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Moralsk 
nøytralisering?
Et nyhetsinnslag på NRK den dagen Kretsløpet sendes til trykk 
handler om forsikringssvindel, som det viser seg at ganske mange 
ellers pene og pyntelige mennesker gjør seg skyldig i. Filosofen 
Einar Øverengen intervjues av Dagsnytt og forklarer fenomenet 
ved hjelp av begrepet «moralsk nøytralisering», noe som inntrer 
når man selv ikke har opplevelsen av å gjøre noe galt.  Dette er 
vanlig for eksempel når det gjelder skatteunndragelser, men mindre 
utbredt ved butikktyveri, som de fleste anser for en opplagt kriminell 
handling. Dersom det ikke finnes 
noen direkte skadelidende person, om 
«alle andre gjør det», eller om man 
opplever reglene som urettferdige 
eller meningsløse, da er moralsk 
nøytralisering langt vanligere.

Det må være grunn til å spørre om 
ikke dette fenomenet er ganske utbredt 
i avfallsbransjen.  Det er ellers vanskelig 
å forklare de tallrike og gjentatte brudd på 
tillatelser og regelverk som opptrer blant 
dem som håndterer farlig avfall. Årets tilsynsaksjon tyder mildt sagt 
ikke på at avvikene som ble avdekket i forrige runde har fått dypt 
angrende syndere til å sette himmel og jord i bevegelse for å «få alt 
på stell», for å bruke miljødirektør Ellen Hambros uttrykk. Selv ikke 
etter at Miljødirektoratet i løpet av fjoråret fikk stengt to anlegg later 
det til at aktørene fullt ut har forstått alvoret.

Men denne moralske nøytraliseringen later også til å gjøre seg 
gjeldende i resten av bransjen. Avsløringene fra Norsk Gjenvinning 
har forbløffet mange, som har levd i den tro at korrupsjon og svindel 
er noe som forekommer i utlandet. Nå vet vi bedre.

Det er et lederansvar å bekjempe moralsk nøytralisering på alle 
nivåer. Det er ikke opp til den enkelte å vurdere om regelverket er slik 
det burde være. Og den dagen det smeller eller skjer et akutt utslipp 
bør man ikke stå med buksene nede. 

Så få myndighetene på sin side ta ansvar for at regelverket og 
praktiseringen av det er på et fornuftig nivå. Om reglene blir umulige 
å følge selv for de mest samvittighetsfulle innbyr dette til nettopp 
moralsk nøytralisering. 

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
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publisert av FN’s miljøprogram (se side 14).   Foto: shutterstock
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 “
Det er ikke opp 
til den enkelte å 
vurdere om regel-
verket er slik det 
burde være.
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Som en del vil vite oppsto det et brudd 
mellom Avfall Norges forhandlingsutvalg og 
Syklus høsten 2013. Etter dette snakket en 
del avfallsselskaper på Vest- og Sørlandet 
sammen og etablerte sammenslutningen 
Glass/Metall 2014, med Tord Tjelflaat fra 
IVAR som leder. Disse selskapene hadde en 
samlet mengde glass- og metallemballasje på 
15 000 tonn årlig. Det ble ikke lagt skjul på at 
kommunene måtte gjøre noe, om ikke avtalen 
med Syklus ble forbedret.

– PÅ HØYTID
– Godtgjørelsen på 370,- kroner pr tonn har 
ikke vært regulert i dette årtusenet, sier 
Tjelflaat. Men så vidt Kretsløpet kjenner til 
er det bare Sunnfjord Miljøverk (SUM) som 
faktisk gjorde alvor av trusselen og lagret 
emballasjen på anlegget sitt.

Men Syklus ønsket ikke å forhandle med 
denne militante gjengen og henvendte seg i 
stedet til Avfall Norge. Her ble det opprettet 
et nytt forhandlingsutvalg med Ove-Henning 
Bjørsvik fra BIR som leder, Toralf Igesund fra 
BIR og Tord Tjeldflaat fra IVAR. Da Bjørsvik 
ble sykemeldt fortsatte Igesund som konsti-
tuert forhandlingsleder. Og rett før Krets-
løpet går i trykken er det oppnådd enighet 
om en ny avtale, som også har blitt konfir-
mert av Avfall Norges styre. – Grasrota i Avfall 
Norge vil få en orientering fra forhandlings-
utvalget på medlemsmøtet i forbindelse med 
avfallskonferansen i juni, sier Igesund.  

DEKNING AV 
TRANSPORTKOSTNADER
Han forteller videre at den nye avtalen 
innebærer en opptrapping av prisen pr tonn, 
den skal opp til 420 kr pr tonn i år, 475 kroner 
neste år og 510 kroner pr tonn i 2017.  
– Men vel så viktig er det at vi fikk gjennom-
slag for at Syklus gir et bidrag til dekning av 
transportkostnadene til anlegget på Onsøy, 
kr 12,50 pr km basert på et 25 tonns lass. 
Dette reduserer forskjellsbehandlingen 
mellom kommunene, det er viktig fordi Syklus 
er eneste materialselskap som ikke henter 
avfallet i kommunene. For BIR betyr dette 
rundt 250 kroner pr tonn, sier han. 

Altså betyr den nye avtalen nær en 
dobling av godtgjørelsen dersom glasset må 

fraktes 50 mil. Men fortsatt mener Igesund 
dette langt fra dekker de reelle kostnadene 
kommuner og interkommunale selskaper har 
til innsamling, omlasting og videretransport 
av glass- og metallemballasje. 

– ULOVLIG OFFENTLIG STØTTE
– For kommunene har det vært viktig å 
gjøre det klart at vi mener dagens ufrivillige 
subsidiering av Syklus er uforenlig med selv-
kostforskriften og innebærer trolig ulovlig 
offentlig støtte. Selv om Syklus ikke aner-
kjenner at de skal dekke disse kostnad ene, 
så setter vi vår lit til at Miljødirektoratet 
vil stadfeste dette prinsippet i forbindelse 
med forskriftsfestingen som kommer, sier 
Igesund.

– Syklus har også sagt seg villige til å delta 
i et felles prosjekt med formål å få tallfestet 
de reelle kostnadene, og en annen prosess 
som skal utvikle felles enighet om kvalitets-
kravene, forteller Igesund. Selv om vi startet 
ut med stor avstand mellom partene har vi 
hatt en god dialog og vi er glad vi er kommet 
til et resultat vi vil anbefale for medlemmene, 
avslutter Toralf Igesund.

Markedssjef Jacob N. Smith sier til 
Kretsløpet at den nye avtalen enda ikke er 
styrebehandlet i Syklus, og at de derfor ikke 
vil kommentere den. 

“
….dagens ufrivil
l ige subsidie
ring av Syklus 
innebærer trolig 
ulovlig  offentlig 
støtte.

Glass og metall i boks
Etter langvarige forhandlinger er det nå enighet om en ny avtale 
mellom Syklus og kommunene om godtgjørelse for innsamlet glass 
og metallemballasje. Den inneholder økt pris pr tonn og dekning av 
transportkostnader.

Av Johs. Bjørndal

Konstituert forhandlingsleder Toralf Igesund er 
godt fornøyd med endelig å ha fått gjennomslag 
for dekning av transportkostnadene for glass og 
metallemballasje. 

Sunnfjord Miljøverk har holdt tilbake glass og metallemballasje i hele år. Nå kan den leveres – med transportstøtte.
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Møt framtidas miljøkrav
I snart 25 år har vi levert utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. 

Med bransjens sterkeste nettverk ligger vi i forkant av utviklingen 
– og kan tilby de mest oppdaterte produktene og løsningene.

Bare spør oss. Det finnes en løsning for alt.
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DEPONERING

Nordic Mining ASA søkte i 2008 
om tillatelse etter forurensnings-
loven til utvinning av mineralet 
rutil fra Engebøfjellet i Naustdal 
kommune i Sogn og Fjordane. Og 
om tillatelse til å etablere deponi 
for såkalte avgangsmasser i 
Førdefjorden.

Fiskeridirektoratet fremmet 
en innsigelse til Nordic Minings 
foreslåtte reguleringsplan for 
gruvedrift i Engebøfjellet i 2010, 
og i november i fjor vurderte 

Miljødirektoratet det slik at et 
sjødeponi i Førdefjorden ville 
kunne få reell betydning for 
bestandsutviklingen for de 
truete artene blålange og 
pigghå. Disse artene har sann-
synligvis gyte- og oppvekstom-
råde i det planlagte deponiet. For 
blålangens del er dette det hittil 
eneste kjente kystgyteområdet, 
og et deponi ville fjerne disse.

– Vår vurdering av de miljø-
faglige hensyn ene tilsier at 

innsigelsen til Nordic Minings 
foreslåtte reguleringsplan for 
gruvedrift i Engebøfjellet bør 
tas til følge. Men vi har ikke 
foretatt en fullstendig veiing 
av miljøhensyn opp mot andre 
samfunnsmessige hensyn. Dette 
er til syvende og sist en svært 
vanskelig avveining mellom 

motstridende interesser som 
hører hjemme i den endelige 
politiske sluttbehandling av 
innsigelsessaken, sa miljødirektør 
Ellen Hambro på det tidspunktet.

SAMFUNNSHENSYN VEIER 
TYNGST
Nå er altså denne fullstendige 

Sjødeponi for gruveavfall godkjent

Engebøfjellet inneholder verdens største kjente forekomst av mineralet rutil.

Etter først å ha gått inn for å ta innsigelsene 
mot Nordic Minings foreslåtte reguleringsplan 
for gruvedrift i Engebøfjellet til følge, har Mil
jødirektoratet snudd. En samlet vurdering, som 
det heter, resulterte i at direktoratet til slutt 
anbefalte at tillatelse til gruvedriften ble gitt, 
noe Kommunal og moderniseringsdepartemen
tet gjorde i midten av april.

Av Astri Kløvstad

Møt oss på Avfallskonferansen 
Gardermoen 9. – 11. juni

Standnr. C-47-48

LA OSS 
GUIDE DEG GJENNOM

Vi viser deg veien 
Rekom er en uavhengig tjenesteyter som 
gjennom lang og bred erfaring tilbyr 
avfallsleverandører og -kjøpere, bærekraftige 
og tilpassede løsninger for material- og 
energigjenvinning.

Sammen med våre logistikkpartnere tilbyr vi 
også effektive og velutviklede løsninger for 
avfallstransport på vei, jernbane og sjø.

Besøk oss på Avfallsmessen for en hyggelig prat, 
en uformell konkurranse og noen forfriskninger!

Avfall i 
gode hender



Sjødeponi for gruveavfall godkjent
veiingen tatt, og blålangen 
ble tydeligvis funnet for lett. 
I begrunnelsen heter det at 
bortfall av et eventuelt gyte-
område vil ha en negativ effekt 
for en eventuell kystnær/lokal 
bestand. Disse artene er kate-
gorisert som sterkt og kritisk 
truet, men årsaken til det er 
først og fremst overbeskatning. 
Fiskeri direktoratet har derfor 
gjennomført begrensninger i 
fisket av disse artene.

I og med at begge artene 
finnes langs kysten, og har en 
utbredelse over hele Nord-
øst-Atlanteren, mener direkto-
ratet det er liten sannsynlighet 
for at deponeringen får nega-
tive effekter for overlevelsen til 
artene blålange og pigghå.

Miljødirektoratet har trukket 
inn de samfunnsmessige 
fordelene ved gruvedriften 
som tungtveiende argumenter 
for å tillate deponeringen. 
Det er snakk om 500 arbeids-
plasser, inntekter til det norske 
samfunnet og til Naustdal 
kommune. Og det er snakk om 
tilgang på et mineral som det 
er stor etterspørsel etter på 
verdensmarkedet.

UNDERSJØISK FJELL
Det er betydelige masser som 
skal deponeres i sjøen, rundt 
250 millioner tonn er det søkt 
om tillatelse til. Direktoratet 
opplyser i sin anbefaling at 
selve deponiet vil utgjøre et 
areal på 3 kvadratkilometer. 
Det er rundt fem prosent av 
sjøbunnen i Førdefjorden. Det 
opplyses at det som lever på 
sjøbunnen i deponiet vil gå tapt 
i de årene deponering skal pågå 
og at deponeringen vil medføre 
varige endringer i artssammen-
setningen på fjordbunnen. Det 
er usikkert hvilken betydning 
dette vil få for økosystemets 
funksjon i ytre del av Førde-
fjorden, heter det. Massene vil 
i løpet av 50 år utgjøre et lite 
underjordisk fjell. Det vil skje 
en oppfylling fra ca. 320 meter 
under havoverflaten. Etter 

50 år vil høyeste punkt være 
maksimalt 150 meter under 
havoverflaten. 

LITE 
PARTIKKELPROBLEM
Av de 250 millioner tonnene 
vil 90 prosent utgjøres av en 
grovfraksjonen som vil legge 
seg på sjøbunnen innenfor 
området regulert til deponi. 
Det har tidligere vært knyttet 
usikkerhet til spredning av 
de resterende 10 prosent av 
massene som består av finpar-
tikler. Nye beregninger viser 
at disse partiklene også i stor 
grad vil deponeres i det avsatte 
deponiområdet fordi de binder 
seg sammen (flokkulering), noe 
som skjer naturlig i sjøvann og 
ved kjemiske hjelpemidler, og 
dermed synker raskere, heter 
det i direktoratets anbefaling.

Miljødirektoratet har anbefalt 
grenseverdier for partik-
kelspredning med konsentra-
sjonsgrenser i randsonen og 
over deponiet, noe som betyr 
at spredning av betydning 
utenfor deponiområdet ikke 
er tillatt. De har også foreslått 
vilkår knyttet til utslippsar-
rangement som vil redusere 
spredning av partikler, og vilkår 
om avbruddskriterier, slik at 
bedriften må stanse depo-
neringen og finne avbøtende 
tiltak dersom partikkelkon-
sentrasjonene overskrider 
vilkårene. Med disse vilkårene 
mener direktoratet det er lite 
sannsynlig at avgangsmassene 
vil ha en direkte påvirkning på 
det marine naturmangfoldet 
utenfor deponiområdet. De 
mener også at det er lite sann-
synlig at partikkelspredningen 
vil ha vesentlig betydning for 
vandringen til laks og kysttorsk.

Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet opplyste 
i en pressemelding 17. april 
2015 at reguleringsplanen 
for Engebøfjellet i Naustdal 
kommune er godkjent.

››

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

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

AVFALLSHÅNDTERING

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

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

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

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

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

gir minimalt med lukt. 

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



Haltbrekken mener at 
konsekvensene for livet i 
fjorden er det mest alvorlige 
i saken. – Førdefjorden er en 
ren og rik fjord, men deler av 
den blir lagt død i 50 år om 
dette blir gjennomført. Både 
Miljødirektoratet og Havfors-
kningsinstituttet uttrykte 
stor  bekymring, ikke minst 
på grunn av gyteplassene til 
de truede artene pigghå og 
blålange.  Det er også grunn 
til å minne om at veldig få 
land tillater sjødeponering 
av gruvemasser, blant dem 
er Chile, Papua Ny-Guinea og 
Indonesia.

– Men deponering på land er 
vel heller ikke uproblematisk?

– Nei. Men vi mener man 
burde se nærmere på mulig-
heten for å bruke mer av rest-
mineralene til nyttige formål, 
slik man gjør i andre land det 
er naturlig å sammenligne seg 
med. Om dette ikke er mulig 

bør man se på tilbakeføring til 
gruvene. 

 – Natur og Ungdom 
har varslet at de ser dette 
inngrepet som så alvorlig at 
de vil ta i bruk sivil ulydighet. 
Er moderorganisasjonen også 
klar for det?

– La meg si det slik: Vi har 
veldig stor forståelse for at 
Natur og Ungdom vil ta i bruk 
dette virkemiddelet. 

– For etter de vanlige spille-
reglene er slaget tapt?

– Nei, vi har klaget på 
vedtaket fra departementet, 
dermed må saken opp for 
Kongen i statsråd. SV og 
Venstre har også varslet at de 
vil ta opp saken i Stortinget. 
Og så har vi klaget saken 
inn for ESA. Vi mener dette 
tiltaket er i strid med EU’s 
vanndirektiv som skal sørge 
for rent vann, det gjelder både 
saltvann og ferskvann.

 – At mange land ikke sjødepo-
nerer kommer av at de har en 
annen topografi, med langgrunne 
strender er det ikke en aktuell 
løsning. Det er heller ikke riktig 
slik Naturvernforbundet sier at 
de fleste land har forbud mot 
sjødeponering. Veldig få land har 
forbud, men mange har et regel-
verk som vårt, hvor sjødeponering 
er strengt regulert, men tillatt der 
forholdene ligger til rette.

– Og det gjør de i Førdefjorden?
– Ja, absolutt. Vi snakker 
om en dyp fjord med typisk 
bassengstruktur, altså med en 
relativt grunn terskel ved utløpet. 
Her sedimenteres langt mindre 
partikler enn de vi kommer til å 
slippe ut – for alltid. Massene fra 
gruvedriften, som har en lignende 
sammensetning som de som sedi-
menteres naturlig, vil bli ført i rør 
ned til 300 meters dyp og slippes 
noen timeter over bunnen. De vil 
da danne et såkalt sedimenter-
ingsdelta, med en radius på en 
drøy kilometer.

– Der blir det vel ikke mye liv?
– Nei, bunndyrfaunaen i dette 

området vil påvirkes. Men fisken 
viker bare unna, og vil ikke 
påvirkes på annen måte enn at 
det blir lite mat å finne i akkurat 

dette området.

– Hva med kjemikaliene som 
følger med massene?

– Kjemikaliene som brukes 
til selve rutilutvinningen kan 
sammenlignes med såpe og 
økotoksikologiske tester viser at 
de ikke har noen giftvirkning. Så 
har vi såkalte flokkuleringsmidler 
som brukes til å gjenvinne fersk-
vann. Tilsvarende midler brukes 
også til rensing av drikkevann og 
de er naturligvis ikke giftige.

– Var det ikke også snakk om 
svovelsyre?

– Jo. Svovelsyre skal man helst 
nøytraliseres fullstendig i sjøvann. 

– Er framtidig utvinning av 
Engebøfjellet helt avhengig av at 
dere får deponere i sjøen?

– Nei, et landdeponi hadde 
vært mulig, men vi vurderer altså 
det som et dårligere alternativ. 
Det ville kreve en 100 meter 
høy demning og hvert eneste år 
skjer det katastrofer som følge 
av dambrudd et eller annet sted i 
verden. I stedet for å lage en slik 
tidsinnstilt bombe vil vi utnytte 
naturens tyngdekraft og legge 
massene der fjorden er dypest. 

DEPONERING

Naturvernfor
bundets leder 
Lars Haltbrekken 
gjør det klart at 
de vil fortsette 
kampen mot 
sjødeponering 
i Førdefjorden 
selv om tillatelse 
nå er gitt. 

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken 
er mildt sagt misfornøyd med at det er gitt 
tillatelse til deponeringen i Naustdal.  Men 
han har ikke gitt opp. – Vi har påklaget ved
taket,saken kommer opp i Stortinget og vi 
har også klaget saken inn for ESA, sier han.

– Beste 
alternativ
– I Norge har vi bred 
erfaring både med 
sjø og landdepo
nering av gruveav
fall. Og det er land
deponeringen som 
har ført til alvorlige 
miljøkonsekvenser, 
sier Mona Schanche, 
utforskningsleder i 
Nordic Mining.

Av Johs. Bjørndal

Mona Schancke i Nordic Mining mener 
sjødeponering er det mest miljøvennlige 
alternativet.

›› ››– Enorme konsekvenser 
for livet i fjorden
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Logiwaste AB, Stora Wäsby, gamla stallet, 194 37 Upplands Väsby, Sverige. Tel +46 (0)8-736 00 96. www.logiwaste.se

Smartere avfallshåndtering 
for bærekraftige samfunn

Enkel, hygienisk og kostnadseffektiv  
avfallshåndtering med avfallssug

Et anlegg for automatisk innsamling av avfall fra Logiwaste åpner for mer effektiv bruk av 
ressursene. Det vil være mer plass til bygninger og grøntanlegg, mens transport av avfall med 
tunge kjøretøy i nærområdet blir sterkt redusert. For brukeren betyr det bedre livskvalitet 
gjennom et renere og mer hygienisk miljø. Sammen skaper vi et mer bærekraftig samfunn 
gjennom automatisk avfallshåndtering. 

Finn ut mer om hvordan Logiwaste kan gi deg en smartere måte å håndtere avfall på. www.logiwaste.se

Besøk oss på 
Avfallskonferansen 

9.-11. juni 2015 
på Romerike. 

Stand nr.: C-56, 57
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Vil renovere avfallsbransjen 
Compliance – dette nyordet som vi hører overalt i 
avfallsbransjen for tiden – er sentralt i Runa Opdal Kerrs 
vokabular. Hun brenner for å rydde opp i en bransje som har 
store utfordringer på nettopp dette området.

Tekst: Astri Kløvstad
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

Etter åtte år som juridisk direktør i Veolia 
Miljø og senere Norsk Gjenvinning har Opdal 
Kerr opparbeidet seg innsikt i en bransje 
som består av aktører på hele skalaen fra 
lovlydige til kriminelle. Selv om graden av 
organisert kriminalitet er langt mer alvorlig 
utenfor landets grenser, har den norske 
bransjen også sine skyggesider. I Norsk Gjen-
vinning er politikken nå å avdekke og rydde 
opp i brudd på reglene, og å gå åpent ut med 
det de finner av grums. Vi har sett Runa 
Opdal Kerr stå på talerstoler og fortelle om 
samarbeid med økokrim og politianmeldelser, 
om tidligere ansatte som har mottatt bestik-
kelser, jukset med prøvetaking og drevet kjøp 
og salg av avfall uten de rette tillatelsene. Og 
vi har hørt om rutiner som har sviktet og ført 
til uheldige utslipp og annen forurensning. 
Opdal Kerr legger ikke skjul på at det fortsatt 
er mye å ta tak i.

