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Sortering er et 
godt forslag
Prosjektet Rammevilkår 2015, som er etablert av de norske 
avfallsforbrenningsaktørene unntatt Hafslund, tar til orde for at 
det ikke skal bli anledning til å eksportere avfall uten at dette har 
gjennomgått en sortering først (se side 4). Bakgrunnen er naturligvis 
at svenske anlegg importerer norsk avfall til så lave priser at verken 
norske forbrenningsanlegg eller sorteringsanlegg er i stand til å 
konkurrere.

Og selv om svenskenes egen materialgjenvinningsandel fortsatt 
krabber oppover er det liten grunn til å tvile på at prisfallet på 
forbrenning er hovedårsaken til at materialgjenvinningen av 
husholdningsavfall går tilbake her i landet (side 14).

Nå er det naturligvis langt mer stuerent 
å bekymre seg for materialgjenvinningen 
enn avfallstilgangen til eget anlegg, 
derfor er det dette som vektlegges i 
Rammevilkår 2015. Og krav om sortering 
er ikke nødvendigvis noe dårlig forslag. 
Men om man virkelig har ønske om å løfte 
materialgjenvinningen bør et slikt krav ikke 
bare gjelde avfall til eksport, men alt avfall 
til forbrenning, enten det skjer ute eller 
hjemme. 

Bellona, Avfall Norge, Norsk Industri og Naturvernforbundet 
fremmet sammen et forslag om forskriftsfestet utsortering av 
«resirkulerbart avfall» i fjor høst. Ulempen er naturligvis at dette på 
kort sikt vil påføre både husholdninger og næringsliv merkostnader. 
Men om norske myndigheter og politikere virkelig ønsker å styrke 
materialgjenvinningen er dette en vei å gå.

Unyansert
Kretsløpet har tidligere på denne plass gitt konsernsjef Erik 
Osmundsen i Norsk Gjenvinning full støtte for sitt arbeid med å 
rydde opp i kritikkverdige forhold både i og utenfor egen bedrift. 
Ikke minst var det på høy tid å få avviklet det antikvariske 
kontantsalget av metaller, som var som skapt for omsetning av 
tjuvgods. 

Men sommerens framstilling av dette i Aftenposten, der bransjen 
framstilles som totalt gjennomsyret av kriminalitet før denne hvite 
ridderen entret banen, er det ikke dekning for. Langt de fleste som 
arbeider i avfallsbransjen er ordentlige mennesker som verken 
ønsker å berike seg ulovlig eller skade miljøet. Ja, vi har faktisk også 
møtt en god del som fortjener betegnelsen idealister. 
Bildet Osmundsen har bidratt til å skape bør derfor korrigeres.

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgivers.
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…et slikt krav bør 
ikke bare gjelde 
avfall til eksport, 
men alt avfall til 
forbrenning.  
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Den svenske utbyggingen 
av forbrenningskapasitet har 
fortsatt ufortrødent også etter 
at det innenlandske behovet var 
dekket. Dagens overkapasitet 
på 1,6 millioner tonn er nok til 
å ta hånd om alt restavfall fra 
norske husholdninger og mer til. 
I tillegg til importen fra Norge 
har det derfor vokst fram en 
betydelig avfallsimport pr båt, 
ikke minst fra Storbritannia. 
Denne importen er kontroversiell, 
svenske medier har avslørt 
ulovlig innhold i avfallet og 
forsøplingsproblemer har 
med ført at både Malmö 
og Halmstad havn har 
stengt for lossing av avfall. 
Miljøvernminister Åsa 
Romson har også gått ut og 
varslet strengere regler for 
avfallsimport.

– STERKERE SVENSKESUG
Men Torbjørn Leidal i selskapet 
Strategisk Kommunikasjon 
tror dette bare vil gjøre 
etterspørselen etter norsk 
avfall enda større, og føre 
til en ytterligere vekst i det 
Aftenposten i sommer kalte 
«harryhandelen» med avfall. 
Leidal frykter også et videre  
fall i behandlingsprisene, og 
dermed sterkere press på 
materialgjenvinningen. 
– Det er enklere å ha kontroll på 
trailertransport direkte fra norske 
avfallsbesittere enn oversjøisk 
import som foregår via tradere. 
Vi ser nå at gjenvinningsandelen 
for husholdningsavfall faller 
for fjerde år på rad, årsaken 
er naturligvis at prisene på 
forbrenning har blitt så lave 
at materialgjenvinningen ikke 
konkurrerer. Vi ønsker at EU’s 

nærhetsprinsipp skal gjøres 
gjeldende for husholdningsavfall, 
altså at avfallet skal behandles 
så nær kilden som mulig. 

– Dere vil med andre ord 
ha et eksportforbud for 
husholdningsavfall?

– Nei, absolutt ikke! Det finnes 
andre løsninger. En begynnelse 
kunne være å kreve at alt 
avfall som eksporteres burde 
være sortert og behandlet 
etter EUs nærhetsprinsipp, det 
ville hatt umiddelbar effekt på 
gjenvinningsandelen. En klima- 
og miljøvennlig avfallsbehandling 
forutsetter at avfall skal flyttes 
så langt opp i hierarkiet som 
mulig. Men det forutsetter 
lønnsomhet i alle hierarkiets 
trinn, sier Leidal.

VENTER PÅ UTREDNING
Som noen vil vite fikk 
Miljødirektoratet allerede i fjor 
i oppdrag fra Klima-og miljø-
departementet å beskrive og 
vurdere regelverk knyttet til å 
begrense transport av avfall til 
behandling, herunder EUs såkalte 
nærhetsprinsipp, som det heter 
i årets tildelingsbrev. – Dette 
arbeidet skulle vært ferdig 1. mai, 
men fristen har blitt forskjøvet 
flere ganger så utredningen 
foreligger fortsatt ikke, forteller 
Leidal, som ikke vil spekulere i om 
dette er et godt eller dårlig tegn.  

SSB oppgir i avfallsstatistikken 
for 2014 at rundt 160  000  
tonn restavfall fra norske 
husholdninger går til forbrenning 
i Sverige. Torbjørn Leidal 
mener dette tallet er for 
lavt. – Vi ser at det finnes like 
mange og varierende tall på 
avfallseksporten som det 
finnes fagmyndigheter og har 
derfor bedt norske og svenske 
myndigheter samkjøre seg og 
følge EUs nærhetsprinsipp, 
samt innføre strengere regler 

for sortering og kontroll med 
eksport, sier Leidal.

Han mener norske politikere nå 
begynner å bli oppmerksomme 
på problemstillingen. Blant 
annet tolker han Nikolai 
Astrup (H) sine signaler på 
frokostmøte under Arendalsuka 
nylig som at regjeringen har 
tenkt å gjøre noe for å jevne ut 
ubalansen i den norsk-svenske 
konkurransesituasjonen.

Kjemper for nærhetsprinsippet
Gjennom prosjektet Rammevilkår 2015 ønsker 
11 norske aktører å skape bedre rammebe-
tingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge, 
slik at avfallseksporten til Sverige reduseres. 
De har engasjert Torbjørn Leidal til å fronte den 
saken.

Av Johs. Bjørndal

Erland Eggen i Energidata har sammenstilt resultatene fra Avfall Norges benchmarking 2014, som 
omfattet 28 regionale avfallsselskaper – Resultatene er kanskje egnet til å knuse noen myter. De 
viser blant annet at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom størrelsen på virksomheten og 
kostnadseffektiviteten. Det forekom store og små virksomheter både blant de mest effektive og de 
minst effektive, sier Erland Eggen.

Torbjørn Leidal arbeider på vegne av 11 norske aktører for at rammevilkårene 
skal endres, slik at materialgjenvinning og energiutnyttelse i Norge skal bli mer 
konkurransedyktig. 

– INGEN SAMMENHENG MELLOM STØRRELSE OG EFFEKTIVITET 
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Idag stilles det store krav til håndtering og 
behandling av farlig avfall. Dette stiller 
også store krav til oss som leverandør av 
oppbevaringsprodukter. 

Namdal Ressurs er en av Norges ledende 
totalleverandører til avfallsbransjen, og vi 
kan levere alt av godkjent, kvalitetssikret 
utstyr til de �este bransjer som er pålagt 
håndtering av farlig avfall.

Namdal Ressurs AS // Verftsgata 48, 7800 NAMSOS // Tlf. +47 742 81 765
�rmapost@namdalressurs.no // www.namdalressurs.no



EE-AVFALL

Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

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

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

Forskriftsforslaget er ledsaget av 
et forklarende oversendelsesbrev 
på hele 13 sider. Her framgår det 
at den nye forskriften både skal 
ivareta implementering av EU’s 
WEEE2-direktiv i norsk lovverk og 
nasjonale endringer for å klargjøre 
og forenkle regelverket, samt 
sikre innsamlingen av EE-avfall.

MÅ VÆRE KOMPLISERT
Som tidligere omtalt i Kretsløpet 
avleverte Konkurransetilsynet en 
svært kritisk høringsuttalelse til 
det nye forskriftsforslaget. Her 
kunne man blant annet finne rela-
tivt ubyråkratiske formuleringer 
som  at regelverket fortsatt ville 
være «svært komplekst», gjøre 
«fløteskumming lønnsomt» og 
gi «perverse konkurranseinsen-
tiver». Nå heter det i Miljødirekto-
ratets oversendelsesbrev at det 
har vært dialog mellom disse stat-
lige etatene ved flere anledninger. 

Men konklusjonen er at det ikke 
er mulig å gjøre dette regelverket 
så veldig enkelt, det skal tross alt 
utløse handlinger som ikke i seg 
selv er lønnsomme: «Vi har i dag 
fem godkjente returselskap for 
EE-avfall. Norge er et land med 
store avstander og store lokale 
variasjoner ved innsamling. I dag 
har vi videre en situasjon der deler 
av EE-avfallet har positiv verdi, 
og hvor rent kommersielle aktører 
uten innsamlingsforpliktelse 
etter regelverket opererer. Dette 
kompliserer bildet ytterligere», 
heter det. 

ÅPNER FOR SAMARBEID
Det konkluderes likevel med 
at det åpnes for innsamlings-
samarbeid «i deler av landet 
der innsamlingen ellers ikke 
ville vært samfunnsøkonomisk 
lønnsom er nødvendig også i 
Norge». Men myndighetene vil 

ikke stå for denne samordningen, 
det må selskapene finne ut av 
selv. Men forskriften inneholder 
«et rammeverk». Selve innsam-
lingsforpliktelsen beskrives i et 
vedlegg med diverse formler, 
mens et eventuelt samarbeid 
skal koordineres av en nøytral 
tredjepart, slik at «konkurranse-
sensitiv informasjon ikke tilflyter 
andre returselskap». I over-
sendelsesbrevet finner vi også 
følgende hjertesukk: «Samlet 
sett er vi enig med Konkurranse-
tilsynet i at denne reguleringen 
er svært kompleks og detaljrik. 
Vi ser det likevel ikke som mulig 
å regulere dette markedet på en 
enkel måte, uten at vi samtidig 
åpner for at enkelte aktører både 
kan skumme fløten og bruke sin 
markedsmakt til å overta de minst 
kostnads krevende delmarkedene 
og dermed presse en del mindre 
aktører ut av markedet». 

KAN VELGE MOTTAGER
I høringsbrevet slås det etter-
trykkelig fast at «alle avfalls-
besittere har eiendomsrett til 
eget avfall», men at man har plikt 
til å levere til lovlig avfallsanlegg. 
Det betyr altså at EE-avfall kan 
leveres til «alle godkjente retur-
selskap, behandlingsanlegg for 
EE-avfall med tillatelse fra Miljø-
direktoratet eller Fylkesmannen, 
og aktører med eksporttillatelse».

Returselskapenes ønske om 
enerett på EE-avfallet er dermed 
avvist. Miljødirektoratet ser «ikke 
gode argumenter for dette, 
da flere av returselskapene er 
kommersielle aktører, som også 
er i konkurranse med behand-
lingsanlegg utenfor systemet». 
Direktoratet har heller ingen 
sans for påstandene om at det 
blir umulig å oppfylle forpliktel-
sene og at miljøgebyret må økes 
dersom EE-avfall med positiv 

EE-avfallsforskriften fortsatt et kom plekst regelverk
I juli oversendte Miljødirektoratet omsider sitt 
endelige forslag til ny EE-avfallsforskrift til 
Klima- og miljødepartementet. Høringsrunden 
avstedkom en del forenklinger, men EE-avfalls-
forskriften er fortsatt et komplekst regelverk. 
Og returselskapenes ønske om eiendomsrett til 
EE-avfallet ble ikke oppfylt.

Av Johs. Bjørndal Den nye forskriften gjør det klart at avfallsbesitterne står fritt til å selge EE-avfalls-
fraksjoner med positiv verdi direkte til behandlingsanlegg. Foto Elretur.



NEDGRAVDE CONTAINERE

BEHOLDERHUS

For et ryddig og        
           pent utemiljø

- maskiner og utstyr til kildesortering

Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø. 
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!

