainerne på gjenvin-
ningsstasjonen. Men en vanntemperatur ut på mellom 20 og 30 grader blir i 

snaueste laget i snøvær.

og gjenvinning. Det skal 
derfor komme opp en 
skjerm som viser strøm-
produksjonen konti-
nuerlig. Og om denne 
hadde vært montert  
15. januar 2014 ville 
den vist en produksjon 
på rundt 22 kW. 
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AVFALLSPOLITIKK

– For stor avstand til politikerne
De som har fått være med i Kontaktforumet for avfall er naturlig nok gjennomgående 
positive til etableringen. Men Nancy Strand i Avfall Norge er ikke helt fornøyd. – Det er 
veldig positivt at hele bransjen kan samles til diskusjon på nøytral grunn. Men jeg synes 
departementet burde vært med, avstanden fra forumet til politisk ledelse blir nå veldig 
stor. Jeg er også noe skuffet over at ikke nærings- og ressursaspektet er tillagt større 
vekt i mandatet. For å få til det må vi trekke inn andre sektorer, sier Nancy Strand til 
Kretsløpet.

KONTAKTFORUM for avfall på plass

Avfallsstrategien, som den 
forrige regjeringen så vidt rakk 
å legge fram, annonserer at 
Miljødirektoratet vil ta initiativ 
til å etablering av et permanent 
kontaktforum for avfall der 
myndigheter og bransje jevnlig 
møtes for å utveksle erfaringer 
og synspunkter på avfallsom-
rådet.

Av Johs. Bjørndal 

Dette er nå fulgt opp og det første møtet for 
den ganske tallrike forsamlingen fant sted 
i Miljødirektoratet 13. januar. Det «perma-
nente» forumet er foreløpig oppnevnt for 
to år, deretter skal ordningen evalueres. 
Det er også direktoratet som har oppnevnt 
deltagerne i  forumet og de som ble funnet 
verdige er:

Nancy Strand, Avfall Norge, Olaf Brastad, 
Bellona, Jørn Georg Berg, Fylkesmannen i 
Hedmark, Camilla Gramstad, Hovedorgani-
sasjonen Virke, Svein Kamfjord, KS Bedrift, 
Sverre Huse-Fagerlie, MEF, Per-Erik Schulze, 
Naturvernforbundet, Roar Hansen, NFFA, 
Gunnar Grini, Norsk Industri, Håkon Jentoft, 
Oslo REN og Marianne Holen, LOOP. I tillegg 
møtte et knippe seksjonssjefer fra Miljødirek-
toratet på det første møtet

– ENIGHET IKKE MÅLET
Møtet ble entusiastisk åpnet av Miljødi-
rektoratets sjef, Ellen Hambro. Hun la ikke 
skjul på sin fortid innenfor avfallspolitikken 
og karakteriserte det som en god erfaring 
å ha vært med å sette mål som faktisk har 
blitt nådd. Hun påpekte også at det fantes 
lignende fora for andre områder innenfor 
miljøpolitikken, blant annet for opprydning av 
forurensede sedimenter og for rovvilt. 

– Det er nyttig å samle ulike parter og få 
luftet ut og diskutert de aktuelle problemstil-
lingene. Men slike fora er ikke ment å erstatte 
ordinære høringsrunder og organisasjonene 
er ikke bundet av det som blir sagt her. Det 
er heller ikke noe mål at alle skal være enige, 
kontaktforumet er ingen konsensusgruppe, 
sa hun. 

FOKUS PÅ EU
På det første møte fikk deltagerne presen-
tere sine forventninger til arbeidet. Men i 

tillegg ble det fokusert på de prosesser som 
skjer på avfallsområdet i EU, der kommisjonen 
har avfall som satsingsområde i 2014 og 
arbeider med revisjon av en rekke avfalls-
direktiv. Disse vil som kjent bli gjeldende 
i Norge som følge av EØS-avtalen. – Vi 
forventer at kontaktforumets diskusjoner vil 
være nyttige for at vi best kan ivareta norske 
interesser i de prosessene som skjer i Brüssel, 
sa Ellen Hambro.

Miljødirektoratet oppretter altså kontakt-
forumet på oppdrag av KLD, som står for 
Klima- og miljødepartementet. Miljøvernde-
partementet skiftet navn til dette 1.januar. 
Hvis noen lurer på hvor det har blitt av M 
i forkortelsen, så har den blitt rappet av 
Jan Tore Sanner og det nye Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). 

– Jeg kommer til å si feil resten av livet, 
sukket Ellen Hambro som arbeidet i Miljøvern-
departementet  gjennom hele 90-tallet.

Disse deltok på det konstitue-
rende møtet i Kontaktforum for 
avfall. Bakre rekke fra venstre: 
Svein Kamfjord, KS Bedrift, 
Einar Knutsen, seksjonssjef i 
Miljødirektoratet, Olaf Brastad, 
Bellona  og  Sverre Huse-Fager-
lie, MEF.
Mellomste rekke fra venstre: 
Ingvild Marthinsen, Miljødirek-
toratet, Marianne Holen, LOOP, 
Eirik Oland, Grønt Punkt Norge, 
Ellen Hambro, Håkon Jentoft, 
Oslo REN, Thomas Hartnik, 
Miljødirektoratet og Per-Erik 
Schulze, Naturvernforbundet.
Første rekke fra venstre: Jørn 
Georg Berg, Fylkesmannen i 
Hedmark,  Gunnar Grini, Norsk 
Industri,  Nancy Strand, Avfall 
Norge, Marit Kjeldby, Miljødirek-
toratet, Marit Lindstad, NFFA og 
Pål Spillum, Miljødirektoratet.  
Camilla Gramstad fra Hovedor-
ganisasjonen Virke er oppnevnt 
til forumet, men var ikke til 
stede. Grønt Punkt Norge er 
ikke oppnevnt til forumet, men 
fikk delta på dette møtet.
Foto Stian Fjelldal, Miljødirektoratet. 

12 |                            | nr 1 | 2014 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



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.



VÅTORGANISK

– Om vi klarer å halvere 
matsvinnet I Norge vil det 
alene føre til at vi oppfyller 
landets Kyoto-mål. Samtidig er 
det mer enn 10 000 mennesker 
bare i Oslo og omegn som 
mottar hjelp i form av gratis 
mat. Matsentralens oppgave 
er å være et bindeledd mellom 
dem som må betale for å bli 
kvitt mat og de som virkelig 
trenger den, sier daglig 
leder Gjermund Stormoen i 
Matsentralen.

Av Johs. Bjørndal

– Matkjeden fra jord til bord står for mer enn 
40% av verdens klimautslipp. Og her i landet 
kastes 1/3 av all mat som blir produsert, 
ifølge myndighetene. Tar man med svinn 
i primærproduksjonen er tallet trolig enda 
høyere. Samtidig er det faktisk mange 
som mangler mat også i Norge, det er 50 
forskjellige virksomheter som deler ut mat 
bare i Oslo og omegn. Behovet ser ut til å 
være økende, det kommer for eksempel 
stadig fl ere arbeidssøkende fra sør-Europa 
hit, som ikke har krav på noen form for 
sosiale ytelser. Vår rolle er å ta imot mat som 
ikke vil bli solgt fra produsenter, grossister 
og butikker og formidle den videre til de 
som deler ut. Vi skal gjøre det enklere for 
næringslivet og ta dette samfunnsansvaret,  
forteller Stormoen. 

MER ENN NOK MAT
Mannen er utdannet næringsmiddelteknolog, 
har 28 år bak seg i Tine-systemet og 
har også vært daglig leder i Debio, 
organisasjonen som kontrollerer økologiske 
produkter. Han har dermed greie både 
på mat og logistikk, og har i tillegg et 
miljøengasjement. Men han er klar på at 
Matsentralen bare er en av mange tiltak 
som må til for å få nå målet om redusert 
matsvinn. – Tilbudet på mat som nærmer seg 
datogrensen er sikkert fem ganger større 
enn det vi klarer å få ut igjen, vi må derfor 
ofte si nei til å ta imot. Men vi har siden 
oppstarten for fi re måneder siden formidlet 
rundt 50 tonn mat i måneden. Det høres lite 

ut i forhold til den totale avfallsgenereringen, 
men femti tonn er likevel ganske mye mat, 
sier Stormoen.

Det var tidligere leder i Norgesgruppen 
Sverre Leiro som lanserte ideen om en 
matsentral. Den ble plukket opp av NHO 
Mat og Drikke, der direktør Knut Maroni har 
vært sentral for å få realisert initiativet. 
Og i fj or høst kom man altså i gang, med 
lager og kontor i kjelleren til landets største 
bruktbutikk, Fretex i Oslo. Fretex er også 
engasjert til å drifte lageret, noe som vil gi 
muligheter for folk på arbeidstrening.

TRENGER STØTTE
– Matsentralen er et samvirkeforetak som 
eies av de større «brukerne», som Kirkens 
Bymisjon, Frelsesarmeen, 
Blå Kors og IOGT. Det er et 
bevisst valg at det er denne 
siden som skal ha styringen 
med virksomheten. Men 
eierskapet avgjør ikke 
hvem som får mat, alle 
som organiserer utdeling 
på en ordentlig måte kan 
henvende seg hit, forteller 
Stormoen. Finansieringen 
er det derimot matprodusentene og 
-kjedene som står for, de syv såkalte 
støttemedlemmene er Norgesgruppen, ICA, 
COOP, Tine, Nortura, BAMA og Kavlifondet. 
– Vi fi kk også 300.000 kroner i starthjelp fra 
Landbruksdepartementet. Men vi lever fra 
hånd til munn og kunne gjerne tenke oss 

fl ere samarbeidspartnere, for eksempel fra 
avfallsbransjen. Vi har jo også avfall vi må bli 
kvitt, og det er jo defi nert som næringsavfall, 
sier Stormoen. Han har også en sak gående 
om momsfritak. – Frivillige arbeid er som regel 
fritatt for moms. Men siden vi organiserte 
oss som et samvirke nyter vi ikke godt av det, 
og det betyr ganske mye penger for oss. Men 
jeg håper det ordner seg, sier han. 

KVALITETSSIKRING VESENTLIG
Matsentralen håndterer mat, system og 
kvalitetskontroll er derfor viktig. Kvaliteten 
på alle partier som kommer inn sjekkes og 
alt som går ut registreres og loggføres nøye. 
Nye store kjøle- og fryserom er nettopp 
installert, disse vil øke kapasiteten til å 

kunne ta imot ferske og frosne 
varer. – Vi har et utmerket 
samarbeid med Mattilsynet, sier 
Stormoen. Men Matsentralen 
har mange utfordringer. – En 
av dem er at det ikke er de 
aller mest kurante varene med 
størst omløpshastighet som 
kommer hit, det ligger jo i sakens 
natur. Etter høytider kommer 
det gjerne inn mye, vi har for 

eksempel anselige mengder julepølse til 
utdeling nå.  Og alle  – også de vanskeligstilte 
– har tradisjoner og matvaner som ikke 
nødvendigvis matcher vårt tilbud. Men vi 
sender en daglig e-post til alle brukerne med 
orientering om hva vi har inne, vi sender også 
hver fj ortende dag  oppskriftstips, forslag til 

Et veldedig klimatiltak

“
Tilgangen på mat 
er sikkert fem 
ganger så stor 
som det vi klarer å 
få ut igjen….