Hun tar i mot i Norsk Gjenvinnings lokaler 
på Lysaker i Oslo. Her har hovedkontoret med 
sine rundt 50 ansatte holdt til i halvannet 
år. Resten av de 1400 ansatte er spredt 
rundt i landet hvor brorparten – om lag 70 
prosent – jobber som sjåfører eller operatører. 
På Lysaker passerer vi åpne kontorlandskap 
og møterom med navn som Proaktivitet, 
Kremmerskap, Ansvarlighet og Lagånd, 
svinger en tur bortom kaffemaskinen før vi 
slår oss ned på et «stillerom». Altså et rom 
med fire vegger og dør, i motsetning til de 
åpne landskapene. Opdal Kerr forteller at 
møterommene har navn etter selskapets 
verdier og aktiviteter. Og før vi rekker å spørre 
forklarer hun hvordan Kremmerskap går i hop 
med Ansvarlighet:

– Vi tenker at kremmerskap er den hold-
ningen du har hvis de ressursene du skal 
håndtere er dine, at avfallet er ditt. Hva ville 
du gjort med det da? Det får en til å ønske å 
behandle det på en allright måte som skaper 
resultater for bedriften. Noen kan sikkert 
tenke at det blir for mye fokus på ansvar-
lighet, og det kan det ikke være. Vi er ikke 
Bellona, og det skal vi ikke være heller. Vi må 
tenke drift, vi skal jo tjene penger. Men det 
må gjøres på en måte som vi kan være stolte 
av, sier hun.

Runa Opdal Kerr hadde en stilling som 
direktør i KS Bedrift da hun ble spurt om hun 
kunne tenke seg jobb i det som den gang het 
Veolia Miljø, noe hun takket ja til.

– Hva var det som tiltrakk deg der?
– I KS jobbet jeg med alle de kommunale 

og interkommunale selskapene, blant dem 
var det mange renovasjonsselskap, så jeg 
var kjent med bransjen. Dessuten hadde 
jeg jobbet en del med energiverk, og jeg så 
parallellene mellom den utviklingen energi-
bransjen hadde og den avfallsbransjen kom 
til å få. Denne jobben i en bransje i rivende 
utvikling og vekst, og som også er i en veldig 
transformasjon, var akkurat det jeg ønsket 
meg, forteller hun.

Og Opdal Kerr husker godt da hun kom inn 
på en av de første ledersamlingene i Veolia 
Miljø, og en av de mer rutinerte lederne der 
ønsket henne velkommen til cowboybransjen. 
Hun har etter hvert fått god innsikt i hva han 
mente.

I 2010 startet man forberedelsene til 
salg av Veolia Miljø, og i 2011 ble selskapet 
solgt til Altor Fund III, et Private Equity-fond. 
Selskapet skiftet da tilbake til sitt tidligere 
navn Norsk Gjenvinning. Opdal Kerr forteller 
at det har gjennomgått en rivende utvikling 
etter det.

– Har det blitt en annen kultur eller større 
press for å oppnå resultater med skiftet av 
eier?

– Det er klart at vi skal tjene penger. Og 
man skal passe seg så man ikke blir utbrent. 
Men det som er spennende er at Altor har 
klare mål som eier. De vet hvor de skal, og 
er veldig bevisst på det. På det området jeg 
jobber har de vært veldig opptatt av compli-
ance. De ser at det er en verdi for selskapet, 
og ikke bare for samfunnet. Det har vært min 
oppgave å ta tak i det, og konsernsjefen har 
vært veldig tydelig på at dette er viktig,.

– Private Equity-selskaper kjøper bedrifter, 
forandrer dem og selger dem igjen. Du sa at 
Altor vet hvor de skal. Hvor skal de?

– Joda, Private Equity-eiere går inn for å 
endre virksomheten, og det har de gjort. Det 

er jo et fond som ligger bak og finansierer 
dette, og der er det satt noen retningslinjer 
for hvor lenge man skal eie. Hva som blir exit 
for Altor vet vi ikke. Nå har de eid oss i fire år, 
så vi får se hva som skjer. Men det er en eier 
som er tett på og som vet hvilken retning 
vi skal, og det er egentlig veldig godt for 
ledelsen å ha så tett tilknytning til eieren. Det 
er mye lettere å jobbe da, sier hun.

Det var altså etter at Altor overtok som 
eier at Opdal Kerr for alvor begynte å jobbe 
med compliance – å sikre at Norsk Gjenvin-
ning etterlever regelverket. Hun har til og 
med fått det inn i stillingstittelen sin. I tillegg 
til å være juridisk direktør er hun også selska-
pets Chief Compliance Officer.

– Det er viktig for hele bransjen å ha et 
godt omdømme, både for rammevilkår og for 
rekruttering av ny arbeidskraft. Mange av de 
andre selskapene ønsker det samme, vi har 
fått til en god dialog med en del av dem, både 
innenfor privat og offentlig sektor. Dette er 
en sak vi har felles, man har ikke den uenig-
heten som privat og offentlig sektor kan ha 
på andre områder som går på konkurranse på 
like vilkår, for eksempel. Dette kan vi jobbe 
med i fellesskap og det er tilfredsstillende, 
sier hun og fortsetter: – Det handler mye om 
at bransjen må bli bedre på opplæring. De 
ansatte har veldig lyst til å kunne dette og 
gjøre en god jobb, så nå jobber vi med infor-
masjon, kommunikasjon og opplæring på en 
mye mer systematisk måte enn før. Det tror 
jeg vi vil dra nytte av etter hvert.

– Det må vel være noen ubehagelige situa-
sjoner når ulovligheter blir brakt fram i lyset 
eller aktører med urent mel i posen blir avvist. 
Har du noen gang følt deg truet?

– Nei, det har jeg ikke. Men det er klart at 
det kan være tøft noen ganger. I forbindelse 
med den korrupsjonssaken vi hadde for et 
par år siden, fikk jeg tips om å kontakte han 
som hadde ansvaret for compliance i Skanska 
i Sverige, for de hadde vært igjennom en 
slik runde. Det gjorde jeg, og han ga meg 
to råd. Det første var at det viktig å ha 
konsernsjefen med på laget, at han er med 
og står foran. Og det andre var at man ikke 





“
– Det kan innebære noe tap på 
kort sikt å ta en slik sak opp 
og fram i lyset, men det vil 
lønne seg på sikt…››

PORTRETTET

må være redd for at en slik sak skal gi en dipp 
i resultatene en periode. Det kan innebære 
noe tap på kort sikt å ta en slik sak opp og 
fram i lyset, men det vil lønne seg på sikt, slår 
hun fast.

– Kontrollene deres omfatter ikke bare 
bedrifter innenlands, dere har vært lenger 
borte også?

– Ja, vi var i India, Kina og Thailand på 
revisjon av enkelte av de nedstrømskon-
taktene vi har der, både agenter, tradere 
og sluttkunder. Det var etter den saken vi 
hadde i 2013, da det ble  ble avdekket at vår 
daværende salgssjef på plast fikk penger fra 
en utenlandsk trader for å sikre at vedkom-
mende fikk mest mulig plast til sitt system, 
slik at han kunne selge det til gode priser i 
Asia. Da ble det besluttet at vi skulle kontrol-
lere  en del av nedstrømskundene.  

– Det var 10 veldig hektiske og lærerike 
dager, forteller hun. – Vi besøkte 8-10 
anlegg, og av disse var det bare ett som 
hadde hatt en slik revisjon fra før. Men vi ble 
godt tatt i mot, selv om nok ikke alle forsto 
hva det egentlig var vi skulle. I Kina viste det 
seg at forholdene jevnt over var greie, men 
i India var de ikke det. Per i dag har vi heller 
ikke anledning til å sende avfall til India, fordi 
vi ikke har noen til å sertifisere varene våre. 
Du må ha et såkalt pre-shipment-sertificate 
for å sende til India, og det er det ingen som 
kan gi oss. Det fant jeg ut i forbindelse med 
denne revisjonen. Det viste seg imidlertid å 
være et enormt omløp av falske sertifikater 
der. Så skal vi tilbake til India med varer må vi 
sikre at det er godkjent på forhånd, forteller 
hun. Neste år blir det en ny reise på revisjon 
til nedstrømskunder i Asia, blant annet til 
Indonesia.

– Du er utdannet jurist. Var det et selvsagt 
valg for deg?

– Ja, egentlig. Jeg hadde samfunnsfag 
på videregående, og syntes rettslære var 
et spennende fag. Så jeg begynte rett på 
jusstudiet etter videregående. Faget har 
alltid opptatt meg, sier hun, og skynder seg å 
tilføye at hun ikke er en regelrytter.

– Det som er viktig for meg som jurist i en 
bedrift er å forsøke å finne løsningene. En 
skal være tydelig på hvor grensen går, men 
likevel bidra til å finne ut hva man alternativt 
kan gjøre som vil være positivt for virksom-
heten. Rett og slett drive juridisk bistand til 
bedriften, sier hun. 

Runa Opdal Kerr har også jobbet som 
advokat før hun begynte i KS. Hun fordypet 
seg i strafferett og EU-rett under studiet og 
har naturlig nok blitt godt kjent med miljørett 
gjennom arbeidet sitt.

– Miljørett var ikke en del av studiet da 
jeg studerte, men det er et rettsområde 
som blir mer og mer attraktivt og viktig for 
virksomhetene og det offentlige. Vi ser jo 
hvordan domstolene utvider ansvaret for 
virksom hetene på dette området; nå er 
ikke et selskap bare ansvarlig for sine egne 
handlinger, men morselskaper gjøres også 
ansvarlig for hva datterselskapene driver 
med. Det er helt særegent i norsk rett, 
forteller Opdal Kerr.

Hun har også hatt god nytte av EU-rett i 
de jobbebe hun har hatt, stillinger som har 
bragt henne inn i flere europeiske komiteer. 
Få dager etter Kretsløpets besøk reiste hun 
til Geneve i forbindelse med FNs miljø-
program og Basel-konvensjonens årlige 
møte. Der deltok hun i en paneldebatt om 
avfallskriminalitet. Samme dag ble den nye 
rapporten «Waste crime – waste risks. Gaps in 

meeting the global waste challenge» presen-
tert der. Opdal Kerr har bidratt til denne 
rapporten, som også er omtalt i dette bladet 
på side 14.

Runa Opdal Kerr er vokst opp i Bærum og 
bor nå like utenfor Sandvika. Der holder hun 
og mannen på med restaurering av sin nye 
bolig.

– Vi fant ut at vi ønsket oss utsikt, og 
kjøpte dette huset som har fin utsikt over 
Oslofjorden. Det har medført totalrestau-
rer ing, og nå holder vi på med utearealene, så 
vi har vi har ingen fritidsproblemer, forteller 
hun. Ellers er Norsk Gjenvinnings juridiske 
direktør glad i å sette seg ned med en bok 
når anledningen byr seg, og sjangeren kan 
spenne fra spionbøker til romaner som 
forteller om dagliglivet i kulturer som vi her 
i Vesten ikke kjenner så godt. Hun nevner 
bøker fra Palestina, Nigeria og Iran som har 
gjort inntrykk. 

Husets bokser må luftes og får Runa Opdal 
Kerr ut på tur hver dag. Det har hun ingen 
ting imot, hun trives med turer i skog og mark. 
Ektemannen som er fra Luster i Indre Sogn 
har også åpnet øynene hennes for toppturer, 
forteller hun. De har begge barn fra tidligere 
ekteskap, og har hatt stor glede av å reise 
på lange utenlandsturer sammen med disse 
fire ungdommene. Turer til Jamaica, New 
York, Malaysia, Singapore og India har sveiset 
familien sammen. Med oppussingsprosjektet 
hjemme blir det en stund til neste ferietur, 
men 51-åringen ser ikke mørkt på det. Hun 
har en jobb som tar henne ut på mange ulike 
oppdrag og hun føler at hun lærer noe nytt 
hver dag. – Dette har så langt vært en kjem-
pespennende reise, avslutter hun.

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt—
SALG og UTLEIE 

 For sortering av bark, flis, jord, kompost, 
matjord, matavfall, grønnavfall og klebrige / 
fuktige masse 

 Beltegående, VBG feste og Kingpin utgave  

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

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

www.ksr-maskin.no 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Neuenhauser Flipflowsikt NH752 

 For sortering av subbus, sand, aske, 
gips, glas, kompost m.m 

 Høy effektivitet og sorteringsytelse selv 
med svært små fraksjon f. eks. 0-2mm 

Fordi vi bryr oss!! 
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Vi jobber hardt hver dag for å tilby de beste løsningene innen 
avfallshåndtering for kommuner og bedrifter i hele Norge. 
Siden starten i 2011 har vi vokst raskt. ERP er allerede det 
største returselskapet for forbrukerelektronikk. 
Det er vi stolte av!

Vi håndterer ditt EE-avfall 
med kvalitet i alle ledd!

INTERESSERT I EN PRAT? KOM INNOM OSS PÅ AVFALLSKONFERANSEN PÅ STAND 10-30. VI SEES! 
Kontakt oss gjerne: ERP Norway AS, tlf.: 464 49 444, e-post: vebjorn.eilertsen@erp-recycling.org

www.erp-recycling.no

Safedrop er en spesialdesignet 
container hvor forbrukerne kan 

avlevere IT-avfall med sensitive data 
på en trygg og god måte! 
Les mer på safedrop.no.

I 2015 LANSERTE 
VI SAFEDROP

EFFEKTIVITET 
- vi sørger for enkel og effektiv 
håndtering for deg som kunde

KVALITET 
- vi følger prosessen dokumentert 
til avfallet er sluttbehandlet

ENKELHET 
- vi har bl.a. containere med ryddige 
«alt-i-en»-løsninger

TRYGGHET 
- vi er sertifisert innen kvalitet og miljø
(NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004)

VI GARANTERER

Nyhet!

ERP er 
Norges største 

returselskap for
forbruker-

elektronikk



UTLANDET

Global avfallskriminalitet 
– et øyeblikksbilde
Den rykende ferske rapporten 
«Waste Crime – Waste Risks: 
Gaps in Meeting the Global 
Waste Challenge» utgitt av 
FNs miljøprogram gir et bilde 
av hvordan den internasjonale 
handelen med avfall ser ut nå. 
Og det bildet er ikke pent.

 Av Astri Kløvstad

Hovedforfatteren bak rapporten heter 
Ieva Rucevska. Hun jobber ved GRID-
Arendal som prosjektleder  på nettopp 
internasjonal miljøkriminalitet, og 
hun kommer til Avfallskonferansen 
2015 for å presentere rapporten. 
Rucevska forteller at rapporten er 
basert på de siste forskningsre-
sultater innenfor området, men 
også på erfaringer fra aktører i 
miljøforvaltning, kontrollører og 
påtalemyndigheter. Dessuten 
har aktører fra privat sektor 
bidratt, som Runa Opdal Kerr 
i Norsk Gjenvinning. 

MYE EE-AVFALL PÅ 
AVVEIE
Rapporten anslår at 
verdien av den globale 
avfallssektoren – fra 
innsamling til resir-
kulering – utgjør 410 milliarder 
amerikanske dollar i året. Og det er bare den 
lovlydige delen av bransjen. Noen tallfesting 
av det uformelle avfallsmarkedet prøver 
ikke rapporten seg på, bortsett fra å slå 
fast at det tallet er stort og ukjent. Men for 
EE-avfall peker ulike anslag i retning av at 
bare mellom 10 og 40 prosent blir samlet 
inn og behandlet på en skikkelig måte. 
Estimat ene går i retning av at EE-avfall til en 
verdi av mellom 12,5 og 18,8 milliarder dollar 
blir håndtert uformelt, uregistrert og ulovlig 
årlig. Hvor mye av dette som er gjenstand for 
ulovlig handel eller rett og slett blir dumpet, 
vites ikke.

SKITNE PENGER Å TJENE
I rapporten blir metoder for smugling av avfall 
beskrevet. Her blir også avfallets transport-

ruter, 
som gjerne 
ender i utviklingsland 
omtalt. Det samme blir myndig-
hetenes manglende kontrollkapasitet og 
oppmerksomhet. 

– De som står for den ulovlige handelen 
med avfall har ulike strategier for ikke å bli 
tatt. De kan veksle mellom hvilke havner 
de bruker og de kan legge om rutene når 
faren for å bli tatt øker. Det meste av 
denne handelen foregår med skip, forteller 
Rucevska.

Drivkraften bak den uformelle avfallshand-
elen er profitt som oppnås ved at selskaper 
mottar betaling for å behandle avfallet på 
en lovlig og bærekraftig måte, men isteden 

dumper det 
eller videre-

selger det til 
usikret resirku-

lering. Dessuten 
er hvitvasking av 

penger og skatte-
unndragelser ved å 

over- eller underrap-
portere kostnader og 

inntekter en utberedt 
del av dette.

FORDEKT FARLIG 
AVFALL

Rapporten gjengir eksem-
pler og studier av tilfeller av avfallskrimi-
nalitet som er avslørt. Smugling kan for 
eksempel skje ved at farlig avfall skjules 
under gjenvinnbart avfall som papir, plast 
eller metall i kontainere. Falske dokumenter 
og bruk av feil varekoder ved innrapportering 
av forsendelsenes innhold blir også brukt. 
Et eksempel er EE-avfall. Det inneholder 
giftige stoffer som kvikksølv, bly og bromerte 
flammehemmere, og skal behandles deretter. 

Rapporten «Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global 
Waste Challenge» er en såkalt «Rapid Response Assessment». 

Det innebærer at den skal gi et øyeblikksbilde av situasjo
nen innenfor global avfallskriminalitet per i dag.

››
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Oversikt og kontroll
KOMTEK Renovasjon er et kraftig verktøy for å forvalte 
renovasjonstjenester. 

Service til innbyggerne
Innbyggere forventer enkel tilgang til tømmekalender. 
Med Min Renovasjon får innbygger all informasjon på mobil, 
og kan enkelt melde at dunklokket er ødelagt. 

Tømmeruter og registrering av tømminger
Sjåfører får en bedre hverdag ved å få kart i bilen som viser 
hvor de ulike beholderne er plassert. Renovasjonsselskapet 
kan få alle tømminger automatisk registrert gjennom lesing av 
RFID-brikker, og avvik som sjåførene registrerer oppdateres 
fortløpende i forvaltningsprogrammet KOMTEK Renovasjon.

Besøk vår stand på Avfallskonferansen  
Kom innom for en hyggelig prat og demonstrasjon av våre 
løsninger. Vi har også en artig konkurranse der du kan vinne en 
smartklokke. Du finner oss på D12,13,14.

Norkart er stolt over å levere et total-
konsept for renovasjonsselskap. 
 
Kontakt Asbjørn Sundbye på tlf. 930 21 136 
eller epost asbjorn.sundbye@norkart.no 
for mer informasjon. 

www.norkart.no 

Norkart, totalleverandør av 
programvare for renovasjonstjenester



GPMIII med kran på tak

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

Kontakt oss:

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

NORBA! påbygg for Norsk vær og vind.
Konstruert i og utstyrt for alle Skandinaviske årstider

MF 300 også med tømming av 660l.
Beholder i det lille kammeret.

Men EE-avfallet inneholder også verdifulle 
elementer som gull, kobber, nikkel og sjeldne 
mineraler som indium og palladium, noe som 
gjør det til en attraktiv handelsvare. Rapporten 
viser at i praksis blir EE-avfall ofte deklarert 
som produkter til gjenbruk på tollpapirene. 

Siden innholdet i kontainerne ofte er 
vanskelig tilgjengelig, er det liten fare for å 
bli kontrollert og oppdaget. Et stort antall 
anonyme avfallskontainere med ukjent innhold 
er forlatt på havner i Asia og ellers i verden.  
Det er logisk at dette er en lettvint måte å 
kvitte seg med det på. En annen er å dumpe 
kontainerne i sjøen.

MÅ FRAM I LYSET
Med denne rapporten som FNs miljøprogram 
står bak, og som nylig ble presentert på 
Basel-konvensjonens årlige møte i Geneve, 
håper Rucevska at ulovlig håndtering av og 
handel med avfall skal få større oppmerk-
somhet. Hennes inntrykk er at verken aktører, 
myndigheter eller forbrukere er klar over 
omfanget av denne virksomheten. Bedre 
kartlegging og informasjon, strengere nasjonal 
lovgivning med styrket kapasitet til å håndheve 
lovene, bedre internasjonale avtaler og mål og 
mer arbeid lagt ned i å forebygge denne prak-
sisen er blant anbefalingene som rapporten 
trekker opp.

Ieva Rucevska

Ieva Rucevska kommer til Avfallskonferansen 2015 for å 
snakke om global avfallskriminalitet og FNrapporten om 

temaet.

Ieva Rucevska er miljøforkjemper 
og jobber som prosjektleder ved 
GRIDArendal, et senter som 
samarbeider med FNs miljøpro
gram (UNEP). Hun er utdannet 
kjemiker fra det latviske univer
sitetet og har hatt opplæring i 
miljøteknikk knyttet til Østersjøen 
i Sverige. I GRIDArendal jobber 
hun med spørsmål om forurens
ning av naturen, spesielt i land 
med fremvoksende økonomier 
og utviklingsland. Rucevska har 
spesialisert seg på miljøkrimina
litet i forbindelse med temaer som 
vannforurensning, avfallshånd
ter ing og skog, og hun har erfaring 
med tverrfaglige problemstillinger 
i konfliktområder spesielt på 
Balkan, i SørKaukasus og Sentral
Asia. Hun er hovedforfatteren av 
rapporten «Waste Crime – Waste 
Risks: Gaps in Meeting the Global 
Waste Challenge».

UTLANDET
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Ieva Rucevska

SAN SAC GROUP

en del av

San Sac Group er Skandinavias ledende leverandør av 
maskiner og utstyr til kildesortering. Salg og service i 
hele Skandinavia!

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

Fra miljøesker under kontorpulten til maskiner for industriell behandling av avfall
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ap gir kildesortering med en

 rø
d trå

d gjennom hele ditt prosjekt.

Våre erfaring og kunnskap 
gjennom 20 år gjør at vi 

kan tilby våre kunder en unik 
kombinasjon av rådgivning i 

valg av løsninger.

En vellykket 
kildesortering starter 

på den enkeltes arbeidsplass 
og går som en rød tråd 

gjennom hele prosessen via 
renholdspersonalet til 

renovatør.

Dette gjør 
EnviroPac til en god 

samarbeidspartner for 
ditt prosjekt.