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

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

EE-avfallsforskriften fortsatt et kom plekst regelverk
verdi blir solgt direkte fra avfalls-
besitter til behandlingsanlegg: 
For de deler av EE-avfallet det er 
lønnsomt å samle inn er det ikke 
nødvendig at retursystemet har en 
faktisk rolle, så lenge behandlingen 
er underlagt de samme kravene. 
Vi ser at noe EE-avfall er attrak-
tivt å samle inn fordi produktene 
er designet slik at de er enkle å 
demontere for gjenvinning, inne-
holder mye metaller med høy verdi 
og inneholder lite miljøgifter, som 
det er kostnadskrevende å levere 
til behandling. For disse produkt-
typene kan det argumenteres at 
det er uheldig om de er med på å 
subsidiere behandlingen av miljø-
messig dårligere produkter.

Direktoratet avviser også 
returselskapenes innspill om at det 
blir vanskeligere for returselska-
pene å oppfylle sine forpliktelser 
dersom en større del av EE-avfallet 
går direkte fra avfallsbesitter til 
behandlingsanlegg.

Dette følger av formelen for 
beregning av innsamlingsforplik-
telsen, der kun avfall samlet inn 
innenfor returordningen inngår i 
nevneren i brøken for returandel, 
heter det i brevet.

ETTERREGULERING UTEN 
BEGRENSNINGER
Ved flere anledninger har det 
oppstått stans i innsamlingen av 
EE-avfall på høsten, når retursel-
skapene har ment at de har oppfylt 
sine innsamlingsforpliktelser for 

året. Den nye forskriften åpner 
derfor for en etterregulering, altså 
at man kan betale seg ut av en 
eventuell underinnsamling. Men en 
slik ordning kan dersom den ikke 
inneholder begrensninger gjøre 
også det mulig for store aktører å 
bruke sin markedsmakt til å skvise 
ut de små. Miljødirektoratets 
forslag inneholder derfor forslag 
om slike begrensninger, noe som 
gjør regelverket ytterligere kompli-
sert. Etter høringsrunden fjernes 
derfor disse begrensningene, 
sammen med kravet om renter på 
etterreguleringsleddet, fordi det 
trolig er tilstrekkelige negative 
effekter av underinnsamling uten 
dette rentepåslaget.   

NYE GRUPPER
I tillegg inneholder forslaget en ny 
inndeling av EE-avfallet i produkt-
grupper fra 2018, noe mange 
høringsinstanser har hatt kritiske 
merknader til. Disse blir imidlertid 
avfeid under henvisning til at 
den nye inndelingen er i tråd med 
WEEE-direktivet, og at det vil være 
svært problematisk å endre den.

Men returselskapene kan i det 
minste glede seg over at de ikke 
lenger behøver å hente EE-avfall 
hos de aller minste forhandlerne. 
Dersom det dreier seg om mindre 
enn 1 m³ pr måned må forhand-
leren finne seg i å dytte dette 
inn i sin egen varebil og kjøre til 
nærmeste mottak.

– ÅPNER MANGE NYE VEIER
Stig Ervik, adm. dir. i Elretur er ikke spesielt 
fornøyd med det endelige forskrifts-
forslaget, men sier de foreløpig ikke har 
bestemt om saken skal forfølges videre 
overfor Klima- og miljødepartementet. 
– Det skal eierne og produsentene ta 
stilling til. Men jeg er bekymret over at 
det nå skal være fritt fram for levering av 
EE-avfall til alle anlegg godkjent av fylkes-
mennene. Det vil gjøre det enda vanskeli-
gere å forhindre at EE-avfallet tar ulovlige 
veier og sikre at kvaliteten på behand-
lingen opprettholdes, sier Ervik. Han er 
også oppgitt over at Miljødirektioratet ikke 
forstår at vederlagene må opp dersom 
returselskapenes mengder reduserers. 
– Det handler ikke om kryssubsidiering, men ganske enkelt at det blir 
mindre volum å fordele faste kostnader og transportkostnader på, sier 
han.  

Elreturs direktør Stig Ervik må 
konstatere at returselskapenes 
ønske om kontroll over EE-avfalls-
strømmen ikke ble oppfylt.
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Norske Skog vil produsere biogass

Norske Skog presenterte et elendig resultat 
for 2. kvartal som sendte aksjen ned til ny 
bunnrekord. Men det var ikke det konsernsjef 
Sven Ombudstvedt ville snakke om da presse 
og investorer var invitert til Saugbruksforen-
ingen i Halden midt i fellesferien. Budskapet 
var at tiden med ensidig satsing på papir-
produksjon nå er over. I en ikke altfor fjern 
framtid vil trykkpapir – som man fortsatt tror 
vil være et viktig produkt – stå for 75% av 
konsernets inntekter, mens den siste fjerde-
delen vil komme fra produksjon av fornybar 
energi, fikk vi vite.

MER BIOGASS, MINDRE FLIS
Og den første satsingen som ble presen-
tert var altså et nytt biogassanlegg med 
tilhørende oppgradering til drivstoff ved 
papirfabrikken i Halden. Råstoff er bedrift ens 
eget slam, som stammer fra barking og 
rensing av rundt 700 000 m³ grantømmer. 
Dette slammet skal nå renses og avvannes 
mer effektivt enn tidligere. Det skal bygges 
en ny biogassreaktor og anlegg for rensing 
og oppgradering av gassen til drivstoff, til 
sammen har dette en kostnadsramme på 150 
millioner kroner. Det skal produseres rundt 
2,7 mill Nm³ (normalkubikkmeter) biogass, 
som omtrent tilsvarer det samme antall liter 
med diesel. Og det er altså allerede inngått 
en tiårsavtale med AGA om kjøp av all denne 
ferdige gassen. 

Bioresten etter gassproduksjonen skal 
for øvrig avvannes og brennes i det store 
biobrenselanlegget ved fabrikken. Dette 
har i mange år vært en av få innenlandske 
avtagere av returtrevirke, og vi fikk vite av 
fabrikksjef Kjell-Arve Kure at mottaket av 
slik flis vil bli vesentlig redusert når det nye 
anlegget er oppe og går. Altså aldri så godt 
at det ikke er galt for noe. 

ANDRE TAR RISIKOEN
Nå har jo ikke produksjon av biogass så langt 
vært noen stor butikk i dette landet, der 
elektrisk strøm i perioder er nesten gratis og 
tilgangen på naturgass (som er det ytterst 
misvisende navnet på fossilgass fra Nord-
sjøen) nærmest er ubegrenset. At biogass 

skal være redningen for det hardt pressede 
treforedlingskonsernet er derfor ikke lett 
å forstå. Men det hjelper naturligvis godt 
når andre tar risikoen og en betydelig del 
av regningen. Petter Hersleth, markedssjef 
for Transport, anlegg og fjernvarme i Enova, 
karakteriserte biogass ved Saugbruks som 
et fantastisk godt prosjekt, som Enova 
støtter med 52 millioner kroner. I tillegg har 
Sparebank1 Østfold og Halden kommunale 
pensjonskasse bidratt med 100 millioner 
kroner i gjeldsfinansiering til anlegget. Og 
anlegget skal etableres som et datterselskap, 
heleid av Norske Skog, men altså fullfinan-
siert av andre. 

PELLETS PÅ NEW ZEALAND
Men Bellonas allestedsnærværende 
seniorrådgiver Olaf Brastad sluttet seg til 
begeistringen og regnet med at det bare var 
et tidsspørsmål før et tilsvarende anlegg ble 
bygget ved fabrikken på Skogn. Ombudstvedt 
bekreftet dette langt på vei.  Han kunne også 
fortelle at Norske Skog har kjøpt pelletspro-
dusenten Nature’s Flame, på New Zealand 

for 5 millioner NZD. Dette tilsvarer ca 27 
millioner kroner og oppgis å være en liten 
brøkdel av byggekostnadene. – Vi tar sikte på 
å øke produksjonen til 80 000 tonn i løpet av 
2016. Både Japan og Sør-Korea har vedtatt 
å øke andelen fornybar energi og kullkraft-
verkene her henter i dag pellets fra Canada 
og USA. Fabrikken på New Zealand ligger 
betydelig nærmere, sier Ombudstvedt.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt signaliserte at 
Norske Skog for første gang i dette årtusen vil satse 
på andre ting enn produksjon av trykkpapir. Men mye 
penger til denne omleggingen har konsernet ikke. 

Fabrikksjef Kjell-Arve Kure ved Saugbruksforeningen foran dagens biogassanlegg, som ikke leverer biogass av 
ønsket mengde og kvalitet. Men nå skal det altså bli andre boller. 

Norske Skog kunngjorde i sommer at bedriften vil bygge et nytt 
biogassanlegg med drivstoffoppgradering til 150 millioner ved 
sin papirfabrikk i Halden. Den skal produsere 2,7 mill Nm³ biogass 
som AGA allerede har kjøpt. Og finansieringen er det Enova og 
eksterne långivere som sørger for.

Av Johs. Bjørndal
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Det er bare 5,8 prosent igjen av 
bilen etter at den er levert til oss.

Siste stopp - Ny start.

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

I fjor ble 94,2 prosent av bilen din gjenvunnet.

Fra 2015 skal 95 prosent av bilen gjenvinnes. Det krever myndighetene. Heldigvis er 
vi allerede på god vei til å nå gjenvinningskravet! I 2014 ble det levert inn 149.597 
gamle biler som fikk nytt liv. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energi-
forbruket til en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder  
CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.



Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for kommu-
nikasjon og strategi ved Energigjenvinnings-
etaten i Oslo kommune, forteller at ideen 
om karbonfangst kom opp i forbindelse med 
etatens strategiarbeid i fjor høst.

– Klima- og Energiprogrammet i Oslo 
kommune var svært positive, og foreslo CCS 
(Carbon Capture and Storage) på Klemetsrud 
som et av fyrtårnprosjektene i Oslos nye 
klima- og energistrategi. Vi luftet dette med 
Bellona, som likte ideen og inviterte oss 
til å holde innlegg på et av sine seminarer 
i februar 2015. Bellona foreslo også EGE 
som kandidat til en CCS industriklynge på 
Østlandet i sin CO2-økonomirapport. Og så 
skjøt prosessen virkelig fart; etter Bello-
na-seminaret tok Gassnova kontakt og 
ønsket å høre om våre planer for et CCS- 
anlegg. I juni gikk byrådsleder Stian Berger 
Røsland og miljøbyråd Guri Melby ut og 
bekreftet at byrådet var positive til planene 
om karbonfangst på Klemetsrud, og nå har 
også styret i det nyopprettede «Klemets-
rudanlegget AS» gitt tillatelse til installering 
av et pilotanlegg for karbonfangst, forteller 
hun entusiastisk.

MODEN TEKNOLOGI
Planene har fram til styrets godkjenning vært 
på utredningsstadiet, men nå settes trinn 1 
ut i livet. Det består i bygging og testkjøring 
av pilotanlegg parallelt med rapportskriv ing. 
For her gjelder det å utnytte tida. Skal 
Klemetsrudanlegget være med som en av 
kandidatene til neste trinn, nemlig å få full-
skalaanlegget som er planlagt, må mulighets-
studien med testresultater og alle bereg-
ninger være klar i mai neste år. Regjeringens 
ambisjon er å realisere minst ett fullskala 
demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og 
lagring innen 2020.

– Vi har hatt mye dialog med Gassnova som 
har hånd om fullskalaprosjektet, og vi er en av 
tre kandidater som de anbefaler for industri-
basert CCS i Norge. De andre to, Norcem og 
Yara, har kommet lengre i sine prosesser, og 
er allerede ferdige med sine testperioder. 
Norcem har for eksempel testet flere tekno-
logier med ulik grad av modenhet, forteller 

Bjerkås, og fortsetter: – For vårt vedkom-
mende blir det å teste ut  velkjent teknologi 
som er klar for fullskala CCS i neste steg. 
Røyken fra pipene våre er i all hovedsak vann-
damp, nesten det eneste vi ikke fjerner i dag 
er CO2. Det har selvfølgelig sammenheng med 
at energigjenvinning er underlagt strenge 
utslippskrav i Norge, og norske anlegg har 
renseteknologi i verdensklasse. Men karbonet 
i røykgassen utgjør et betydelig landbasert 
punktutslipp. Omtrent 300 000 tonn CO2 
slippes ut årlig fra Klemetsrudanlegget, og 
dette tallet vil øke med økende effekt, lengre 
driftstid og mer avfall inn på anlegget, sier 
hun.

EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE
Men dette er ikke unikt for energigjenvin-
ningsanlegget på Klemetsrud. Bjerkås har 
stor tro på at prosjektet kan få direkte 

Sikter mot «månelanding» på 
Klemetsrud
Det er travle dager på Klemetsrud. Innen mai 2016 skal EGE ha satt 
opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvin-
ningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for 
et fullskala CO2-fangstanlegg.

Av Astri Kløvstad

Klemetsrud er ett av tre industrianlegg som er aktuelle for etablering av et fullskala demonstrasjonsanlegg for 
CO2-fangst. Foto: EGE

Karbonfangst fra energigjenvinningsanlegget på 
 Klemetsrud vil kunne ha globale ringvirkninger tror 
Jannicke Gerner Bjerkås ved EGE. Foto: EGE

››

NYHETER

“
…. man fanger 
også det karbo-
net som var i en 
 kretsløpsbalanse 
med atmosfæren.
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LENGRE LEVETID
Siden alle komponenter er  
laget av sprøytestøpt polyetylen  
(HDPE), vil en CC-beholder aldri 
ruste eller forringes. Dette øker 
levetiden drastisk.