Driftsleder Børge Ingvaldsen og Gjermund Stormoen foran lageret av mat som ved hjelp av matsentralen har 
rykket mange hakk oppover i avfallshierarkiet.
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ISY ProAktiv Renovasjon

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

Døgnåpent renovasjonsselskap

Les mer på isy.no

Informasjonssystemer

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

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

hvordan det vi har til utdeling kan 
tilberedes, forteller Stormoen, som 
mener rundt halvparten av maten 
serveres ferdig tilberedt mens 
resten er poseutdeling.

De som henter må også 
legitimere seg, dersom det ikke er 
kjenninger. – Det har hendt at folk 
har møtt opp for å fylle en stor 
varebil – uten å ha intensjon om å 
dele ut maten. Frekkheten kjenner 
dessverre ingen grenser, jeg lar 
meg ikke forbause av noe lenger, 
sier Børge Ingvaldsen, en veteran 
innenfor Fretex-systemet, nå 
driftsansvarlig på Matsentralen. 

ILDESJELER TRENGS
Matsentralen dekker foreløpig 
bare Oslo og omegn, men kasting 
av mat foregår jo over hele landet. 
– Det er konkrete planer om 
etablering både på Sørlandet, 
i Bergen og Trondheim. Men 
for å få dette til trengs lokal 
forankring, fi nansiering og 
helst noen ildsjeler, sier Gjermund Stormoen. 
Tilbudet i Oslo nyter godt av noen slike som 

stiller opp uten betaling, og Stormoen nevner 
M orten Brasrud, som lager websiden, Mary 
Baumann, som står for kundekontakten og 

Morten Blaauw som pleier kontakten med 
sponsorene. 

– Den framtidige fi nansieringen av Matsentralen er usikker, 
jeg håper regjeringen mener alvor når de sier at vilkårene for 
frivillig innsats i landet skal bedres, sier Gjermund Stormoen, 
daglig leder for Matsentralen.

Fredrik Amundsen har fylt opp bilen med varer som 
skal til Fyrlyset, Frelsesarmèens kontaktsenter for 
rusavhengige i Oslo.



VÅTORGANISK

Både Mepex og Østfoldforskning 
har presentert tall for den 
norske kastingen av mat, 
både plukkanalyser og andre 
beregninger har konkludert med  
at hver nord mann kaster mer enn 
50 kg spiselig mat og at denne 
kastingen i husholdningene står 
for mer enn 80% av det totale 
matsvinnet. Hanna Hartikainen 
fra MTT (det finske instituttet 
for landbruksforskning) 
presenterte helt andre tall fra 
Finland, basert på flere ulike 
undersøkelser. 

Den grundigste 
undersøkelsen skriver seg 
fra 2010, da matavfallet fra 
380 husholdninger (1054 

personer) ble veid over en lengre 
periode. Resultatene viste at 
gjennomsnittlig matkasting lå 
på 23 kg pr person, altså under 
halvparten av nivået i Norge. 
Maten som ble kastet fordelte 
seg slik:

• Grønnsaker, frukt og bær 
33%

• Ferdig tilberedt mat 
24%

• Kjøtt, fisk og meieriprod. 
24%

• Brød, pasta, ris  
14%

I denne undersøkelsen 
ble også kvitteringene fra 

matinnkjøpene til de samme 
husholdningene samlet inn og 
undersøkt, slik at mengden 
matavfall kunne vurderes i 
forhold til innkjøpt mengde. 
Konklusjonen var at 6% av 
maten som ble kjøpt inn havnet 
i avfallet, andelen var høyest for 
poteter, brød og frukt med ca 
8,5%. Denne metoden ga også 
mulighet for å vurdere verdien 
av det som ble kastet, her var 
resultatet at personer som 
bodde alene årlig kaster mat for 
103 euro (864 kroner pr dd.) 
mens barnefamilier kastet for 74 
euro pr hode.

Senere er det utført en stor 
plukkanalyse i Helsingfors der 
7000 personer inngikk (KURU-
prosjektet). Denne bekreftet 
resultatene over, da den 
konkluderte med at kastingen lå 
på ca 24 kg pr person årlig.

BNP FORKLARER IKKE ALT
Hva er så årsaken til den store 
forskjellen mellom Finland 
og Norge? Den mye omtalte 
sammenhengen mellom BNP og 
generert mengde avfall forklarer 
en del, i 2012 nådde Norges BNP 
50 000 euro pr innbygger, mens 
det i Finland var 28 000 euro. 
Men justert for ulikt prisnivå blir 
forskjellen betydelig  mindre, 
det personlige konsumet er av 
SSB beregnet å være 137% av 
gjennomsnittlig EU-nivå i Norge, 
mens Finland ligger på 116% 

av EU-snittet. Konklusjonen må 
dermed bli at finnene kaster en 
klart mindre andel av maten de 
kjøper inn enn det vi gjør.

– NORGE INGEN VERSTING
Ole Jørgen Hanssen i Østfold-
forskning sier til Kretsløpet 
at man generelt bør være litt 
forsiktig med å sammenligne 
slike tall over landegrensene, 
fordi metoder og hva som 
inkluderes ofte varierer. Likevel 
mener han undersøkelsene ikke 
levner tvil om at Finland og også 
Sverige kaster mindre mat enn vi 
gjør i Norge, spesielt av baker-
varer. – Vi ser jo stor variasjon 
mellom grupper også i Norge. 
Men vi ligger på linje med en god 
del andre land, som for eksempel 
Danmark og England, der det 
kastes 56 kg pr innbygger. Det 
er dermed ikke slik at vi er en 
versting som ligger alene på 
topp, sier han. 

Halvparten så mye matkasting i Finland

Hanna Hartikainen fra forskningsinsti-
tuttet MTT presenterte et omfattende 
materiale om matkasting i Finland på 
ForMat-konferansen i november. 

ForMat-prosjektet anskueliggjorde  hva 
hver nordmann kastet av spiselig mat i 
2011. Brød utgjør en anseelig andel.

� Miljøfarlige bygningsmaterialer 
ved rivning og renovering av bygg

� Forurenset jord i forbindelse 
med gravearbeider

� Deponering eller gjenbruk av 
masser

� Utslipp til luft og vann

� Luktutslipp

� Miljøskadelige stoffer i arbeidsmiljøet

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

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

www.molab.no

Vi tilbyr 

rådgivning
innen miljøutfordringer,
som for eksempel:
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ForMat-prosjektet har som mål å redusere 
mengden mat som kastes med 25% innen 2015. 
Om man hadde kommet ned på nivået i Finland 
hadde dette vært overoppfylt, skal vi tro tallene 
som ble presentert på ForMat-konferansen i 
høst.

Av Johs. Bjørndal
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Nyhet!
Ny containerpartner

Markedsleder i Sverige

Med lettere container folger storre last!

Med lettere container  
følger større last!

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

Nytt design reduserer luftmotstanden og bedrer transportøkonomien. 

Produseres i hypermoderne fabrikkfasiliteter. ISO-sertifisert produsent og 

partner. Egen transportflåte for trygg og sikker levering.

Den nye generasjonen containere!



DEBATT

• Renovasjon
• Farlig Avfall
• Mottaks-/ Behandlingsanlegg
• Logistikk / Kjøreplanlegging
• Containerhåndtering
• Mobile Løsninger

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

Nødvendig magemål?

I forrige nummer av Kretsløpet argumen-
teres det i lederen for at kommunenes 
enerett på behandling av husholdnings-
avfall bør beholdes, men at dette fordrer 
at kommun ene viser magemål mht. dimen–
sjon ering av avfallsanlegg og ikke dumper 
prisene for håndtering av konkurranseutsatt 
avfall. Spørsmålet er: Utviser kommunene 
et slikt  nødvendig magemål? Etter vårt syn 
er svaret nei. I stedet ser vi en rekke tilfeller 
av «kommunal stormannsgalskap» innen 
avfalls- og gjenvinningsbransjen.

NOEN EKSEMPLER
Eksemplene er mange, og et knippe nevnes 
nedenfor:
• Opp mot 70 % av kapasiteten hos 

Energigjenvinningsetaten i Oslo og BIR 
Avfallsenergi i Bergen brukes til å ta imot 
konkurranseutsatt avfall. Hos Returkraft 
i Kristiansand benyttes godt over halv-
parten av kapasiteten til næringsavfall. 
Samtidig ligger gjennomsnittlig mottaks-
pris innbyggerne betaler hos avfalls-
forbrenningsanlegg i egen kommune 
dobbelt så høyt som prisen næringslivet 
og innbyggerne i andre kommuner betaler 
ved levering til de samme anleggene. 

• Bergen kommune bruker 750 millioner på 
utbygging av et bossug i Bergen sentrum. 
Bossnett AS vil tilby avfallstjenester 
rettet mot næringslivet 
i Bergen og er således i 
konkurranse med øvrige 
gjenvinningsbedrifter. 
Investeringen delfi nansi-
eres av innbyggere i øvrige 
BIR-kommuner, som ikke er 
brukere av bossuget, med 
et påslag på ca. kr. 150 
på avfallsgebyret.  Lovlig? 
Tvilsomt!

• Remiks Miljøpark AS, som eies av Tromsø 
kommune og Karlsøy kommune, har som 
visjon å være ledende på avfall i nord. I 
årsberetningen for 2012 signaliseres det 
at Remiks Næring ønsker å vokse innen 
avfall fra off shore, byggavfall og avfall 
fra mineralnæringen. Dette kan neppe 
sies å være oppgaver som ligger innenfor 

kommunens kjerneområder.
• Kretsløp Follo ønsker å investere over 

300 millioner i et sorterings- og biogass-
anlegget, med overkapasitet sett i 
forhold til mengdene husholdningsavfall 
som oppstår i ÅS, Frogn, Nesodden og 
Oppegård. Dermed oppstår det nok en 
gang risiko for underprising i konkurran-
semarkedet.

PRIVATE INVESTERINGER
Private aktører har investert i behand-
lingsanlegg for off shore avfall, kasserte 
kjøretøy, EE-avfall, sorteringsanlegg, osv. der 

kommunene tradisjonelt 
ikke har hatt noen rolle. I 
tillegg er det etablert både 
private deponier og private 
forbrenningsanlegg, gjerne 
i tilknytning til industrivirk-
somhet.

Men det er utfordrende 
å investere i avfallsanlegg 
i markeder der de private 
aktørene må konkurrere 

med kommuner, med andre rammebe-
tingelser som gir en mer fordelaktig konkur-
ransesituasjon. 

Dersom rammevilkårene er riktige og 
rettferdige kommer også de samfunnsøko-
nomisk lønnsomme investeringene. Første 
skritt er å avvikle kommunenes enerett på 
behandling av husholdningsavfall.

Gunnar Grini smiler, men han mener det fi nnes mange 
eksempler på «kommunal stormannsgalskap» i 
avfallsbransjen. 

“Etter vårt 
syn er 
svaret nei.