Velkommen til messens beste kaffekopp 
brygget av vår profesjonelle Barista. Få 
også med deg rebuskonkurransen med 
flott deltakerpremie, mens du ser våre 
nyheter innenfor maskiner og utstyr til 
kildesortering. Avrund det hele med en 
smak av Norges beste hjemmelagde 
iskrem fra Kulinaris.



GJENVINNING

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

Øvre Romerike avfallsselskap 
omfatter kommunene Ullensaker, 
Nannestad, Eidsvoll og Hurdal, 
til sammen 71 000 innbyggere, 
etter en vekst på 1700 bare i 
løpet av fjoråret. – Men mengden 
husholdningsavfall økte bare 
med 0,4%, forteller Pål Torneby. 
Han har vært daglig leder i 
selskapet siden 2002 og mye 
har skjedd i løpet av disse årene. 
– Da var det bare brakker her, sier 
Torneby og inviterer oss inn i 
administrasjonsbygget.

STABILT ANLEGG
– Men Optibag-sorteringen var 
her, dette anlegget har nå ruslet 
og gått i 17 år, forteller han. Her 
kommer altså husholdningsav-
fallet fra de rundt 30 000 abon-
nentene inn, til sammen 11 000 
tonn årlig. Det enmannsbetjente 
anlegget, som skiller ut grønne 
matavfallsposer fra resten,  klarer 
å ta hånd om denne mengden i 
løpet av et skift. – Vi har byttet 
ut de såkalte avslagerne og 
installerte walking floor i mate-

bunkersen i 2007.  
Litt problemer med farge-
detekteringen hadde vi da 
Kiwi kom med sine grønne 
poser, men i det store og 
hele har dette anlegget 
fungert greit, sier Torneby. 
Matavfallet går altså 
til kompostering i eget 
anlegg, mens restavfallet 
for tiden går til forbrenning 
i Åmotsfors i Sverige.  
– Det er ikke mer enn 12 
mil dit og de vant anbuds-

konkurransen, forklarer Torneby. 
– Men jeg skulle ønske folk var 

flinkere til å bruke de grønne 
posene, siste plukkanalyse viste 
at hele 44,6% av restavfallet 
var bioavfall som kunne gått til 
kompostering, sier han.

EFFEKTIV 
PLASTINNSAMLING
Like fullt ligger ØRAS på 50% 
materialgjenvinning og mindre 
enn 1% havner på selskapets 
deponi. – Vi kommer godt ut på 
benchmarkingen både når det 
gjelder miljøstandard og gebyrer, 
sier Torneby fornøyd. En av 
faktorene som trekker opp er en 
effektiv henteordning for kilde-
sortert plast. – Vi startet innsam-
ling i gjennomsiktige plastsekker 
i 2006 og fikk mer enn 8 kg pr 
innbygger allerede første året, 
nå ligger vi på over 10 kg. Med 
gjennomsiktige sekker putter 
ikke folk annet enn plast oppi, 
sier Torneby, som altså ikke har 
villet ta ut denne fraksjonen i 
Optibag-anlegget.

Avfallsgebyret ligger i år 
på 2600 kroner i snitt for 
ØRAS-kommunene, her drar 

Hurdal noe opp på grunn av lang 
transport. Men Torneby konsta-
terer tilfreds at de ligger godt 
under landsgjennomsnittet og 
ikke minst under sin noe større 
nabo i sør. 

VIL TA MER ANSVAR
Det er eierkommunene som 
har ansvaret både for gebyr-
innkrevingen og innsamlingen 
av husholdningsavfall. Det har 
Torneby lenge arbeidet for å 
få en slutt på. – Folk forbinder 
avfallshåndteringen i området 
med ØRAS, det er vi som får 

Høy andel materialgjenvinning og  lave gebyr

Pål Torneby (62) har vært daglig leder 
for ØRAS siden 2002. Han er godt 
fornøyd med at selskapet kombine
rer høy gjenvinningsandel med lave 
avfallsgebyrer.

Posene sorteres jamt og trutt i dette 
anlegget som har ruslet og gått i snart 
17 år.

Når årets avfallskonferanse dras i gang på Gardermoen er vi innenfor ØRAS´ 
geografi. Hos dette selskapet, som er litt mindre kjent enn nabo og med
arrangør ROAF, finnes blant annet landets eldste Optibagsystem og et trommel
komposteringsanlegg som har skapt lite trøbbel siden det ble satt i drift i 2008.

Av Johs. Bjørndal



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

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter

klagene når noe ikke fungerer, 
også der vi ikke har ansvaret. 
Vi burde hatt totalansvaret, da 
kunne vi koordinert transporten 
bedre og hatt samme gebyr for 
alle. – Nå sliter vi også med at 
transportørene komprimerer 
avfallet for mye, noe som 
vanskeliggjør sorteringen i Opti-
bag-anlegget. Vi sendte faktisk 
nettopp en ekstra regning på 
 700 000 kroner til  Eidsvoll 
kommune på grunn av dette, 
forteller Torneby.

Som likevel har god tro på 
at ting ordner seg. – Vi har et 
enstemmig vedtak i represen-
tantskapet om overtagelse av 

dette ansvaret. Men vi opplever 
at ordførerne i kommunene 
bremser denne prosessen, sier 
han. 

TRANSPORTERER SELV 
NEDSTRØMS
Men om ØRAS foreløpig ikke 
har hånd om inntransporten av 
husholdningsavfall tar selska-
pets to trailere hånd om mye av 
det som går ut igjen fra anlegget. 
– Vi kjører papp, papir og plast 
til Stenas anlegg i Sørum, gips 
til Svelvik, glass til Onsøy, 
kuldemøbler til Tønsberg og 
impregnert trevirke til Kirkenær. 
Også innsamlingen av metall- og 

glassemballasje tar vi hånd om 
selv, forteller Torneby. Han synes 
det er en stor fordel å ha kontroll 
på uttransporten, i stedet for å 
måtte «vente på henting» av de 
mange nedstrømsfraksjonene 
som et middels stort avfallsan-
legg genererer. 

ATTRAKTIVT JORDPRO-
DUKT
Tidligere drev ØRAS rankekom-
postering, men i 2008 ble det 
installert et trommelkomposte-
ringsanlegg. – Det har så godt 
som eliminert luktproblemene 
vi tidligere hadde, i fjor tror jeg 
vi hadde til sammen seks klager, 

sier Torneby. Som strukturmate-
riale brukes kvernet hageavfall. 
Denne miksen går inn i trom-
lene og blir der i ca. 10 dager, 
temperaturen ligger da på 40-45 
grader. Etterpå legges massen 
opp i storranker, temperaturen 
i disse kan ligge på 75 grader i 
ukevis, forteller Torneby. Etter 
noen måneders stabilisering går 
komposten til jordproduksjon, her 
blandes det inn sand.  
– Vi produserer rundt 3000 
tonn jord, den er godkjent for 
økologisk dyrking og blant annet 
svært populær hos gartnerne på 
NMBU (tidligere Landbrukshøg-
skolen), forteller Torneby.

Matavfallet inkludert de grønne 
posene kvernes før kompostering.

Disse to tromlene tar hånd om snaue 3000 
tonn matavfall og 2000 tonn hageavfall årlig. 

Ettermodningen skjer i såkalte storranker Og sluttproduktet er ca 3000 tonn jord som 
det faktisk finnes en viss betalingsvilje for.

››



— a member of the Cellwood Group —

CELLWOOD MACHINERY
Forbehandling av organisk avfall

Grubbens HC-Pulper med Rejektseparator 
er et komplett system for oppløsning av 
og rejektseparering fra husholdnings-
avfall og annet organisk materiale. 

www.cellwood.se

Representant i Norge:
Lange Lyche Teknisk AS

post@langelyche.no

Cellwood leverer forbehandlingslinje 
til Greve Biogass.

GJENVINNING

“
… jeg skulle ønske 
folk var flinkere til 
å bruke de grønne 
posene…

Denne prosessen tar altså 
vare på næringsstoffene i matav-
fallet, men varmeenergien går til 
himmels. – Vi diskuterer nå med 
Oslo kommune om vi skal sende 
matavfall til biogassanlegget 
på Nes og ta tilbake biorest fra 
dem for kompostering, forteller 
Torneby. 

SELVFORSYNT MED 
VARME
Torneby er også stolt over å 
kunne vise fram biobrenselan-
legget fra 2010. Anlegget har 
en effekt på 500 kW og kostet 
kr 4,5 mill, men 10 prosent var 
støtte fra Enova. Det  forsyner 
hele anlegget med varmeenergi. 
Råstoffet er rent returtrevirke 
fra gjenvinningsstasjonen som 
etter kverning oppbevares tørt i 
et telt. – Dermed varmes lokalene 
og gjenvinningsstasjonen holdes 
snø- og isfri, ved hjelp av en 
fraksjon vi ellers måtte betale for 
å bli kvitt, sier Torneby fornøyd.

Den romslige og velorganiserte 
gjenvinningsstasjonen hadde i 
fjor 103 000 besøk, som la igjen 
mer enn 9500 tonn avfall. – Men 
bare 11-12% av disse betaler for 
seg, det er gratis å levere inntil 3 
m3 for abonnenter. Vi har samme 
problem som Oslo med å skille 
husholdnings- og næringskunder 
og deltar i det samme prosjektet 
for å finne en løsning, forteller 
Torneby.  

OPPRETTHOLDER 
DEPONIDRIFTEN
ØRAS har fortsatt deponi i drift 
ved anlegget sitt på Mogreina. 

Mengdene er små, 
i fjor ble snaue 
1700 tonn depo-
nert og halvparten 
av dette var rene 
masser som skal 
brukes til vegbyg-
ging. – Men det 
finnes fortsatt 
fraksjoner uten 
annen behand-
lingsløsning, for 
eksempel isolasjon, 
gammel leca og 
keramikk som 
kommer inn til gjen-
vinningsstasjonen. 
Dessuten får vi 
en del ristgods fra kloakkren-
seanlegget og noe sandfang. 
Vi kommer til å opprettholde 
deponiet, med dagens bruk har vi 
kapasitet til å drive i hvert fall  
500 år til, smiler Torneby.

Men deponigassen minker det 
raskere på. – Vi leverte tidligere 
gass til et gartneri to km unna, 
men kvaliteten og mengden er i 
dag slik at vi har måttet redusere 
utsuget for å få høyt nok metan-
innhold til at fakkelen brenner, 
forteller Torneby.

NY SKOLESTUE
ØRAS er ingen aktør i næringsav-
fallmarkedet. – Vi yter litt service 
til noen småbedrifter, men vi er i 
en region med stor konkurranse 

og ser ingen grunn til å enga-
sjere oss, sier Torneby. 

Noe annet blir det med 
folkeopplysning overfor den 
oppvoksende slekt. Den siste 
investeringen ØRAS har foretatt 
er nemlig ikke direkte knyttet til 
avfallsbehandlingen. I fjor ble en 
ny «skolestue» tatt i bruk – og 

besøkt av mer enn 2000 elever. 
– Alle 4. og 9. klassene i eierkom-
munene blir invitert hit – og alle 
kommer. Vi har også opplegg for 
videregående skoler og voksen-
opplæringa. Dette blir veldig 
godt mottatt og jeg tør vel påstå 
at ØRAS er en vel ansett bedrift i 
lokalmiljøet, sier Pål Torneby.

Returtrevirke som kommer til ØRAS tas hånd om i dette biobrenselanlegget – vel og 
merke hvis det er ubehandlet.

Den 28.april var det 4. klasse fra Døli skole i Ullensaker som ble tatt imot i den nye 
skolestua på ØRAS. Bjørg Dowerdock, i blå jakke på annen benk, tar hjertelig imot 
de vitebegjærlige barna.
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www.støttemurer.com

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

C3Cs  Betong Blokk er robuste, f eksible og kostnadseffektive!l

C3Cs  Bulklager - nye losningar!



FORSØPLING

Fant 136 plastpartikler per liter 
vann i Atlanteren
En kombinasjon av eventyr
lyst og miljøengasjement 
fikk 25 år gamle Malin Jacob 
til å søke seg med på en 
forskningsekspedisjon over 
Atlanterhavet. Funnene de 
gjorde var urovekkende.

Av Astri Kløvstad

Ekspedisjonen var et av flere forsknings- og 
opplæringstokt som firmaet Pangea Explo-
ration drar ut på med seilbåten Sea Dragon. 
Målet er å observere, dokumentere og 
informere om marin forsøpling, og samtidig 
håper man å inspirere flere til å jobbe med 
denne miljøtrusselen. Det gjøres ved at 
«vanlige folk» kan være med som besetning 
på båten sammen med firmaets ansatte. 
Ekspedisjonen som Malin Jacob deltok på var 
kun for kvinner og hadde den marine forsøp-
lingens effekt på kvinnekroppen som tema. 
Den hadde fått navnet Atlantic eXXpedition, 
hvor de to store X-ene viste til det kvinnelige 
kjønnskromosom.

Toktene med Sea Dragon blir dels finan-
siert av sponsorer, og dels av at deltakerne 
betaler inn et beløp selv. Jacob hadde fått 
støtte fra Grønt Punkt Norge til sin deltaker-
avgift, og deltok på Grønt Punkt-dagen for å 
kvittere for støtten. Der fortalte hun om sine 
opplevelser gjennom tre uker om bord på den 
72 fot store båten sammen med 12 andre 
miljøinteresserte kvinner.

Ekspedisjonen gikk fra Lanzarote til øya 
Martinique i det karibiske hav i november- 
desember i fjor. Jacob kunne fortelle om 
massiv sjøsyke blant de uerfarne besetnings-
medlemmene de første dagene, som etter 
hvert også rammet de erfarne sjøfolkene da 
båten etter noen dager kom inn i en orkan. 

PLASTSUPPE
Men da været og magene etter hvert roet 
seg, ble dagene på båten brukt til prøve-
taking og observasjoner. Hver dag hadde 
besetningen en trål ute i en halv time, og 
fangsten ble gjennomgått ombord. Her var 
det både plast som var synlig for det blotte 
øye, og plastpartikler som bare kunne obser-
veres med mikroskop.

– For hver tiende biologiske organisme i 
trålen fant vi en plastbit. I noen prøver var 
det så mye som halvparten plastbiter, fortalte 
Jacob. Dessuten ble det tatt vannprøver fra 
overflaten på flere steder under overfarten. 
– Og det er her det begynner å bli skummelt. 
For hver liter vann vi hentet opp var det i 
gjennomsnitt 136 plastpartikler, biter som 
er så små at de ikke synes uten mikroskop, 
fortsatte hun.

Jacob fortalte at havstrømmene gjør at 
plasten hoper seg opp på enkelte steder i 
verdenshavene, i såkalte «gyrer» eller strøm-
virvler. – Noen «søppel-øy» finnes det ikke 
der ute, det er en myte. Men det er en suppe 
som i disse områdene har mye større konsen-
trasjon av partikler enn havet ellers, forklarte 
hun. Det som var ekstra foruroligende var 
at deres rute gikk utenom disse gyrene. Og 
likevel fant de så mye plast i vannet, det var 
plast i trålen hver eneste dag.

FRA 7-ELEVEN TIL MAGEN PÅ SELEN
– Mye av plasten er fiskeutstyr, men mye er 
også vanlige ting som vi bruker i vår hverdag. 
Som plastflasker, plastbøtter og lokkene 
på take-away-kaffekoppene fra kiosker og 
bensinstasjoner, sa Jacob. Og hun forklarte 
at det ikke tar lang tid fra en slik gjenstand 
havner i havet til den er nedbrutt til det 
ugjenkjennelige av sollys, vind og saltvann. 
 – Men selve plasten er ikke borte. Det tar 450 
år for en plastflaske å brytes helt ned, sa hun.

For fisk, fugl og sjødyr er det ikke lett å se 
forskjell. De små partiklene ligner til forveks-
ling plankton, og havner i fisken. Plastbiter 
forveksles med mat og slukes av fugler. Der 
blir de liggende i magen og ta opp plass, og 
gi en falsk metthetsfølelse, noe som gjør at 
fuglene sulter i hjel.

Norske Malin Jacob har deltatt på forskningstokt med 
seilbåt over Atlanterhavet. Foto: eXXpedition.

Det finnes plast i alle nedbrytningsstadier overalt i Atlanterhavet. Foto: eXXpedition

22 |                            | nr 3 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Fant 136 plastpartikler per liter 
vann i Atlanteren

MILJØGIFTER HENGER SEG PÅ
– Det som gjør problemet enda verre er at 
plast binder seg til miljøgiftene som finnes i 
havet, slik som PCB, DDT og pesticider. Noen 
av stoffene har vært forbudt i mange år, men 
de finnes fortsatt der ute, de har en enormt 
lang nedbrytningstid. Og plasten er som en 
svamp på dem. Når så fisken tror dette er 
plankton, havner miljøgiften i fisken. Vi får en 
bioakkumulering i næringskjeden o g der står 
jo vi mennesker øverst, sa Jacob.

Før ekspedisjonen ble det tatt blodprøver 
av alle deltakerne for å se hvor mye miljø-
gifter de hadde i kroppen. Dette var 13 
kvinner i alderen 25 til 65 år fra ulike steder i 
verden. Jacob viste seg å være den i beset-
ningen som hadde det høyeste PCB-nivået av 
dem alle, til tross for at hun var den yngste. 

– Jeg tror det skyldes at jeg har vokst opp 
på Sørlandet og har vært mye i områder som 
har vært forurenset. Og jeg har spist mye fisk, 
sa hun. PCB er en miljøgift som er hormon-
hermende og som kan føre til at man ikke kan 
få barn. Den er dessuten kreftfremkallende. 
Og den hoper seg opp i kroppen. – Det er én 
måte jeg kan bli kvitt dette på, og det er ved 
å få barn og amme dem, sa Jacob.

Prøvene fra ekspedisjonen er analysert ved 
University of Georgia, hvor en av beset-
ningsmedlemmene, Jenna Jambeck, er ansatt 
som forsker. Hun har publisert resultatene 
sammen med sin egen forskning i en artikkel 
i Science Magazine i vår. Dessuten ble alle 

observasjoner av plast på havet registrert 
med en app underveis. Disse observasjonene 
går inn i en internasjonal database.

– SLUTT Å BRUKE PLAST!
Jacob avsluttet sin presentasjon på Grønt 
Punkt Dagen med noen oppfordringer:

– Dette er et globalt problem. Selv om det 
bor flest mennesker på den nordlige halvkule, 
kommer det minst like mye avfall fra den 
sørlige. Det burde være et godt bistandspro-
sjekt å hjelpe landene i sør med oppbygging 
av infrastruktur som gjør at de får gode 
systemer for avfallshåndtering.  
Jeg ønsker også å oppfordre til at man 
innfører et system hvor man rett og slett 
ikke bruker plast. Og skal man bruke plast, bør 
man vedta politisk at det kun skal være lov 
å bruke plast 
til emballasje 
av kvaliteter 
som er enkle 
å gjenvinne, 
avsluttet Jacob.

“
Hver dag hang en 
trål utenfor båten 
i en halv time. Og 
hver dag var det 
plast i fangsten. 

Foto: eXXpedition

Prøver av Atlanterhavet 
ble samlet under hele 

overfarten. 
Foto: eXXpedition

– For hver tiende  biologiske organisme 
i trålen fant vi en plastbit.
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ENERGIGJENVINNING

Ved Tafjord Kraftvarme AS 
råder optimismen. God tilgang 
på avfall gir investeringslyst, 
som igjen gir miljøgevinst. 
Selskapet leverer 120 millioner 
kWh fjernvarme til Ålesunds
regionen hvert år og må si 
nei takk til avfall fra andre 
kommuner i regionen.

Av Thor A Nagell

Odd Helland er administrerende direktør i 
Tafjord Kraftvarme AS. Grunnlaget for at 
selskapet kan levere betydelig fjernvarme til 
regionen er god tilgang på avfall til forbren-
ningen i bydelen Spjelkavik.

Inne i byen en snau mil unna er det to 
varmepumper som står stille. Grunnen er at 
forbrenningsanlegget produserer nok til å 
forsyne alle som er koblet inn på fjernvarme-
anlegget. Det går ut 35 000 kWh i døgnet 
på de kaldeste dagene i året. Totalt leveres 
120 millioner kWh fjernvarme i året – til en 
verdi av 30-35 millioner kroner. Varmen 
leveres vannbåren til sentrum av byen og til 
Spjelkavik som er sunnmørsbyens handels- 
og industrisentrum. Anlegget ble etablert i 
1987. I 2003 ble byen og Spjelkavik koblet 
sammen slik at det ble ett felles fjernvarme-
anlegg.

MYE AUTOMATIKK
Eier av selskapet er Tafjord Kraft som igjen 
er eid av Ålesund kommune og Bergen 
Kommunale kraftselskap, samt et par mindre 
eiere. Tafjord Kraftvarme er med andre ord 
et aksjeselskap som eies av det offentlig 
eide morselskapet. Vi møter administrerende 
direktør Odd Helland som tar oss med på en 
omvisning rundt i det topp moderne forbren-
ningsanlegget. Her utvides og bygges det 
fortsatt og Helland er tydelig stolt av det han 
kan vise frem.

– Tafjord Kraftvarme AS opptrer på samme 
måte som et privateid selskap. Vi har 25 
ansatte hvorav de fem på hovedkontoret 
blant annet planlegger utvikling av anlegget. 
I kontrollrommet styres de to ovnene som 
brenner avfall samt kraner som stort sett 
går automatisk. Her registreres driften av 
renseanlegget og det kontrolleres kontinu-
erlig at turbinen går som den skal, forklarer 
Helland i det vi kommer inn i et imponerende 
kontrollrom med skjermer på alle vegger bort-
sett fra en glassvegg der vi kan se klo-kraner 
løfte avfall inn til forbrenning.

– Vi har bare en mann på vakt. Vi er det 
største anlegget i Norge som er så automa-
tisert. Det betyr lavere driftskostnader, sier 
Helland.

STORE INVESTERINGER
Tafjord Kraftvarme har stadig gjort invester-
inger, og nå er det renseanlegget som har 
blitt fornyet.