GODE NYHETER 

CC-beholder er det miljøvennlige valget for lagring av alle typer materialer i flytende eller fast form, 
enten det er risikoavfall eller biprodukter. CC-beholder er sprøytestøpt i HDPE, og vil i motsetning 
til tradisjonelle stålfat aldri ruste. Den har mye lavere vekt, og kan forbrennes uten å etterlate seg 
rester. CC-beholder er ikke bare det beste lagringssystemet for miljøet – det er også det mest 
lønnsomme.

SPESIFIKASJONER: 
•  Materiale: HDPE
•  Volum: 210 liter 
•  Kan stables 
•  Oppfyller krav til UN-sertifisering

Packing group II – Medium danger

BRUKSOMRÅDER
•  Industrielle kjemikalier 
•  Lavradioaktivt materiale/avfall
•  Etsende væsker
•  Flytende baser og syrer
•  Alle typer løsemidler 
•  Oljevann og radioaktivt slam
•  Industrielle rensemidler
•  Smøremidler
•  Matoljer og -avfall

www.mezonic.com

Vil du vite mer, ring Lars-Otto Hansen på telefon: 901 79 292

OVERLEGEN STYRKE
CC-beholderen er konstruert med 
støtabsorberende ribber både rundt 
lokket og i bunnen. Dette gir over-
legen støtabsorbering, styrke og 
stabilitet.

PLASSBESPARENDE
Den spesielle konstruksjonen gjør 
at du kan sette to fylte beholdere 
oppå hverandre ved transport og 
lagring. Beholderne passer også 
i hverandre, noe som gir sju 
beholdere innenfor høyden av 
en ordinær container.

PATENT UNDER BEHANDLING
CC-beholder er under behandling  
hos Patentstyret.
(Patent: Norsk designsøknad 20150197).

ENKEL Å BRUKE
Den smarte løsningen med et 
stort, avtagbart lokk og et indre 
skrulokk, gjør CC-beholderen 
svært enkel i bruk. Hoved-
lokket er festet med åtte bolter 
som sammen med spesielle 
pakninger sikrer at beholderen 
holder tett.

KOSTNADSEFFEKTIV
Siden CC-beholder gir mer 
effektiv transport og lagring, 
er enklere å håndtere og ikke 
vil forringes over tid, er den 
mer kostnadseffektiv.



›› overføringsverdi til mange eksisterende og 
planlagte anlegg. Og kanskje enda viktigere; 
det kan få betydning som et demonstra-
sjonsanlegg for klimavennlig avfallshånd-
tering globalt.

– Mange steder i verden er deponering den 
vanligste formen for avfallshåndtering. Det 
er en uholdbar løsning både i et helse-, klima- 
og miljøperspektiv. Energigjenvinning av 
avfall vil komme for fullt i hele verden og EU 
er på vei til å innføre forbud mot deponering 
av nedbrytbart avfall. Overgangen fra depo-
nering til energigjenvinning betyr at karbon-
fangst fra avfallsforbrenning vil bli viktig. Og 
får vi det på plass her, vil det ha en stor global 
overføringsverdi som kan få betydning for 
klimaregnskapet i hele bransjen, sier hun.

NEGATIVT KARBONUTSLIPP
Byggingen av pilotanlegget skal være en 
overkommelig oppgave. – Det er relativt 
enkelt å integrere det i eksisterende fabrikk. 
Det må etableres en testrigg og gjøres noen 
tilpasninger i eksisterende anlegg, og vi er 
allerede i kontakt med mulige leverandører 
til dette, sier Bjerkås. Hun anslår at total-
kostnaden for etablering av pilotanlegget, 
utfør ing av tester og skriving av rapport 
kommer på 10-12 millioner kroner per 
teknologi som testes. – Vi søker om delfinan-
siering fra Gassnovas og forskningsrådets 
Climit-program. Resten må finansieres fra 
leverandør siden det er et tak på 65 % 
offentlig støtte i dette prosjektet, sier hun.

Hvor mye av karbonet i røykgassen som vil 

kunne fanges, er selvfølgelig noe av det test-
perioden skal gi svar på. Men Bjerkås forteller 
at forsøk gjort på røykgass med tilsvarende 
sammensetning andre steder tyder på at om 
lag 90 prosent blir fanget med aminteknologi. 

– Det som er ekstra besnærende med 
energigjenvinning av avfall er at om lag 60 
prosent av karbonet i røykgassen kommer 
fra biologisk materiale. Resten kommer fra 
fossile produkter. Det gjør at prosessen ikke 
bare blir karbonnøytral, men karbonnegativ, 
ved at man fanger også det karbonet som 
var i en kretsløpsbalanse med atmosfæren, 
sier Bjerkås.

TRE INDUSTRIELLE AKTØRER 
 VURDERES
Leder for eksterne relasjoner og rådgivning 
i Gassnova, Tove Dahl Mustad bekrefter at 
deres målsetting er å fullføre mulighetsstu-
diene innen sommeren 2016. 

– Gassnova har anbefalt at det gjennom-
føres mulighetsstudier for samtlige utslipps-
kilder som ble identifisert i en idestudie vi 
utførte på oppdrag fra Olje- og energide-
partementet. De tre er Norcem Brevik, Yara i 
Porsgrunn og avfallsforbrenningsanlegget på 
Klemetsrud. Gassnova har videre anbefalt at 
det i løpet av mulighetsstudiefasen etableres 
et innkjøpsløp som kan lede helt frem til 
utbygging og drift. Rammene for dette 
løpet, inkludert kriterier for en eventuell 
utvelgelse, er ikke fastlagt ennå. Regjeringen 
har i sin CCS-strategi lagt vekt på at det 
eller de første fullskala 

anleggene skal være egnede referansepro-
sjekt som kan gi mest mulig læring og bidra 
til spredning av fullskala CO2-håndtering 
internasjonalt. I tillegg bør nytten stå i rimelig 
forhold til kostnaden og risikoen som staten 
tar, samt være realistiske å gjennomføre, sier 
hun.

SPLEISELAG
Når så mulighetsstudien er klar i mai, må det 
i tråd med et vanlig prosjektmodningsløp 
for industrielle prosjekter gjøres en del 
studier før investeringsbeslutning kan 
fattes, forteller Mustad. Et samlet underlag 
for investeringsbeslutning vil tidligst kunne 
fremlegges i 2018, antyder hun. Hva det 
hele vil koste er det for tidlig å sette noe tall 
på. Anslag på bygge- og driftskostnader vil 
gjøres i mulighetsstudien, mens endelige 
og kvalitetssikrede kostnadsestimater for 
et fullskala anlegg først vil foreligge som 
en del av underlaget for investeringsbe-
slutning. Konkrete løsninger for lagring av 
den fangede CO2-gassen foreligger fore-
løpig ikke, men Mustad opplyser at det ikke 
forutsettes at utslippseierne må planlegge 
eller finansiere transport- og lagringsdelen 
av prosjektet, dette vil staten ta ansvar for. 
– Staten er forberedt på å ta en vesentlig del 
av kostnadene knyttet til gjennomføringen 
av et prosjekt, men det legges samtidig til 
grunn at det må være en deling av kostnader 
og risiko med de industrielle aktørene som 
ønsker å delta, sier hun.

Karbonfangst med aminteknologi
Fangst med aminbaserte prosesser er i dag en relativt moden teknologi med flere 
kvalifiserte leverandører, og er klar for bruk i fullskala anlegg (CO2 fanges i dag for 
eksempel fra Sask Powers kullkraftverk i Canada). I disse prosessene går røykgas-
sen gjennom et prosesstrinn der den møter et flytende kjemikalie som binder til seg 
CO2-molekylene og tar dem med seg ut av røykgassen, for i et neste trinn å slippe 
dem av igjen. Det blir dermed en separat strøm med ren CO2-gass ut av fangstanleg-
get, og denne gassen kan komprimeres og transporteres til et geologisk undersjøisk 
lager på sokkelen. 

Det finnes også en lignende fangstprosess hvor kjølt ammoniakk benyttes i stedet 
for amin. Og det finnes andre, noe mer umodne, teknologier for CO2-fangst, blant 
annet membran- og faststoffbaserte løsninger. Disse ventes å være kommersielt 
tilgjengelige først etter 2020.

Kilde: Tove Dahl Mustad, Gassnova

NYHETER

Aminer
Nitrogenholdige organiske baser som har kjemiske egenskaper som minner 
om ammoniakk. De forbinder seg f.eks. direkte med syrer til ammoniumsalter. 
Aminene kan tenkes avledet av ammoniakk, NH3, ved at ett, to eller alle tre hydro-
genatomer byttes ut med alifatiske eller aromatiske hydrokarbonrester. På denne 
måten får man primære, sekundære og tertiære aminer. (…) Aminene har meget 
stor betydning i organisk syntese som råstoffer eller mellomprodukter; de brukes 
også mye i teknikken for øvrig.

Kilde: Store norske leksikon 
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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.

Feltløsninger som effektiviserer
Norkart har utviklet flere feltløsninger skreddersydd for reno-
vasjonsbransjen. Programvaren er utviklet i tett samarbeid med 
kommuner og renovasjonsselskap, og erfaringer viser at nye 
verktøy øker kvaliteten på arbeidet og bidrar til bedre data-
grunnlag. 

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
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Husholdningsavfall:

Uendret mengde, redusert material gjenvinning

Velkommen til Kundedager  
hos oss den 22-24 Oktober 

 

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

Destroyer 10.11 Stjernesikt 2F LF520 

Sikting og bearbeiding Mater & båndtransportør løsninger Knuse & sikteverk 

I samarbeid med 

 

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

Som det framgår av tabellen 
kastet hver og en av oss i fjor 
438 kg husholdningsavfall i 
fjor, en nedgang på 3 kg fra 
året før. Like fullt er mengden 
husholdningsavfall fordoblet i 
løpet av de 20 siste årene, men 
relativt stabil etter 2008. Det 
ser dermed ut som om målet om 
å bryte sammenhengen mellom 
avfallsmengde og økonomisk 
vekst er i ferd med å oppnås. 
Fram til 2008 økte mengdene 
husholdningsavfall med rundt 
5% årlig, klart mer enn veksten i 

BNP. Etter den tid har veksten i 
avfallsmengder vært mindre enn 
den økonomiske veksten, i fjor 
økte forbruksvolumet med 1,9%, 
mens avfallsmengden bare økte 
med 0,4%.

MER TIL FORBRENNING
Men andelen av husholdnings-
avfallet som går til material-
gjenvinning har hatt en fallende 
tendens siden 2008, så også i 
fjor. I 2008 gikk 43,5% til materi-
algjenvinning, i 2013 var andelen 
39,2% og i fjor altså 37,4%. 

Denne endringen representerer 
en nedgang i mengden til materi-
algjenvinning på 39 000 tonn fra 
ifjor. Dette kan delvis forklares 
med at det ble kastet mindre 
av gjenvinnbare fraksjoner som 
papir (ned 16 000 tonn) og 
park/hageavfall (ned 25 000 
tonn), mens det var økning for 
«forbrenningsfraksjoner» som 
restavfall (opp 11 000 tonn og 
treavfall (opp 19 000 tonn).

Totalt gikk drøyt 1,3 millioner 
tonn til forbrenning, dette utgjør 
58,2% av husholdningsavfallet. 

Av dette var 965 000 tonn 
blandet restavfall, mens 350 
000 tonn var sortert materiale, 
hovedsakelig trevirke. Rundt 
160 000 tonn av restavfallet ble 
sendt ut av landet til forbren-
ning.

UTSORTERING AV MAT 
ØKER
Tallene viser at det i fjor ble 
sortert ut 182 000 tonn matav-
fall og annet våtorganisk avfall. 
Dette er en økning på 8 000 
tonn fra året før, men fortsatt 

  Husholdningsavfall, totalmengde, andel til matr. gjenvinning og 

  gebyrinntekter. 1 000 tonn, kg per innbygger og kroner

2008 2013 2014 2008 - 

2014

2013 - 

2014

I alt. 1 000 tonn 2 083 2 255 2 264 9 0

Kg per innbyggjar 434 441 438 1 -1

Levert materialattvinning. 1000 tonn.2 906 885 846 -7 -4

Levert materialattvinning. Kg per innbyggjar2 189 173 164 -13 -5

Gebyrinntekter per innbyggjar. Kroner. 780 946 942 21 0

1Justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet.
2Levert til materialattvinning inkluderer avfall til kompostering og biogass.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

ProsentI alt

SSB-tallene for 2014 viser at totalmengden 
husholdningsavfall i praksis er uendret fra 
året før, noe som betyr en liten nedgang pr 
innbygger. Men andelen som går til material-
gjenvinning reduseres stadig og kom i fjor ned 
i 37,4%.

 
Av Johs. Bjørndal



Redusert andel 
materialgjen-
vinning skyldes 
blant annet 
at det kastes 
mindre av den 
største gjen-
vinningsfrak-
sjonen, papp 
og papir. 

Husholdningsavfall:

Uendret mengde, redusert material gjenvinning

går matavfallet sammen 
med restavfallet til forbren-
ning i rundt 120 av landets 
kommuner. 

Av gjenvinningsfraksjoner er 
papir og papp fortsatt den klart 
største, med 277 000 tonn i 
fjor, mens park- og hageavfall 
utgjorde   
159 000 tonn. 