Kommunene dimensjonerer ikke avfallsanlegg etter hva som er deres 
lovpålagte plikter.  Resultatet er at mange kommunale avfallsselskap dri-
ver både monopolvirksomhet og næringsvirksomhet. Dette er uheldig og 
konkurranse vridende.

Gunnar Grini, Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri



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

Jørgen Rasmussen
Gruppen A/S

www.jrg.dk

Utnytt verdiene i avfallet
Jørgen Rasmussen Gruppen behandler 
slagg fra forbrenningsanlegg med cut-
ting edge-teknologi. Dette avlaster både 
miljøet og økonomien. Vi har over 25 
års erfaring med behandling av forbren-
ningsslagg, og tilbyr også å behandle ditt 
slagg med vårt mobile sorteringsanlegg.

Kontakt Jørgen Rasmussen Gruppen 
på tlf. +45 98 37 18 27, eller skriv til 
oss via www.jrg.dk



FARLIG AVFALL

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

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

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

Ingen bedring i avvikssituasjonen 
innen farlig avfall
Det er fortsatt for 
mange avvik fra regel-
verket hos anleggene 
for mottak-, mellom-
lagring- og behandling 
av farlig avfall.     

I skrivende stund er ikke resul-
tat ene fra tilsynsaksjonene i 
2013 offentlige, men Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA) 
og øvrige bransjeorganisasjoner 
er allerede presentert for tallene. 
Leder av NFFA, Roar Hansen, 
avventer Miljødirektoratets 
offentliggjøring, men uttrykker 
allerede nå behov for forbe-
dringstiltak. – Farlig avfalls-
bransjen er helt avgjørende 
for samfunnet. Vi forholder 
oss til komplekse regelverk, 
kompetansekrevende industri-
elle prosesser og må ha solide 
rutiner for håndtering av det 
farlige avfallet. At myndighetene 
registrerer avvik fra regelverket 
er selvsagt ikke tilfredsstillende, 
og underbygger behovet for et 
kontinuerlig forbedringsarbeid, 
sier Roar Hansen. Han håper å 
kunne registrere nedgang i antall 

avvik i tiden framover, samtidig 
som han støtter myndighetenes 
stenging av anlegg med udisku-
table og alvorlige avvik.

SITTER IKKE ROLIG OG 
SER PÅ
Bransjeorganisasjonene står 
samlet bak aktørene i deres 
forbedringsarbeid. Eksempelvis 
har NFFA og Norsk Industri 
allerede invitert medlemmene 

til en samling i februar. Her blir 
avvikssituasjon presentert, 
analysert og diskutert.

– På NFFAs vegne håper jeg 
vi får en diskusjon om hvilke 
helt konkrete tiltak den enkelte 
aktør og bransjeorganisasjonene 
kan iverksette for å redusere 
avvik ene, kommenterer Roar 
Hansen. Han poengterer at 
avvikssituasjonen er et bran-
sjeanliggende. Det er bransjens 

anseelse og funksjon som 
angripes dersom avvikssitua-
sjonen ikke bedres, mener han. 

– Men myndighetene må på sin 
side gi en balansert framstilling, 
og ikke urettmessig presentere 
hele bransjen i et dårlig lys. 
Det kan medføre at avfalls-
produsenter og forbrukere blir 
mindre opptatt av å levere sitt 
farlige avfall inn i det regulerte 
systemet. 

HAR IKKE FUNNET 
«NØKKELEN»
-Det at antall avvik fortsatt er 
for høyt, gjør at vi må erkjenne å 
ikke helt ha «funnet nøkkelen». 
Det vil si at tiltakene i bransjen 
hittil ikke har hatt den nødven-
dige effekten, konstaterer Roar 
Hansen og legger til:

– Selv om det selvsagt er den 
enkelte aktør med avvik som 
også må lukke dem, må vi som 
bransjeorganisasjoner gi vårt 
bidrag. Det er NFFA innstilt på 
sammen med våre gode bran-
sjekolleger. Et slikt samarbeid er 
helt påkrevd og vil forhåpent-
ligvis gi effekter framover, mener 
NFFAs leder.

Roar Hansen, daglig leder i NFFA, må konstatere at farlig avfall-bransjen fortsatt 
ikke er god nok til å møte myndighetenes krav.
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Informasjon til innbyggeren på mobilen
	 •	Gratis-app	for	innbyggeren
	 •	Tømmekalender	med	varsling
	 •	Returpunkter	i	kart
	 •	 Sorteringsinformasjon
	 •	Avfallspark	/	Miljøstasjon
	 •	Automatisk	oppdaterte	data

min renovasjon

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

iOSAndroid

KOMTEK	Slamtømmer	Felt	er	for	deg	som	vil	ha	registrerte	tømminger	og	avvik	
med	bilder	inn	på	arbeidsflaten	din	når	det	skjer	-	i	stedet	for	2	måneder	etter.	
Kommune,	kjøreleder	og	sjåfør	har	tilgang	til	løpende	oppdaterte	data	tilpasset	
sine	arbeidsoppgaver.

EffEktivt kommunikasjon 
mEd rEnovatørEn 

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

Forvaltning.
•	 KOMTEK	Slamtømmer	Felt	gir		

full	kontroll.



AVFALLSPOLITIKK

Som omtalt i forrige nummer 
av Kretsløpet driver Iso Miljø 
tankvask og rensing av vaske-
vannet i eget renseanlegg. Blant 
avvikene som er påpekt flere 
ganger er ulovlig lagring av farlig 
avfall, mottak av fraksjoner 
anlegget ikke hadde tillatelse til 
(bla. avisingsvæske), for store 
utslipp av bly og manglende 
kompetanse om farlig avfall i 
bedriften.

EKSTERN KOMPETANSE
Iso Miljø har stort sett aksep-
tert at avvikene er reelle, og 
i møte med Miljødirektoratet 

16.desember la bedriften fram 
en tiltaksplan for lukking av 
avvikene. Bedriften viste blant 
annet til en intensjonsavtale 
med Danish Water Solution as 
(DWS, selskapet som har levert 
renseanlegget) og at Niels R. K. 
Nielsen (tidligere driftsansvarlig 
ved ISO Miljø) er konstituert som 
fagansvarlig i bedriften og skal 
sørge for at ISO Miljø overholder 
regelverket og driver forsvarlig. 
DWS har også utarbeidet en 
rapport om renseanlegget, der 
det framgår at det er behov for 
oppgradering for optimal drift. 

MANGLENDE TILLIT
Det framgår tydelig av steng-
ingsvedtaket at Miljødirektoratet 
ikke fester lit til disse planene. 
Tiltaksplanen karakteriseres 
som mangelfull og med svært 
urealistiske tidsfrister i forhold 
omfanget av arbeidet som gjen-
står. Samlet gir dette et inntrykk 
av at ISO Miljø ikke har den 
nødvendige forståelsen av hva 
som skal til for å drive et anlegg 
for behandling av farlig avfall 
på en forsvarlig måte, heter det 
blant annet. Direktoratet påpeker 
også at det ikke finnes noen plan 
om kompetanseheving til tross 

for at rapporten fra DWS sier at 
«viden om kemi er en væsentlig 
årsag til de avikelser der er 
konstatert i udslips værdier».

Direktoratets tillit har heller 
ikke økt av at bedriften har løst 
problemet med ulovlig lagring 
ved å kjøre dette avfallet 
gjennom sitt eget renseanlegg. 
Konklusjonen er da også krys-
tallklar:

De gjentatte og alvorlige 
brudd på regelverket som ISO 
Miljø har hatt gjennom lang tid 
gjør at vi ikke har den nødven-
dige tillit til at dagens eiere og 
ledelse i ISO Miljø er i stand til å 
drive et behandlingsanlegg for 
farlig avfall på en forsvarlig måte 
og i tråd med gjeldende krav. 
Miljødirektoratet varsler derfor 
at vi tar sikte på å tilbakekalle 
tillatelsen av 25. februar 2013 
med umiddelbar virkning.

– Dette er et enda strengere 
virkemiddel enn å bare kreve 
stans. Begrunnelsen er at vi ikke 
har tillit til at bedriften er i stand 
til å drive et behandlingsanlegg 
på en forsvarlig måte. Ved ISO 
Miljø gjenstår det svært mye 
arbeid for å få driften innenfor 
lovlige former, sier miljødirektør 
Ellen Hambro på Miljødirektorat-
 ets nettside.

– URETTFERDIG
Både vedtaket om stenging 

ISO Miljø måtte stenge
Miljødirektoratet varslet midt i november 
stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø 
i Stokke. At bedriften i et møte med Miljø-
direktoratet lovte bot og bedring og hadde 
knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp 
ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet 
stenging av bedriften og inndragning av 
 tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men 
eier og daglig leder Hans Erik Borge har 
ikke gitt opp.

Av Johs. Bjørndal

Det var denne inspeksjonen i september som avdekket avvik så alvorlige at Miljødirektoratet varslet stenging av ISO Miljø. 
Foto Miljødirektoratet.

Tankvaskanlegget på Borgeskogen i Vestfold ble stengt med umiddelbar virkning 
rett før jul.
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Krav om fi nansiell sikkerhet 
også for mottakene
Miljødirektoratet anbefaler å en-
dre dagens regelverk for å få en 
mer eff ektiv og enda tydeligere 
ansvarsplassering av innsamling 
og mottak av farlig avfall. De 
viktigste endringene er:

• Forskriftsfeste fl ere av kravene 
til mottaksanlegg for farlig avfall 
som i dag er regulert gjennom 
enkelttillatelser.

• Kreve fi nansiell sikkerhet for 
mottaksanleggene.

• Sette kompetansekrav til de som 
håndterer og transporterer farlig 
avfall.

• Klargjøre at det er avfallspro-
dusenten som har ansvar for 
avfallet helt fram til godkjent 
mottaksanlegg. Tillatelse for 
innsamling av farlig avfall og 
tankrensing faller bort.

– Miljødirektoratet mener endring-
ene vil bidra til å sikre at avfallet 
tas hånd om på en sikker og ef-
fektiv måte. Forslaget har vært på 
høring og vår endelige anbefaling 
til endringer i regelverket sendes 
nå til Klima- og miljødeparte-
mentet, sier avdelingsdirektør Marit 
Kjeldby i Miljødirektoratet.

ISO Miljø måtte stenge
og varselet om tilbaketrekking 
av tillatelsen kan påklages til 
Miljøverndepartementet. Og 
daglig leder Hans Erik Borge sier 
til Kretsløpet at de er i ferd med å 
legge siste hånd på en slik klage, 
han legger ikke skjul på at han 
opplever behandlingen av ISO 
Miljø som urettferdig.  

– Da vi møtte opp i Miljødi-
rektoratet 16.desember fi kk vi 
umiddel bart beskjed om at saken 
var avgjort, anlegget skulle 
stenges. Da skjønner jeg ikke 
vitsen med å gi et forhåndsvarsel. 
Vi syntes vi hadde gjort mye for å 
lukke avvikene på den korte tiden 
etter at varselet ble gitt. 
Vi hadde kvittet oss med alt 
avfallet på lager og innhentet 
ekstern kompetanse. Folk fra 
DSW var her oppe og kjørte 
renseanlegget vårt i fl ere dager 
og lærte opp våre driftsan-
svarlige.  Miljø direktoratet 
misbruker rapporten deres når de 
mener den påpeker manglende 
kompetanse, dette har vi senere 
fått bekreftet i et brev som vi 
selvsagt legger med klagen. 