– Vi hadde en våtvasker som har stått 
her i 15 år. Den hadde for liten kapasitet og 
da vi fikk en ny ovnslinje på plass viste det 
seg at med den varmeveksleren vi hadde 
var resultatet for dårlig rensing og for liten 
kapasitet. Derfor bygger vi nå en ny skor-
stein. Den gamle hadde stål innvendig og det 
innebar at vi måtte ha en temperatur på over 
100 grader inne i skorsteinen for å unngå 
kondens. Den nye er bygget med glassfiber 
innvendig. Det betyr at kondens selv ved 
lavere temperatur ikke skaper noe problem, 
forklarer sjefen som legger til at dette betyr 
at de nå også har mulighet til å ta ut varme 
fra våtvaskeren.

– Våtvaskeren kjøles ned med sjøvann fra 
Ellingsøyfjorden like ved. Da kondenserer mye 
av vannet i røyken ut. Det betyr at vi slipper 
å tilsette våtvaskeren 60 kubikkmeter vann i 
døgnet kjøpt fra det kommunale vannverket. 
Varmen som frigjøres skal vi også utnytte. Vi 
jobber intenst med å gjøre denne prosessen 
enda bedre slik at vi utnytter energien best 
mulig, forklarer Helland.

Investeringene nå er på 15 millioner 
kroner. Det vil gi mindre utslipp, særlig av 
svoveldioksyd og saltsyregass og dessuten 
en del mindre kvikksølv. CO2 og NOx blir ikke 
påvirket. – Vi vil redusere utslippet av de sure 
gassene med 90 prosent i forhold til slik vi 
hadde det tidligere, sier Helland.

– Hvor henter dere avfallet fra i dag?
– Vi tar i mot husholdningsavfall fra 

Ålesund og fra nabokommunene. Tidligere 
tok vi i mot også fra Kristiansund. Vi tar 
også imot noe avfall fra Sogn og Fjordane. 
Husholdningsavfallet leveres direkte til 
anlegget mens næringsavfall leveres på den 

Store investeringer – mer enn nok avfall

Skorsteinene på Tafjord Kraftvarme AS rager 70 meter opp og er blitt Ålesunds nye landemerke.
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Store investeringer – mer enn nok avfall
kommunale fyllplassen to kilometer øst for 
anlegget.  Der blir avfallet sortert og malt 
opp før det kjøres til forbrenning her. Dette 
opplegget fungerer veldig bra.  
I fjor brant vi 94 000 tonn avfall, men vi har 
kapasitet på 110 000. Når vi får opp det nye 
vaskeanlegget håper vi å komme opp i topp 
produksjon etterhvert.

RESTPRODUKT ER KOKSALT
- Og dere får tak i nok avfall?

– Ja. Det er veldig mye avfall i markedet. 
Tidligere ble mye kjørt til Sverige, men det er 
det mye mindre av nå. Det var en mild vinter 
i år så svenskene hadde behov for mindre 
avfall til sin energiproduksjon. Kravene til de 
som skal kjøre avfallet til Sverige er også blitt 
strengere, det har ført til høyere kostnader på 
transport. De som før sorterte ut rent trevirke 
til produksjon av brenselflis har i stor grad 
sluttet med det, det lønner seg ikke lenger 

å ta ut rent brensel. Med mindre utsortering 
øker tilgangen på næringsavfall. For oss 
betyr det at vi rett og slett ikke har kapasitet 
til å ta i mot fra Kristiansund, for eksempel. 
Vi er heldige siden vi bor et stykke unna 
svenskegrensen. Vi tror ikke avfallstilgangen 
blir noe stort problem i tiden som kommer, 
sier Helland som dessuten har et kort til på 
hånden dersom det skulle bli et problem å få 
nok avfall:

– Vi har tilgang til kai 200 meter fra 

anlegget. Det betyr at vi kan ta i mot 
sjøtransportert avfall fra for eksempel 
England eller Irland. Men nå er altså 
«problemet» motsatt, siden vi ikke har 
kapasitet til å ta hånd om det avfallet som 
produseres i regionen. Men vi har fornyet 
kontrakten med Søre Sunnmøre Reinhalds-
verk som har vært en av våre beste kunder i 
mer enn 20 år.

– Hvordan virker dette inn på prisnivået?
– Prisen avhenger av hvor god tilgangen 

NORSK ENERGIGJENVINNING AS
Norsk Energigjenvinning AS har utført kverning av 
treavfall og restavfall på det skandinaviske marked 
siden 1988. Vi har omfattende erfaring og en godt 
utviklet maskinpark. 

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

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

Kverning av retur tre Båtlasting Flis av rundvirke Flis av returtre 

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

“– Det er ingen mening i om vi 
skulle kjøre 60 000 billass med 
avfall til Sverige hvert år.

– Anlegget er svært automatisert og i kontrollrommet har én mann full oversikt over hva som skjer overalt, 
forteller Odd Helland.

››



INNSAMLING

er. Vi har som sagt rikelig med avfall og 
kunne tatt inn mye mer fra nærområdet, sier 
Helland som også er optimistisk for tiden 
fremover.

– Ja, det er jeg. Det er selvsagt en av grun-
nene til at vi investerer nå. Denne invester-
ingen gjøres først og fremst for å få lavere 
utslipp, men at vi sparer penger er heller 
ingen ulempe for sunnmøringer.  Nå renser 
vi tørt med tilsats av kalk før støvfiltrene. 
Det koster penger og i tillegg innebærer bruk 
av kalk at vi sitter tilbake med  en god del 
farlig avfall etter at kalken har gått gjennom 
anlegget. Det er avfall vi må frakte til Mo i 
Rana. Når vi nå går over til å bruke den nye 
vaskeren vil vi benytte natronlut som kommer 
fra Elkem Bremanger. Restproduktet blir 
koksalt som vi sender ut i fjorden. Det sparer 
vi en del på. Og så sparer vi strøm, siden 
det blir mindre trykkfall gjennom systemet. 

Vi får med andre ord bedre rensing og 
mindre utslipp, smiler Helland som forteller 
at selskapet han leder i mange år har vært 
miljøsertifisert.

FLERE GEVINSTER
– Vår målsetting er at våre utslipp for alle 
stoff skal være maksimalt 50 prosent av 
utslippskravet. Vi skal kjøre på fornybar 
energi så langt som mulig. Tidligere brukte 
vi for eksempel olje til å fyre opp anlegget 
de få gangene i året det var nødvendig. Nå 
bruker vi treflis. Det er ikke ofte vi trenger å 
gjøre den operasjonen, men det betyr likevel 
at vi reduserer utslippene fra en del tonn olje 
hvert år. Det krever litt mer av driftsopera-
tør ene siden oppfyring med olje er lettere 
enn med flis, men vi får det til og dermed får 
vi en miljøgevinst der også.

Odd Helland registrerer at det er mange 

forbrenningsanlegg rundt i kongeriket som 
sliter med økonomien:

– Jeg tror det kan komme en stor omvelt-
ning i avfallsmarkedet.  Det er synd om norsk 
politikk resulterer i at anlegg kjøres på spare-
bluss i Norge fordi avfall kjøres til Sverige. Der 
bruker kommunene nærhetsprinsippet for 
å skape aktivitet i egen region og redusere 
miljøpåvirkningen ved transport. Mange 
norske kommuner ser ikke nytten av å ha 
kapasitet til å gjenvinne avfall i egen region, 
sier Helland og fortsetter:

– De velger den billigste løsningen uten å 
se på «totalregnskapet» som også omfatter 
miljø. På Søre Sunnmøre vurderte de den 
negative miljøkostnaden ved transport til 
Sverige og valgte derfor å levere til oss. All 
ære til dem for det. Det er ingen mening i 
om vi skulle kjøre 60 000 billass med avfall 
til Sverige hvert år, sier Odd Helland i Tafjord 

Kraftvarme og ser opp på de 
to 70 meter høye skorsteinene 
som er blitt Ålesunds nye 
landemerke.

I disse ovnene produseres 250 millioner kWh hvert år.

– Kranene her kjøres stort sett hele 
tiden automatisk, forklarer Odd 
Helland som etter nyinvesteringe
ne er sjef for det mest automa
tiserte forbrenningsanlegget av 
denne størrelsen i Norge.

Totalleverandør av biogassanlegg og utstyr til biogassanlegg

     n  Råtnetanker og fakler
     n  Biogassoppgradering til CBG/LBG
     n  Gassdeteksjon og måle- og analyseutstyr

CHP levert Saulekilen RA1200 m3 råtnetank levert Alvim RA 2 x 660 m3 biogasslager levert Frevar KF

Bærekraftige energiløsninger

Alt Innen Biogass 

Nærenergi AS vil være til stede på Avfallskonferansen 9.-11. juni 2015. Vår ekspertise står alltid til rådighet, 
så besøk oss gjerne på stand nr. C-26 for en hyggelig prat om alt som har med biogass å gjøre.



Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskap

I fjor ble 149.597 gamle biler brukt til noe nytt.

Vi gjenvinner 94,2% av alle deler og materialer fra biler som leveres til vraking. Det blir 
enten gjenbrukt, eller gjenvunnet som energi eller nye materialer som f.eks gryter 
i alle slags størrelser. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energiforbruket til 
en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.

www.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2014



UTLANDET

Avfall Sigevann Emisjon Byggavfall Jord

Eurofins er Norges ledende  
laboratorium for miljøanalyser

   Analytisk kvalitet 
   Kompetanse
   Logistikkløsninger 

Nyhet! Få raskere svar på analysene  
gjennom Eurofins MobilApp

Tlf: 09440
miljo@eurofins.no
www.eurofins.no

Henriksen mintes sin oppvekst, ved siden 
av «Dumpen» i Fauske og konstaterte at 
det har skjedd en del. – Her brant det nesten 
døgnet rundt og vi lærte oss å skyte rotter 
med hagle. Det er gledelig å se at det som da 
var et problem nå har blitt en handelsvare, sa 
han. 

Men Henriksen la ikke skjul på at det fort-
satt er utfordringer. – Utviklingen i EU endrer 
rammebetingelsene enten vi vil eller ikke. 
Høyere krav til materialgjenvinning, større 

fokus på like konkurransevilkår og transpa-
rens vil føre til endringer. Vi er veldig opptatt 

av at forbrukeren skal betale den riktige 
regningen. Rammebetingelsene for kommu-
nene vil bli satt på prøve, sa Henriksen.  
Han ville ikke være altfor konkret på hva 
dette vil innebære, siden flere spørsmål – 
blant annet nærhetsprinsippet – er til vurde-
ring i regjeringen. – Jeg vil ikke synse for mye 
nå, vi må selvsagt forsvare de konklusjonene 
regjeringen lander på, sa han. 

Flere tok ordet etter Henriksens innlegg, 
blant dem Håkon Grepstad fra Sunnfjord 
Miljøverk. – Ikke la teoretikerne legge løpet 
alene og ikke grav dere ned i byråkrati. Det 
er ikke de kommunale aktørenes skyld at 
gjenvinningsandelen nå går ned, sa han. 

Håkon Johansen fra Sør-Helgeland Miljø-
verk var kritisk til at privatisering nå tilsynela-
tende har blitt et mål i seg selv. 
– Jeg håper du fortsatt er den fornuftige 
nordlendingen du alltid har vært. Vi setter ut 
så mye vi kan på anbud og driver til selvkost. 
Likevel opplever vi stadig mistenkeliggjøring 
av vår virksomhet. Dagens system fungerer 
godt og forhastede endringer kan fort få 
negative konsekvenser, sa han.

Odd Henriksen (50), tidligere 
ordfører i Fauske, er Høyres 
talsmann i avfallspolitikken. 
Han gjorde det klart for deltag
erne på KS Bedrifts avfalls
seminar i april at de offentlig 
eide avfallselskapene må 
regne med endrede ramme
betingelser.

Av Johs. Bjørndal

Odd Henriksen, som sitter i Energi og miljøkomiteen 
for Høyre, varslet endringer for de offentlig eide 
avfallsselskapene. Men han var lite konkret på hvilke. 

– Dere må være forberedt på endringer
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Returselskapene for EE-avfall har levert inn et samlet svar på 
høringsutkastet til WEEE2 til Miljødirektoratet. Produsent- 
ansvarsselskapene er enige om at regelverket er for komplekst 
– alle ønsker seg et enklere regelverk. Produsentansvarssel-
skapene for EE-avfall har den viktigste rollen i Avfallsforskrif-
tens kapittel 2 – og bør nå bli hørt!

Endringene i WEEE2 utfordrer bransjen til å tenke nytt. 
WEEE2 inneholder forbedringsforslag på områder det skal bli 
spennende å se nærmere på, men også endringer som Elretur 
stiller spørsmål ved om er godt gjennomtenkt. Faktisk stiller 
flere returselskaper seg tvilende til om produsentansvaret, 
gjennom returselskapene, kan eller vil bli ivaretatt når WEEE2 
skal implementeres og nye aktører inviteres  
med i markedet – aktører med klart andre incentiver enn pro-
dusentansvarsselskaper. 

Elsirk, Renas, ERP, Eurovironment og Elretur sendte inn fel-
les høringsuttalelse til Miljødirektoratet i mars 2015. Vi er enige 
om at vi ønsker en enklere og mer markedsorientert forskrift: 
l Samkjøring av sertifiserings- 
og forskriftskrav må på plass. 
Det nye forslaget til forskrift 
skaper usikkerhet og konkur-
ransevridning så lenge det er 
forskjeller mellom lov og sertifi-
seringskrav.
l Clearingen mellom retursel-
skapene må settes i rammer 
som gjør at denne ikke kommer 
i konflikt med konkurranse-
lovgivningen. I dagens forslag 
skyver Miljødirektoratet ansvaret 
over på returselskapene som 
konkurrerer i markedet. Her 
er det viktig at de forskjellige 
myndighetene (Miljødirektoratet 
og Konkurransetilsynet) snakker 
sammen.
l Returselskapene ønsker seg 
et enklere og bedre grunnlag 
for å beregne egne forpliktelser 
ved bruk av felles datagrunnlag. 
I dag benyttes tall både fra Toll- 
og Avgiftsdirektoratet og fra 
Statistisk Sentralbyrå, og tallene 
er forskjellige! 
l Vi ønsker oss mindre byråkra-
tisering! Oppgaver som tilhører 
returselskapene for EE-avfall 
bør ligge der, og ikke hos EE-
registeret, slik myndigheten 
foreslår.
l Returselskapene og gjenvin-
nerne som jobber på oppdrag 

fra returselskapene trenger enklere og bedre produktgruppe-
inndeling hva gjelder miljøfarlige fraksjoner.
l Det bør ikke være forskjellsbehandling av kommuner og 
forhandlere når det gjelder sikring av EE-avfallet.
l Det er et uttalt ønske at Miljødirektoratet finner en annen 
håndteringsmåte for overinnsamling av EE-avfall. Foreslått 
ordning i WEEE2 gjør det umulig å innfri innsamlingskravene. 
l Presiseringer mht til sertifiseringskravene må på plass, slik 
at ulik oppfattelse av kravene og følgelig konkurranse ikke 
oppstår.

Det kompliserte og byråkratiske lovverk som skal bringes på 
banen, er både en tankevekker og en kilde til bekymring – et 
lovverk som man i andre land har håndtert mye enklere og 
etter hvert med like gode (og mulig bedre) resultater enn vi ser 
i Norge i dag. 

Når jeg leser Konkurransetilsynets innspill til Miljødirektora-
tet blir jeg også urolig:

«Konkurransetilsynet mener at høringsforslaget ikke i 
tilstrekkelig grad adresserer de utfordringer som dagens ram-
meverk for EE-avfall og produsentansvar representerer.

Regelverket vil fortsatt være svært komplisert med regulerin-
ger ned på detaljnivå, og utgjøre en vesentlig etableringsbar-
riere for nye aktører. Selv om det er enkelte positive elementer 
i høringsforslaget, vil det fortsatt være insentiver til fløteskum-
ming og over og underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelser 
som medfører perverse konkurranseinsentiver. Utfordringene 

knyttet til å legge til rette for 
kostnadseffektive innsamlings-
løsninger er heller ikke i tilfreds-
stillende grad løst. I tillegg er 
det etter Konkurransetilsynets 
oppfatning en inkonsistens mel-
lom ansvar og rettigheter knyttet 
til avfallet, noe som bidrar til å 
undergravet systemets bærekraft 
ytterligere.»

Det er oppsiktsvekkende at 
Miljødirektoratet og Konkur-
ransetilsynet ikke har snakket 
(bedre) sammen før en slik 
høring blir gjort tilgjengelig for 
allmenheten. Konkurransetilsynet 
beskriver det bransjen, og spesi-
elt Elretur, har beskrevet i utallige 
henvendelser til Miljødirektoratet 
og i tidligere møte med miljø-
vernminister Tine Sundtoft. 

Elretur oppfordrer på det ster-
keste til at de to myndighetene 
setter seg sammen og kommer 
til en enighet – slik at retursel-
skapene for EE-avfall kan kon-
sentrere seg om det vi skal – å 
ivareta produsentansvaret på en 
god måte i årene som kommer.

Det er på tide å bli hørt! 

Stig Ervik,  
Administrerende Direktør/
Elretur 

På tide å bli hørt!
Alle returselskapene for EE-avfall er enige. Konkur-
ransetilsynet skriver om perverse insentiver i sitt svar 
– tidligere har de skrevet om byråkratisering av et 
regelverk. Miljødirektoratets høringsutkast til imple-
mentering av WEEE2 i Avfallsforskriften er komplisert. 
For komplisert. 

ANNONSE



– Tittelen på foredraget er et 
sitat fra den russiske fysikk-
professoren Roald Sagdeev, 
som uttalte dette allerede i 
1989. Han er for øvrig oppkalt 
etter Roald Amundsen, forteller 
Steinfeld.

– Men har det ikke skjedd noe 
positivt etter det?

– Både ja og nei. Man 
begynner jo å få kontroll over 
atomubåtene som lå og slang på 
strendene i nord etter at Sovjet-
unionen gikk i oppløsning. Denne 
opprydningen er vi fortsatt med 
å betale for, mens Putin bruker 
mange milliarder på ny opprust-
ning. Det sier noe om naiviteten 
i Vesten.  
Men mange atomkraftverk er i 
dårlig forfatning, og de to verste 
er de som ligger nærmest oss, på 
Kola og i St. Petersburg. I tillegg 
er forurensningen fra vanlig 
industri formidabel.  Smelte-
verk ene i Nikel og Zapoljarnij – 
bare kilometer fra grensa 
– slipper alene ut fire ganger 
mer svovel enn alle norske kilder 

til sammen. Miljøproblemene i 
Russland er enorme og de angår 
oss. 

– Men Putin framstår jo som 
en slags helseapostel. Er han 
overhode ikke interessert i 
miljøvern?

– Nei, miljøproblemene blir 
ikke prioritert og det er ikke 
lenge siden Putin gikk inn for å 
importere radioaktivt avfall fra 
Vesten. Eieren av Norilsk Nickel, 
oligarken Vladimir Potanin, sa til 
meg for to år siden at så lenge 
ikke russisk lovgivning krevde 
det ville han ikke gjøre noe for 
å minske utslippene fra verket. 
Ingenting tyder på at det vil skje. 

Hans Wilhelm Steinfeld (64) 
sluttet som mange vil vite i 
NRK i fjor sommer, etter å ha 
avsluttet sin fjerde periode som 
Moskva-korrespondent. Han 
arbeider nå i kommunikasjonsby-
rået Corporate Communications, 
som eies og ledes av tidligere 
NRK-kollega Tom Berntzen.

Rekordstor utstilling

– I år er vi så heldige at vi 
har hotell med stor kapasitet, 
konferanselokaler og 
utstillingsareal på samme sted. 
Den nye messehallen The Qube 
har veldig god plass, så i år får 
også utstillere av tyngre utstyr 
plass inne. En annen fordel med 
dette er at utstillingsåpningen 
og det såkalte Bli kjent-
arrangementet 9. juni foregår på 
samme sted. Dette kan dermed 
gå i ett, uten at man behøver 
å busse deltagerne til og fra 
hoteller i mellom, sier Åsgård 
Mejdell fornøyd. 

Hun kan for øvrig fortelle at 
det har vært ganske mange 
endringer side det første 
programmet ble publisert. 
 – Men det har slett ikke blitt 
dårligere. Nylig ble det klart 
at vi får inn to nye svenske 
foredragsholdere 10. juni. Den 
ene er Anders Wijkman, tidligere 
politiker og samfunnsdebattant 
– samt talsperson for 
Återvinningsindustrierna i 
Sverige. Og så er det etnolog 

Ida Hult, som er en svært 
engasjerende foreleser. Det 
skal handle om ny økonomisk 
logikk – og forbrukeradferd og 
fremtidstrender, forteller Åsgård 
Mejdell. 

– Og så har vi fått Philip 
Heylen, viseborgemester i 
Antwerpen og ansvarlig for 
renovasjon i byen til å komme 
11. juni. Han skal fortelle om 
hvordan de forbereder seg på 
omstilling til sirkulær økonomi i 
Nederland. Det blir spennende, 
fortsetter hun.

Åsgård Mejdell fortell at 
det i skrivende stund er 840 
påmeldte til konferansen, 
omtrent det samme som på 
tilsvarende tidspunkt i fjor. 
Da endte man på temmelig 
nøyaktig 900, i år tror hun 
kanskje denne rekorden blir slått. 
– Veldig mange trenger ikke å 
bestille fly og hotellkapasiteten 
på Gardermoen er omtrent 
ubegrenset. Kanskje flere da 
venter til siste stund med å 
melde seg på, spekulerer hun. 

– Vi forventer 900 deltagere som i fjor, kanskje 
mer. Det som er klart er at utstillingsarealet blir 
større enn noen gang, nær 6000 m², en økning 
på rundt 50% fra ifjor, forteller Lisbeth Åsgård 
Mejdell i Avfall Norge. Hun er prosjektleder for 
Avfallskonferansen 2015. 

Petter Stordalens nye store messehall The Qube ligger vis a vis hotellet og det blir 
dermed ikke noe behov for busstransport på årets avfallskonferanse.

Miljøbomben 
Russland
Avfallskonferansen avsluttes med at tidligere 
Moskvakorrespondent skal fortelle fra vårt sto
re naboland i øst, under tittelen ”Økologibom
ben truer Russland mer enn atombomben”. Det 
er all grunn til å vente seg et fyrverkeri. 