MIDT PÅ TREET I EUROPA
SSB har beregnet mengden 
kommunalt avfall pr innbygger 
(summen av husholdnings-

avfall og forbruksavfall fra 
næringslivet som blir tatt hånd 
om av kommunene) i Norge 
var 496 kg pr innbygger.  En 
sammenligning mellom land 
i Europa viser at dette er 15 
kg mer enn snittet i Europa. 
Men SSB understreker at 
sammenligninger mellom land 
er usikre, fordi hva som regnes 
med og hvordan resultatene 
framkommer varierer mellom 
landene.

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 

Svenskene kaster 
mer enn oss
Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden 
husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp 
i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall 
438 kg pr innbygger.

Ifølge rapporten gikk 35,6% av det svenske hushold-
ningsavfallet til materialgjenvinning. Dette utgjør 166 
kg pr innbygger, en klar økning fra 152 kg i 2013. Økte 
gjorde også mengden til biologisk behandling (biogass+ 
kompostering), 16,4% av husholdningsavfallet behandles 
nå på denne måten. For avfall til energigjenvinning var 
det derimot nedgang, fra 232 kg pr innbygger i 2013 
til 220 kg i fjor (47,3% av avfallet). Deponeringen av 
husholdningsavfall fortsetter å minke og utgjorde i 2014 
bare 3,4 kg pr innbygger (0,7% av avfallet).

Det framgår også av rapporten at avfallsmengden 
som hentes i folks avfallsbeholdere er tilnærmet stabil 
i Sverige, økningen kommer på grovavfall som i fjor 
utgjorde 189 kg pr person. 



INNSAMLING

Kjell Olav Maldum, adm.dir i 
Infinitum (som Resirk skif-
tet navn til i fjor), er ikke 
overrasket over at det er 
mye pantbart i restavfallet. 
– Vi har på grunnlag av egne 
plukk analyser beregnet at 
142 millioner enheter gikk i 
 restavfallet i fjor, sier han. 

Langt det meste av dette går rett i forbren-
ningsovnene, men etableringen av sentrals-
orteringsanlegg sørger for gjenvinning. 
– Vi hilser naturligvis etableringen av slike 
anlegg velkommen. Vi er i positiv dialog 
med ROAF og de aktørene som planlegger 
slike anlegg om hvordan vi kan få panteem-
ballasjen inn i vårt system. Utfordringen er 
at anleggene sorterer ut PET-fraksjonen 
samlet og at enheter som kommer fra 
blandet restavfall gjerne er tilsmusset.

– Men for miljøet spiller det vel ingen rolle 
hvem som står for gjenvinningen?

– Gjennom vårt system får vi en renere og 

mer homogen fraksjon som kan gjen-
vinnes fullt ut til nye flasker og bokser. 
Vi har også en helt annen mulighet til å 
påvirke produsentene. Men innføringen av 
sentralsortering gjør at vi nå kommer på 
samme banehalvdel og kan diskutere hvilke 
løsninger som er mest hensiktsmessige.

Infinitum oppgir i sin årsmelding at de 
i fjor samlet inn 830 millioner pantbare 
enheter, som fordeler seg helt likt mellom 
aluminiumsbokser og plastflasker. Andelen 
som havner i restavfallet er altså betydelig. 
Miljødirektoratetet foreslo i fjor at pante-
satsen burde økes fra 1 til 2 kroner for 
enheter opp til en halv liter og fra 2,50 til 3 
kroner for større enheter.

– Tallene tyder vel på at dette er et godt 
forslag?

– Pantesystemet fungerer godt og sørger 
fortsatt for at bare en forsvinnende liten 
andel havner i naturen. Men vi konstaterer 
at dagens pantesatser har 30-årsjubileum 
neste år. 

Plukkanalyser og beregninger 
hos ROAF har vist at pantbare 
flasker og bokser verdt minst 
3,2 millioner kroner fulgte 
restavfallet inn i sorterings-
anlegget deres i fjor. Direktør 
Øivind Brevik i ROAF synes 
det er betenkelig.

Av Johs. Bjørndal

– Våre abonnenter utgjør snaut fire prosent 
av landets befolkning og det er vel ingen 
grunn til å tro at folk er bedre eller verre 
andre steder. Det betyr at folk kaster 
pantbar emballasje for rundt 100 millioner 
kroner i restavfallet hvert år. Det utgjør 20 
kr pr person eller en hundrings fra en familie 
på fem. Jeg synes det er et tankekors at folk 
ikke lenger gidde å pante, sier Brevik.

– Har dere vurdert å plukke ut for å 
pante?

– Bare på spøk. Anlegget er ikke tilrette-
lagt for manuell utplukking og spesielt 
på metallbåndet der aluminiumsboksene 
kommer går det for fort. Her kommer også 
veldig mye svensk boks som det ikke er 
pant på i Norge. Vi ser det vel heller ikke 
som avfallsselskapets primæroppgave å 
pante flasker. Men det er ingen tvil om at 
det hadde vært en godt betalt sommerjobb.

Brevik understreker at vi her ikke snakker 
om ressurser på avveie, også panteembal-
lasjen som havner hos dem blir gjenvunnet. 
– Vi gjør den samme jobben som Infinitum. 
Forskjellen er at vi ikke kan gå god for 
at plastflaskene blir til nye flasker. Men 
PET-fraksjonen blir solgt til gjenvinning, 
sier han. 

Mye pant i restavfallet

Slett ikke alle gidder å bringe disse til butikken og 
putte dem inn i panteautomatene.

Hilser sentralsortering velkommen

Kjell Olav Maldum, adm.dir. i Infinitum, er glad for at 
sentralsorteringen bidrar til at panteflaskene i restav-
fallet går til gjenvinning.
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www.ngn.no
Tlf: 09700

Meld deg på kurs!

Nytt krav fra myndighetene:
elektronisk deklarering av farlig avfall

Lokale halvdagskurs i e-deklarering 

I tillegg til opplæring i selve e-deklareringen gir 
kurset en innføring i forskriftsmessig håndtering 
av farlig avfall. kursene vil starte med lunsj kl. 
11.30 og avsluttes kl. 16.00

Mer informasjon om kursene og påmelding 
finner du på www.edeklarering.no 

10 minutters lynkurs på web

skal du foreta e-deklareringen selv? Vi gir deg 
en rask innføring i hva du må gjøre. 

lynkurset finner du på: 
www.edeklarering.no 

Sted og dato for halvdagskursene:

Trondheim 15.09
Bergen           16.09
stavanger       29.09
kristiansand    01.10
Førde            06.10
Oslo                 08.10
Fredrikstad   12.10
ålesund          15.10
larvik             20.10

Fra og med 2015 har myndighetene opprettet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig av-
fall. Tjenesten ligger på avfallsdeklarering.no, og alle produsenter av farlig avfall samt godkjente 
avfallsmottak skal nå deklarere via denne nettsiden. Alle produsenter av farlig avfall er ansvarlig for 
forskriftsmessig håndtering og deklarering av avfallet. Det er derfor viktig å ha 100 prosent kontroll 
på både håndtering og deklarering.

Norsk Gjenvinning gjennomfører kurs for alle som har behov for å lære mer om elektronisk deklarering



Må ha nye hull når 
øya er full
NOAH har i sommer fått uventet medieoppmerksomhet, fordi 
Næringsdepartementet syntes å ta det for gitt at såkalt 
lavradioaktivt avfall fra opprydningen ved Søve gruver kunne 
sendes til Langøya. Selskapet ga en faglig begrunnelse 
for hvorfor dette ikke kunne skje, noe som utløste en del 
mediaoppmerksomhet, blant annet tittelen «Atomstrid i 
Oslofjorden» i VG. 

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET

– Vi kan ta imot mye, men 
Langøya er ikke egnet for 
radioaktivt avfall. Vårt konsept 
er basert på at ulike typer avfall 
behandles kjemisk og danner 
stabile forbindelser. Radioakti-
viteten lar seg ikke nøytralisere 
på denne måten, utlekking vil 
kunne følge vannet og gjennom 
utpumping av renset deponivann 
havne i Oslofjorden. Vi pumper 
jo ut 500 000 m³ renset vann i 
fjorden årlig, og kan ikke garan-
tere at dette vil være fritt for 
radioaktivitet dersom vi tok imot 
slike masser. 

– Det har kanskje ikke gått opp 
for alle politikere at NOAH ble 
privatisert for 12 år siden?

– Jeg nøyer meg med å 
konstatere at Næringsdeparte-
mentet ser ut til å akseptere vår 
begrunnelse.

Carl Hartmann begynte som 
direktør i NOAH året før anlegget 
ble solgt til Bjørn Rune Gjelsten, 
han har altså vært der i 13 år. 
Før det arbeidet ingeniøren fra 
NTH nesten 20 år i oljebransjen, 
i Statoil, Nestè og Hydro. – Jeg 
var blant annet to år i Venezuela 
og to år i Kanada, det var svært 
lærerikt, sier han.

 
– Men likevel var deponering av 

farlig avfall mer fristende?
– Det var litt tilfeldig, jeg visste 

ikke hva NOAH var, men jeg 
kjente Ian Miller (NOAHs tidligere 
direktør) fra Hydro og tok en 

telefon da jeg så annonsen. Jeg 
syntes det virket interessant og 
det har det virkelig vært.

– Du overtok ikke akkurat noen 
pengemaskin?

– Nei, starten ble en brutal 
innføring i økonomi. Vi hadde 
store tap på det nye anlegget 
for organisk avfall i Brevik, som 
hadde kostet ca 475 millioner 
kroner og var basert på langt 
større mengder enn det var mulig 
å få tak i. Det ble derfor viktig 
å få solgt dette. Som du sikkert 
husker kjøpte Norcem det for 
ganske mye mindre, vi måtte 
dermed ta en avskrivning på flere 
hundre millioner kroner første 
året, vi var teknisk konkurs.

Og ett år senere ble altså 
hele selskapet – inkludert 
eiendommen Langøya – solgt til 
Gjelsten Holding for 80 millioner 
kroner, da fulgte det med en 
gjeld på ca 150 millioner kroner.

– Når fjorårets overskudd var 
120 millioner virker heller ikke 
det spesielt dyrt?

– Nei, men de første årene var 
tunge. Det gikk en god del år før 
selskapet genererte overskudd 
av betydning.

– Dere har jo fått utvidet 
konsesjonen flere ganger og blir 
beskyldt for å fylle opp Langøya 
kjapt med relativt harmløse 
masser.

– Ja, dette blir stadig sagt, 

men blir ikke riktig for det. Vi 
fikk gjennom nye konsesjoner 
tillatelse til å utnytte depon-
ivolumet helt opp til kote null 
(havnivå) for farlig avfall. Vi har 
også utvidet deponikapasiteten 
nedover med drøyt tre millioner 
m³ ved å sprenge ut 8-9 millioner 
tonn kalkstein. Og det vi tar imot 
av forurenset jord og lignende 
blir brukt til deponiavslutning 
over havnivå, der vi ikke har lov til 
å plassere farlig avfall.. Mottak av 
ordinært avfall går derfor ikke på 
bekostning av farlig avfall. 

Vi kan ta imot farlig avfall til 
2022, slik vi har kommunisert 
hele tida. Lokalt møter vi faktisk 
den holdningen at dere må se å 
bli ferdige.

– Slik at arealene kan selges 
som eksklusive fritidseien-
dommer?

– Rehabiliteringen eller restau-
reringen av Langøya kommer 
aldri til å betale seg. Vi bruker 
noen hundre millioner på å gjen-
skape den naturperlen øya en 
gang var. Jeg synes det fullfører 
en vakker, mer enn hundreårig 
historie. I nesten 90 år huset 
Langøya en tungindustri som 
bokstavelig talt bygde landet, 
kalksteinen som ble tatt ut ble til 
sement som igjen ble brukt som 
byggemateriale.  Etter at stei-
nuttaket stoppet på 1980-tallet 
ble etter en tid virksomheten på 
øya konvertert til dagens avfall-
sanlegg og vil i ca 35 år ha vært 
en sikker endeholdeplass for det 

farlige avfallet dette samfunnet 
genererer. Før den igjen skal 
bli en naturperle til glede for 
lokalbefolkningen, ja hele 
regionen.  Så får vi kanskje lov 
til å selge noen tomter der, men 
langt det meste vil bli friområder, 
tilgjengelige for allmenheten. 
Rehabiliteringen av Nordbruddet 
er allerede kommet i gang, sier 
Carl Hartmann og anbefaler alle 
interesserte å se animasjonen av 
dette på selskapets nettsider. 

Men NOAH har ikke tenkt 
å legge inn årene etter at 
deponeringen på Langøya 
avsluttes i 2022.  Som kjent 
har Carl Hartmann & co lenge 
arbeidet for å etablere et nytt 
deponi for uorganisk farlig avfall 
i Norcems gruveganger under 
Brevikfjorden. Helt til bystyret i 
Porsgrunn satte foten ned i mars, 
og ikke en gang ville ha tiltaket 
konsekvensutredet. 

– Hadde det ikke vært enklere 
å bare stenge butikken når 
Langøya er full?

– Jo, definitivt. Men, vi mener 
altså at samfunnet vil trenge 
et deponi for farlig uorganisk 
avfall i lang tid framover, og 
at ikke mange andre er bedre 
skikket til å etablere og drifte 
dette enn oss.  Selvfølgelig har 
vi et ønske om å videreføre en 
virksomhet som er lønnsom, men 
vi føler faktisk også et ganske 
stort ansvar for å etablere en 
framtidsrettet og sikker løsning. ››
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Selv i en såkalt sirkulær øko-
nomi er det riktig å ta farlige 
stoffer ut av kretsløpet. 