At vi får påpakning for å ta 

imot vann med noe avisings-
væske fra Torp er også helt 
urimelig. Dette gikk rett i bekken 
ved fl yplassen helt til vi begynte 
å ta imot, og vårt biologiske 
renseanlegg er svært godt egnet 
til å behandle det, sier Borge.

ORIENTERT VIA NETTET
Borge reagerer også på Miljø-
direktoratets fremgamgsmåte:  

– Vi fi kk budskapet om 
steng ing med øyeblikkelig 
virkning gjennom en pressemel-
ding lagt ut på Miljødirektoratets 
hjemmesider, uten å ha blitt 
informert på forhånd. Det var en 
veldig trist dag for meg og alle de 
som er ansatt i denne familie-
bedriften som er bygget opp over 
mange år. I tillegg vil jeg hevde at 
miljøet blir skadelidende. Tankene 
som vi i dag vasker miljøvennlig 
blir henvist til andre tankvaske-
anlegg uten denne rensingen, 
sier Hans Erik Borge. Han får nå 
verken drevet tankvask eller ta 
imot avfall, men har altså ikke 
gitt opp kampen om å få drive 
bedriften videre.

“
…det gikk rett 
i bekken ved 
fl yplassen helt til 
vi begynte å ta 
imot…



I løpet av 2013 har EU foretatt 
en gjennomgang av avfalls-
politikken og -lovgivningen. 
Resultatene som skal presente-
res i 2014 dekker følgende tre 
elementer:
• En gjennomgang av sentrale 

målene i EUs avfallslovgiv-
ning (rammedirektivet for 
avfall, deponidirektivet og 
emballasjedirektivet).

• En evaluering («fitness 
sjekk») for fem av de EU- 
direktivene som omhandler 
separate avfallsstrømmer: 
kloakkslam, PCB/PCT, em-
ballasjeavfall, utrangerte 
kjøretøy, og batterier.

• En vurdering av hvordan 
problemet med plastavfall 
best kan håndteres i sam-
menheng med det aktuelle 
avfallspolitiske rammever-
ket.

Av Eirik Wormstrand, COWI

En rekke forslag til endringer i rammedirek-
tivet ble lagt ut på en on-line høring i 2013. 
Resultatene fra denne høringen er nå offent-
liggjort. Under følger en oversikt over hvilke 
forslag som skulle kommenteres.

KOMMUNALT AVFALL 
1.  Etablere et enkelt mål og en bereg-

ningsmetode basert på innsamlet 
mengde kommunalt avfall. Dette vil kreve 
at en konsekvent definisjon brukes i alle 
medlemsstatene.

2.  Utvide de eksisterende mål til å inkludere 
andre spesifikke avfallsstrømmer enn 
papir, metall, plast og glass, for eksempel 
tre, mat avfall, tekstiler og andre materi-
aler i kommunalt avfall.

3.  Etablere et enkelt mål og en bereg-
ningsmetode basert på mengden 
husholdningsavfall. Dette vil kreve at en 
konsekvent definisjon av husholdnings-
avfall brukes i alle medlemsstatene.

4.  Justere målene slik at bio-avfall også blir 
inkludert.

5.  Sette mål som gjenspeiler miljøvekting 
for materialer (for eksempel gjennom 
å referere til klimagassbesparelser ved 
gjenvinning).

6.  Forbedre overvåkning og validering av 
rapportene innsendt av medlemsstatene, 
slik at innhold og pålitelighet av data kan 
vurderes.

7.  Innføre krav til at virksomheter skal 
sortere ut utvalgte avfallsfraksjoner for 
gjenvinning og kompostering/anaerob 
behandling.

 
BYGG- OG ANLEGGSAVFALL
8 .  70 % kravet til gjenvinning skal ikke 

omfatte tilbakefylling av masser.
9.  Gi klare definisjoner av gjenvinning (reco-

very) og materialgjenvinning, og hvordan 
oppnådde resultater skal beregnes.

10.  Kreve spesiell oppmerksomhet på farlig 
avfall ved sortering av avfall på bygge-
plass.

11.  Kreve at anlegg som sorterer «blandet» 
bygg- og anleggsavfall skal oppnå en høy 
grad av materialgjenvinning av inngangs-
materialene.

AVGITTE KOMMENTARER
Totalt kom det inn 670 uttalelser. Av disse 
kom hele 48 % fra enkeltpersoner, men 

mange av dem representerte åpenbart 
industri/organisasjoner. Ytterligere 44 % kom 
fra industri/organisasjoner, mens det kom 
langt færre uttalelser fra offentlige organer 
(7 %) og de resterende kom fra andre. Her 
kan nevnes at foreningen for kommuner 
(Municipal Waste Europe) kom med en egen 
omfattende uttalelse.

I høringsprosessen fikk alle de 11 
forslag ene støtte i varierende grad. Flest 
støttet forslaget om økt overvåkning og vali-
dering av rapportene innsendt av medlems-
statene, slik at innhold og pålitelighet av 
data kan kontrolleres (pkt 6 ). Det er også en 
klar preferanse for å etablere enkle mål og 
en beregningsmetode basert på innsamlet 
mengde kommunalt avfall (pkt. 1), snarere 
enn innsamlet husholdningsavfall (pkt. 3 ). 
Denne holdningen ble også vist av respon-
dentene fra medlemsstatenes offentlige 
myndigheter, men forskjellen i rangeringen 
mellom de to alternativer var mindre markert 
enn for andre interessentgrupper.

STØTTE TIL MATERIALGJENVINNING 
Det syntes også å være en viss støtte for 
å utvide de eksisterende mål til å inkludere 
flere spesifikke avfallsstrømmer (pkt. 2), 
inkludert at bio-avfall tas med i målet  
(pkt. 4). Det samme gjelder forslaget om 
at det skal kreves at bedrifter sorterer sitt 
avfall til materialgjenvinning (pkt. 7). Av de 

EU skjerper regelverket om avfall

AVFALLSPOLITIKK

Blant spørsmålene EU-kommisjonen har sendt på høring er om det skal innføres egne gjenvinningsmål for 
bioavfall.
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foreslåtte endringer for bygg- og rivnings-
avfall, var det mest interesse for at det gis 
klare defi nisjoner av gjenvinning (recovery) 
og materialgjenvinning og at det fastsettes 
beregningsmetoder (alternativ 9). Forslagene 
om tiltak som krever økt sortering og materi-
algjenvinning av bygg- og anleggsavfall (pkt. 
10 og 11) fi kk også støtte. Det var imidlertid 
liten støtte for å fj erne tilbakefylling av 
masser i bygg og anleggsvirksomhet fra 
materialgjenvinning (pkt. 8).

Privatpersoner lå over gjennomsnittet i sin 
støtte for alle alternativene, mens støtten 
fra industriens bransjeorganer og represen-
tanter var mindre enn gjennomsnittet. Den 
sterkeste støtten til foreslåtte tiltak kom fra 
non-profi t organisasjoner.

NYE FORSLAG
Man var også oppfordret til også å fremme 
nye forslag. Av forslag som ble fremmet av 
fl ere enn 10 respondenter nevnes:
–  Innføre mål avfallsforebygging og/eller 

gjenbruk;
– Ressurseff ektivitet bør vurderes når det 

settes mål;
–  Det bør være et klart skille mellom ulike 

typer gjenvinning;
–  Mål for bygg- og rivningsavfall bør 

omfatte tilbakefylling under visse klart 
defi nerte forhold;

 –  Innføre gjenvinningsmål for næringsvirk-
somhet og/eller næringsavfall.

HVA SKJER VIDERE?
Det heter nå at det skal arbeides videre 
med detaljerte analyserer og undersøkelser 
utover vinteren, med sikte på å presentere 

forslag til endringer og nye mål i løpet av 
året. Fokus for arbeidet er å få klarere mål i 
avfallspolitikken og mer entydige retnings-
linjer for hvordan disse skal beregnes, heter 
det. Men alle nye direktiver skal ha sine 
runder i EU-parlamentet, så det er ikke sann-
synlig at noen ny avfallspolitikk for EU vil bli 
vedtatt i løpet av inneværende år. 

Den 9. desember ble kriterier for å 
bestemme når visse typer metallskrap op-
phører å være avfall (§ 18-1) og kriterier for 
å bestemme når gjenvunnet glass opphører 
å være avfall (§ 18-2) innarbeidet i den 
norske avfallsforskriften. 

Da disse kriteriene er vedtatt som forordning 
i EU, innebærer det at forordningene gjelder 
som norsk forskrift, med de tilpasninger som 
følger av EØS-avtalen. Forordningene er 
foreløpig ikke oversatt til norsk, men teksten 
fi nnes i:

• forordning (EU) nr. 333/2011) om fastset-
telse av kriterier for å bestemme når visse 
typer metallskrap opphører å være avfall

• forordning (EU) nr. 1179/2012) om fast-
settelse av kriterier for å bestemme når 
gjenvunnet glass opphører å være avfall

Fylkesmannen eller den Klima- og miljøde-
partementet bemyndiger, fører tilsyn med at 
bestemmelsene i dette kapitlet overholdes.

End of waste-kriterier for metall og glass inn i 
 avfallsforskriften
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GJENNVINNING

Mesteparten av asken 
fra biobrenselanlegg 
leveres i dag på deponi. 
Men må det være slik? 
Kan den ikke kjøres 
tilbake til skogen slik 
man gjør i Sverige og 
Finland?

Av Astri Kløvstad

Under forbrenningen blir vannet 
og de næringsstoffene som 
trevirke inneholder aller mest 
av, nemlig karbon og nitrogen, 
omdannet til gasser og fordufter. 
Tilbake er alt det andre trevirket 
besto av. Og da naturlig nok 
i langt mer konsentrert form 
enn det var i treet. Askens 
innhold domineres av kalsium, 
men man finner også de andre 
makronæringsstoffene treet 
trengte for å vokse; magnesium, 
kalium og fosfor. 

Fosfor er som kjent et 
grunnstoff som det globalt 
finnes begrensede mengder 
av. Samtidig er det helt 
essensielt for plantevekst, det 
er derfor all grunn til å ta vare 
på det fosforet vi har hånd 
om. I tillegg inneholder asken 
mikronæringsstoffer som bor, 
kobber, sink, mangan, kobolt 
og molybden. Men det som 
gjør asken til avfall og ikke et 
biprodukt, er det faktum at den 
også kan inneholde tungmetaller 
og dioksiner.

KUNNSKAPSBEHOV
På et seminar om resirkulering 
av aske nylig, erkjente så vel 
forskere som byråkrater at vi 
vet for lite om askens innhold. 
Myndighetene skal nå revidere 
gjødselvareforskriften og trenger 
å vite så mye som mulig.  I regi av 
forskningsprosjektet Askeverdi 
ble det derfor holdt et seminar 
for å oppsummere foreløpige 
resultater fra dette prosjektet.