Av Johs. Bjørndal

Korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld besøker her verdens 
største ferskvannskilde, Bajkalsjøen i ØstSibir. 
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Aanderaa Data Instru-
ments (Loadtronic)

C-58

Accon AS C-14, 15, 34, 
35

Agenturhuset Salg B-8, 9
Alles Miljø AS C-59, 60, 79, 

80
AMCS Group C-67, 68
Arbeidsgruppe for energi-
utnyttelse

D-24,25

BDO AS E-6
BioBag International as A-2
Bioprocess Controll A-11
BM Scandinavia AS C-74, 75, 76
BNS Miljø AS E-2
Cambi C-62
Cellwood Machinery AB C-9
Din utvikling AS B-31
Døvigen AS C-22
Eden Aquatech AS E-5, 6
Elretur AS C-44, 45
Enevo Oy B-32
Envac A-12, 13
Envir AB A-7
EnviroPac AS C-11, 12, 13, 

31, 32, 33, 51, 
52, 53, 71, 72, 
73

ERP Norway AS B-10, 20, 30
Eurofins Environment 
Testing Norway AS

C-10

EWG - Miljöbolaget A-8
Fram Web D-15
Fretex Øst-Norge AS D-27, 28
Frevar KF A-9, 10
Geminor AS C-2, 3

UTSTILLERLISTEUTSTILLERLISTE

       

Giant Leap  
Technologies AS

D-1

Gips Recycling Norge AS C-37
GMM Container C-41, 61
Hjellnes Consult E-4
HMF Group E-3
Hogia Unitch System AS B-25
iDrift Web AS D-19
INOSA AS C-36
Intertek Certification AS B-35
Kanstad Mekaniske AS C-16, 17, 18
Kiesel Scandinavia AS C-65, 66
Kommunalbanken AS D-4
Kredinor SA C-64
Liebherr-Norge C-8
Logiwaste AB C-56, 57
LOOP C-1, 21
Magne Gitmark & Co. AS D-22,23
Modulo Beton A/S C-28
Mona Mek A/S C-30
Namdal Ressurs AS B-28, 29, 38, 

39, 40, 41
Norconsult Informasjons-
systemer AS

C-49, 50

Nordcon AS B-19
Norkart AS D-12, 13, 14
Norsk Bedriftssikring AS C-77
Norsk Gjenvinning A/S C-19, 20, 39, 

40
Norsk Glassgjenvinning AS 
(Syklus)

B-26, 27, 36, 
37

Norsk Navigasjon 
 Renovasjon AS

B-21, 22

Nærenergi AS C-29
Optisys AS D-21
Papyrus Norge AS D-31,32

Polar Miljø AS D-29, 30, 38, 
39, 40, 41 + 
E-1

Poul Tarp A/S B-18
Precia Molen D-11
Reknes AS C-4, 5, 6, 24, 

25, 26
Rekom AS C-47, 48
RenoNorden AS B-23

Renor AS B-4
ROAF D-33, 34
Rosendal Maskin AS A-1
Ruteretur AS C-46
Scaleit AS D-2, 3
Scan Lux Flexible A/S B-14
Scanvaegt AS C-78
Skan-kontroll C-27
SpiralTrans AB D-20

Stena Recycling AS D-6, 7, 8, 16, 
17, 18

Strømbergs Plast AS B-1, 2, 3, 11, 
12, 13

Swerec AB C-7
Teknologisk Institutt A-6
Total Holding / Total 
Packaging AS

B-5, 6, 7, 15, 
16, 17 + A-3

TQM Partner AS E-5
UFF C-54, 55
UMS A/S C-69, 70
VESAR D-26, 35, 36, 

37
Vestteknikk AS D-5
Volvo Maskin AS C-38
Vågen AS C-63

Hjellnes Consult as
Telefon: 22 57 48 00

www.hjellnesconsult.no
Stand: E-4

Unified Messaging Systems AS
Telefon: 23 50 16 00

www.ums.no

Stand: C-69, C-70

Magne Gitmark & Co. AS
Telefon: 37 26 89 00

www.gitmark.no

Stand: D-22, D-23

UTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULER

Kredinor SA
Telefon: 95 74 76 23

www.kredinor.no
Stand: C-64

Optisys AS
Telefon: 92 82 74 47
www.kildeboksen.no

Stand: D-21

Nærenergi AS
Telefon: 52 75 47 30

www.narenergi.no
Stand: C-29

Scanvaegt Systems AS
Telefon: 9664 6700
www.scanvaegt.no 

Stand: C-78
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www.narenergi.no 
Stand: C-29
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Stand: D-21

www.ums.no 
Stand: C-69, C-70

www.kredinor.no

Stand: C-64
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- sammen designer vi fremtiden

www.hjellnesconsult.no
Stand: E-4

www.scanvaegt.no  
Stand: C-78
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NYHETER

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken 
innledet med sine drømmer for Oslo, blant 
disse var en by med ren luft. Som kjent 
er hovedstaden plaget med periodevis 
svært forurenset luft, noe som blant 
annet medførte at bystyret nylig vedtok 
en hjemmel for å innføre kjøreforbud for 
dieselbiler på de verste dagene. Dette var 
bakteppet for en paneldebatt med sentrale 
Oslo-politikere, blant dem Fremskrittspartiets 
førstekandidat Carl I. Hagen.

Han fornektet seg ikke: – Det som var ren 
luft før er nå blitt helsefarlig. Det er ikke alt 
som er sant fordi om myndighetene sier det, 
sa Hagen. Dette skapte en viss munterhet 

i salen, og naturligvis skarpe reaksjoner 
fra de øvrige paneldeltakerne. – Det er ikke 
noen nyhet at FrP fornekter kunnskap og 
forskning, sa Marianne Borgen fra SV. 

Men elefanten i rommet var altså den 
vedtatte utbyggingen av E18 vestover, et 
prosjekt til 40 milliarder kroner som skal 
resultere i en ny vei med opptil 14 kjørefelt. 
Men her er oslo-politikerne i ferd med å få 
kalde føtter. – Det er helt uaktuelt å bruke 40 
milliarder på å øke biltrafikken. Disse planene 
må vurderes på nytt, det vi først og fremst 
ønsker er bedre framkommelighet for kollek-
tivtrafikken sa Guri Melby, byråd for miljø og 
samferdsel i Oslo. 

Også Arbeiderpartiets ordførerkandidat 
Tone Tellevik Dahl og byrådsleder Stian 
Berger Rødsland tok til orde for en reduksjon 
av prosjektet, noe som fikk Lan Marie Berg fra 
Miljøpartiet De Grønne til å utbryte: – Vi er lei 
av at Ap og Høyre kommer med flott miljø-
retorikk uten at dette følges opp i handling. 
Klimagassutslippene fra Oslo har gått opp og 
trygge sykkelveier er fortsatt helt i det blå. 
Det har vært snakket om det grønne skiftet i 
30 år, men lite har skjedd, sa hun.  
Til protester fra miljøbyråden som mente 
byen beveget seg raskt i riktig retning.  
– Vi har fått mange miljøpriser, sa Melby. 

RENAS startet Oslo-valgkampen
RENAS inviterte sentrale  Oslo
politikere til å diskutere miljø
politikk da selskapet  inviterte til 
frokostseminar 12. mai. Det kom 
til å handle mer om trafikk og ny 
E18 enn om avfalls behandling.
        Av Johs. Bjørndal

Debattleder 
Oddvar Stenstrøm 
prøvde å holde 
styr på fra venstre 
 Marianne Borgen 
(SV), Carl I. Hagen 
(FrP), Tone Tellevik 
Dahl (Ap), Stian 
Berger Rødsland 
(H), Lan Marie 
Berg (MDG) og Guri 
Melby (V). 
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www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

"Less Fuel, More Power!" 
 

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

Vi Gratulerer                    
med CRAMBO 6200 direct 
fliskvern!  



Scanvaegt Systems AS

Vestvollveien 32G 2019 Skedsmokorset�

Tel. post@scanvaegt. www.scanvaegt.no9664 6700 no� �

Scanvaegt er leverandør  a innovative løsningerSystems  AS Skandinavias  ledende v bilvekts

Robuste, driftsikre bilvekter�

.Net baser systemet software�

Intelligente veieterminaler�

Trafikkbommer og trafikklys�

Stordisplay�

Kamera-overvåkning�

� Integrasjon mot andre systemer

Møt oss på

stand C-78 på

Avfallskonferansen

9.-11. juni 2015
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Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no
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“
… maksimalt en tredjedel av de 
som sier de gjør «riktige» ting 
faktisk følger opp i praksis.
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– Maksimalt 20% av befolknin
gen er i utgangs punktet villi
ge til å endre sin adferd for å 
 skape en bedre verden. Og be
grepet forbrukermakt er sterkt 
overdrevet, det er myndig
hetene og næringslivet selv 
som må drive fram endringer. 
Dette var trendanalytiker Paal 
Fures nådeløse budskap på 
 Miljøagentenes frokostseminar.

Av Johs. Bjørndal

Paal Fure har vært såkalt trendanalytiker 
i 20 år og er nå sjef for Norden i Dentsu 
Aegis Network, et verdensomspennende 
kommunikasjonskonsern. – Jeg har normalt 
rett, ellers hadde jeg ikke vært så lenge 
i denne bransjen, var hans beskjedne 
introduksjon av seg selv. Og budskapet denne 
gangen er ikke godt nytt for de som måtte 
tro at et grønt skifte vil komme nedenfra: 
– Det jeg kaller den moderne folkeligheten 
er et «forfiningsprosjekt» – alt må hele tida 
bli litt finere enn det var før. Dette leder til 
en massiv forbruksøkning som helt klart 
overstyrer det bærekraftprosjektet dere er 
opptatt av, sa Fure.

LANGT FRA HOLDNING 
TIL HANDLING
Men mange vil gjerne markedsføre seg 

selv som litt bedre enn de er: – Alle funn 
sier at maksimalt en tredjedel av de som i 
meningsmålinger sier de gjør «riktige» ting 
faktisk følger opp i praksis. På spørsmål 
om man vil betale 10% mer for et mer 
miljøvennlig produkt svarer rundt 40% ja. 
Men deler man dette på tre blir det ganske 
få. Jeg er ytterst skeptisk til målinger og 
rapporter som går på folks holdninger, det er 
handlingene som er interessante, sa Fure. 

MAJORITET UTEN AMBISJONER
Når det gjelder endringsvilje kan folk ifølge 
Fure deles inn i fem grupper. Bare 2,5 % er 
såkalte innovatører, de som kommer opp 
med nye ideer som de prøver å selge inn. 

Så har vi en litt større gruppe på kanskje 
12-14% endringsvillige, såkalte adoptører, 
som omfatter de som er positive til å endre 
sin adferd. Den store majoriteten har ingen 
ambisjoner om endring, men er villige til å 
følge etter om alt er lagt til rette. I tillegg har 
vi en ganske stor gruppe bakstrevere som er 
aktivt imot enhver endring. – Dere bør rette 
budskapet mot de endringsvillige. De øvrige 
vil ikke respondere før myndighetene legger 
løsningen opp i hendene på folk, eller rett og 
slett stiller krav. Røykeloven er et lysende 
eksempel, flere tiårs holdningskampanjer 
ga lite resultat, først når det virkelig ble 
vanskelig å ta seg en røyk endret folk adferd, 
sa Fure.

NÆRINGSLIVET TAR POENGET
Men bildet er ifølge Fure ikke helt svart, 
og årsaken er at næringslivet har sterkere 
insitamenter for et grønt skifte enn folk 
flest. – Bærekraft er lønnsomt for bedriftene 
på sikt. Ikke bare fordi man kan spare penger 
på å opptre mer ressursvennlig, men også 
fordi vi som arbeidstakere er opptatt av disse 
spørsmålene på en annen måte enn som 
forbrukere. En bedrift med god miljøprofil 
virker framtidsrettet og tiltrekker seg unge, 
lyse hoder. Det går nå opp for stadig flere 
selskaper, sa Paal Fure.

– Folk flest gir blaffen i bærekraft

Gi inkassojobben til en 
som kan avfallsbransjen
Les mer om hva vi kan gjøre 
for deg på www.kred.no

i
Trendanalytiker Paal Fure har ingen illusjoner om 
at folk frivillig vil endre sin adferd i mer bærekraftig 
retning. 
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NYHETER

– Det må være lett å gjøre rett
– Vi må tilpasse oss klimaendringene som vi ser 
kommer, og samtidig må det legges til rette for 
at forbrukerne tar de rette miljøvalgene. Det var 
Tone Bekkestads budskap på Grønt Punkt Dagen.

Av Astri Kløvstad 

– Hvis du får beskjed om at det 
er 95 prosent sikkert at du får en 
murstein i hodet når du står der 
du står, blir du fortsatt stående 
der? Eller om du får beskjed om 
at det er 95 prosent sikkert at 
flyet du er i ferd med å gå om 
bord i kommer til å styrte, vil 
du fortsatt gå om bord? Nylig 
publiserte FNs klimapanel en 
rapport som forteller at det er 95 
prosent sikkert at menneskelig 
aktivitet bidrar til klima-
endringene. Likevel er det mange 
som ikke vil endre adferd, fordi 
det ikke er 100 prosent sikkert! 

Tone Bekkestad er meteorolog 

og har jobbet 12 år i Sverige, 
blant annet med å presentere 
været på TV4. Nå bor hun i 
Norge og jobber som foredrags-
holder, med klimaendringene som 
et av temaene. Hun under-
streket at det er viktig å skille 
mellom vær og klima. Enkelte 
episoder med ekstremvær kan 
ikke umiddelbart tolkes som en 
klimaendring, men media har lett 
for å rope ulv, ulv, sa hun. Likevel 
ser vi at ekstremvær-episodene 
kommer stadig oftere, og da er 
det viktig at ikke minst vann- og 
avløpssystemene er dimensjo-
nert for det. 

STØRRE RØR OG 
GRØNNE TAK
– Vann og avløpssystemene våre 
er dimensjonert for den typen 
nedbør vi hadde, ikke den typen 
nedbør vi kommer til å få, og som 
vi utfra rapporter allerede nå vet 
hvordan kommer til å se ut, sa 
hun. Ødeleggelsene store vann-
masser kan forårsake skyldes at 
vannet må ta nye veier. Hadde 
rørene hatt større kapasitet, ville 
mange ras, ødelagte veier og 
andre skader vært unngått. Den 
lille besparelsen man kan gjøre 
ved å velge avløpsløsninger etter 
gårsdagens standard dimensjoner 
kan gi en voldsom baksmell.

Bekkestad fortalte at «grønne 
tak» er tatt i bruk for å ta unna 
for store nedbørsmengder i 
flere av verdens storbyer. Der 
er bakken dekket av enten 
bygninger eller asfalt og avløps-
systemet klarer ikke å ta unna 
vannet. Ved å anlegge plener og 
kjøkkenhager på  taket til bygnin-
gene blir mye av nedbøren absor-
bert i jord og plantemateriale. 
Slike tak har og en isolerende 
effekt, med energibesparelser 
som resultat.

LOKAL OG AREAL-
BESPARENDE 
MATPRODUKSJON
Hun var også inne på at vi går 
mot to milliarder flere mennesker 
på jorda fram mot 2050, og tre 
milliarder flere vil komme inn 
i middelklassen. Forbruket og 
behovene vil øke. Samtidig er 
80 prosent av verdens dyrkbare 
mark allerede i bruk.

– Dette gjør at vi må tenke 
nytt, sa hun og viste animasjon 
av et vertikalt drivhus; Høyhus 
med glassvegger og plantevekst 
i etasjene oppover. – Dette har 
vært på tegnebrettet i mange 
år, og nå ser det ut til at det 
første drivhuset skal bli bygget 
i Linköping, sa Bekkestad. Hun 
forklarte at plantene ikke skal 
vokse i jord, men få næringen 
tilført flytende. På nordsiden kan 
bygget ha kontorer. Slik kan man 
dyrke forbløffende mye på et 
begrenset antall kvadratmeter 
inne i byen der konsumentene 
bor, noe som gjør at også trans-
portbehovet begrenses.

KAST OG BRUK
– Sirkulær økonomi er også en av 
veiene vi må gå, fortsatte hun. 
– Vi har hatt en lineær økonomi – 

Sirkulær økonomi er en av løsningene på framtidas klima og 
forurensningsutfordringer, mente Tone Bekkestad. 

geminor•                                      no

Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall
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– Det må være lett å gjøre rett slit og sleng, bruk og kast. Vi må 
over til at alt produseres slik at 
det kan brukes igjen. Som Lego. 
Man kaster ikke et Lego-bygg-
verk når det er ferdig bygget, sa 
hun. Hun nevnte firmaet Maersk 
som blant annet driver stort 
innen shipping. De har bygget 
et nytt kontainerskip som er 
konstruert slik at det blir plass 
til 50 prosent flere kontainere. 
I tillegg er alle deler av skipet 
utstyrt med et pass som sier hva 
slags materiale det består av og 
hvordan det kan resirkuleres.

– Det gjør det mulig å bygge 
nye skip basert på sortering av 
delene av dette skipet når det 
går ut av bruk. Forurensende 
og farlig skroting av gamle 
skip blir et tilbakelagt stadium 
med denne metoden. Dette 
burde være obligatorisk for alle 
produkter. Vaskemaskiner, tørke-
tromler og annet utstyr burde 
kunne plukkes fra hverandre og 
bli del av en ny produksjonspro-
sess, sa hun. 

ENKLE RETURLØSNINGER
Bekkestad var oppgitt over 
at produsenter av enkelte 
forbruksartikler ikke har en plan 
for gjenvinning av avfallet. Som 
leverandørene av kapslene til 
Nespresso kaffemaskiner. – Jeg 
tok kontakt med Nespresso da 
jeg bodde i Sverige. Der fikk jeg 
beskjed om at jeg kunne kaste 
kapslene sammen med annet 
metall til metallgjenvinning. Der 
er et system som skiller kaffe-
gruten fra metallet på plass. 
Men da jeg flyttet til Norge og 
tok kontakt med Nespresso der, 
fikk jeg beskjed om at jeg kunne 
ta med kapslene til spesielle 
returpunkter. Det er ikke veldig 
lettvint, det er bare de aller mest 
idealistiske som vil gjøre det. Det 
må være enkelt for forbrukeren å 
gjøre de rette valgene, under-
streket hun.

Hun avsluttet med en historie 
fra eget hjemsted, Geilo: Når 
alle skituristene skal hjem fra 
vinter- og påskeferie der, er de 

innom hytterenovasjonsplassen 
for å kvitte seg med avfallet 
fra ferieturen. Da har pant-
bart tomgods lett for å havne 
sammen med glass og metall 
eller i restavfallet. Nå har den 
lokale pensjonistforeningen 
i samarbeid med Røde Kors 
fått opp egne beholdere for 
det pantbare tomgodset, 
noe som gjør det lett for 
hyttefolket å bli kvitt dette 
på en bedre måte, samtidig 
som Røde Kors får inntekter. 
Så vellykket har det vært 

at i høysesongen blir disse 
behold erne fulle på et blunk. 
Pensjonistene har derfor tatt 
på seg å stille som mannskaper 
på gjenvinningsstasjonen for å 
ta unna posene med pantbart 
avfall i disse periodene. Det er en 
sosial dugnad for pensjon istene, 
en god inntekt for Røde Kors og 
en service overfor turistene, en 
vinn-vinn-vinn-situasjon. Nok et 
eksempel på at det må være lett 
å gjøre rett, slo hun fast til slutt.

“– Vaskemaskiner, tørke
tromler og annet utstyr 
burde kunne plukkes 
fra hverandre og bli del 
av en ny produksjons
prosess…

Det første vertikale drivhuset kan bli 
en realitet i Linköping om ikke så lenge, 
fortalte Tone Bekkestad.

Avfallsinnsamling
& avviksregistrering 

med identifikasjon og veining

Sperret beholderSkann strekkode

Velg årsak Velg årsak

Slett bilder

Send beskjed

Sperret beholder
Feil avfallstype

Fremkommelighet

Vasking returpunkt

Overfylt Glass - 
ikke tømt

Stopp i tank - sjåfør

Skadet beholder
 - ikke tømt

Ryddet

Forsøpling

Beholder ikke ute

Ødelagt lås

Tank ikke tømt

Sjekket

Overfylt beholder

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

Tel. +45 8642 5600  •  E-mail: sales@tarp.dk
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LOADTRONIC 3MH - dynamisk og brukervennlig veiesystem

Aanderaa Data Instruments AS 
Tlf.: 55 60 48 00   epost: aanderaa.info@xyleminc.com  www.aanderaa.com

Besøk vår stand på
Avfallskonferansen:
C-58

Avfall Norge lanserer nå 
sitt toårige prosjekt «God 
Jord». Målet for prosjektet 
og forbrukerkampanjen som 
inngår er å informere om 
kompostbaserte jordprodukters 
fortrinn framfor de torvbaserte 
som i dag dominerer markedet.

Av Stein Vegar Leidal, Grønn Hverdag

Framtiden i våre hender (FIVH) har gjennom-
ført en kartlegging av forbruket av torv 
i Norge på oppdrag fra Avfall Norge. 
Rapporten fra denne, «Fossil jord», viser 
at det ble solgt i overkant av 200.000 
kubikkmeter jord til forbrukere i 2014 
gjennom kjedene. Det tilsvarer 4 millioner 
50-literssekker. Av dette var hele 88% torv 
og denne torvbruken fører til et utslipp på 
anslagsvis 32.000 tonn CO2, som tilsvarer 
det årlige utslippet fra 15.000 personbiler.

Importandelen er liten, og flere av 

– Bytt ut torva med kompostjord

– Norske hageeiere blir lurt til å være miljøsvin, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender om den såkalte 
hagejorda som selges i dag. Nå har FIVH klaget bransjen inn til Forbrukerrådet for villedende markedsføring. 
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– Bytt ut torva med kompostjord

Changing packaging by innovation

( 69 81 55 10 – 917 48 320

* svein.skjolden@tommen.no 

8 tommen.no

Strekkfilm
• Strekkfilm 75 cm bredde 

x 1500 m lengde. 

• UV-beskyttet. 

• Gode klebe-egenskaper. 

• Hvit farge (alternativer finnes).

• Produsert av ledende 
landbruksstrekkfilmprodusenter.

Rundballenett
• Solide nett for god «balle-form».
• 123 cm x 3000 m 

(alternativer finnes).
• Stor styrke og stabilitet.