PORTRETTET

Og det tror vi altså at deponering 
i Brevik vil være.

– Og nå er det Staten som har 
ballen?

– Ja. Miljødirektoratet har – som 
de selv anbefalte – fått i oppdrag 
å lage en egen utredning av hva 
slags anlegg vi trenger i framtida 
og hvor det skal ligge. Utred-
ningen skal foreligge innen 30. 
april neste år. 

– Det må være behagelig for 
dere at saken eventuelt kommer 
tilbake i form av en statlig regu-
leringsplan?

– Jeg vil ikke si så mye om 
det. Men jeg forstår at det er 
vanskelig for en enkelt kommune 
å håndtere en såpass stor sak. 
Det er viktig for landet å ha et 
velfungerende anlegg for mottak 
av farlig avfall, mens ulempene 
er lokale. Slik sett er det riktig at 
nasjonale myndigheter er koblet 
inn. 

– Men burde det ikke satses på 
å utvikle gjenvinningsløsninger 
for dette avfallet, heller enn å 

satse på deponering i hundre 
år til.

– Det er ikke enkelt å forutsi 
hvordan avfallsstrømmen 
kommer til å se ut i framtida og 
bygge gjenvinningsanlegg for 
det. Endringer vil komme, for 
eksempel er det sannsynlig at 
kasserte batterier fra el-biler og 
fornybar energi blir en stor frak-
sjon, mens andre strømmer vi har 
i dag vil forsvinne. Men gjenvin-
ning av farlig uorganisk avfall vil 
komme etter hvert og vi har som 
ambisjon å lede an. Likevel er det 
uansett vår vurdering at det vil 
være behov for deponering av 
uorganisk farlig avfall i mange 
årtier framover. Når det gjelder 
flyveaske fra avfallsforbrenning, 
som er vår klart største fraksjon, 
så inneholder den mindre enn to 
prosent gjenvinnbare metaller. 
Det øvrige kan teoretisk gjen-
vinnes til gipsplater og veisalt, 
billige produkter som ikke akkurat 
fordyres av råstoffmangel.  Det 
er jo også en utfordring å skape 
tillit til at gjenvunnet farlig avfall 
er velegnet til å bygge hus av 
eller spre på veiene og dermed 

ut i naturen.  Selv i en 
såkalt sirkulær økonomi 
er det riktig å ta farlige 
stoffer ut av kretsløpet. 

Vi arbeider også med et 
CCS-prosjekt (fangst og lagring 
av CO2) sammen med Norcem 
der vi bruker flyveaske til å binde 
CO2 fra sementproduksjon. CO2 
kompletterer da den såkalte 
tynnsyra vi i dag bruker til 
stabilisering og vi får bundet CO2 
kjemisk i en stabil forbindelse. 
Med den mengden flyveaske vi 
tar imot i dag har denne metoden 
et potensiale på 50 000 tonn 
CO2 årlig, omtrent det samme 
som overgangen til elbiler har 
betydd til nå.  

– Og til tross for at det i mange 
år har vært arbeidet for å fase ut 
farlige stoffer i produksjon synes 
mengden farlig avfall fortsatt 
å øke.

– Ja, men det handler jo også 
om at kunnskapen øker. For ti 
år siden hadde ingen hørt om 
PFOS (perfluorerte organiske 
forbindelser), nå er det regulert 
med strenge grenseverdier. En 

kopp av dette vil være nok til 
at alle våre 500 millioner liter 
utslippsvann vil ha for høye 
verdier. Det sier også noe om det 
presisjonsnivået vi må operere 
på. Miljøgifter vil fortsatt være 
et stort tema, men fokuset vil 
kanskje flyttes fra luft og vann i 
naturen til inneklima, klær og det 
vi spiser. Det vil gå mange år før 
vi har oversikt over effektene av 
alt vi omgir oss med.

– Farlig avfall-bransjen har 
opplevd alvorlig miljøkrimina-
litet, stenging av anlegg og en 
uhorvelig mengde avvik. Trenger 
det være slik?

– En fellesnevner i de største 
sakene som er slått opp i media, 
har vært at man har valgt 
billigste løsning i stedet for å 
bruke etablerte, dyrere løsninger. 
Her har bransjen en jobb å gjøre, 
men det har også avfallsbe-
sitterne som jo har styringen. 
Vi opplever oljeselskaper som 
kommer hit med ti mann for å 

 

 

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

Terminator avfallskverner kverner selv det mest 
krevende avfallet med rå og brutal kraft!  Høy 
kvalitet, kapasitet, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet kjennetegner Terminator 
Avfallskvernene fra Komptech. Bredt modellutvalg 
i mobile- og stasjonære utgaver!   

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
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gjøre revisjon hos oss – sin under-
leverandør – fordi de er opptatt av 
at reglene følges, så det går an 
hvis man vil.  Avfallsbesitterne må 
ta ansvar og forsikre seg om at de 
farlige stoffene de produserer får 
en lovlig og forsvarlig sluttbehand-
ling. Og myndighetene må stille 
langt strengere kompetansekrav. 
Noe har skjedd, men de burde gått 
mye lengre. Da ville man få bukt 
med en stor del av avvikene.

– Det har blitt tegnet et 
temmelig negativt bilde av avfalls-
bransjen i Aftenpostens reporta-
sjeserie i sommer. Ikke minst har 
Erik Osmundsen i Norsk Gjenvin-
ning igjen fortalt om sitt rystende 
møte med bransjen. Kjenner du 
deg igjen?

– Nei, men det er ikke fordi vi er 
perfekte, vi har andre utfordringer. 
Jeg ser at det er stor forskjell på 
vår virksomhet og Norsk Gjen-
vinning sin.  Vi handler ikke med 
metaller, vi har ingen eksport og 
virksomheten er konsentrert på 
ett driftssted, mens Norsk Gjen-
vinning vel har rundt 90 anlegg 
som i mange tilfeller har hatt sin 
egen historie.  Vi jobber også med 
å forbedre kultur og bevisstgjøre 
etiske retningslinjer og vi har 
forbedringspotensialer. At det 
er en større utfordring å gjøre 
endringer hos Norsk Gjenvinning 
sier seg selv.  Mer generelt vil jeg 
si at jeg tror hele bransjen fortsatt 
har en jobb å gjøre når det gjelder 
å bli enda bedre på samfunnsan-
svar og forretningskultur, vi 
er kanskje litt introverte. Våre 
virksomheter kan jo potensielt 
påføre stor skade på omgivelsene 
og derfor er høy standard og 
tillit viktig. Jeg synes også det 
var greit å gå ut i avisen, det har 
langt større effekt internt enn en 
melding på bedriftens intranett. Så 
forstår jeg at enkelte har reagert 
på at hele bransjen tilsynelatende 
skjæres over en kam.  Langt de 
fleste er jo skikkelige folk som gjør 
så godt de kan. Men avisoppsla-
gene er nyttig for oss alle, det er 
tid for refleksjon.

Så dreier samtalen inn på det 
mye omtalte «grønne skiftet», 
som Carl Hartmann ikke tror er 
fullt så nært forestående som 
mange gir uttrykk for: – Jeg var 
jo med på oppbyggingsfasen 

av norsk oljeindustri og fikk se 
hvor bredt og målrettet private 
selskaper og det offentlige satset 
over lang tid. Det tok nesten 20 
år fra det første oljefunnet til man 
fikk en positiv kontantstrøm. Jeg 
tror noe lignende må til for å få 
et grønt skifte. Hittil har vi hatt 
spredte initiativ fra enkeltbedrifter 
som stort sett ikke har lykkes. 
Det må satses på bred front og 
staten må ta en stor rolle om en 
slik omlegging av økonomien og 
samfunnslivet skal lykkes, mener 
Hartmann. 

Avfallsbransjen har selvsagt 
en rolle i en slik omlegging, men 
Hartmann mener selvbildet må 
justeres. – Du kjenner historien 
om de to steinhoggerne som ble 
spurt hva de drev med, den ene 
svarte at han hogg stein, mens 
den andre bygde katedraler.  Vi 
må slutte å betrakte oss selv bare 
som en endestasjon for uhumsk-
heter.  NOAH er som stor mottaker 
av flyveaske en viktig aktør i det 
Nord-europeiske energimarkedet, 
en helt nødvendig del av den 
verdikjeden som energiutnyttelse 
av avfall er, sier han. Slike måter å 
tenke på skaper muligheter, sier 
han.

Carl Hartmann har blitt 57 år, 
det er noe mer enn vi ville gjettet 
etter en ren eksteriørbedømmelse. 
Han er oppvokst i Bærum, der han 
fortsatt bor og arbeider, NOAH 
har hovedkontor på Lysaker.  – Å, 
jeg er da ganske mye på Langøya, 
sier han. Han beskriver Bjørn Rune 
Gjelsten som en aktiv og interes-
sert eier. – Han legger seg ikke opp 
i den daglige driften, men er svært 
opptatt av retningen selskapet 
skal gå i, sier han. 

– Og hva gjør så Carl Hartmann 
når han har tatt direktørhatten av 
for dagen?

– Jeg ville ikke bli tillagt noen 
ambisjoner, men jeg liker godt å 
rense hodet med en tur på ski eller 
med joggesko. Vi har dessuten to 
hytter, i Kragerø og på Norefjell, 
som vi svært gjerne drar til, sier 
han.

De to sønnene på 25 og 23 
år studerer begge ved NTNU i 
Trondheim. – De går i sin far og 
mors fotspor, sier Carl Hartmann 
fornøyd. 

VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL!
BESØK OSS PÅ VÅR 
STAND PÅ FARLIG 
AVFALLS-
KONFERANSEN
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FARLIG AVFALLSKONFERANSEN 2015
ONSDAG 16. SEPTEMBER.

1700 - ca 1900 Fagmøte: Endringer i refusjonsordningen for spillolje forårsaket av elektronisk deklarering. Deltakelsen på fagmøtet 
er gratis.

TORSDAG 17. SEPTEMBER.

0900 - 1030 REGISTRERING /  KAFFE / UTSTILLINGSVANDRING

1030 - 1035 Velkommen til konferanse! Gen. sekr. Roar Hansen, NFFA

1035 - 1055 Fylkesmann Sigbjørn Johnsen ønsker velkommen til «Prøysen-land».

BOLK MED TEMA: AVVIKSSITUASJONEN

1055 - 1120 Dir. Ellen Hambro, Miljødirektoratet, om avvikssituasjonen: Har bransjen klart å forbedre seg? Ny kraftsalve eller bare 
godord?

1120 - 1150 Kaffe og utstillingsvandring

1150 - 1220 Paneldebatt med bakgrunn i Ellen Hambros innlegg. Paneldeltakere med 
meningers mot!

1220 - 1230 Innspill fra salen i form av spørsmål og kommentarer til temaet. Her blir det temperatur!

1230 - 1345 Lunsj og utstillingsvandring

1345 - 1405 Erfaringer hittil med elektronisk deklarering. Endringer som kommer. Når avvikles papiret? Prosjektleder Trude 
Syversen, Miljødirektoratet

1405 - 1425 Avfallsmeglerne og deres rolle. Kristine von Hanno, næringspolitisk rådgiver, KS Bedrift

1425 - 1445 POP-forordningen. Hva innebærer den, hvilke konsekvenser har den, hvordan leser vi den? NFFA-jurist Einar Bratteng.

1445 - 1515 Kaffe og utstillingsvandring

1515 - 1535 Slik ble vi offer for grov kriminalitet med farlig avfall. Hvilken lærdom kan vi trekke, og hadde det vært mulig å forhin-
dre? Susanne Kummel, Kummel Consulting AB

1535 - 1630 Påfallende ufarlig avfall fra krusedullfilosofisk forestilling for ei fremragende framtidsforsamling v/ HC Medlien, 
krusedullfilosof i Landet for undring og fantasi, Lucky Næroset

1930 - 2000 Aperitiff deretter middag (kl. 2000)

Ellen Hambro – Direktør i Miljødirektoratet Foto av salen (2014) Sigbjørn Johnsen – 
Fylkesmann, Hedmark

Font : Baskerville 
C: 99, 21 
M: 0 
Y:  78, 43 
K:  27, 05 

FARLIG AVFALLSKONFERANSEN 2015

Mer info:
www.farligavfallskonferansen.no

FREDAG 18. SEPTEMBER. 

0800 - 0900 Kaffe og utstillingsvandring

0900 - 0905 Velkommen til dag 2

0905 - 0925 Tiltak mot miljøgifter virker. Therese Haugdahl Nøst, Universitetet i Tromsø

0925 - 0945 Hvordan få miljøgifter ut av kretsløpet? Tore Methlie Hagen, COWI.

0945 - 1000 Kortforedrag: Kontaktforum for avfall – «mulighetenes marked» for innspill fra farlig avfallsbransjen. Gen. sekr.  Roar 
Hansen, NFFA

1000 - 1040 Kaffe og utstillingsvandring

BOLK  MED TEMA: OVERORDNET PERSPEKTIV PÅ FREMTIDEN I BRANSJEN

1040 - 1100 Forberedelse på fremtiden: De 5 viktigste utviklingstrekkene i det rammeverket EU og nordiske myndigheter nå er i 
ferd med å legge for de som skaper og håndterer farlig avfall Sjefingeniør Kari Aa, internasjonal seksjon, Miljødirek-
toratet.