Prosjektet har pågått i to år og 
kom i gang etter et initiativ fra 
trelastkonsernet Bergene Holm 

AS i 2010. Målet er å utvikle 
jordforbedrende produkter basert 
på aske fra biobrenselanlegg, og 
skaffe dokumentasjon på askens 
egenskaper som grunnlag for 
et regelverk for askeprodukter. 
Treteknisk institutt leder 
prosjektet og har fått med seg 
Skog og landskap, Papir og 
fiberinstituttet (PFI) og Bioforsk.

ASKEANALYSER
Janka Dibdiakova ved Skog og 
landskap har samlet inn og 
analysert prøver av bunnaske, 
flyveaske og blandingsaske fra 
15-20 ulike biobrenselanlegg, 
totalt 46 prøver. Hun kunne 
fortelle at det var stor forskjell 
på prøvene i både farge og 
konsistens. Enkelte askeprøver 
var helt svarte. Det kommer av 
at det fortsatt er noe karbon 
igjen i asken, og at forbrenningen 
derfor ikke har vært fullstendig. 
Alle forbrenningsanleggene 
som hadde sendt inn prøver 
bruker rent, ubehandlet trevirke 
som brensel. Dibdiakova kunne 
fortelle at aske fra skogsbrensel 

kan variere veldig – først og 
fremst etter treslag, men også 
etter hvilke deler av treet som 
er brukt, om det er stammeved, 
topper og greiner eller bark, 
hvordan vekstforholdene har 
vært, om skogen har vært 
gjødslet og hvordan virket har 
vært håndtert ved høsting, 
transport, lagring og flising. I 
tillegg til næringsstoffene og 
tungmetaller, inneholder asken 
salter og uforbrent materiale, 
ofte litt grus og sand. Dersom det 
er brukt urent brensel, vil asken 
også inneholde forurensning fra 
dette.

BUNNASKE BEST
Dibdiakovas analyser viste at 
flyveaske inneholdt betydelig 
høyere konsentrasjoner av klor, 
svovel og tungmetaller enn 
bunnaske. Det dreide seg om 
kadmium, sink og bly. Bunnaske 
hadde høyere konsentrasjoner 
av nikkel og krom, men lå ikke 
på nivåer som var urovekkende 
høye. Derimot hadde bunnaskene 
høyere nivåer av silisium, 

noe som kan gi utfordringer i 
forbrenningsanlegget i form av 
sintring og slagging. Analysene 
viste også at nesten alle 
askeprøvene var sterkt alkaliske, 
med en pH på over 12, aske vil 
derfor ha en sterk kalkingseffekt 
på sur jord.

Dibdikova konkluderte med at 
bunnasken kan egne seg som 
gjødsel på skogsmark, så sant 
næringsinnholdet er høyt nok 
til at operasjonen kan forsvares 
økonomisk. Flyveasken derimot, 
inneholder sannsynligvis for mye 
tungmetaller til å bli brukt til 
gjødsel.  Undersøkelsene viste 
også at forbrenningstemperatur 
og oksygentilgang hadde stor 
påvirkning på askekvaliteten. Den 
mest optimale forbrenningen 
skjer ved temperaturer under 900 
grader. Da får asken et maksimalt 
innhold av kalsium og dannelsen 
av metallforbindelsene som 
forårsaker sintring i forbrennings-
kammeret reduseres.

HERDING
Før aske eventuelt kan spres i 

Bioaske – avfall eller ressurs?

Askeprøvene viste stor forskjell i egenskaper mellom flyveaske og bunnaske. Det er derfor viktig å ikke blande disse, fortalte 
Janka Dibdiakova fra Skog og landskap.
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PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu 
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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skogen, må den være herdet. Kai 
Toven fra PFI forklarte at dette 
gjøres for at asken skal være 
stabilisert, slik at frigjøringen 
av næringsstoffene skjer over 
tid og at de ikke vaskes ut ved 
første regnskyll. Da blir også den 
pH-hevende effekten utnyttet 
bedre. I herdingsprosessen blir 
asken først blandet med vann, 
kalsiumoksid omdannes da til 
kalsiumhydroksid – som senere 
reagerer med karbondioksid og 
danner kalsiumkarbonat. Kalsium 
i denne formen er mindre reaktivt 
enn kalsium i form av oksid og 
hydroksid. 

– Det er viktig at asken er nok 
karbonatisert. Det hadde vært 
gunstig å speede opp denne 
prosessen ved å tilsette CO2. 
Alternativt må asken snus og 
vendes i løpet av prosessen, slik 
at karbonatiseringen skjer i hele 
massen, sa Toven.

I herdingsprosessen vil også 
askepartikler bli formet til en 
slags granulat, og dette gjør det 
enklere å håndtere, transportere 
og spre asken. Det er også mulig 
å granulere asken mekanisk, og 
det er mulig å pelletere den. Toven 
fortalte at pelletert aske har et 
gunstig utlekkingsmønster av 
næringsstoffene. Han nevnte 
også at bunnaske har en tendens 
til å danne granulat som ikke er 
fast nok og lett kan smuldre opp. 
Pelletering er derfor å foretrekke, 
mente Toven. 

ASKE I SVENSK OG FINSK 
SKOG
Ved Skog og landskap har man 
nå satt i gang feltforsøk og 
litteraturstudier om tilbakeføring 
av aske til skog. Og ved Bioforsk 
forskes det på bruk av aske som 
fosfor- og kaliumgjødsel i jordbruk 
og på bruk av aske i anleggsjord.

Kjersti Holt Hansen ved Skog 
og landskap kunne naturlig 
nok ikke presentere noen 
resultater fra feltforsøket som 
ble anlagt i fjor og gjødslet med 
aske i sommer. Men hun kunne 
referere til andre lands praksis: 
I Finland spres det årlig 27.000 
tonn aske i skogen, det meste 
på torvmark. Asken må være 
granulert eller selvherdet, og 

innholdet av næringsstoffene 
må være høyt nok; mer enn 2 % 
fosfor, 2 % kalium og 6 % kalsium. 
Maksimalgrensene for giftige 
stoffer har finnene satt til 25 
mg kadmium per kg og 40 mg 
arsenikk per kg. Finnene anbefaler 
å spre 3-5 tonn aske per hektar.

I Sverge spres det 35.000 
tonn aske i året. Også der er det 
krav om at næringsinnholdet 
må ligge over en viss grense, og 
at de toksiske stoffene ikke må 
overstige gitte nivå. Svenskene 
bruker 30 mg per kilo som 
maksgrense både for kadmium og 
arsenikk. 

Holt Hansen viste også til andre 
undersøkelser som konkluderte 
med at askespredning gir 
minimale effekter på miljøet. Fordi 
asken høyner pH-nivået, bindes 
de fleste tungmetaller tyngre 
til organiske forbindelser i jorda, 
og vil derfor ikke forekomme i 
jordvannet, ei heller i bær. Men 
noen studier har vist høyere 
tungmetallinnhold i enkelte typer 
sopp.

NORSK REGELVERK 
KOMMER
Og nå skal altså norske 
myndigheter lage et regelverk 
som skal gjelde her i landet. 
Elisabeth Møyland fra 
Miljødirektoratet  orienterte 
om prosessen. Hun fortalte 
at målet er at den nye 
gjødslevareforskriften skal 
være ferdig innen januar 2015. 
Klima- og miljødepartementet og 
Landbruks- og matdepartementet 
har blitt enige om å dele 
forskriften i to, den delen av 
forskriften som omhandler bruk av 
aske er lagt til Mattilsynet, mens 
Miljødirektoratet har fått i oppdrag 
å utarbeide den delen som dreier 
seg om produksjon av aske.

Miljødirektoratet har engasjert 
Norges geotekniske institutt 
til å gjøre en kartlegging av 
det som finnes av kunnskap 
om askeproduksjon og 
askeegenskaper i dag. Deretter 
skal direktoratet foreta en 
konsekvensutredning og sende et 
utkast til ny forskrift på høring, før 
den behandles politisk.



AVFALLSPOLITIKK

Avfallsbransjen er, som mange andre 
bransjer, utsatt for risiko for korrupsjon og 
bedrageri. Risikoen øker når ansatte har 
utstrakt kontakt med kontraktsmotparter 
i land der korrupsjon er mer utbredt, som 
f.eks. i Østen og i Afrika. Korrupsjon kan 
være bestikkelser av beslutningstakere i 
anbudsprosesser (i Norge eller utlandet), 
betaling av tilleggsvederlag til «hjelpemenn» 
o s v. Den som passivt legger til rette for at 
slikt kan skje, uten selv å foreta en betaling, 
kan dømmes for medvirkning til korrupsjon.

Avdekkes korrupsjon eller forsøk på 
korrupsjon er konsekvensen for bedriften 
normalt foretaksstraff (dvs at selskapet 
straffes med bot) og inndragning av mulig 
økonomisk vinning som skriver seg fra 
det straffbare forhold. Dertil kommer tap 
av omdømme. De ansatte som har utført 
straffbare handlinger eller medvirket til dem, 
risikerer bøter og fengsel. 

VERRE ENN SELVE STRAFFEN
For bedriften kan det imidlertid være minst 
like dramatisk at korrupsjon kan medføre 
utelukkelse fra anbudsprosesser, samt at 
bedriften fratas allerede kontraktsfestede 
prosjekter dersom kontrakten inneholder 
klausuler hvor dette kan bli følgen 
av straffbare forhold. Utelukkelse fra 
anbudsprosesser følger av regelverket om 
offentlige anskaffelser, og anses ikke som 

straff. De økonomiske konsekvensene av 
utelukkelse kan imidlertid bli langt større en 
de økonomiske konsekvensene av straff og 
inndragning. Det er viktig å presisere at ikke 
ethvert straffbart forhold medfører risiko 
for utelukkelse fra anbudsprosesser, kun 
«deltakelse i en kriminell organisasjon eller 
for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking 
av penger» jf anskaffelsesforskriftens § 
11-10 e). Dette betyr at f eks straffbar 
overtredelse av mengdebegrensninger i 
lagringstillatelser og annen ulovlig lagring 
eller transport av avfall som ikke har element 
av korrupsjon eller bedrageri i seg, ikke kan 
medføre utelukkelse fra anbudsprosesser. 
Forskriftens § 11-10 e) rammer imidlertid 
også foreleggssaker (vedtatte bøter) og ikke 
bare tilfeller der en sak blir pådømt.

Anskaffelsesreglenes bestemmelser om 
såkalt «self cleaning» og Høyesteretts 
avgjørelse i Norconsult-saken (Rettstidende-
2013-01394-A) er relevant lesing for 
bedrifter som ønsker å minimere risikoen 
for korrupsjon og mulig utelukkelse 
fra anskaffelsesprosesser. Offentlige 
oppdragsgivere som ønsker å gjøre riktige 
vurderinger på dette området, bør også 
interessere seg. 