Beskyttelsesnett
mot fuglehakk 15x18 m: 
Solide nett som kan brukes 
mange ganger.

AVFALLSPAKKING I BALL

“
– Kan et produkt som bidrar til 

å ødelegge natur lovlig kan 
markedsføres som «grønt og 

naturlig»?

forhandlerne forteller at de gjerne skulle ha 
solgt kompostbaserte produkter isteden – 
hadde disse bare vært tilgjengelige.

VILLEDENDE MARKEDSFØRING?
Nå har FIVH fulgt opp at «hagejorda» fra 
hagesentrene hovedsakelig består av  torv. 
De har klaget bransjen inn til Forbrukerrådet 
for brudd på markedsføringsloven, siden 
de mener det er villedende markedsføring 
å kalle dette produktet jord. FIVH ber 
Forbrukerombudet vurdere om et produkt 
som bidrar til å ødelegge natur lovlig kan 
markedsføres som ”grønt og naturlig”. I følge 
FIVH er det å unnlate å opplyse om klima- og 
miljøkonsekvensene av torvuttak å utelate 
vesentlige opplysninger om produktene.

– TORV ER IKKE JORD!
Nettopp disse utfordringene er det 
prosjektet ”God Jord” tar sikte på å gjøre 
noe med. Prosjektleder Jens Måge sier til 
Kretsløpet at torva i den såkalte jorda du 
kjøper på hagesentrene ofte er fordekt 
på innholdsfortegnelsen som sphagnum. 
 – Torv er et fossilt materiale som er med på 
å ødelegge den verdifulle myra. Den gode 
nyheten er at det finnes gode alternativ; 
god kompost som gir god jord og sunne 
planter. Avfallsbransjen bør nå kjenne sin 

besøkelsestid; det finnes et marked der ute 
for miljøvennlig kvalitetsjord fra kompost.

AVFALLSBRANSJEN TAR 
UTFORDRINGEN
Direktør Nancy Strand er tydelig når hun 
snakker om potensialet i kompostjord som 
produkt fra avfallsselskapene: 
 – Medlemsbedriftene våre besitter både 
kompetanse og kapasitet til å utgjøre en 
forskjell, utfordringen inntil nå har vært å 
gjøre forbrukeren oppmerksom på dette, og 
samtidig kreves det at varene blir enklere 
tilgjengelige. Økt gjenvinning i form av 
kompostering av hage- og matavfall er 
kjempeviktig når vi tenker sirkulær økonomi, 
og det er med på å dokumentere at 
avfallsbransjen er seg sitt ansvar bevisst, 
poengterer Strand.

SPENNENDE SAMARBEID
Nancy Strand understreker at det er 

spennende for Avfall Norge å samarbeide 
bredt som i dette prosjektet. FIVH bidrar med 
kartlegging og forbrukerkampanje, Sabima 
med faglige råd om myr og torvuttak. I tillegg 
er de store jordprodusentene Lindum og Høst 
sammen med flere andre av Avfall Norges 
medlemmer med i prosjektet og jobber med 
produktutvikling og bransjestandarder.    
– Men vi har plass til flere deltakere i 
prosjektet, her er det mye å hente både 
for deltakerne og bransjen, både i form av 
næringsutvikling og samfunnsansvar. Dette 
er Bioøkonomi i praksis, oppsummerer  Nancy 
Strand.  

Direktør Nancy Strand i Avfall Norge er glad for god 
oppslutning om prosjektet God Jord, men understreker 
at det er rom for flere deltakere.
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På spørsmål om hvorfor det ikke 
kan undertegnes en forpliktende 
avtale med en gang får vi vite at 
det først trengs bedre statistikk 
om matsvinnet i alle deler av 
kjeden og hos forbrukerne. Tallet 
46 kg pr innbygger har jo vært 
den gjeldende sannhet ganske 
lenge nå. Årsakene til matsvinn, 
reduksjonspotensialet og mulige 
tiltak må også kartlegges bedre. 
For å få til dette må utvikles indi-
katorer for matsvinn og etableres 
gode rapporteringsrutiner, og 
dette skal man ifølge intensjons-

avtalen arbeide med fram til en 
forpliktende avtale etter planen 
skal kunne undertegnes «innen 
sommeren 2016».

De tre frammøtte statsrådene 
la alle vekt på hvor viktig det var 
å få bukt med dette samfunns-
problemet. – Det er et ti ganger 
mer effektivt klimatiltak å hindre 
at matavfallet oppstår enn å 
produsere biogass av det, sa 
Klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft. Og hun mente å ha 
blitt bedre til å feie for egen 
dør: – Når 15-åringen står ved 

kjøleskapet og spør hvilken dato 
det er svarer jeg at det skal han 
bare gi blaffen i, melka er god 
som ny, sa hun. 

Gaute Lenvik er direktør i NHO 
Mat og Landbruk og styre-
leder i det relativt ny  start ede 
selskapet Matvett as. Han 

konstaterte at det kastes mat 
for 18 milliarder kroner hvert år 
i Norge. – En ansvarlig bransje 
ikke kan forholde seg likegyldig 
til det. Vi trenger et forpliktende 
samarbeid for å redusere dette 
samfunnsproblemet, sa han.

Sammen mot matsvinn

Direktør i NHO Mat og Landbruk Gaute Lenvik, Klima og miljøminister Tine Sund
toft, Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Barne, likestillings og inkluderingsminis
ter Solveig Horne er klare til å undertegne intensjonsavtalen mot Matsvinn.

Hele fem statsråder, næringsmiddelindustrien, 
dagligvarehandelen samt bøndenes og fiskeri
næringens organisasjoner undertegnet i mai en 
«Intensjonsavtale om reduksjon i matsvinn». 
Denne skal etter hvert erstattes av en forplikt
ende avtale med konkrete mål, heter det.

Av Johs. Bjørndal
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Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg 
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com

Opplev utviklingen
Materialhåndteringsmaskiner fra Liebherr
• Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet
• Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet
• Egen produserte komponenter med 

høy kvalitet
• Ergonomisk og oversiktlig arbeids-

plass som sikrer høy produktivitet

www.liebherr.no

Kontaktperson anlegg
Håkan Nyhaugen:  
467 87 900

Kontaktperson industri 
Sigbjørn Gaasø: 
920 56 518



Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

MATERIALHANDTERER

Sennebogen materialhandterer kjennetegnes ved kvalitet, servicevennlighet og høy førerkomfort. MaXcab 
førerhuset tilbyr en komfortabel og sikker arbeidsplass, med store vindusflater for god sikt, automatisk 
klimaanlegg og meget lavt støynivå. Som ekstra utstyr finnes mange ulike løsninger som gjør det enklere for 
deg å velge riktig maskin for jobben. Den daglige servicen kan enkelt utføres fra bakkenivå. Maskinene er 
meget driftssikre, og med støtte fra landets best utbygde serviceappartat har du trygghet for at maskinen 
gjør jobben til enhver tid. Ta kontakt for informasjon og prøvekjøring.

TOPP KVALITET OG HØY YTELSE



MØT OSS PÅ 
AVFALLS-
KONFERANSEN 
 STAND B 4

Det har vært et langt svanger-
skap for denne løsningen, faktisk 
har det vært planer for å bli kvitt 
den papirbaserte løsningen hele 
dette årtusenet. Og Syversen 
forklarte at det fort kunne blitt 
nok en forsinkelse.  – Vi har hatt 
en intern diskusjon på nettsidas 
visuelle profil. Men heldigvis 
landet vi på at lanseringen måtte 
skje nå, så får ny lay-out komme 
senere, sa hun.

Dermed kan daglig leder i 
bedrifter som genererer farlig 
avfall nå gå inn på Altinn og 
tildele rollen energi, miljø og klima 
til en administrator. Denne kan 
så kan gå inn på administrasjons-
modulen i avfallsdeklarering.no å 
registrere sluttbrukere, altså de 
som i praksis skal bruke systemet. 
Dette finnes det veiledning for i 
systemet.

KAN FORTSATT HJELPE 
KUNDENE
Det har hittil vært ganske vanlig 
at innsamlere og mottakere av 
farlig avfall har ordnet alt papirar-
beidet for sine kunder. Dette blir 
det fortsatt adgang til, systemet 
gir mulighet for å tildele fullmakt 
til et godkjent avfallsmottak, uten 
at dette fratar avfallsprodusenten 
ansvaret for en forsvarlig behand-
ling av det farlige avfallet. 

Alle godkjente avfallsmottak av 
farlig avfall skal være registrert 
i systemet og kan søkes fram på 
nettstedet. Og når et elektronisk 
deklarasjonsskjema sendes til 
det valgte avfallsmottaket, som 
kan lese disse når de mottas. 
Om det da viser seg at avfallet 
ikke stemmer overens med det 

deklarerte, kan mottaket gå inn 
og endre i deklarasjonen. Dette 
registreres da som et avvik, som 
avfallsprodusenten har syv dager 
til å reagere på. 

– ENKELT OG LOGISK
 Dordi Snefjellå fra Østbø as har 
vært en av prøvekaninene under 
utviklingen av nettløsningen. Hun 
var relativt positiv og karakteri-
serte programmet som enkelt å 
finne fram i og logisk oppbygd. 
– Og når du har fylt ut skjemaet 
en gang med riktig mottaker og 
avfallskoder er det veldig enkelt 
senere, da kan man bare korrigere 
mengden, sa hun.  

Miljødirektoratet vektlegger 
da også i sin informasjon at den 
nye ordningen skal bli enklere 
og billig ere for næringslivet enn 
dagens papirløsning, som gene-
rerer rundt 200 000 skjemaer i 
året. 

Elektronisk 
deklarering er 
sjøsatt
Prosjektleder Trude Syversen fra Miljødirektoratet 
var tydelig lettet over å kunne fortelle deltagerne 
på seminaret for farlig avfallsaktører 7. mai at 
nettløsningen avfallsdeklarering.no nå var klar til 
å tas i bruk.          Av Johs. Bjørndal

Trude Syversen fra Miljødirektoratet 
er glad for endelig å kunne meddele at 
den elektroniske deklareringen av farlig 
avfall endelig er oppe og går.

NYHETER
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Ny veie- og betalingsløsning 
for gjenvinningsstasjoner 
presenteres på 
Avfallskonferansen 
9. - 11. juni på Romerike

T:70 19 80 80   www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

NYHETER

Som noen vil huske hudflettet 
miljødirektør Ellen Hambro 
bransjen på Farlig avfall-
konferansen i 2010, etter 
at det årets tilsynsaksjon 
avdekket avvik hos hele 80% av 
virksomhetene som håndterer 
farlig avfall. Hun var noe mildere 
stemt på jubileumskonferansen 
i 2012, og inviterte seg selv 
tilbake i 2015, "etter en 
kontrollaksjon der absolutt 
alt er på stell", som hun sa. 
Men de foreløpige resultatene 
Sundt Skålevåg la fram på 
bransjeseminaret 7. mai tyder på 
at det vil vanke en ny bøtte kjeft 

fra Miljødirektøren når bransjen 
igjen samles til konferanse på 
Hamar i september. 

LANG LISTE
– Vi har planlagt 36 tilsyn i 
Miljødirektoratets regi, det 
er flere enn noen gang. 
Det dreier seg både om 
uanmeldte inspeksjoner og 
såkalte konsernrevisjoner, 
fortalte Sundt Skålevåg. 
Etter at drøyt en tredjedel av 
disse er gjennomført må hun 
konstatere at listen over avvik 
er like omfattende som tidligere: 
Avvikene ble ikke tallfestet, men 

det dreier seg om manglende 
finansiell sikkerhet, mangel på 
kompetanse, ulovlig eksport, 
mangelfull rapportering, levering 
til anlegg uten godkjennelse, 
manglende måleprogram og 
risikovurdering, og ikke minst 
mangelfull eller ulovlig lagring. 
 – Mange av avvik ene er alvorlige 
Og uforsvarlig lagring begynner 
vi virkelig å bli grundig lei av, sa 
Sundt Skålevåg.

HÅPER PÅ FORBEDRING
– Vi har nesten 2/3 av tilsynene 
foran oss og nå trenger vi virkelig 
å se en forbedring, sa hun. Og for 
å hjelpe til med den ga hun de 
tilstedeværende en del tips:  
– Ta fram tillatelsen og se hva 
som faktisk kreves. Vi opplever 
stadig at de ansvarlige på 
anlegget ikke kjenner innholdet 
i sin egen tillatelse. Det er ikke 
moro å oppleve at driftsleder 
får hetta når vi kommer på 
uanmeldt inspeksjon. Sjekk også 
kontrollrapportene fra forrige 
gang. Vi ser alvorlig på gjentatte 
avvik, som skulle være helt 
unødvendige. Rett opp brudd 
så raskt som mulig og ikke vær 
redde for å ta kontakt med 

saksbehandler dersom noe er 
uklart, sa Sundt Skålevåg, som 
ikke la skjul på at hun gjerne vil 
viderebringe sjefen noe mer 
oppløftende resultater enn de 
som har avtegnet seg så langt. 

– Fortsatt mange avvik
Miljødirektoratet gjennomfører i år den mest omfattende tilsynsaksjonen noensinne hos 
 behandlere av farlig avfall. Etter de første 14 tilsynene konstaterer sjefingeniør Hilde Sundt 
Skålevåg i Tilsynsavdelingen at de dessverre finner like mange alvorlige avvik som under 
tidligere aksjoner.          Av Johs. Bjørndal

Plansjene som ble vist fram hadde et svært tydelig budskap. “
…uforsvarlig lag
ring begynner vi 
virkelig å bli lei av.

Sjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg 
i Miljødirektoratet hadde ikke mye posi
tivt å rapportere fra årets tilsynsaksjon 
så langt.

Eksempler på funn

 Mangel på finansiell sikkerhet
 Mangelfull kompetanse 
 Ulovlig eksport – dokumentfeil!
 Unøyaktig rapportering til Miljødirektoratet
 Mangelfull lagring
 Deklarering av farlig avfall
 Levering til godkjent mottak
 Fare for utslipp av overflatevann
 Mangler i måleprogram
 Risikovurdering
 For mye farlig avfall på lager
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FARLIG AVFALL

– Vi søkte om tillatelse til dette 
fordi vi ser at avfallsmengden 
som defineres som farlig 
avfall øker raskt. Videre er det 
vanskelig logistikk og lang 
transport for dette avfallet, vi 
ønsker derfor å bidra med lokal 

behandlingskapasitet for noen 
fraksjoner, sa rådgiver Øyvind 
Underdahl Holm i BIR Avfall s-
energi på Avfall Norges seminar 
om farlig avfall i april. 

I alt ble 83 tonn av de 
aktuelle fraksjonene forbrent. 

Dette ble gjort slik at man tok 
inn en kontainer av hver av de 
fire avfallstypene hver dag i 
tre dager, for øvrig behandlet 
anlegget avfall som vanlig.   
På forhånd var både røykgass, 
spillvann og slagg analysert 
for alle stofftyper slik at man 
hadde såkalte nullprøver, som ble 
sammenlignet med tilsvarende 
prøver etter innblandingen av 
farlig avfallsfraksjonene.  
– Resultatene viser kort sagt 
at det var liten forskjell mellom 
nullprøve og innblandingstest, 
vi fant en svak økning av 
en type bromert 
flammehemmer 
og mellomkjedete 
klorparafiner, men 
destruksjons-
effektiviteten ble 
beregnet til mer enn 
99,9% for begge 

disse gruppene. For ftalater var 
det ingen økning så her er det 
trygt å anta 100% destruksjon. 
Vi fant heller ingen særlig økning 
av krom, kobber eller arsen i 
bunnasken etter brenning av 
trykkimpregnert trevirke, fortalte 
Underdahl Holm. 

Av erfaringer ellers nevnte han 
at innblanding av gulvbelegg må 
gjøres med forsiktighet på grunn 
av høyt klorinnhold. Mottak og 
innlasting av hele klorparafinvin-
duer på pall hadde gått greit. De 
ble knust av grabben i mottaks-
bunkersen, men glasset skapte 

ikke problemer. – Det skal gjen-
nomføres et nytt, tilsvarende 
forsøk i juni, slik at vi får et litt 
bredere materiale, avsluttet 

Øyvind Underdahl Holm. 

Vellykket prøvebrenning av 
farlig BA-avfall i Bergen
Ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen er 
det foretatt prøvebrenning av BAavfall 
med innhold av bromerte flammehemmere, 
 klorparafiner og ftalater samt impregnert 
 trevirke. Resultatene så langt viser full 
 destruksjon av de organiske farlige stoffene 
og knapt målbar økning av farlige stoffer i 
røykgassen og slagget.

Av Johs. Bjørndal

Første prøvebrenning nov 14

Br.fl.hemmere Ftalater Klorparafiner
Kontainere med farlig BAavfall på vei til forbrenning i BIRs anlegg i Rådalen.

Rådgiver Øyvind Underdahl Holm i BIR Avfallsenergi sier resultatene tyder 
på at fraksjonene som ble testet kan blandes med det øvrige avfallet og 
brennes i «vanlige» avfallsforbrenningsanlegg uten problemer.
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PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

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 vinduer 
kan skade arvestoffet hos dyr.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 
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– Hos oss er det ikke kjendiser 
som er tilstede kun på grunn 
av sin trynefaktor. Vi tilbyr 
heller ikke underholdning som 
helst hører hjemme på lørdags-
kvelden. Vår ambisjon har alltid 
vært å bidra til at deltakerne 
får et betydelig faglig løft, sier 
Broen. Han er styreleder i Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA) 
som sammen med COWI arrang-
erer Farlig avfallskonferansen.

PROGRAM PREGET AV 
AKTØRENES HVERDAG
Farlig avfall 2015 er lagt til 
Hamar, 17. og 18. september. 
Årets program er preget av 
den situasjonen mange i farlig 
avfallsbransjen føler på kroppen 
daglig: Utfordringer ved dekla-
rering, avvikssituasjonen som 
framstår uforbederlig, en fremtid 
hvor kravet til kompetanse er 
økende, nye komplekse avfalls-
typer med "coctail effekter", 
behov for nytenkning og innova-
sjon, utvikling av nye fragmen-
terings-/behandlingsløsninger 
for å sikre materialgjenvinning 
– og ikke minst: Hvilken utvikling 
legger egentlig myndighetene 
til rette for når det gjelder farlig 
avfallsmengder og behandling 
av dem i årene framover?  – Farlig 
avfallskonferansen har etablert 
seg som et samlingspunkt for 
hele bransjen. De siste årene 
har også myndighetene vært til 
stede i sterkere grad. Derved er 
denne konferansen blitt et viktig 
forum for dialog og gjensidig 
forståelse, mener Broen. 

VEKKER OPPSIKT 
UTENFOR NORGE
– I fjor nærmet vi oss 400 
deltagere. Dette er fantastisk 
og vekker oppsikt utover Norges 

grenser. Farlig avfall er tross alt 
en nisje i avfallsområdet, selv 
om denne nisjen er kompleks, 
utfordrende og krever høy grad 
av profesjonalitet. Vår ambisjon 
med konferansen er faktisk ikke 
å bli større for enhver pris. Vi 
ønsker ikke å miste den intimi-
teten og de kontaktmulighetene 
denne konferansen gir deltak-
erne. Vi skal ikke bli så store at 
deltakerne ikke finner hverandre, 
og derved mister muligheten 
til å pleie gamle og knytte nye 
faglige bånd, fastslår Broen.

DUKET FOR DISKUSJONER 
Det er fylkesmann Sigbjørn 
Johnsen som vil åpne Farlig 
avfallskonferansen på Hamar. 
Med sin lune stil vil han nok 
stå i skarp kontrast til neste 
foredragsholder, nemlig direktør 
Ellen Hambro fra Miljødirekto-
ratet. inviterte seg selv tilbake i 
2015, «etter en kontrollaksjon 
der absolutt alt er på stell», 
som hun sa.  Foreløpig tyder lite 
på at det er situasjonen, men 
spennende blir det likevel å høre 
den konfrontasjon konferan-
seprogrammet legget opp til 
mellom bransjen og kontrollmyn-
digheten. 

Nyvalgt styreleder Bjørn Roger 
Broen i NFFA håper mange vil finne 
veien til konferanse på Hamar i 
september. 

– Farlig avfall 2015 
 – konferansen med 
høyest nytteverdi
Det er mange konferanser innen avfalls og gjen
vinningssektoren. Farlig avfallskonferansen – som 
i år arrangeres  28. året på rad – vil fortsatt være 
konferansen med høyest nytteverdi av dem alle, 
sier Bjørn Roger Broen, nyvalgt styreleder i NFFA.                      
Av Roar Hansen



DEBATT

Det «grønne skiftet» er høyt 
oppe på agendaen hos alle 
politiske partier. Visjonen er klar, 
veien er ikke like klart definert. 
Det må tas veivalg og det er 
hindringer på veien. Avfall Norge 
skal være en konstruktiv bidrags-
yter i denne debatten, og tydelig 
vise at avfalls- og gjenvinnings-
bransjen er en del av løsningen.

Fram mot 2050 vil verdens 
befolkning øke fra sju til ni 
milliarder mennesker. Allerede 
i dag overforbruker vi naturens 
ressurser. Behovet for mat, 

energi og materialer vil øke 
kraftig i årene som kommer. 
Samtidig er befolkningsvekst og 
økonomisk vekst av de viktigste 
strukturelle årsakene til økt 
generering av avfall. I Norge 
har avfallsmengdene siden 
1995 vokst omtrent i takt med 
økonomien og befolkningen for 
øvrig. SSBs framskrivinger mot 
2020 viser at avfallsmengdene 
vil fortsette å øke. 

I fjor sommer lanserte 
EU-kommisjonen en tiltaks-
pakke med forslag til tiltak for 

innføring av en ny «sirkulær 
økonomi». Den sirkulære 
økonomien skal stimulere til en 
ny bærekraftig økonomisk vekst, 
en bedre forvaltning av naturres-
sursene og reduserte utslipp av 
klimagasser. EU-kommisjonen ser 
for seg at et initiativ for grønne 
jobber kan gi opp mot 400.000 
nye arbeidsplasser i Europa. 