1100 - 1120 Hvordan håndteres farlig avfall i 2020? Hvordan utvikles bransjen, hvilke farlig avfallstyper kommer og hvilke 
forsvinner, gjenvinningspotensialet i farlig avfall, fremtidens krav til kompetanse og teknologi. (Foredragsholder 
besluttes senere).

1120 - 1135 Farlig avfallsproblematikk sett fra et nord-norsk perspektiv. Våre metoder og teknologi samt noen tanker om gjen-
vinningspotensialet. FoU-leder Reidun Sundvor, Miljøteknikk Terrateam.

1135 - 1150 Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO2-rik røykgass. Utviklingssjef / PhD Morten Breinholt Jensen, NOAH AS

1150 - 1210 Ulike avfallsstrømmer og kilder på avveie. Seksjonssjef Solveig Dysvik, Seksjon for miljø og atomsikkerhet, Statens 
strålevern

1210 - 1230 Hvorfor framstår farlig avfallsaktørene som industri ingen ønsker velkommen? Senior partner Gunnar Mathisen, 
Geelmuyden Kiese.

1230 Avskjedsord fra arrangørene før lunsj og avreise.

Scandic Hamar 17.–18. september 2015          Arrangører: 

Einar Bratteng – Jurist, NFFA Susanne Kummel – Kummel Consulting AB
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Geelmuyden Kiese.
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Scandic Hamar 17.–18. september 2015          Arrangører: 

Einar Bratteng – Jurist, NFFA Susanne Kummel – Kummel Consulting AB
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FARLIG AVFALL

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu 
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til boligformål.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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Illegal handel med 
kvikksølv på Farlig 
Avfall 2015

Den illegale han-
delen med avfall er 
om fattende verden 
over. Det gjelder også 
for farlig avfall som 
kvikksølv.

Av Astri Kløvstad

Susanne Kummel driver konsu-
lentfirmaet Kummel Consulting 
og har gjort det siden 2004. 
Hennes spesialfelt er farlig 
avfall, først og fremst håndte-
ring av kvikksølvholdig avfall. 
På årets konferanse, Farlig 
Avfall 2015, kommer hun for 
å fortelle om sine erfaringer 
knyttet til ulovlig omsetning av 
dette.

– Fra 2009 til 2014 jobbet 
jeg som konsulent for det tyske 
foretaket DELA GmbH som drev 
et av Europas største anlegg for 
behandling av kvikksølvholdig 
avfall. Selskapet etablerte 
også en storskalateknikk for å 
stabilisere metallisk kvikksølv 
klassifisert som avfall. DELA 
GmbH var alene i verden om 
å tilby denne løsningen. Men 
i 2014 viste det seg at DELA 
over lengre tid hadde solgt store 
mengder metallisk kvikksølv 
illegalt istedenfor å stabilisere 
det og deponere det i en tysk 
saltgruve, forteller hun.

– Ikke bare hadde man brutt 
avtalen med kundene, men 
man hadde også forbrutt seg 
mot Baselkonvensjonen og EUs 
eksportforbud for kvikksølv da 

man transporterte kvikksølvet 
til Sveits og derifra videre ut på 
verdensmarkedet, sier Kummel. 

Etterforskningen av de 
ansvarlige pågår fortsatt, og 
påtale ventes. Kummel er en 
av få personer som jobbet tett 
opp mot ledelsen hos DELA, 
men som aldri ble mistenkt 
for delaktighet i den illegale 
virksomheten.

Kummel tror ikke noen med 
sikkerhet kan si hvor kvikksølvet 
i dette tilfellet tok veien og hva 
det ble brukt til. Siden kvikksølv 
er et grunnstoff er det vanskelig 
å spore. Gjennom Minimata-
konvensjonen har mange av 
verdens land blitt enige om å 
regulere bruken av kvikksølv. 

– Det man først og fremst vil 
forhindre er bruk av kvikksølv 
til småskala utvinning av gull i 
utviklingsland. Dette er også en 
av årsakene til at både EU og 
USA har innført eksportforbud 
for metallisk kvikksølv, sier hun.

På Farlig Avfall 2015 kommer 
Kummel til å snakke om hva vi i 
dag vet om hvordan den illegale 
handelen oppsto, og vi får høre 
hennes tanker om hvordan den 
kunne vært forhindret.

Svenske Susanne Kummel driver eget 
konsulentfirma innenfor farlig avfall. 
Hun er en av foredragsholderne på 
Hamar 17. september. 
Foto: Kummel Consulting AB
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C O N C R E T E  m 3  C O N S T R U C T I O N

STØTTEMURER • BULKLAGER
Sikkerhet • Brann • Støy • Erosjon

REPR. C3C NORGE/INPARTNER AS 0047-90647627

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!



FARLIG AVFALL

Farlig avfallshistorien er ganske lik i de 
nordiske landene, på 60- og 70-tallet tok 
staten initiativ til å etablere forsvarlig 
behandling, i samarbeid med industrien. Det 
ble etablert selskaper med betydelig offentlig 
eierandel, NOAH i Norge, SAKAB i Sverige, 
Kommunekemi i Danmark og altså Ekokem i 
Finland. Men mens Norge som kjent satset på 
destruering i sementovnene i Brevik ble det i 
de tre øvrige landene bygd egne roterovner, 
der organisk farlig avfall blir destruert ved 
mer enn 1300 grader. 

– MYE TIL FELLES
Men mens selskapene i de øvrige nordiske 
land i takt med tidens melodi har blitt 
privatisert på ulike måter har Ekokem hatt 
et stabilt eierskap hele veien. Staten eier 
fortsatt 34,1%, kommunene eier 32,1% og 
den siste tredjedelen eies av industrien og 

private investorer. Og dette eierskapet har 
altså nå hånd om alle rotèrovnene i Norden, 
utenom sementindustrien. – SAKAB og NORD 
var bedrifter vi hadde mye til felles med. 
Det var derfor mye å hente både på kompe-
tanse og andre synergieffekter ved disse 
oppkjøpene, forklarer Taina Noopila. Hun har 
tittelen export manager og har vært på Farlig 
avfallskonferansene i Norge mange ganger. 
Ekokem Group har nå nær 700 ansatte og en 
forventet omsetning i år på ca 250 millioner 
euro (p.t. 2,36 milliarder kr).

OGSÅ EN NIMBY
Ekokems anlegg ligger i Riihimäki, en 
kommune med rundt 30 000 innbyggere 
60 km nord for Helsinki. Kommunikasjons-
ansvarlig Virpi Mäenanttila kan fortelle at 
etableringen ikke var smertefri. – Rundt 
20 000 mennesker protesterte før etabler-

ingen og vi ble plassert så nær grensen mot 
nabokommunen som mulig. Men da vi skulle 
bygge vår neste forbrenningslinje i 1990 
var det ingen organisert motkampanje og 
ved vår siste utvidelse i 2007 var det ikke 
protester overhode. Vi har rundt hundre 
husstander innenfor en 2 km radius. Disse har 
vi møte med hvert år der vi legger fram alt av 
utslippsdata og eventuelle nye planer. 
Jeg vil påstå at vi nå er godt ansett i lokal-
miljøet og en populær arbeidsplass, det er ca 
200 ansatte ved dette anlegget, sier Virpi 
Mäenanttila. – Beliggenheten er egentlig 
ideell, innenfor en 200 km radius finner 
vi nesten all industrien i sydlige Finland, 
supplerer Taina Noopila.

FARLIG AVFALL I RISTOVNEN
Den opprinnelige roterovnen ble altså 
supplert med en til i 1990. Men det er den 
opprinnelige som fortsatt er i drift, den 
rusler rundt med ca fire omdreininger i timen. 
Ovnen er i kontinuerlig drift og tar imot rundt 
75 000 tonn fast og flytende farlig avfall 
hvert år. Men Ekokem har senere etablert to 
forbrenningslinjer til, basert på ristovnstek-
nologi. I den største, som har en kapasitet 
på 150 000 tonn, er denne teknologien 
tilpasset forbrenning av farlig avfall. Dette 
kvernes og blandes med næringsavfall og 

Nordisk gigant på farlig avfall

Ekokems anlegg i Riihimäki framstår som et skikkelig industrikonglomerat midt i skogen.

Med oppkjøpet av Sakab i 2012 og NORD (tidligere Kommune-
kemi) i vinter har finske Ekokem sikret seg et solid grep om 
 behandlingen av farlig avfall i Norden. Men selskapet er også 
en stor aktør innenfor vanlig avfall og vil definitivt være med på 
veien mot en sirkulær økonomi.

Av Johs. Bjørndal
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Changing packaging by innovation
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* ordre.tgf@tommen.no
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Strekkfilm
• Gode klebe-egenskaper. 
• Hvit farge (alternativer finnes).
• 50/75 cm bredde x 1800/1500 m 
• UV-beskyttet. 
• Produsert av ledende 

landbruksstrekkfilmprodusenter.

Rundballenett
• Solide nett for god "balle-form"
• Stor styrke og stabilitet
• 123cm bredde x 3000m 

(alternativer finnes)

husholdningsavfall, til en energirik brensel-
fraksjon som gir høy temperatur i anlegget. 
Tavla i kontrollrommet viser 1178 grader ved 
vårt besøk. – Og røykgassrensingen er den 
samme som ved rotèrovnen, med elektro-
filter, to scrubbere og en rad med posefiltere 
til slutt. Og så har vi kontinuerlig måling eller 
prøvetaking av de fleste stoffene i røyk-
gassen, også dioksiner, forklarer Noopila. 

Her overtar Timo Kantola, som har tittelen 
Environmental Manager. Han viser fram en 
rekke søylediagrammer som har det til felles 
at utslippene av farlige stoffer inkludert 
dioksin ligger på små brøkdeler av de tillatte 
grenseverdiene. Unntaket er NOX der man 
ligger på rundt 2/3 av grenseverdien på 200 
mg/m³. – Dersom avfallet inneholder mer 
enn 1% halogener kjører vi det i rotèrovnen 
forteller han. 

SATSER PÅ NORGE
Ekokem har ingen ambisjoner om å ekspan-
dere med nye behandlingsanlegg utenfor 
Norden. Men import fra Norge har lange tradi-
sjoner og mer avfall er velkomment, nylig ble 
Kjetil Himle ansatt som sales director i Norge, 
med base i Stavanger. – Vi kan ta hånd om 
alt utenom eksplosiver og radioaktivt avfall, 
forklarer Taina Noopila.

En fraksjon som lenge har blitt eksportert 
fra Norge er de PCB-holdige vinduene med 
produsentansvar som samles inn av Rute-
retur. Disse eksporteres med glass og går 
gjennom kverna før de forbrennes i den store 
ristovnen. 

VARME OG STRØM
Ekokem Group vil i år ta imot rundt 1,3 milli-
oner tonn avfall, men bare ca 460 000 tonn 
av dette kvantumet er farlig avfall. Selskapet 
er en stor aktør på behandling av forurenset 
jord og i Finland også på næringsavfall og 
husholdningsavfall. – Men vi må konkurrere 
om alt, understreker Noopila. 

Finland er et kaldt land og både fra roter-

ovnen og de to ristovnene produseres det 
strøm og fjernvarme til de to tettstedene 
Riihimäki og Hyvinkää. Rundt 490 GWh 
varme fra Ekokem tilsvarer rundt halvparten 
av varmeforbruket i fjernvarmenettet som 
omfatter rundt 50 000 innbyggere. 

KOMPROMISSLØS SIKKER-
HETSTENKNING
Ekokem oppgir å ha en kompromissløs 
holdning til sikkerhet, både når det gjelder 
mennesker og miljø, og selskapet arbeider 
etter en nullvisjon for ulykker. Etter å ha 
besøkt fabrikken framstår dette som mer 

Det er god oversikt over hva som skjer på anlegget fra rotèrovnens kontrollrom.

Ingen får slurve med sikkerhetsutstyret inne på Ekokems område. Fra venstre Kjetil Himle, nyansatt sales 
director for Ekokem i Norge, eksport manager Taina Noopila og kommunikasjonsansvarlig Virpi Mäenanttila.

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

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen

enn tomme ord.  Alle bruker verneutstyr, 
det er skinnende rent og ryddig overalt 
på anlegget, som om det var en nærings-
middelfabrikk vi besøkte. 

– Orden er hjørnesteinen i alt sikker-
hetsarbeid, slår Virpi Mäenanttila fast. På 
spørsmål om hendelser får vi vite at det 
forekommer branntilløp i avfallsbunkersene, 
men at disse slukkes automatisk av sprin-
kelanlegget. 

PLASTGJENVINNING NESTE
Ekokems avfallsmengde fordeles i dag 
ganske likt på materialgjenvinning, energi-
utnyttelse og deponi. Men også hos Ekokem 
har begrepet sirkulær økonomi slått rot og 
blitt nedfelt i en ny strategi. Det arbeides 
derfor målbevisst med flytte avfall oppover i 
avfallshierarkiet. Aske fra varmekraftverk og 
biobrenselanlegg, samt slagg fra avfallsfor-
brenning tas i bruk til konstruksjonsformål. 
Og den neste satsingen i Riihimäki er et 
anlegg for utsortering og vasking av plast, 
samt granulatproduksjon basert på denne, til 
sammen en investering på rundt 30 millioner 
euro. 