KNUSENDE KRITIKK
Norconsult-dommen dreier seg om 
korrupsjonshandlinger begått av en ansatt, 

i forbindelse med et prosjektsamarbeid 
for utbygging av vann- og avløpsnett i 
Tanzania. Norconsult fikk knusende kritikk 
av Høyesterett for å ha manglende fokus 
på muligheter for korrupsjon i prosjekter i 
utsatte land. Det var ikke nok å tenke at «alle 
vet» at korrupsjon er ulovlig og straffbart 
og at man derfor ikke trenger ha spesiell 
fokus på dette. Selv om Norconsult hadde 
generelle bestemmelser om varslingsplikt 
ved uregelmessigheter i personalhåndbok 
og krav om at ansatte skal opptre «ærlig 
og redelig i alle forhold» i firmahåndbok, 
ble dette ansett utilstrekkelig. Temaet 
korrupsjon burde vært tatt opp eksplisitt i 
de etiske retningslinjene. Det burde vært 
utarbeidet rutiner for håndtering av mulig 
korrupsjon og plikt til å ta slike forhold opp 
linjevei.  For de medarbeidere som arbeidet 
i korrupsjonsutsatte land burde bedriften 
sikret jevnlig oppfriskning av rutiner 
vedrørende korrupsjon o s v. Manglende 
interne tiltak for å hindre korrupsjon talte 
i følge Høyesterett klart for idømmelse av 
foretaksstraff. At handlingen var begått 
av en ansatt uten at selskapets ledelse på 
et visst nivå var klar over dette, var uten 
betydning.

Dommen føyer seg inn i rekken av 
strenge dommer vedrørende foretaksstraff 
som er avsagt de senere årene, som alle 
understreker bedriftsledelsens (inkludert 

Korrupsjon og bedrageri 
kan medføre utelukkelse fra anbudsprosesser
Korrupsjon eller medvirkning til 
dette straffes i rettssystemet 
med bøter eller fengsel. Men 
for bedrifter der ansatte har 
gjort seg skyldig i slikt kan det 
ramme hardere at man blir ute-
lukket fra framtidige anbuds-
prosesser eller fratas allerede 
kontraktsfestede prosjekter. 
Rutiner for å hindre gjentagel-
se, såkalt «self-cleaning» kan 
forhindre dette.

Av advokatene Hanne S. Torkelsen og 
Cathrine Hambro, 

Wahl-Larsen Advokatfirma

Hanne Torkelsen (t.v.) og Cathrine Hambro har gjennomgått korrupsjonssaken mot Norconsult – som gikk helt til 
Høyesterett.
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“
EnviroPac AS har levert semi-nedgravde containere til SiÅS student-
boliger på ÅS. Kildesortering med restavfall, papp/papir og glass/metall. 
Det er utviklet spesialsekk for håndtering av glass/metall.

Semi-nedgravde containere

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

Vi fører også helt nedgravde 
løsninger.

- maskiner og utstyr til kildesortering

styrets) ansvar for å kartlegge og aktivt og 
løpende følge opp samtlige risikoområder i en 
virksomhet.

FRATATT KONTRAKTER
Norconsult ble likevel frifunnet av Høyes-
terett (men dømt av de lavere instanser). 
Begrunnelsen er sammensatt. I vurderingen 
av om Norconsult skulle frifi nnes, ble det lagt 
vekt på at Norconsult som konsekvens av 
korrupsjonshandlingene hadde blitt fratatt 
oppnådde kontrakter fra Verdensbanken 
tilsvarende millionbeløp og utestengt fra 
prosjekter. Fellende dom skapte risiko for 
fortsatt utelukkelse fra anbudsprosesser 
og konsekvensene av dette kunne bli 
meget store. Det ble videre lagt vekt på at 
Norconsult hadde gjennomført fl ere tiltak 
for å forhindre korrupsjon (self-cleaning), 
og ikke minst at det var gått lang tid siden 
korrupsjonshandlingene fant sted (7-9  år). 
Høyesterett uttalte at dersom saken hadde 
blitt avgjort innen rimelig tid, ville selskapet 
blitt dømt for forholdene. 

I tillegg til å drøfte om Norconsult 
skulle dømmes, inneholder dommen 
interessante betraktninger vedrørende 
anskaff elsesforskriftens regler om at en 
oppdragsgiver «skal» avvise en leverandør 

som er rettskraftig dømt i en straff esak 
for deltakelse i en kriminell organisasjon, 
korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av 
penger. 

Etter forskriftenes ordlyd skal en bedrift 
utelukkes. Et rundskriv fra departementet 
som Høyesterett viser til i Norconsult-
dommen, innebærer imidlertid at «skal» 
må forstås som «kan» 
og den off entlige 
beslutningstaker plikter 
å gjøre en vurdering før 
utelukkelse evt. besluttes. 
Formålet med vurderingen 
er å sikre at utelukkelsen 
ikke blir uforholdsmessig. 
Et relevant forhold i den 
vurderingen som må 
foretas, er om bedriften 
har foretatt nødvendige 
grep for å hindre at korrupsjon o s v kan skje 
i fremtiden, for å rydde opp i det avdekkede 
forhold osv – såkalt «self-cleaning». Videre 
skal alvorligheten i den straffb  are handling og 
tidsforløpet tillegges vekt. 

OPPFØLGING AVGJØRENDE
«Self cleaning» kan altså vise seg helt 
avgjørende i forhold til muligheten til fortsatt 

deltagelse i anbudskonkurranser. Hva kan 
så «self-cleaning» bestå i? Det kan være 
organisatoriske tiltak, arbeidsrettslige 
reaksjoner som f eks avskjed, oppsigelse av 
kontraktsforhold der kontraktsmotparten 
har vært del av den straffb  are handling. Med 
organisatoriske tiltak tenker vi på etablering 
av gode interne rutiner, f eks plikter for den 

ansatte til å rapportere til 
leder og/eller kontaktpunkt 
utenfor organisasjonen ved 
mistanke om korrupsjon. 
Opprettelse av et slikt fast 
kontaktpunkt kan vise 
seg nyttig i tilfeller der 
nærmeste leder er deltager 
i eller ønsker å lukke øynene 
for korrupsjonshandlingene, 
eller i tilfeller der en 
ansatt av helt andre (ikke 

straffb  are) grunner, f eks rent personlige 
forhold, ikke ønsker å ta forholdet opp med 
noen av sine ledere. Alle rutiner må følges 
aktivt opp, for eksempel ved at de omtales 
på allmøter, det etableres spørreskjemaer 
der det stilles spørsmål om kunnskap eller 
mistanke om korrupsjonshandlinger o s v. 

Det var ikke nok 
å tenke at «alle 
vet» at korrup-
sjon er ulovlig og 
straffb  art…



POLLUTEC HORIZONS 

Økt materialgjenvinning er tidens melodi i EU 
og dette preget også avfallsdelen av den store 
franske miljømessa Pollutec Horizons. Det 
handler om å identifisere, sortere og kverne ulike 
materialer til gjenvinnbare fraksjoner – og ikke 
nødvendigvis ved kilden.

Av Johs. Bjørndal

Med sine drøyt 30 000 besøkende fra alle verdensdeler er Pollutec 
Horizons Frankrikes største messe for avfall og gjenvinning. Den 
arrangeres annet hvert år i Paris og Lyon, sist desember i Paris, der 
det hele foregikk innendørs, faktisk på ett enormt gulv. På dette var 
utstillerne sortert etter tema, det er altså mulig å søke opp det man er 
interessert i uten uendelige ørkenvandringer.

FOKUS PÅ MATERIALGJENVINNING
Manglende uteområder gir selvsagt visse begrensninger på hvor mye 
tungt utstyr som kan vises fram, men mye avansert teknologi var 
likevel på plass. Vannrensing er en stor bransje på kontinentet, også 
innen måling og analyse var det mange aktører. Innenfor gjenvinning 
var det tydelig at EU-direktivet om minst 85% materialgjenvinning av 
bilvrak har utløst stor aktivitet. Maskineri beregnet for utsortering av 
finfraksjoner, såkalt post shredder-teknologi, var rikt representert. 

FUSJONER OG OPPKJØP
Som i Norge har gjenvinningsbransjen i Frankrike vært gjennom en 
strukturendring, antallet private aktører er mer enn halvert, fra 4100 
i 1999 til 1950 i 2013. Tallet på ansatte har i samme periode økt fra 
27 600 til 33 400, men dette har vært stabilt de siste fem årene. 
Tendensen er at bedrifter som tidligere arbeidet med gjenvinning av en 
fraksjon nå er involvert i flere, i 1999 hadde bare 10% av bedriftene tre 
eller flere aktiviteter , i dag er andelen 67%.  Antallet rene metallaktører 
er for eksempel redusert fra 1700 til 800. Her må nevnes at Frankrike 
har 65 millioner innbyggere, en rettferdig sammenligning med norske 
forhold krever dermed at alle tall deles på 13. 

FORTSATT MYE TIL DEPONI
Hjemmemarkedet er altså stort, også for gjenvinningsteknologi.  Rundt 
80% av de besøkende på Pollutec Horizons er franske og skal man ha 

Gjenvinning på fransk
Hele Pollutec Horizons-messen  pågår på et enormt gulv i det enorme messesenteret 
Villepinte Nord, en halvtimes togtur fra Paris sentrum.

Wouter Oortz mater den nyutviklede roboten med emballasje av papp og plast, 
som lynraskt blir sortert og levert i hver sine skuffer på siden (bildet under).

Interessen for å få inn gjenvinnbare fraksjoner er stor, men noe pantesystem har 
Frankrike ikke. Her presenteres «pantespilleautomaten» Canibal, der et enarmet 
banditt-spill aktiveres når det puttes inn en aluminiumsboks, en plastflaske eller 
fem brukte plastbeger.

Denne maskinen tar isolasjonen av kabler og granulerer metallet 
og plasten hver for seg i svært rene fraksjoner.
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med seg noen av de mange seminarene som arrangeres i selve 
messeområdet i løpet av de fire dagene utstillingen varer bør 
man beherske landets språk. Avfallspolitisk plasserer Frankrike 
seg i en mellomposisjon i forhold til det «flinke» nord-Europa og 
«deponilandene» i sør og øst. Fortsatt deponeres drøyt 20% av 
husholdningsavfallet , noe som tilsvarer 7-8 millioner tonn. Dette 
ønsker man naturligvis å gjøre noe med, men det er relativt lite 
fokus på kildesortering. Sentralsortering er derimot i vinden og 
Frankrike er et godt marked for optiske sorteringsenheter.

SORTERINGSROBOT
I Titechs enheter er det luftdyser som står for selve utsortering, 
men på messen lanserte det nederlandske selskapet Bollegraaf 
sin nye «plukkerobot» RoBB, der et utall ulike fraksjoner kan 
sorteres ved hjelp av kameragjenkjenning og sugekopputstyrte 
plukkearmer. – Hver enhet kan ta ut 60 objekter i minuttet og det 
er mer enn dobbelt så mye som en person klarer. Vi opplever stor 
interesse fra hele verden og denne maskinen vil bli kommersialisert 
i løpet av 2014, forteller Wouter Oortz, i Bollegraaf. Dette selskapet 
har levert utstyr til gjenvinningsindustrien så lenge denne har 
eksistert, mer enn 600 anlegg er levert over hele verden. 

Gjenvinning på fransk
På messeområdet er det rigget flere ulike scener der det holdes minikonferanser 
om ulike tema. Men i Frankrike er det fransk som gjelder.

Titech – som nå eies av Tomra - er en betydelig aktør på det franske markedet 
og viste blant annet fram fraksjoner sortert av ulike Titech-enheter. 