En grunnleggende forut-
setning for å lykkes med det 
grønne skiftet er en overgang 
fra dagens lineære verdikjeder 
til sirkulære verdikjeder med mer 
gjenbruk og mer utsortering og 
gjenvinning av verdifulle mate-
rialer i avfallet. Samtidig må det 
legges mer vekt på ressurseffek-
tivitet og avfallsreduksjon, i tråd 
med avfallshierarkiet. Knapphet 
på jomfruelige råvarer og 
stigende råvarepriser vil være en 
utfordring for europeisk industri. 
I en ny sirkulær økonomi vil 
avfalls- og gjenvinningsbransjen 
måtte få en mer sentral rolle som 
råvareprodusent til industrien. 
I framtiden må vi derfor mate-
rialgjenvinne mer av avfallet til 
nye råvarer. Og gjenvinning må 
inn på tegnebrettet enten det er 
snakk om produktutvikling eller 
byplanlegging.

Det er nødvendig med klare 
mål og virkemidler for utsorter ing 

og behandling av matavfall 
og næringsavfall og sterkere 
samhandling i alle leddene i 
verdikjeden. Samtidig må vi få 
bedre kontroll med farlig avfall 
og miljøgifter, og vi trenger 
sterk ere tiltak mot forsøpling, 
ikke minst marin forsøpling.  

En viktig sak for Avfall Norge 
er utnyttelse av avfall og slam 
til biogjødsel og biogass, og vi 
vil arbeide for flere konkrete 
virkemidler for å utnytte dette 
potensialet.  Vi trenger ytter-
lig ere satsing på gjenvinning av 
plastavfall, bygg- og anleggsav-
fall, tekstilavfall og elektronisk 
avfall.

Avfall Norge vil arbeide for nye 
retningslinjer for produsentan-
svaret, et viktig virkemiddel for 
å få til økt avfallsforebygging, 
gjenbruk og materialgjenvinning.  
Avfall Norge skal jobbe for økt 
kretsløpsbasert ressursutnyt-
telse, med bedre forvaltning av 
naturressursene og reduserte 
belastninger på miljøet. Bruk av 
sekundære råvarer er en sentral 
del av den sirkulære økonomien 
og stimulerer til bærekraftig 
verdiskaping. Avfall bør bidra til 
nasjonal verdiskaping der det er 
forutsetninger for det.

Avfall – framtidens råvarer
Vi står foran et «grønt skifte» i økonomien. 
Fra en «fossil økonomi», der vekst og vel
stand er basert på ikkefornybare ressurser, 
til en ny fornybar økonomi og «grønn vekst». 
Det grønne skiftet vil innebære omstilling i 
alle næringer. Også i avfalls og gjenvinnings
bransjen. 

Av Nancy Strand, direktør Avfall Norge

Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, vil ha klarere mål og virkemidler 
for å fremme mer gjenvinning og en bedre ressursutnyttelse av avfallet. 
Foto Line Venn.
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Avfall har gått fra å være søppel 
som samfunnet ønsker å kvitte 
seg med, til å representere en 
ressurs med økonomisk verdi, på 
lik linje med naturressurser. Avfall 
som tidligere gikk til deponi bear-
beides i dag til industrielt råstoff 
eller foredlet avfallsbrensel. 

Ressursutnyttelse av avfall 
gir verdiskapning, arbeidsplasser 
og miljøgevinst på kjøpet. Bruk 
av avfallsbasert råstoff gjør at 
industrien bruker færre ressurser 
og mindre energi enn ved bruk 
av nytt råstoff.  Med et slikt 
utgangspunkt er det klart at 
riften om avfall er stor. Da er det 
helt nødvendig at denne kampen 
foregår på like vilkår. 

KOMMUNALT SAMRØRE
Vi opplever et betydelig innslag 
av rolleblanding og samrøre 
mellom monopoloppgaver og 
kommersiell forretningsdrift 
i kommunale avfallsbedrifter. 
Flere kommuner tildeler monopol 
på håndtering av hushold-
ningsavfall til selskaper de selv 
eier. Samtidig tilbyr de samme 
selskap ene kommersielle avfall-
stjenester i konkurranse med 
private bedrifter. Dette er uheldig 
av en rekke grunner.

For det første stenges private 
gjenvinningsbedrifter ute fra 

viktige markeder. Det er altså 
stor fare for at lokalpolitikerne 
slår beina under det private 
næringslivet i kommunen. 

For det andre vet ikke 
kommunen om de betaler for 
mye for avfallstjenestene, fordi 
de ikke har innhentet flere tilbud. 
For det tredje er det stor risiko 
for at innbyggerne vil subsidiere 
kommunenes kommersielle 
virksomhet når selskapene driver 
med begge deler.

For det fjerde fører kunstig lav 
investeringsrisiko for kommunale 
avfallsselskap til oppføring av 
overdimensjonerte avfallsan-
legg som det ikke er økonomisk 
grunnlag for. Kommunenes 
investeringsgalskap kan lett føre 
til mindre privat investeringsvilje i 
disse markedene.

FRA AVFALL TIL RESSURS
Utviklingen fra avfall til ressurs 
har vært avhengig av et inter-
nasjonalt marked og at det er 
etterspørsel etter råstoff som er 
videreforedlet av avfall. Det er 
et globalt marked for metaller, 
returpapir og plast. For trevirke, 
flis og gjenvunnet avfallsbrensel 
har vi i dag et nordisk marked. 
Markedet sørger for at foredlet 
avfallsbrensel går til de anleg-
gene som utnytter avfallet best 

og er mest effektive. For å fort-
sette den positive utviklingen, 
der avfall utnyttes som ressurs, 
trengs det likvide markeder, ikke 
regionale avfallsmonopol.

For eksempel viser flere 
analyser et positivt klimaregn-
skap ved eksport av restavfall 
til svenske forbrenningsanlegg. 
Dette kan skyldes høyere energi-
utnyttelsesgrad i svenske anlegg 
og bruk av returtransport. Dette 
er altså en kostnadseffektiv 
og miljømessig god 
løsning. For oss er det 
åpenbart at bruk av et 
felles marked gir mest 
miljø for pengene.

ET SUNT 
AVFALLSMARKED
Økt satsing på gjen-
vinning er både god 
nærings- og miljøpoli-
tikk. Rammebetingelser 
som legger til rette for 
næringsutvikling innen 
gjenvinning, effektive 
avfallsløsninger, og 
rettferdig konkurranse 
bør derfor være av 
interesse, for lokale og 
sentrale myndigheter. 

Vi mener dagens rolleblanding 
bør resultere i en «våroppryd-
ning» i flere kommuner. At det 

skal være en kommunal oppgave 
å ta opp lån og investere risiko-
kapital for gå i konkurranse med 
privat næringsliv om avfall fra 
varehandelen, bygg og anlegg, 
bergindustrien og, til og med, 
offshoresektoren, vitner om 
stormannsgalskap og grenser til 
det absurde.

Kampen om avfallet

Gunnar Grini er bransjesjef for gjenvin
ning i Norsk Industri. Han er svært lite 
fornøyd med at kommunene tildeler 
enerett for kommunalt næringsavfall til 
sitt eget avfallsselskap.

Avfall har blitt en ressurs og kampen om ressursene hardner til. Vi krever like 
vilkår og slutt på rolleblanding.

Av Gunnar Grini, Norsk Industri
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Avfallsbransjen står klar til å ta imot radioer fram mot 
slukking av FMnettet i 2017. Marianne Holen, daglig 

leder i LOOP og Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i 
Digitalradio Norge. 

DIGITALISERING AV RADIOEN 
Oppgradering av radio
Ved bruk av et adapter kan du motta DAB+ radio på FM-radioen din. Dette gjelder også bilradioer. 

Gjenvinning av radioer
Om lag 93 prosent av materialene i radioen kan gjenvinnes. Lyd- og billedutstyr utenom TVer 
utgjorde 3,8 prosent av alt elektronisk og elektrisk avfall som ble levert til retur i 2014. Gruppen 
omfatter produkter som kameraer, cd- og dvd-spillere og stereoanlegg, og utgjorde 5500 tonn av 
totalt 145 600 tonn EE-avfall. 

Radioen digitaliseres
Norge er i en omlegging fra analog til digital radio for alle riksdekkende kanaler og enkelte lokalka-
naler. Med digital radio utvides radiotilbudet i hele Norge. Mer enn 90 prosent av befolkningen kan 
nå høre 22 riksdekkende radiokanaler. Det er god DAB-dekning over hele landet. 

Utlandet
Det er i dag DAB-sendinger over store deler av Europa og mange land har begynt overgangen 
fra analoge til heldigitale sendinger. Storbritannia, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike, Sverige 
og Danmark er i gang med omlegging. I mange andre land pågår utbygging av sendernett med 
DAB-teknologi.  

Digitalradio i tall
• Digitalradioundersøkelsen, TNS Gallup punktmåling 2015:
• 56 prosent av radiolytterne bruker digital radio hver dag
• 44 prosent av lytterne hører kun via FM-radio hver dag
• 55 prosent av alle norske husstander har minst en DAB-radio. 
• Det er 2,1 millioner DAB-radioer i Norge.
• 20 prosent av personbilene er i dag utstyrt med en DAB-radio
NRK har minst 99,5 prosent befolkningsdekning på DAB, kommersiell radio har 92,8 prosent. 
Omtrent 50 prosent av befolkningen har i tillegg et lokalradiotilbud på DAB.

LOOP og selskapet Digitalradio Norge har 
inngått et informasjonssamarbeid for å sikre 
oppgradering og gjenvinning av radioappa-
rater i hele landet i tiden fram mot FM- 
slukking.

– Det er viktig at folk får god informasjon 
om radioapparatene der de bor. Gjennom 
samarbeidet vil både kommuner, renovasjons-
selskaper og retur- og gjenvinningsbransjen 
motta og videreformidle informasjon om 
hvordan man kan oppgradere, eller gjenvinne 
FM-radioer, sier Marianne Holen, daglig leder 
i LOOP.

MANGE RADIOER ER BERØRT
Radioene står overfor en modernisering både 
i Norge og Europa, og de nasjonale FM- 
nettene i Norge vil slukkes i løpet av 2017, 
først ut er Nordland der slukkingen skjer 11. 
januar. Ifølge Digitalradioundersøkelsen, en 
undersøkelse som utføres jevnlig for Digital-
radio Norge av TNS Gallup, er 7,9 millioner 
radioapparater i norske husstander berørt av 
overgangen fra FM til DAB. 

– Mange FM-radioer kan oppgraderes slik 
at de er i stand til å ta imot digitale radiosig-
naler. Men vi vil nok se en større utskifting av 
radioapparater enn tidligere i tiden fram-
over, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i 
Digitalradio Norge. Det er viktig at de gamle 
radioene ikke blir stående og støve ned, men 
at de blir levert til gjenvinning. 

IKKE NOE SØPPELBERG
Radioer utgjorde i 2014 en liten andel av 
alt elektronisk og elektrisk avfall som ble 
levert til returselskapene. Marianne Holen 

avkrefter myten om at radioene vil bli et 
søppelberg. – Tvert imot, ved å levere inn de 
gamle radioene til gjenvinning tar vi vare på 
ressursene i radioene, og sikrer at avfallet blir 
håndtert på en forsvarlig måte. På den måten 
kan de brukes som råstoff i produksjon av nye 
produkter, sier Holen.

– Gamle radioer kan enkelt leveres til 
gjenvinning. Ta med radioen til en butikk 
som selger radioer! Alle butikker som selger 
radioer har forpliktet seg til å ta imot gamle 
apparater, sier Holen. Du kan også levere 
radioen på din kommunale gjenvinnings-
stasjon.

Fra radio til ny råvare

EE-AVFALL

Norsk radio digitaliseres, noe 
som betyr flere kanaler og mer 
innhold over hele landet.  
Men det vil også bety at nesten 
åtte millioner radioapparater 
må skiftes ut eller oppgraderes 
innen 2017. Da er det godt 
å vite at minst 93 prosent 
av materialene i en radio kan 
gjenvinnes og bli til noe nytt. 

Av Hildegunn Iversen, LOOP
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VASKEANLEGG FOR AVFALLSBEHOLDERE  
ALLE STØRRELSER FRA 80 – 1100 LITER (i hh til EN 840, 1-6)

 Vasketid fra 45 sek. pr. vask     Vasketid fra  45 sek pr. vask                  Vaskeautomat 
 1 stk. 4-hjulsbeholder per vask           2 stk. 2-hjulsbeholdere pr. vask                 Innvendig- og utvendig vask

                        Automatisk i lukket kabin
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• JEVN OG GOD VASKEKVALITET

• MILJØBESKYTTENDE – REDUSERT VANNFORBRUK

• ENKEL BETJENING – FORBEDRER ARBEIDSMILJØET

• KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Tlf.: +47 916 43 580
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w w w.uno te ch.no

Mange anlegg levert i Norge

- Ta kontakt for referanser!

HAAHJEM® CTC 1208 SD 
– Profesjonell gjenvinningsknuser 
for bunnaske, anoder, slagg og 
kraftig lang-armert betong 

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

KAHRU AS® utvikler og leverer løsninger 
til pukkverks- og gjennvinningsbransjen 
Se mer på: www.haahjem.no
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INNSAMLING

Det var altså 28 av Avfall Norges medlemmer 
som deltok i RBM 2014, mer enn noen gang 
tidligere. Disse representerer rundt halv-
parten av landets befolkning. Kort fortalt er 
RBM en detaljert modell av de syv viktigste 
resultatområdene for et renovasjonsselskap, 
med analyse- og dokumentasjonsmuligheter. 
Disse er gebyrnivå, tjenestestandard, kunde-
tilfredshet, driftseffektivitet, systemeffekti-
vitet, arbeidsmiljø og miljøstandard. 

– Benchmarkingsresultatene blir som 
regel lagt frem for eiere og styre og mange 
benytter analysen som utgangspunkt for å 
stake ut veien videre. Jeg har selv gjennom-
gått 2014-resultatene for 15 styrer og rep.
skap, men mange gjør dette selv ved hjelp av 

det utsendte presentasjonsmaterialet. Flere 
av deltakerne har kommunisert resultatene 
til sine kunder gjennom egne kundeblader og 
lokale media, forteller Eggen. 

– Hvordan er responsen hvis du forteller at 
det står heller dårlig til?

– Jeg har lagt frem både sterke og svake 
resultater, men responsen fra styrende 
organer er alltid positiv. Når resultatet er 
svakt, blir det fokus på forbedringsmulig-
het ene, og når det er sterkt kan ledelsen 
og de ansatte berømmes. Det er vanlig 
at ledelsen får ros for å gi en så klar og 
instruktiv beskrivelse av virksomhetens 
tilstand, muligheter og utfordringer. – Men har det blitt bedre i løpet av disse ti 

årene?
– Ja, det er mitt inntrykk. Nå er det for det 

meste relative målinger vi driver med, men på 
noen områder, som kundetilfredshet, får vi 
fram absolutte tall. Og på dette området står 
det definitivt bedre til enn for ti år siden.

– Er det mulig å jukse?
– Ja, i teorien. Men i arbeidet brukes også 

tall fra mange offentlige kilder, slik at det 
nytter ikke å komme med noe helt annet. 
Men min erfaring er at de som deltar i RBM 
gjør det ut fra et oppriktig ønske om å få 
beskrevet virkeligheten, ikke pynte på den. 
Mange av deltakerne bruker benchmarkings-
modellen til å vurdere alternative løsninger. 
Det er mulig fordi modellen både inneholder 
en detaljert kostnadsmodell og observerte 
sammenhenger mellom kostnader, standard, 
priser og kundetilfredshet. Grunnlaget for 
benchmarkingen er alltid fjorårets virksomhet  
og ved å endre på for eksempel innsamlings-
løsningen regner modellen ut et alternativt 
resultat. Det alternative resultatet sammen-
holdes med benchmarkingsresultatet og 
konsekvensene av endringen kan dermed 
avleses på alle de syv resultatområdene. 

– Dette er jo det nærmeste monopolvirk-
somhet kommer konkurranseutsetting. Men 
RBM er vel mer skånsom enn et fritt marked?

– Tja, det blir jo kalt pseudokonkurranseut-

Han måler monopolene
Erland Staal Eggen har som partner i Energidata Consulting 
benchmarket hundrevis av virksomheter innen kraft og gass
nett i mange land. Nå har han i 10 år utført Renovasjons
benchmarking (RBM) på vegne av Avfall Norge. I fjor besøkte 
han 18 av de 28 renovasjonsvirksomheter som deltok i RBM.

Av Johs. Bjørndal

RENOVASJONSBENCHMARKING 2014:

Hva Systematisk sammenlikning av regionale, offentlige renovasjonsvirk
somheter i 7 prestasjonsdimensjoner og 7 aktiviteter for året 2013. 
Sammenlikningen kan omfatte hele virksomheten eller bare monopo
ldelen

Hvem 28 store og små virksomheter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord 
som betjener til sammen ca 2,6 millioner innbyggere

Hvorfor Dokumentere egne prestasjoner og posisjon på en objektiv, rettferdig 
og forståelig måte for å utvikle strategi, kontrollere fremdrift og sikre 
at eiere, organisasjon og underleverandører trekker i samme retning.

Hvordan Måling av prestasjoner i forhold til øvrige deltakere i dimensjonene 
gebyrnivå, tjenestestandard, kundetilfredshet, driftseffektivitet, sys
temeffektivitet, arbeidsmiljø og miljøstandard. Analyse av sterke og 
svake sider for aktivitetene oppsamlingssystem, innsamling, gjenvin
ningsstasjoner, sentralsortering, sluttbehandling, kundeservice og 
støtte. 

Resultat Sluttrapporten omfatter individuell analyse av prestasjoner, sterke og 
svake sider og utviklingsmuligheter. Alle resultater og forutsetninger 
dokumenteres grafisk med kommentarer og analyser for hver deltaker. 
Sluttrapporten utformes på power pointformat med et sammendrag 
på wordformat for å lette videre arbeid med resultatene internt og et 
forenklet sammendrag og mal for pressemelding for ekstern informas
jon.

Når Renovasjonsbenchmarking utføres annethvert år i perioden mars – au
gust. Testbenchmarking for nye deltakere og forenklet benchmarking 
for de som ønsker årlig resultatmåling utføres utenom den regulære 
benchmarkrunden.

Ansvarlig Avfall Norge er ansvarlig. En referansegruppe nedsatt av deltakerne 
leder modellutvikling og gjennomføring av benchmarkingen, og Ener
gidata Consulting AS  utfører modellutvikling, analyse og rapportering 
og støtter deltakerne.  

Få vet mer om tilstanden i den kommunale renova
sjonsvirksomheten enn Erland Staal Eggen

››

52 |                            | nr 3 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



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

Opplev våre nye renovasjonsbiler!
Steco Miljø introduserer sin nye serie renovasjonspåbygg
Vi lanserer i år vår nye serie renovasjonspåbygg: Et vidt spekter fra små tilbringerbiler
til semitrailere med kapasitet opp til 60 m³.S
Vi har både egne demobiler og biler hos kunder å vise frem!

 » Høy ytelse og kvalitet
 » Miljøvennlig produksjon
 » Elektrisk drift

Ta kontakt for et godt tilbud!

Finansiering
Vi samarbeider med Brage Finans om finansiering.

Steco CRV2000 Nordic Heavy Duty med winch

Steco K6N Semi
46 m³ komprimerende semi-trailer. Kan lastes 
både manuelt og med transportbånd. Elektrisk 
pumpe for stille og miljøvennlig drift på 
anlegget, og dieselmotor for enkel tømming og 
drift på veien.

Steco e-CRV2000 Nordic Heavy Duty
Kraftig industripåbygg med vinsj for tømming 
av combicontainere, og batteripakke elektrisk 
kraftuttak som sørger for miljøvennlig og stille 
energi til påbygget.



Vil du vite mer? 
Møt oss på Avfallskonferansen på stand nr. D15. 
Velkommen innom.

Telefon: 56 90 14 86 
e-post: salg@framweb.no
Les mer på www.varsling24.no

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

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

Varsling24 løser denne utfordringen, både til 
mobil og fasttelefon.

Befolkningsvarsling	 
–	Enkel	og	effektiv	vasling	
på SMS og talemelding. 

Driftstans?

setting. På mange måter er det 
vel så informativt å bli løpende 
sammenlignet med andre som 
holder på med det samme, som å 
få denne informasjonen gjennom 
tapte eller vunne anbud. For 
vurdering av miljøstandard er RBM 
helt klart bedre enn markedet. 
Men samtidig er jo ikke RBM en 
reell konkurranse der utfallet gir 
umiddelbare konsekvenser. 

– Hva med publisering? Krets-
løpet hadde jo gjerne trykket 
rankinglister, både innenfor de 
enkelte resultatområdene og 
totalt?

– Dette er det opp til styrings-
gruppa for tiltaket å vurdere. 
Så langt har man vært redd for 
misbruk av tallene og heller ikke 
ønsket å skremme noen fra å 
delta. Nå er det slik at alle som 
deltar i RBM har skrevet under på 
at de bare skal bruke resultatene 
på en måte som er til gagn for alle 
deltakerne. Det betyr at man bare 
står fritt til å publisere sine egne 
resultater – og sammenligne med 
gjennomsnittet.

– Sier RBM 2014 noe om konkur-
ranseutsetting av tjenestene i 
forhold til egenregi?

 – Blant deltakerne er det noen 
som har konkurranseutsatt samt-
lige primæroppgaver, mens andre 
utfører både innsamling, mottak, 
sortering og mye av sluttbe-
handlingen i egen regi. Vi har ikke 
funnet noen statistisk sammen-
heng mellom graden av konkur-
ranseutsetting og kostnadsef-
fektivitet. Det var svært effektive 
virksomheter både blant de som 
konkurranseutsatte det meste 
og blant de som gjorde nesten 
alt med egne mannskaper. Min 
konklusjon er at det er tidspunkt, 
sted, metode og oppfølging som 
er avgjørende for om man lykkes 
med konkurranseutsetting eller 
ikke.

– Hva med den halvparten av 
renovasjonsselskaper som ikke er 
med i RBM?

– Noen virksomheter har nok 
fortsatt for lite informasjon 
om hvilke fordeler deltakelse 
innebærer; noen overvurderer 
den jobben det er å ta i bruk et 

nytt verktøy og atter andre har 
ikke tradisjoner med denne typen 
målorientert ledelse. Og så er 
det jo en kjensgjerning at mange 
norske renovasjonsvirksomheter 
er små, med en svært operativ 
ledelse som har mer enn nok med 
å drifte virksomheten. Jeg har 
intet belegg for å hevde at noen 
avstår fordi lederne ikke ønsker 
innsyn eller frykter at sammen-
likningen ikke er rettferdig. 