Men denne dreiningen mot avfalls-
fraksjoner som ikke er farlige skjer også i 

erkjennelse av at man i Ekokem registrerer at 
mengden farlig avfall fra industrien er på vei 
ned. Finland har for eksempel en betydelig 
kjemisk industri, som lenge har arbeidet 
med å fase ut farlige stoffer. – Vugge til 
grav-tenkningen begynner å gi resultater. 
Men denne reduksjonen motvirkes til dels av 
at stadig nye fraksjoner blir klassifisert som 
farlig avfall, sier Noopila.  

INGEN PRISLISTE
Noen prisliste for levering av farlig avfall 
opererer Ekokem ikke med. – Prisene avtales 
i hvert enkelt tilfelle og avhenger selvsagt 
både av avfallstype og mengder, og ikke 
minst hvilken kapasitet avfallet legger beslag 

på i vårt anlegg, sier Noopila. Flere av våre 
faste leverandører har egne prislister som 
er kontraktsfestet, mens andre kunder 
har rammeavtaler med egne priser. Mange 
forhold spiller inn på prisene, som for 
eksempel logistikk og transportløsninger, 
forklarer Taina Noopila. Vårt forslag om 
å dele omsetning på volum for å finne i 
snittprisen slår ikke an. Det blir påpekt at 
det i omsetningstallet ligger en betydelig 
tjenesteproduksjon i form av opprydnings-

prosjekter, vannbehandling, transport og salg 
av utstyr. Opprydning på såkalt kontaminerte 
arealer med påfølgende behandling av foru-
renset jord er nemlig et vekstområde i alle 
de nordiske land, som selskapene i Ekokem 
Group satser tungt på.

– LITE PÅ AVVEIE
På spørsmål om hvorvidt det forekommer 
mye ulovlig disponering av farlig avfall i 
Finland blir det ganske stille. – Det spørsmålet 
må du nesten stille til myndighetene. Det 
forekommer sikkert noe ulovlig eksport, det 
var en sak i media om en båt som skulle til 
India, men ble stoppet, sier Noopila. Men hun 
tror ikke det havner farlige avfallsmengder av 
betydning i finsk natur. 

FARLIG AVFALL

Taina Noopila foran en av plakatene som forklarer hvor-
dan nullvisjonen for uønskede hendelser skal realiseres.

Alle biler som ankommer anlegget med avfall veies 
naturligvis både på vei inn og ut. 

Mottak og rensing av forurensede masser er en stor aktivitet ved Ekokems anlegg i Riihimâki.
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NOAHs verdi for kunder og samfunn videre  utvikles nå for de neste årtiene

NOAHs ARK

-Kunnskapen som opparbeides i de 
prosjektene vi gjennomfører vil generere 
ideer og løsninger som kan bidra å gjøre 
Norge best til å gjenvinne verdifulle 
råvarer i farlig avfall. Det konstaterer 
NOAHs utviklingssjef Morten Breinholt 
Jensen. 

Måloppnåelse vil forutsette tett 
industrielt samarbeid: Mellom de aktørene 
som skaper farlig avfall, behandler avfallet 
og den industrien som kan nyttiggjøre seg 
det råstoffet som kan gjenvinnes av det 
farlige avfallet. Men også myndighetene 
må bidra, mener Morten B. Jensen:
-Det er gledelig at europeiske myndigheter 
knytter avfalls- og ressurspolitikk tettere 

sammen. For å skape merverdi av farlig 
avfall må dessuten industrien ha incentiver, 
slik som stabile rammebetingelser og reell 
konkurranse i alle ledd i avfallsmarkedet. 
Dessuten må relevant farlig avfall kunne 
defineres som råstoff, det vil si som 
internasjonal industrihandelsvare.

Morten B. Jensen nevner følgende eksempler 
på farlig avfallsfraksjoner NOAH arbeider 
med akkurat nå:
• Flyveaske inneholder stoffer fra nesten 

hele det periodiske systemet i varierende 
mengder. NOAH er i en tidligfase for å 
undersøke om det er mulig å ekstrahere 
ut sink fra flyveaske som kan gjenvinnes 

-NOAH har i mer enn to årtier hatt avgjørende betydning for at samfunnet 
og industrien skal oppnå sine miljømål innen farlig avfall. Denne historiske 
rollen skal vi videreføre. Gjennom de neste ti-årene skal NOAH være det mest 
betydningsfulle, nasjonale kompetansemiljøet innen farlig uorganisk avfall. 
Betydningen av dette vil imidlertid kunne endre seg mye.  

Dette uttaler Carl Hartmann. adm.dir. i 
NOAH AS, og fortsetter:

-Til nå har målet vært å ta de farlige 
stoffene ut av kretsløpet noe som 
innebærer at nær opptil 100 % av farlig 
avfall sluttdeponeres. Trygg og sikker 
behandling vil fortsatt være et viktig 
mål, men vi forventer at det i årene som 
kommer også vil bli gjenvunnet deler 
av stoffene i det farlige avfallet. Det 
må gjøres på en betryggende måte og i 
henhold til myndighets- og forbruker 
krav. Det vil bli faglig spennende å jobbe 
i bransjen.

Om ny deponikapasitet etter Langøyas 
avslutning, sier Hartmann:
-NOAH har i en lang periode arbeidet 
med en nyetablering som skal overta 
etter at Langøyas kapasitet er brukt 
opp i 2022. Denne saken ligger nå hos 
miljømyndighetene, og det er derfor ikke 
riktig av meg å kommentere den nå.

Utvikling av farlig avfallsindustrien
-NOAHs økonomi var svært krevende 
de første 10 årene, deretter har den 
utviklet seg positivt og selskapet har 
nå en posisjon for å kunne satse videre. 
Sammen med den kompetansen 
selskapet besitter, gir vår finansielle 
styrke oss en unik mulighet til å utvikle 
og kommersialisere nye løsninger for 
trygg behandling av farlig avfall. Dette er 
løsninger som kommer til å ha et sterkere 

gjenvinningsaspekt ved seg. Vi skal ikke 
gjenvinne kjemikalier og stoffer som 
åpenbart ønskes ut av kretsløpet, men 
tilpasse oss den «sirkulære økonomien» 
som nå er under utmeisling av EU. Ut 
fra det potensiale farlig avfall har, skal vi 
utvinne verdifullt materiale til gjenbruk 
og samtidig være i front i å utvikle 
trygge destruksjonsløsninger for stoffer 
som ikke lenger er ønsket i samfunnet. 
På denne måten vil vår bransje kunne 
knyttes tettere på råvarebransjen slik vi 
ser i mange andre avfallssektorer, sier 
Hartmann. 

NOAH arbeider målbevisst og med 
tyngde innen FoU.  Bare det å få en 
oversikt over hva som finnes av ulike 
konsepter i litteraturen er en stor jobb. 
Typisk for de fleste av disse tekniske 
løsningene er at de er på studie- eller 
laboratorienivå. Med unntak av 
metallgjenvinning, er det veldig få 
utprøvde, kommersielle konsepter. Med 
forventninger fra myndigheter og kunder 
vil løsningene gradvis komme, mener 
Hartmann.

Skal skape nye milepæler innen 
 behandling av farlig avfall
Markedsdirektør Trond B. Berg utdyper 
at NOAHs fokus i årene fremover vil 
nå omfatte både deponi og gjenvinning. 
Den siste disiplinen vil bli vektet spesielt 
tungt.  

Vil bidra til å gjøre Norge best på råvaregjenvinning!

Adm.dir. i NOAH AS, Carl Hartmann

Utviklingssjef Morten B. Jensen
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-Vår ambisjon sammen med ulike 
aktører er å utvikle prosesstekniske 
løsninger som skaper nye milepæler innen 
behandling og nyttiggjøring av farlig avfall.  

Trond Berg fastslår at det ikke kun 
er Langøya som er NOAHs ressurs, 
men selskapets kompetanse til å forme 
utviklingen av nye håndteringskonsepter 
for farlig avfall: 

-Langøya-løsningen fungerer kun 
på Langøya. Fremtidens NOAH-
løsninger blir annerledes. Allerede har 
vi videreutviklet Langøya-løsningen 
til å fungere også i lukkede bergrom. 
Men dette er bare starten. Selv om vi nå 
jobber for å etablere deponikapasitet i et 
25-årsperspektiv, er ikke kun deponi vårt 
fokus. Å gjenvinne verdifulle råvarer som 
kan fases inn i annen industriproduksjon, 
er en ambisjon flere av våre kunder deler 
med oss. Slik gjenvinning og nyttiggjøring 

skal skje på nødvendig kommersiell basis. 
Dette er krevende, men vi er utvilsomt en 
aktør som bør være i god stand til å lykkes.

Vi gjør også i disse dager en testing 

i stor skala på binding av CO2 med 
flyveaske. Prosjektet støttes av Gassnova 
og er en interessant knytning mellom 
farlig avfall og klima.

Adm.dir. Carl Hartmann:
-Men uansett gjenvinningsambisjonene, 

skal trygge og dokumenterte 
deponialternativer med store kapasiteter 
være tilgjengelige hos NOAH også i 
årene fremover. Det unike ved NOAHs 
deponiløsninger, vil fortsatt være 
aktiv, kjemisk stabilisering hvor ulike 
miljøfarlige komponenter nøytraliserer 
hverandre. 

Vil bidra til å gjøre Norge best på råvaregjenvinning!
som råstoff i sinkproduksjon. Forsøkene 
så langt er lovende, men det vil kreve 
flere år med utvikling for å få dette til 
i fullskala. Videre inneholder flyveaske 
opp mot 30 % salter og det arbeides 
med å finne energieffektive løsninger 
for å gjenvinne saltene. Ved å bruke 
spillvarme fra andre prosesser håper 
NOAH at dette kan bli en miljøvennlig 
prosess for å produsere betydelige 
mengder salter.

• Katodeavfall fra aluminiumsindustrien 
vil i fremtiden bli en ressurs, 
der kullet kan gjenvinnes og 
brukes som brennstoff i annen 

prosessindustri. På lengre sikt ønsker 
også NOAH å rense og gjenbruke 
foringssteinen fra elektrolyseovnene 

i aluminiumsindustrien. Steinen 
kan kunne brukes som tilslag i f.eks. 
sementindustrien.  

Markedsdirektør i NOAH, 
Trond B. Berg
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NOAH med Norges første industrielle testanlegg i sitt slag:

Stabilisering av farlig avfall ved 
bruk av CO2 fra industrirøykgass
På flere fronter tar NOAH grep om farlig avfallsbransjens store utfordring: 
Øke gjenvinningsgraden samt utnytte kjemien i det farlige avfall til prosesser 
med stort miljøpotensiale.   

Med støtte fra Forskningsrådet / 
Gassnova gjennom CLIMIT programmet, 
gjennomfører NOAH et testprosjekt som 
ikke bare stabiliserer farlig avfall, men også 
fanger, nyttiggjør og fjerner klimagassen C02 
fra industrirøykgass.

Prosjektet gjennomføres på 
industriområdet til Norcems sementfabrikk 
i Brevik. Plasseringen her har sammenheng 
med tilgjengelighet til CO2-rik røykgass 
fra Norcem samt at man kan bruke Akers 
testrigg som allerede står på området. Denne 
riggen er del av et større forskningsprosjekt 
i regi av Norcem («Norcem CO2 Capture 
Project») som i korthet går ut på å teste 
ut ulike teknologier for CO2-fangst fra 
røykgass. 

Prosessen som nå testes, danner kalk 
gjennom reaksjon mellom kalsiumhydroksid 
i aske fra avfallsforbrenningsanlegg 
(«flyveaske») og CO2 i røykgass. Analysene, 
laboratorie- og pilotforsøket viser så langt 

at flyveaske kan oppta betydelige mengder 
CO2 pr. tonn flyveaske. Testforsøket er 
gjennomført med en batchreaktor hvor 1-1,5 
tonn flyveaske stabiliseres raskt og effektivt 
ved bruk av industrirøykgass med relativt 
høyt CO2 innhold. Resultatene så langt 
indikerer at det er mulig å fange opp mot 
1,25 mill. tonn CO2 over en periode på 25 
år. Dette tilsvarer utslipp fra omtrent 25.000 
biler over 25 år. Prosjektet har sålangt påvist 
fem positive miljøkonsekvenser:
• Vil bidra til å redusere det nasjonale 

klima gassutslippet
• Stabiliserer en farlig avfallsfraksjon, dvs. 

binder miljøgiftene slik at de ikke kan 
forurense omgivelsene

• Bevirker at farlig avfall kan nyttiggjøres 
siden prosessens sluttprodukt er en gips-
blanding lik den som benyttes på Langøya 
for å effektivt og trygt stabilisere og re-
habilitere gruver og dagbrudd

• Prosessen er energinøytral ved at den 

produserer sitt eget energibehov
• Testforsøket har dokumentert at pros-

essen ikke har miljøutslipp hverken til 
grunn, sjø eller luft

Prosjektsjef Egil Solheim i NOAH 
konstaterer at testforsøket følges med 
interesse både av norske industri- og 
miljøpolitikere samt av fagmiljøer ute 
i Europa. Presentasjoner er allerede 
gjort på en internasjonal konferanse og 
representanter fra blant annet Stortingets 
energi- og miljøkomitè har vært på befaring.