Dette er ikke et par-
fymeri, men standen 
til Veolia Environ-
ments datterselskap 
for farlig avfall, Sarp 
Industries. Som 
kjent solgte Veolia 
seg ut av  Avfalls-
bransjen i Norge, 
men i hjemlandet 
er selskapet en stor 
aktør. 

Det italienske selskapet Eco Star har spesialisert seg på sikting av ulike materialer. Her 
viser  Gorgio Vannier fram selskapets nye patent, korte rørstumper er tredd inn på aks-
lingen mellom de sekskantede diskene. – Dermed roterer bare disse og problemet med at 
lange ting henger seg fast i akslingene elimineres, sier han.

En del tyngre utstyr hadde funnet veien inn i i messehallen. Denne shredderen er spesi-
elt egnet til å kverne bildekk ned til brenselfraksjon og få ut metallet.
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UTLANDET

IFAT blir enda større

IFAT arrangerte en konferanse  for presse og 
utstillere på messeområdet straks det nye 
året var i gang. Her ble det særlig fokusert 
på markedsmulighetene i de østeuropeiske 
landene, som fortsatt har en god vei å gå 
før avfallsbehandling, vann og avløp er 
på vestlig nivå. Et panel av eksperter med 
erfaring fra disse landene delte disse med 
rundt 80 frammøtte fagpressejournalister. 
– Her ligger et enormt marked innenfor 
bedre avfallsbehandling, kloakkrensing og 
slambehandling, sa Hans G. Huber, styreleder 
i Huber SE, et selskap med mer enn tusen 
ansatte, spesialisert på membranteknologi 
og vannrensing. Vann- og avløpsrensing 
er en enorm bransje i Europa, der det er 
langt mellom ferskvannsbassengene og de 
fleste storbyene ligger i god avstand fra 
havet. – Men vi må ikke tro at vi vet alt best 
i vest. Læringen går begge veier, og vi har 
ofte fått høre at vi tenker for komplisert og 
har for sofistikerte løsninger, sa Huber, som 
har mer enn 40 års erfaring i eksport av 
miljøteknologi.

IKKE LETTJENTE PENGER
– Men ingen må tro at det er raske penger 
å tjene på å etablere seg i øst. Selv om 
lønnskostnadene kan være lavere er det 
store kostnader forbundet med opplæring 
og igangkjøring. Man må være langsiktig 
når man etablerer seg i et nytt land, 
sa Michael Ludden, direktør for Sutko 
RecyclingTechnik. Dette selskapet har levert 
flere avfallssorteringsanlegg for emballasje, 
papir og bygningsavfall til Polen. – Etter en 
uryddig start har vi etter hvert høstet mange 
positive erfaringer, sa han. 

Mange miljøprosjekter i det tidligere 
øst-Europa er finansiert gjennom EU, 
og Vojtech Dolezal i det tsjekkiske 
konsulentselskapet Sewaco har spesialisert 
seg på å få prosjekter gjennom dette 
systemet. Han la ikke skjul på at byråkratiet 
i Brüssel byr på utfordringer og ofte synes å 
ha sin egen agenda. Men det er altså disse 
utfordringene han og ti ansatte lever av å 
overvinne.

Det ble også snakket relativt åpent om at 
korrupsjon fortsatt er et problem. – Det er 
verre jo lenger øst man kommer, konstaterte 
Hans Huber nøkternt.

STORSTILT TEKNOLOGIEKSPORT
Tyskland er verdens fjerde største økonomi, 
til tross for at landet har begrenset med 
naturressurser. Landet importerte ifjor 
råvarer for svimlende 136 milliarder euro, 
og det er eksport av teknologi og avanserte 
produkter som sørger for å balansere dette. 
Det er naturligvis dette som ligger bak 
landets voldsomme satsing på internasjonale 
messer, og svak økonomi i mange europeiske 
land gjør at man nå ser videre ut. Veksten 
skjer i Asia, i fjor arrangerte IFAT en egen 
messe i Mumbai, India, i år skal det arrangeres 
”avleggere” både i Shanghai og i Istanbul. 
At det var hensiktsmessig med en messe i 
Tyrkia forklarte Wolf-Dietrich Müller i Messe 
München ganske enkelt slik: – Det er lettere 
for folk fra for eksempel midt-Østen å få 
visum til Tyrkia enn hit, sa han.

Men gode EØS-borgere fra Norge har ikke 
slike problemer og poenget med det relativt 
storstilte pressearrangementet var altså å 
skape blest om IFAT 2014, som finner sted i 
München 5-9. mai.

IFAT arrangeres i München annethvert år og er verdens 
 største miljømesse. I 2012 besøkte nær 125 000 mennes-
ker  messa, som med 3000 utstillere fordelt på 230 000 m2 
er nesten ufattelig stor. Årets messe arrangeres 5-9. mai, 
den  oppgis å være ”fullbooket” og må dermed forventes å 
slå  tidligere rekorder.

Av Johs. Bjørndal

Eksperter på eksport av miljøteknologi til øst-Europa. Til venstre Michael Ludden, Sutco Recycling Technik og 
Vojtech Dolezal, Sewaco. Til høyre Wolf-Dietrich Müller fra Messe München og Hans G. Huber fra Huber SE

Wolf-Dietrich Müller i Messe München lovte i tillegg 
til største messe noen gang et bredt fagprogram med 
vekt på ”intelligent urbanisering” på IFAT 2014.
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Tyskland er blant de flinkeste i klassen innen 
avfallsbehandling. Et deponiforbud trådte i 
kraft allerede i 2005 og i dag havnes mindre 
enn en prosent av landets avfall på deponi.  
Den tyske gjenvinningsbransjen er etter 
norsk målestokk enorm, de 750 medlemmene 
i BDE har nær 250 000 ansatte, riktig nok 
sysler noen av disse med vann- og avløpsren-
sing, som stort sett er en offentlig oppgave i 
Norge. Men de fleste driver avfallsbehandling 
og leverer  råstoff til materialgjenvinning 
eller EBS, ”ersatzbrennstoff”, noe som har 
stort fokus i et land som ikke har annen fossil 
energi enn kull innenfor egne grenser. 

– Et av problemene er at vi har en betydelig 
overkapasitet på avfallsforbrenning. Og langt 

de fleste av de 73 forbrenningsanleggene 
eies av det offentlige. Eierne betaler en høy 
gate fee for sitt avfall – gjerne rundt 130 
euro pr tonn, mens overkapasiteten ”dumpes” 
i markedet for rundt 30-40 euro. Når prisen 
på  plastsortering samtidig  ligger på rundt 
80 euro pr tonn sier det seg selv at en del 
av avfallet finner billigste vei. Men foreløpig 
har det politiske trykket på materialgjenvin-
ning ført til at mengdene som sorteres og 
gjenvinnes er relativt stabile, sier Roland 
Philipp og vi føler med ett at vi ikke er så 
langt hjemmefra.

Han forteller videre at BDE har 16 ansatte, 
hvorav seks er lobbyister stasjonert i Brüssel. 
– Mange av de viktigste rammebetingelsene 

for våre medlemmer skapes der. Men den 
største utfordringen framover er at mange 
lokalpolitikere gjerne vil behandle avfallet i 
egen regi innenfor kommunegrensene, sier 
han. 

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

Velkjente utfordringer

Roland Philipp sier medlemmene i BDE forsyner landet 
med råvarer og energi til en verdi av rundt 6 milliarder 
euro pr år. 

– Vår største utfordring er å hindre at kommuner og offentlige 
aktører tar over oppgaver på bekostning av våre medlemmer, sier 
Roland Philipp i BDE, den private gjenvinningsbransjens organisa-
sjon i Tyskland.
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FARLIG AVFALL

Kampanjen som skal gjøre 
landet mindre giftig er nå godt i 
gang. Den startet ved at kam-
panjefilmen, en humoristisk vri 
på hvordan man skal behandle 
brukte lyspærer, ble vist på 
flere TV-kanaler i siste halv-
del av januar. – Men det er den 
lokale aktiviteten utover året 
som avgjør effekten av en slik 
kampanje, sier kampanjeleder 
Marianne Holen i LOOP.

Avfall Norge har tatt initiativ til kampanjen, 
men gjennomføringen er altså overlatt 
til LOOP. Nancy Strand i Avfall Norge sier 
busjettet er på rundt fire millioner kroner, 
hvorav Klima- og miljødepartementet har 
bidratt med rundt halvparten. Det er utar-
beidet en «verktøykasse» slik at medlem-

mene kan tilpasse kampanjen om miljøfarlig 
avfall etter lokale behov. Den består av 
utkast til pressemelding, bilder, annonser for 
både trykte medier og web, osv. og finnes på 
http://kampanje.sortere.no. 

I forbindelse med kampanjen er det 
gjennomført en spørreundersøkelse for å 

kartlegge folks kunnskap om hva som er 
farlig avfall og hvordan det skal håndteres. 
– Resultatene viser at det avgjort er behov 
for en kampanje. Det er 19 prosent som 
oppgir at de i liten grad er bevisst på hvor 
miljøfarlig avfall skal kastes. Og de yngste 
vet minst, i gruppen 18-34 år er det hele 26 
prosent som svarer på denne måten, forteller 
Marianne Holen.
 
Undersøkelsen har også avdekket hvilke 
fraksjoner folk mener er farlig avfall. Dette er 
topplisten over hva folk ikke vet er miljøfarlig 
avfall:

Kabler og ledninger  42 %
Elektriske leker   31 %
Lyspærer   29 %
Småelektronikk   25 %
Spraybokser   15 %
Batterier    13 %
– Vi ser fram til et spennende år med mange 
og kreative kommunikasjonsaktiviteter rundt 
om i hele landet, avslutter kampanjelederen.

J.B

Annonse for kampanjen om miljøfarlig avfall 2014

Farlig avfall-kampanjen i gang
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Telenor 12:34

Program Utstillere Deltakere MerForside

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Nyhetssak med tittel
Duis autem vel eum iriure dolor.

Avfallskonferansen

Fremtidens løsninger, forventninger, teknologier og muligheter
www.avfallskonferansen.no 

Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

13.-14. februar Driftsforum kompostering Sandnes Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

11. mars Avfallsforsk – årsmøte og 
workshop Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

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

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

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

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

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

28.-29. april Planlegging av 
renovasjonsløsninger Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

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

geminor•                                      no

Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall

Oslos returpapir til Norsk Gjenvinning
Renovasjonsetaten i Oslo kommune har inngått avtale med Norsk 
Gjenvinning AS om mottak og videresalg av papir fra husholdningene 
de neste fem år. Avtalen er Norges største returpapiravtale med 
ca. 42 000 tonn pr år. Papiret skal mottas og sorteres ved Norsk 
Gjenvinnings anlegg, Groruddalen Miljøpark i Oslo, før det selges som 
resirkulert råvare til papirfabrikker i Norge og Sverige.

– Oslo kommune har klare målsetninger for kildesortering og 
ressursutnyttelse. Med nærmere 50 års erfaring med returpapir 
har vi nødvendig kompetanse og erfaring til å levere på disse krav, 
sier  divisjonsdirektør Egil Lorentzen i Norsk Gjenvinning. Selskapet 
 håndterer årlig 300 000 tonn returpapir.