– Hva kreves egentlig for å ta i 
bruk RBM?

– Oppstart av benchmarking er 
både omfattende og krevende. 
Men med aktivt engasjement 
fra ledelsen og opplæring og 
assistanse fra oss er det mulig 
å få godt innsyn i modellen og 
etablere et første utkast til 
inndata på 2-5 dager. En innsats 
på et par ukeverk er nødvendig 
for å få en god forståelse av 
resultatene og hvordan de kan 
benyttes, men det tar mye lengre 
tid å bli fullbefaren. Oppstarten 
kan gå galt, og Avfall Norge anbe-
faler nå nye deltakere å benytte 
eksperthjelp.

– Kort oppsummert, hvorfor bør 
offentlige renovasjonsvirksom-
heter delta i benchmarking?   

–  Slik jeg ser det er det fire 
hovedgrunner:
1. Profesjonell ledelse må være 

målrettet – i en monopol-
virksomhet kan resultatene 
bare måles objektivt gjennom 
benchmarking.

2. Objektiv kjennskap til dagens 
situasjon er nødvendig for at 
ledelsen og organisasjonen 
skal kunne bli enige i om veien 
videre.

3. Rettferdig sammenlikning med 
andre er den eneste mulig-
heten til å gi monopolkundene 
og myndighetene det innsyn 
i virksomheten de bør ha krav 
på.

4. En god matematisk modell av 
virksomheten er nødvendig 
for raskt å kunne identifisere 
og vurdere muligheter og 
begrensninger for videreut-
vikling og til å dokumentere 
effektivitet og rettferdig 
kostnadsfordeling.

INNSAMLING

››
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– Vi har en utfordring ved vårt 
gjenvinningsanlegg på Onsøy. 
En for stor del av glasset som 
kommer hit er så nedknust at det 
ikke kan gjenvinnes, sier Jacob N. 
Smith, direktør for innsamling og 
gjenvinning i Syklus.

– Vi ønsker derfor å fortelle at 
glassemballasjen må håndteres 
forsiktig når man fyller opp 
bilen, og helt frem til leveringen 
på anlegget i Fredrikstad. Hvis 
glasset kommer i for små biter, 
klarer ikke våre maskiner å 
sortere det, og mye går tapt, sier 
Smith.

ENGASJERT AMBASSADØR
Syklus setter nå i gang en 
kampanje rettet mot dem som 
håndterer glassemballasjen, og 
lanseringen skjer under Avfalls-
konferansen. Syklus har fått 
med seg Alex Rosén, som blant 
annet dukker opp i en film laget 
spesielt for sjåførene og ansatte 
ved IKS-ene.

– Alex Rosén har en smittende 
entusiasme og en oppriktig 
interesse for gjenvinning, sier 
markedssjef Gunhild Solberg i 

Syklus. – Han var derfor et 
naturlig valg da vi sammen 
med kommunikasjonsbyrået 
Apeland jaktet på en ambas-
sadør for budskapet vårt. Nå 
håper vi at vi har gjort det 
litt morsommere å høre om 
hvordan man skal behandle 
glasset, sier Solberg.

VIKTIG BUDSKAP
Alex Rosén dukker også opp 
i en film laget for forbrukere, 
hvor man får se hva som 
skjer etter at man har levert 
et syltetøyglass til gjenvin-
ning. Håpet er at IKS-ene 
kan dele den gjennom sine 
kanaler. I tillegg vil Rosén 
sette sitt preg på årets 
Syklus-stand.

Selv om Alex Rosén tuller 
mye foran kamera, tror 
Syklus at alvoret i budskapet 
er beholdt.

– Glass og metall er 
verdifulle råvarer til å skape nye 
ting, så vi ønsker derfor at vi får 
utnyttet mest mulig av det som 
faktisk blir samlet inn. Derfor 
er det viktig at kvaliteten blir 

beholdt helt frem til Onsøy, sier 
markedssjefen.

Filmene med Alex Rosén 
finnes nå også på syklus.no

INNSAMLING

– Ikke knus      
glasset!
Alex Rosén er frontfigur for en ny  kamp anje 
fra Syklus. Hans budskap til IKSene og 
sjåfør ene er at glasset må behandles 
 for siktig, slik at råvarene ikke blir ødelagt  
på veien!

Alex Rosén er frontfiguren for en ny kampanje fra Syklus, laget spesielt til alle 
som håndterer innsamlet glassemballasje. Budskapet er at glasset må behandles 
forsiktig. Foto: Katrine Lunke.
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Maskinleverandør – I industriens tjeneste...

AVFALLSKVERNER

BALLEPRESSER
FOR AVFALL, PAPP, PAPIR

VINDSIKT OG

TRANSPORTØRER

VIBROSIKTER

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



Les om utfordringene vi løser for våre kunder på
www.onsitesecurity.no

SKREDDERSYDD SIKKERHET FOR 
RENOVASJON OG GJENVINNING
Onsite Security® gir sparte kostnader og 
dekker bransjens behov for:

* Områdesikring
* Skallsikring
* Adgangskontroll
* Tidligvarsling brann
* Umiddelbar respons ved avvik

Møt oss på vår stand C-77 på
 Avfallskonferansen 2015
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

9-11. juni Avfallskonferansen 2015 Romerike Avfall Norge, ROAF m.fl. karin.halvorsen@avfallnorge.no

1.september Grunnkurs farlig avfall Scandic Hotel Asker NFFA www.nffa.no

2.-3. september Energiseminar Stavanger Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

17.-18. september Farlig avfall 2015 Hamar NFFA og COWI www.nffa.no

24.-25. september Biologisk avfallsbehandling, 
seminar

Hunderfossen, 
Lillehammer

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14.oktober Kurs om byggavfall Helsfyr COWI Hilde Rau Heien tlf. 97588508

15.oktober Kurs i miljøkartlegging Helsfyr COWI Hilde Rau Heien tlf. 97588508

22. oktober Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

3. november Grunnkurs farlig avfall Scandic Hotel Asker NFFA www.nffa.no

3.-4. november Høstmøtet Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11-12. november Lederforum for kvinner i 
avfalls- og gjenv. bransjen

Ikke bestemt Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no



AUSA Feiemaskin 2m³ 
AUSA Feiemaskin 4m³ 

Importør:

Olav Ingstadsvei 12,  1309 Rud

Tlf. 67 17 19 30 www.ntm.no

NTM komprimator-påbygg på krokramme 

CayVol Krok 22 – 26T
Lavbygget
Bygget på ren kvalitet.

NTM Renovasjonspåbygg, CayVol Krokløft, HST Tilbringer, Ausa feie- og multi-maskiner

ISY PROAKTIV TØMMEPLAN

Mobil applikasjon for bedre kundeservice

MOBIL LØSNING FOR RENOVASJON

- Kundene dine får tilgang til tømmekalender for sin 
   eiendom og kan be om varsel før tømmingen skal skje.
- Det er enkelt å være i dialog med kundene siden  
   avvik og meldinger sendes fra den mobile enheten 
   til kundesenteret for oppfølging.
- App’en kan vise kontaktinformasjon, gjenvin- 
   ningsstasjoner og er integrert med sortere.no.

ISY ProAktiv Tømmeplan er en app som 
lastes ned til brukernes mobile enhet og 
gir tilgang til informasjon om renovasjon.

www.nois.no
Ta kontakt med Frode Hølleland for mer informasjon: 982 55 444 - 
frode.holleland@norconsult.com eller møt oss på Avfallskonferansen



SMÅNYTT

Kaster dobbelt så mye gift
Mobiltelefoner, maling, hårspray, kjøleskap og 
lamper har en ting til felles: De skal alle ende 
opp som farlig avfall. Kombinasjonen av økt 
forbruk og aktivitet i norsk industri har ført 
til at mengden farlig avfall som årlig kastes i 
Norge har skutt i været. Det er en utvikling som 
bekymrer miljøvernere.

– Denne utviklingen kommer ikke av seg selv. 
Det er direkte knyttet til vårt forbruksmønster, 
sier Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona.

I 2000 ble 611.000 tonn farlig avfall kastet i 
Norge. 13 år seinere økte mengden til en fore-
løpig rekord på 1.276.000 tonn. Samtidig som 
produksjonen av miljøgifter er doblet, sendes 
stadig mer av avfallet ut av landet: I 2003 
ble 77.000 tonn eksportert. I 2013 hadde 
mengden økt til 365.000 tonn farlig avfall. Det viser tall fra Statis-
tisk sentralbyrå som fører oversikt over alt avfall som blir registrert 
og sendt til godkjent håndtering. 

Farlig avfall er definert etter forurensingsloven og regnes som 
avfall som «kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på 
mennesker eller dyr».

Bellona mener tallene også viser en positiv utvikling der en større 
del av det farlige avfallet blir registrert, sammenliknet med tidligere.
 – Det er viktig å huske på at vi har kommet veldig langt siden 1980-
tallet. Denne statistikken viser avfall som er registrert, og det betyr 
at stadig mer farlig materiale blir håndtert på en forsvarlig måte, sier 
Brastad.

Klassekampen 15.05

Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Unitech Systems AS.

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

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

unitechsys.no

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

Ulovlig tildeling av enerett i Namdal?
Mange kommuner i Namdal har tildelt sitt eget avfallsselskap MNA 
enerett på behandling av næringsavfall fra kommunale institusjoner og 
virksomheter. Dette kan være lovstridig, mener Norsk Industri. 

Kommunestyrene i Namdal-kommunene behandler denne våren den 
nye selskapsavtalen for Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA), et selskap 
som kommunene selv eier. Sammen med selskapsavtalen, har MNAs 
representantskap anbefalt kommunestyrene å tildele MNA enerett for 
innsamling og behandling av kommunenes næringsavfall. 

Flere kommunestyrer har allerede vedtatt både selskapsavtalen og 
enerettstildelingen, mens andre enda ikke har ferdigbehandlet avtale-
utkastene. – Bare i Nærøy kommune frarådet rådmannen å tildele 
enerett, etter å ha sjekket saken juridisk. Der gikk kommunestyret nesten 
enstemmig imot slik tildeling, forteller Ola Kvaale, distriktssjef i Norsk 
Gjenvinning.

– Vi er forundret over hvordan kommunene forvalter sitt eierskap i 
MNA, når vi ser representantskapets anbefaling til kommunestyrene. 
Ikke nok med at slik tildeling i beste fall er juridisk tvilsom, men dette 
undergraver fri konkurranse og private, profesjonelle gjenvinningsaktører 
i egen region, sier Kvaale sammen med styreleder Ole P Fjær i Container-
service Ottersøy AS i en pressemelding.

Kretsløpet går over til elektronisk fakturering
 På oppfordring fra stadig flere abonnenter tilbyr Kretsløpet nå elektronisk fakturering. 

Orientering om dette er sendt abonnentene direkte. Det tilbys EHF faktura (elektronisk 

handelsformat) eller PDF- faktura sendt til e-postadresse hos abonnenten. De abon-

nenter som ennå ønsker papirfaktura sendt i vanlig post, vil fortsatt kunne få dette.  

Ønsker du faktura tilsendt elektronisk? Husk å melde foretrukket format til faktura@

kretslopet.no 

Ønsker du å bestille et nytt  abonnement? Se egen annonse om 50 % rabatt på 

veiledende pris kr. 800,- ved bestilling av ett års abonnement innen 19. juni!  

Vennlig hilsen Roar Hansen, daglig leder Kretsløpet AS

Olaf Brastad i Bellona 
mener den store øknin
gen også viser at mer 
farlig avfall blir tatt 
forsvarlig hånd om.
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Dumpet søppel i naturreservat for å spare 
120 kroner
Rolf Egil Østerhagen opplever 
flere ganger i året at folk 
kvitter seg med søppel på 
eiendommen hans for å spare 
120 kroner. Torsdag eller 
fredag, mest sannsynlig etter 
mørkets frembrudd, har noen 
vært på ferde langs Brumund-
elva.  
Østerhagen fikk beskjed om 
dumpingen av en forbipasserende på fredag. Noen har satt igjen en 
gammel sofa, hagemøbler og annet rask. Det var også mye glasskår 
rundt de hensatte møblene. – Det er lett tilgjengelig her, øde og lettvint 
å dumpe, sier Østerhagen.  
Åstedet er en vegstubb ved brua over Brumundelva, der det før var et 
grustak. En skogsbilveg hundre meter lenger opp i de bratte bakkene i 
Faråsvegen er også et yndet sted for miljøsyndere. 
– Vi hadde en gang også en som satte fyr på en bil her nede, forteller 
Østerhagen.  
Det aktuelle området er en del av Torsæter naturreservat, som har vært 
fredet siden 1988, og dermed er området underlagt strenge regler.  
Ringsaker Blad gikk igjennom avfallet sammen med Østerhagen, og 
kom frem til at alt utenom sofaen kan leveres gratis på gjenvinnings-
stasjon ene. Ifølge sentralbordet hos HIAS ville det kostet 120 kroner å 
levere den på stasjonen i Brumunddal. 
– Jeg rydder stort sett opp selv, har et visst ansvar for det som grunneier, 
sier Østerhagen,

Ringsaker Blad 19.05

NORSKPRODUSERT DYPOPPSAMLING

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

VI TREFFES 
PÅ STAND 

C-16, 17, 18

Mer verdiskapning 
med færre ressurser

•  Øk konkurranseevnen – gjør en LEAN-analyse

•  Unngå avvik – vi gjennomgår internkontrollrutiner og 
    risikovurderingene

•  Innfør miljøledelse med Miljøfyrtårnmodellen – Norges 
    mest brukte miljøsertifiseringsordning

www.inergeo.com
fg@inergeo.com

tlf: +47 905 79 409
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an lage team i verdensklasse. I et dårlig system kjemper selv de beste forgjeves.

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling! 
Lørdag 9. mai deltok 
over 20 000 frivillige 
personer under den 
nasjonale strandrydde-
dagen. 

– Jeg var selv ute og 
ryddet i Lillesand, og så 
hvor mye søppel som 
kommer fra sjøen. Det 
var veldig oppmunt-
rende å oppleve det 
store folkelige engasjementet for å rydde opp i nærområdene, sier 
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Og dersom du har en god ide til hvordan vi kan rydde opp i marin 
forsøpling? I så fall har Miljødirektoratet penger. I høstens stats-
budsjett ble det satt av 10 millioner kroner til en tilskuddsordning 
for tiltak mot marin forsøpling. Private aktører og statlige, kommu-
nale og fylkeskommunale foretak og bedrifter kan søke støtte til 
gode prosjekter for opprydding og forebygging.

Man kan for eksempel søke midler til transport og innlevering av 
avfall som er ryddet i marine områder, inkludert kasserte fritids-
båter. Tilskuddet kan også omfatte koordinering av slike typer 
prosjekter.

Vi vil gjerne støtte utvikling av innovative metoder for å rydde 
opp, og vi er interessert i informasjonskampanjer og undervisning 
som skal forebygge marin forsøpling i Norge.

Les mer om søkekriteriene på miljodirektoratet.no og send inn 
søknad innen 15. juni 2015.

Miljødirektoratet 15.05

61|                            | nr 3 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Valutakursene spiser opp en svak prisøkning
Både returpapir og metall har hatt en svak prisøkning internasjonalt siden mars, men et 
visst fall både i dollar- og eurokurs sørger for at prisen i norske kroner holder seg stabil.  
Det er inngått en ny avtale mellom Syklus og Avfall Norge som øker prisen på glass- og 
metallemballasje fra 370 til 420 kroner pr tonn.

Fretex gir klær og mennesker nye muligheter.

PAPIR OG PAPP
EUWIDs indeks for april viser at 
prisene i euro har vært relativt 
stabile siste måned. For bølgepapp 
er det en liten oppgang fra rundt 
79,5 € i februar til 82,5 € i april. 
Hvit rotasjon selges for rundt 172 
€ per tonn og for blandet papir er 
gjennomsnittsprisen i april rundt 
120 € per tonn. På grunn av at   
euro har svekket seg noe igjen i 
forhold til NOK ser vi en nedgang i 
de fleste priser i NOK. Bølgepapp er 
den eneste fraksjonene med økning 
i pris, til rundt 700 kr pr tonn, mens 
prisen er 1460 kr pr tonn for hvit 
rotasjon, og 1000 kr pr tonn for 
blandet papir.

 
JERN OG METALL

Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
til dels påvirkes av prisene på 
London Metal Exchange (LME), 
bortsett fra jern som ikke er 
børsnotert. Det har vært en 
positiv prisutvikling på flere 
metaller siden mars. Prisene på 
kobber, bly og sink i dollar har 
steget. Aluminium er den eneste 
som har ikke steget noe siste 
tiden. Prisene på LME 19.mai 
2015 (omregnet til NOK) per 
tonn aluminium er sunket til 
NOK til 13 073 og kobberprisen i 
NOK er også redusert pga lavere 
dollarpris til 46 850. For sink er 
prisen i NOK 16 843 kroner per 
tonn.  For bly er prisen i NOK  
14 463. Skrapjernprisen har 
beveget seg noe opp fra mars og 
er 20.mai på NOK 1125 per tonn.

VÅTORGANISK AVFALL
For matrester som 
brød og bakervarer fra 
næringsmiddelindustri betaler 
miljøfôranleggene rundt 3-400 
kroner per tonn. Prisen på miljøfôr 
ligger på 65-75 % av kraftfôrprisen. 
Det er svært stabile priser innenfor 
dette området.  
Avfall Norge har nylig gjennomført 
en «markedsundersøkelse» 
blant produsenter av jord- og 
kompostprodukter. Her framgår det 
at etterspørselen er økende, men 
at prisene er relativt lave. Kompost 
selges for i snitt 100 kroner pr 
tonn, med variasjon fra mindre enn 
null opp til 300 kroner pr tonn. 
Kompost i småemballasje kan 
oppnå høyere priser. 
Våt biorest fra biogassanlegg har 
gjennomgående negativ verdi, 
i snitt minus 11 kroner pr tonn 
med variasjon fra null til minus 67 
kroner. Tørr biorest har positiv verdi, 
her ligger prisen mellom 0 og 20 
kroner pr tonn. Det understrekes at 
tallene for biorest er basert på et 
ganske lite datagrunnlag. 
 

TREVIRKE
Prisen på brenselsfraksjoner har 
vært stabilt lav lenge og en relativt 
mild og kort vinter har naturlig 
nok ikke endret dette. Det norske 
markedet styres i stor grad av det 
svenske og her er det fortsatt 
rikelig tilgang. Ifølge den ukentlige 
publikasjonen EnergiRapporten 
ligger prisen for pellets levert i bulk 
fortsatt flatt på 29,8 øre pr kWh. 
Det samme gjelder trebriketter, 
der prisen er 20,2 øre pr kWh i fulle 
lass fritt opplastet. Prisen på ren 
flis opplastet terminal er 20 øre pr 
kWh for flis med mindre enn 35% 
fuktighet 18,5 øre pr kWh for flis 
med mer enn 35% fuktighet. Flis 
produsert av hogstavfall (GROT) 
omsettes for 18 øre pr kWh. 
Kvernet returflis av ubehandlet 
trevirke har fortsatt en verdi på 
rundt null på sentrale Østlandet, 
mens denne varen har negativ 
verdi på Vestlandet og i Nord-
Norge. Malt og lakkert trevirke har 
negativ verdi over hele  landet. 
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
Det er et stort markedet for brukte 
tekstiler. I England betales det i 
størrelses orden 3000-4000 kr 
per tonn for innsamlete tekstiler. 
Nordisk avfallsgruppe i Nordisk 
Ministerråd har utarbeidet forslag 
til en felles nordisk strategi for 
økt gjenbruk og gjenvinning av 
tekstiler og tekstilavfall i Norden. 
Dagen forbruk av nye tekstiler er i 
de nordiske land på rundt 350 000 
tonn per år. Det forventes å stige til 
450 000 tonn frem til 2020 ifølge 
avfallsgruppen. Det samles i dag inn 
120 000 tonn tekstiler per år. Det 
foreligger et betydelig potensiale 
for økt innsamling. Les mer på 
Nordisk ministerråds hjemmesider: 
http://www.norden.org/no/aktuelt/
nyheter/nytt-nordisk-initiativ-gamle-
tekstiler-boer-faa-nytt-liv 

PLASTEMBALLASJE
Grønt Punkt Norge som har ansvar 
for innsamling av plastemballasje 
fra husholdningene sier at vi 
forbruker over 92 000 tonn årlig. 
I følge Nordisk ministerråd kastes 
det i Norden rundt 700 000 tonn 
plast i husholdningsavfallet. Nordisk 
ministerråd presenterer derfor 
tre nye veiledninger for hvordan 
landene bedre kan sortere ut og 
håndtere plastforpakninger fra 
husholdningsavfallet. Les mer på 
Nordisk ministerråds hjemmesider 
http://www.norden.org/no/aktuelt/
nyheter/nytt-nordisk-initiativ-
mer-plastavfall-skal-bli-plast-
igjen/?searchterm=plastavfall 

GLASS
Det samles inn 65 000 tonn 
glassemballasje hvert år i Norge. 
Det er nettopp inngått en ny avtale 
mellom Syklus og kommunene, 
der prisen for innsamlet glass- og 
metallemballasje øker fra 370 kroner 
til 420 kroner pr tonn i år, med en 
videre økning til 475 kroner pr tonn 
neste år. Samtidig innføres det en 
godtgjørelse for transportkostnader 
(se side 4). Både innsamlingen og 
utnyttelsen av emballasjeglass 
øker, Både materialet Glasopor 
skumglass anvendes nå til flere 
formål. Glasopor skal nå brukes for 
å hindre jordras over hele landet 
bl.a. i forbindelse med raset på E6 
i Sørkjosen. Resirkulert glass går 
også til Glava hvor det produseres 
isolasjonsmatter. 
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

FORSIKTIG 

GLASS

HANDLE 

WITH CARE

Ta vår quiz 
og 

vinn en syk
kel!

Les mer om glass og kvalitet pa syklus.no

Besøk vår stand på 
Avfallskonferansen!

Se de nye filmene 
med Alex Rosén!