Norsk Gjenvinning 22.01.

Omsetning    Andel av   Antall Andel av Antall 
  (mrd. NOK) omsetning – sysselsatte sysselsatte – foretak
   privat sektor.  privat sektor.
2010 21.144 69   % 7969 65   % 484
2011 21.912 71   % 8121 64   % 496
2012 22.832 71   % 8130 64   % 489

(Kilde: SSB og NHO) 

Fortsatt vekst i 
Gjenvinningsbransjen
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at avfalls- gjenvinnings-
bransjen stadig er i vekst.
Bransjen sysselsatte over 8000 personer og omsatte for ca. 23 
milliarder i 2012. Det betyr at omsetningen i bransjen krabber videre 
oppover, økningen fra 2011 er snaue 4%, mens antallet ansatte er så 
godt som uendret fra året før. 

Omsetning og sysselsetting i avfalls- og gjenvinningsbransjen 2010-12

  (mrd. NOK) omsetning – sysselsatte sysselsatte – foretak
   privat sektor.  privat sektor.
2010 21.144 69   % 7969 65   % 484
2011 21.912 71   % 8121 64   % 496
2012 22.832 71   % 8130 64   % 489
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2012 22.832 71   % 8130 64   % 489
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   privat sektor.  privat sektor.
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Omsetning    Andel av   Antall Andel av Antall 
  (mrd. NOK) omsetning – sysselsatte sysselsatte – foretak
   privat sektor.  privat sektor.
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Omsetning    Andel av   Antall Andel av Antall 
  (mrd. NOK) omsetning – sysselsatte sysselsatte – foretak
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Renovasjonsinnsamling uten 
klimautslipp
Via et unikt prosjekt ruller nå 4 renovasjonsbiler på veier 
i Nederland og Belgia uten å forurense nabolaget. Bilene 
kjører med en elektromotor som får strøm delvis fra 
batterier og delvis fra hydrogen som omdannes til strøm. 
Renovasjonsfi rmaet CURE er operatør.

Av Ove K Kjølstad, COWI 

Firmaet E-trucks Europa har kjøpt inn DAF renovasjonsbiler 
uten motor for siden å montere inn elektromotor, batterier, 
hydrogentanker og ikke minst brenselcellene som omdanner 
hydrogen til strøm. Dette gjør at kjøretøyene er 100 % elektriske og 
ikke gir lokale klimautslipp. I tillegg er de svært stillegående. 

Hydrogenkjøretøyer ennå ikke et ferdig utviklet produkt, men 
vil trolig bli det i løpet av de neste 3-10 årene. Alle kjøretøyer som 
befi nner seg på veien i dag er å betrakte som prototyper under 
uttesting. De fl este hydrogenbiler og -busser som har blitt bygd 
de senere årene har vært hydrogenelektriske (hybrid) dvs at de 
bruker et høyspentbatteri til å samle opp bremseenergi.  Dette har 
gitt en besparelse i bruken av hydrogen, som er den dominerende 
energikilden.  

Renovasjonsbilene fra E-trucks Europe går et skritt videre. Her 
har man fått større batterier som også kan lades fra strømnettet 
(”plug-in”) og det forventes at batteriene kan kjøre opp til 200 
km mellom hver lading. Hydrogentankene blir færre og virker kun 
som en avstandsforlenger. Det forventes at også at hydrogenet 
kan gi opptil 200 km kjøring mellom hver fylling, til sammen kan 
dette gi opptil 400 km kjøring, hvilket er sammenlignbart med et 
dieselkjøretøy.  Men det er viktig å huske at disse renovasjonsbilene 
skal kjøre i svært fl ate områder og vi bør ikke forvente tilsvarende 
rekkevidde i Norge. 

Hydrogen og andre elektriske kjøretøyer er i skuddet om dagen. 
Norge fi kk sitt første prosjekt med tunge kjøretøyer i 2012 da Ruter 
startet opp en 5-årig EU-fi nansiert prosjekt med 5 busser (CHIC 
prosjektet).  Nylig kjøpte Romerikes Avfallshåndtering (ROAF) en 
hydrogenbil via et nordisk prosjekt hvor man fi kk fi nansiell støtte fra 
EUs interregionale fond (Next Move prosjektet).

En av de fi re såkalt hydrogenelektriske avfallsbilene som ruller i Nederland.
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Hilsen Maskinentreprenørenes forbund

Klima- og miljøvernminister Tine sundtoft, geir lippestad og 
Arne Hjeltnes er blant årets foredragsholdere!
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Stabile priser på nyåret
Skrapjern og metaller har hatt en viss økning siden november, for de øvrige avfallsbaserte råvarene 
har ikke det nye året medført særlig store endringer.  

TREVIRKE
Selv om vinterkulda til slutt 

ankom har ikke på prisen på 
brenselfraksjoner økt så langt. 
I Sverige er vinterens kontrakter 
på pellets og fl is inngått på 
lavere priser enn i fj or, til tross 
for økende volumer. Dette 
påvirker også prisen i Norge, fra 
1. september ble prisen ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten satt ned fra 
36 til 35 øre pr kWh for pellets 
levert i bulk. For ren fl is falt 
prisen fra 26 til 22 øre pr kWh 
for fl is med mindre enn 35% 
fuktighet og fra 22 til 20 øre pr 
kWh for fl is med mer enn 35% 
fuktighet. Mye fl is i markedet og 
lav strømpris ser ut til å holde 
prisen nede også gjennom 
vinteren. 

Kvernet returfl is har fortsatt 
en verdi på rundt null på sentrale 
Østlandet, mens denne varen 
har negativ verdi på Vestlandet 
og i Nord-Norge. Utsalgsprisen 
for briketter og pellets i 
småemballasje varierer ganske 
mye, med priser fra ca. kr. 1,50 
opp til kr. 3,50 per kg.

TEKSTILER
Ifølge Nordisk Ministerråd blir bare 
om lag 17 prosent av kasserte 
tekstiler brukt på nytt og bare 
to prosent resirkulert. Rådet 
søker nå å fi nne nye metoder for 
gjenvinning av bl.a. tekstilavfall. 
Nordisk Avfallsgruppe (NAG), en 
arbeidsgruppe under Nordisk 
Ministerråd, har igangsatt 
prosjekter som skal identifi sere 
hvordan resirkulering av 
tekstilavfall kan økes. De tar sikte 
på blant annet å utvikle felles 
kvalitetssystemer for selskaper 
involvert i innsamling, sortering, 
gjenbruk og resirkulering av 
tekstiler. Rådet ser for seg en 
utvidet produsentansvarsmodell 
og vil utvikle virkemidler for 
nordiske myndigheter og foreslå 
nye forretningsmodeller til 
tekstilindustrien. De ønsker at 
industrien skal lage tekstiler 
som er mer egnet for reparasjon, 
gjenbruk og gjenvinning, og 
sørge for at de ikke inneholder 
farlige stoff er for å redusere 
produktenes miljøbelastning.

PAPIR OG PAPP
I det europeiske markedet har 
det vært relativt stabile priser 
på returpapir i 2013. I EU har 
prisene på papp i følge EUWID, 
steget noe i september/oktober 
og falt igjen mot slutten av året. 
Etterspørselen på returfi ber 
fra Kina og andre land i Østen, 
har begynt å ta seg opp igjen. 
Prisene på blandet papir og 
bølgepapp hadde også en 
oppgang november, men falt 
igjen i slutten av året. Prisene 
i 2013 var totalt sett relativt 
stabile med mindre svingninger.
  

GLASS
I følge Syklus samles det nå inn 
65 000 tonn glassemballasje 
hvert år i Norge, det er en 
returprosent på 90. Det samles 
inn også inn rundt 4 000 tonn 
metallemballasje, og det er en 
returprosent på 67 prosent. 
Miljøbevisstheten ser ut til å 
øke hos folk, og vi ser stadig 
nye produkter av resirkulert 
glass i interiørbutikker. Til og 
med tapedispenser selges nå 
i resirkulert glass. Resirkulert 
glass til Glasopor og Glava hvor 
det produseres skumglass og 
isolasjonsmatter. 

PLASTEMBALLASJE
Ifølge tallene fra Miljødirektoratet 
ble rundt 95 prosent av 
plastemballasjeavfallet 
gjenvunnet i 2012, av dette 
gikk omtrent 43 prosent til 
materialgjenvinning. Mengden 
innsamlet plastemballasje var på 
nesten 87 000 tonn. 
PlantBottle™ fl asken* er Coca-
Cola Company sitt første skritt 
mot fremtidens fl aske. Denne 
inneholder 47,5 % plantebasert 
materiale og resirkulert plast. 
PlantBottle-teknologien er 
nå også en del av interiøret i 
konseptbilen Ford Fusion Energy 
Hybrid, som har fått denne type 
stoff  i sitteputer, seteryggene, 
hodestøtter, dørpaneler og 
nakkestøtter.

JERN OG METALL
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene til 
gjenvinningsbedriftene vil til dels 
påvirkes av prisene på London 
Metal Exchange (LME), bortsett 
fra for jern som ikke er børsnotert. 
I metallprisene ser vi oppgang 
på 2-5 % sammenlignet med 
november For sink er økningen 
på hele 12 %. Prisene på LME 
var den 21.januar (omregnet til 
NOK) på kr 10 782 per tonn for 
aluminium. For kobber er prisen 
per tonn kr 44 376 og for bly er 
prisen kr. 13 469 per tonn. Sink 
er priset til kr 12 806,- per tonn.  
Det har også vært en økning 
etterfulgt med en nedgang 
i prisen for skrapjern siden 
november. Per 26.november var 
prisen på skrapjern til kr. 1375 per 
tonn, mens den i januar 2014 er 
kr 1400 per tonn. 

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

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

De ikke-magnetiske metallene har hatt en prisøkning på det nye året, blant annet til 
glede for dem som sorterer ut slikt fra forbrenningsslagg. Dette bildet er fra Mjelstad 
Miljø ved Bergen.
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

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

Hele verdikjeden 
miljøsertifi sert

Hele systemet for gjenvinning av glass- og 
metallemballasje er nå sertifi sert etter alle 
kunstens regler. Så vel hovedkontoret som 
gjenvinningsanleggene, Glasopor fabrikker 
i Fredrikstad og Glasitt på Skjåk er nå 
sertifi sert etter ISO 9001(kvalitetsstyring), 
14001(Miljøstyringssystem), 
50001(Energiledelse) og OHSAS 
18001(Arbeidsmiljø og sikkerhet).

– Det handler om å møte kravene fra kunder 

og leverandører, om å være en virksomhet som 
sikrer kvalitet både av prosessen, produktene 
og i forhold til det indre og ytre miljø. Syklus 
tar hånd om hele verdikjeden for gjenvinning 
av glass- og metallemballasje. Kildesortering 
og gjenvinning er langt mer enn å ta hånd 
om avfall. Vi håndterer råvarer, produserer 
varer markedet etterspør i økende grad og er 
langt mer enn et returselskap, sier Kjell Håkon 
Helgesen, direktør i Syklus.   

Hele systemet for gjenvinning av glass- og og leverandører, om å være en virksomhet som 