-NOAH har lang erfaring med å 
nyttiggjøre farlig avfall. Skandinaviske 
myndigheter har gitt vår behandlingsprosess 
for alkalisk avfall på Langøya status som en 
nyttiggjøringsprosess, sier Egil Solheim og 
tillegger:

-Det er en svært spennende fase NOAH 
nå er i. NOAH skal i alt vi gjør kjennetegnes 
som profesjonelle og nytenkende, og vi har 
satt oss som mål at vi alltid skal være i spiss 
relatert til å finne de beste løsningene for 
trygg håndtering av farlig uorganisk avfall. 
Dette krever at vi besitter rett kompetanse 
for å løse framtidens utfordringer. NOAH 
komponerer i disse dager en organisasjon 
hvor vi kombinerer vår unike eksisterende 
kompetanse fra over 25 års drift på Langøya 
med en rekke nyrekrutteringer. Laget vi 
bygger opp rundt FoU-arbeid i NOAH 
skal knekke nøtter og sikre at vi når vårt 
ambisiøse mål. NOAH ser det som vår rolle 
å være en sentral spiller i å drive utviklingen 
i farlig avfallsbransjen videre i retning av et 
samfunn hvor råstoffer ikke går til spille, 
men gjenbrukes i økende grad.  

NOAHs prosjektsjef Egil Solheim 
foran testanlegget for bruk av CO2 fra 
industrirøykgass. 
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Storskala bør tilstrebes og 
kontrollregimet tilpasses ny tid
Det bør tilstrebes store kompetansesterke BAT-anlegg. Kontroll og tilsyn bør i 
større grad tilpasses de drivkrefter som finnes i markedet. Det er for lett å levere 
til deponi for ordinært avfall.

Dette er tre påstander NOAHs Sverre 
Andersen mener ansvarlige i farlig 
avfallsbransjen og tilsynsmyndighetene 
bør reflektere over. Andersen er NOAHs 
kompetanseperson på regelverk. Han har 
i hele sin karriere arbeidet i grenselandet 
mellom teknikk og de lovbestemmelser som 
ulike bransjer er underlagt. 

Store kompetansesterke BAT-anlegg
-De fleste ser på eksport av avfall som noe 
suspekt og forbinder det ofte med substand-
ard behandling i andre land. Ikke minst i 
media kommer slike holdninger fram. Jeg 
tror vi heller skal se på eksport som en 
mulighet til å få gjennomført avfallsbe-
handlingen ved profesjonelle spesialanlegg 
med BAT-standard, kommenterer Sverre 
Andersen og fortsetter: 

-Bransjen trenger aktører som tør å 
investere i BAT-anlegg og bedrive BAT-
behandling. Slike anlegg trenger imidlertid 
ofte et større marked enn det nasjonale for 
å kunne oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. 
Spesielt er det viktig å være oppmerksom 
på denne problemstillingen i mindre land 
med et begrenset nasjonalt marked. Jeg 
mener derfor myndighetene i mindre land 
bør utvide samarbeide på dette området for 
å sikre nødvendig forutsigbarhet i markeder 
som dekker flere land. I dag kan en nasjonal 
domsavgjørelse eller en ny avgift endre 
markedsforholdene. Dette i et omfang som 
gjør at risikoen ved å investere i BAT-anlegg 
som er avhengig av et større marked enn det 
nasjonale, blir for stor.

Sverre Andersen henviser til Den 
nordiske ministererklæringen fra 1994 som 
et godt utgangspunkt. Denne er basert på 
erkjennelsen av at hvert av de nordiske 
landene ikke er store nok til at hvert 
land kan opprettholde tilstrekkelig gode 
behandlingsanlegg for alle avfallsfraksjoner. 
Derfor tillates eksport slik at god behandling 
kan gjennomføres i et av de andre nordiske 
landene. Tilsvarende tenkning ligger for 
øvrig bak EUs regler for grensekryssende 
transport av avfall.

-Mitt inntrykk er at den nordiske 
ministererklæringen ikke står like sterkt i 
alle nordiske landene.  Både den nordiske 
ministererklæringen og EUs regelverk er 

dessuten «passive» ved at de kun åpner 
for eksport, mens jeg tror man burde gå 
lenger: At myndighetene aktivt tilrettelegger 
for etablering av store kompetansesterke 
BAT-anlegg, selvsagt uten å innføre 
konkurransevridene tiltak.  Å sikre gode 
BAT-anlegg er viktig også for bransjens 
renommé, dens mulighet til å etablere seg 
på linje med annen industriell virksomhet 
og til å tiltrekke seg nødvendig kompetanse 
og personressurser.

Kontroll og tilsyn tilpasset de driv-
krefter som finnes i markedet 
-I løpet av de årene jeg har vært i avfalls-
bransjen har den endret seg vesentlig: Fra 
nasjonale anlegg med sentral posisjon til 
dagens konkurransebaserte marked der 
avfallsbesitterne kan shoppe rundt til de 
finner en det tilbudet de ser seg tjent med 
å benytte. Gjennom denne endringen har 
avfallsbesitterne styrket sin posisjon overfor 
avfallsbehandlerne. 

Sverre Andersen konstaterer at svært 
få avfallsbesittere ønsker å betale mer for 
avfallsbehandlingen enn nødvendig:

-De fleste avfallsbesittere vil selvfølgelig 
velge den løsningen som har lavest 
kostnad gitt at den tilfredsstiller 
miljølovgivningen. En slik tenkning gjør 
at avfallsanleggene inspireres til å utvikle 
effektive behandlingsløsninger. Tidvis kan 
imidlertid de økonomiske insentivene bli 
for enerådende siden det finnes få insentiver 
rettet mot å velge den løsningen som fra et 
miljøperspektiv er best. 

-Om et avfallsanlegg stiller for mange 
krav til avfallet, vil det ofte kunne redusere 
muligheten til å få oppdraget dersom 
kunden legger stor vekt på en billig og enkel 
løsning. Det er et tankekors at jo farligere 
avfallet er, jo dyrere blir ofte behandlingen 
og desto kraftigere blir de økonomiske 
insentiver til å finne den billigste og 
mest «kreative» løsningen, mener Sverre 
Andersen.

-Det å lage et vanntett regelverk for en så 
mangfoldig bransje som avfallsbransjen er 
nærmest en umulighet, og hva som er lovlig, 
er derfor ikke alltid like innlysende. Om 
et slikt regelverk brytes, kan man lett – og 

noen ganger med rette – hevde at man var 
i god tro.

Kombinasjonen av et konkurransebasert 
marked, økonomiske motiver og et 
regelverk som både er komplisert og noen 
steder uklart kan dessverre bli for fristende 
for noen dersom risikoen for å bli oppdaget 
er vurdert som lav. Det er derfor viktig å 
etablere et godt kontrollregime både hos 
avfallsaktørene og hos myndighetene. 
Dette regimet må øke risikoen for å bli tatt 
dersom man prøver å omgå regelverket 
f.eks. ved å holde tilbake informasjon om 
avfallet. Ikke minst er dette viktig av hensyn 
til sikkerheten for dem som skal håndtere 
avfallet videre.

-Om man har et godt bilde av «driverne» 
i markedet vil man kunne oppnå en bedre 
effekt av de ressursene som settes inn i 
kontroll og tilsyn hos aktørene i bransjen så 
vel som hos kontrollmyndighetene.  For en 
kontrollmyndighet vil en slik tilpasning av 
kontroll- og tilsynsregimet måtte være en 
løpende prosess, avslutter Sverre Andersen. 

NOAHs myndighetskontakt, 
Sverre Andersen 
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Rehabiliteringen av Langøya følger planen:  

Gedigent showroom for NOAHs kunder
NOAHs kunder har en unik historie å fortelle når de skal informere om hvor deres avfall blir av og hva som skjer med det: 
Transformasjonen av en øy i Oslofjorden. Totalt omskapt fra gruvevirksomhet til idyll. Et skaperverk umulig hadde det ikke vært for en 
moderne industriprosess med industriens avfall som «råvare». 
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Forvandlingen som skjer på Langøya vil 
innebære at arealdisponeringen endres fra 
70% industriområde til 85% friluftareal i 
løpet av de neste 15 årene! 

Nytt grunnfjell
Gipsmatrixen som er sluttproduktet av 
behandlingsprosessen på Langøya, er 
framstilt gjennom prosess hvor flyveaske 
og avfallssyre blandes. Prosessen stabiliser-
er miljøgiftene som derved aldri kommer 
tilbake i kretsløpet. Gipsmatrixen legges 
under havnivå, og er det nye grunnfjellet 
Langøya rehabiliteres på. Et nytt natur-

landskap – tilnærmet lik slik det var for over 
100 år siden – vil i årene framover oppstå 
på Langøya. Miljøgevinstene er enorme, og 
prosessen er for lengst gitt gjenvinningssta-
tus i avfallshierarkiet av de skandinaviske 
miljømyndighetene. 

Store grøntarealer, turstier og småbåthavn 
er hva som vil betegne Langøya i framtiden. 
Men også fritidsboliger, museumsaktivitet 
og næringsvirksomhet diskuteres i et 
engasjert lokalsamfunn og blant politikere. 

Europa lar seg fascinere
I oktober år kommer en større delegasjon 

fra Indias miljømyndigheter på besøk til 
Langøya. Men de er ikke alene. Årlig finner 
flere tusen besøkende fra inn- og utland 
veien til NOAHs anlegg på øya. Ikke minst 
fagmiljøer lar seg fascinere over hvordan 
NOAH har utviklet behandlingsprosesser 
som setter store positive fotavtrykk etter seg 
i norsk natur. Prosesser og kompetanse som 
framover også vil underbygge ambisjonen 
om den sirkulære økonomien – hvor 
innholdet i farlig avfall blir gjenvunnet 
råstoff i industriproduksjon.

Bildet i midten viser deler av Sydbruddet på 
Langøya slik det framsto i 2008. Tegningene 
viser mulige løsninger for framtidens Langøya.

Kartet er fra 1906 og illustrerer med 
tydelighet hvilken interesse geologer og 

samfunnet har hatt for denne fascinerende 
øya i Oslofjorden.
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En totalleverandør 
av miljøtjenester
SAR har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli en 
sentral og viktig leverandør av miljøtjenester i Norge, både for 
offshore- og landbasert industri. Våre baser er strategisk plassert 
langs norskekysten fra Stavanger i syd til Hammerfest i nord. 

Vårt mål er å omskape avfall til ressurser og forebygge og for-
hindre at ressurser kommer på avveie. Dette oppnås ved å utvikle 
integrerte og miljøvennlige avfallsløsninger for våre kunder.

Eksempler på miljøtjenester
• Behandling av borekaks, slop og oljeholdig slam
• Mottak av farlig avfall
• Behandling av forurenset vann
• Tankrengjøring på båter, landtanker og raffineri
• Alt innen farlig avfall

SAR tilbyr en komplett avfallstyring
• Rådgivning og risikoanalyser
• Miljøkartlegginger og avfallsplaner
• Opplæring, opplæringsmateriell og brosjyrer
• Miljøregnskap og BAT evaluering
• Miljørapportering og myndighetskontakt

 
 

vecora

– Det er litt skuffende at 
ikke flere har tatt i bruk 
elektronisk deklarering av 
farlig avfall. Men de som 
har kommet i gang synes å 
være relativt fornøyd med 
opplegget.

Av Johs. Bjørndal

Slik oppsummerer prosjektleder Trude 
Syversen sine erfaringer nå fire måneder 
etter at nettløsningen avfallsdeklare-
ring.no ble sjøsatt. Hun forteller at bare 
noen hundre avfallsbesittere og slett 
ikke alle de 700 godkjente mottakene 
har registrert seg som brukere av 
systemet og kommet i gang.  
– Tilbake meldingene fra brukerstøtte er 
at mange har problemer med å komme 
seg inn i administrasjonsmodulen og 
bli etablert som brukere. Men vi hører 
også at de som har kommet  over den 
terskelen er rimelig fornøyd, utfyllingen 
av deklarasjonsskjemaet går greit, sier 

Trude Syversen, som skal snakke mer 
om erfaringene så langt på Farlig Avfall 
2015.

Ellen Palmgren hos Norsk Gjenvinning 
bekrefter at mange kunder henvender 
seg til dem fordi de ikke kommer i gang. 
– Men vi er jo bare i startfasen, sier hun. 

Litt mer positiv er Inger Lise Alsvik 
hos SAR: – Vi synes det har gått ganske 
bra. Det er naturligvis en del barne-
sykdommer med et nytt system, men 
Miljødirektoratet skal ha ros for at de 
er lydhøre for forbedringsforslag.  Det 
er selvsagt litt ulike reaksjoner hos 
kundene, men de som har tatt systemet 
i bruk anser det som et framskritt, sier 
hun.  –  Det blir også langt færre avvik, 
det elektroniske systemet protesterer 
om ikke alle feltene er utfylt, sier 
hun. – Dette er jo et framskritt og en 
forenkling som det var på høy tid ble 
gjennomført, legger hun til.

Treg start for elektronisk 
deklarering

Prosjektleder Trude Syversen i Miljødirektora-
tet håper flere brukere vil komme i gang med 
elektronisk deklarering relativt raskt. 

35|                            | nr 4 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Rehabiliteringen av Langøya følger planen:  

Gedigent showroom for NOAHs kunder
NOAHs kunder har en unik historie å fortelle når de skal informere om hvor deres avfall blir av og hva som skjer med det: 
Transformasjonen av en øy i Oslofjorden. Totalt omskapt fra gruvevirksomhet til idyll. Et skaperverk umulig hadde det ikke vært for en 
moderne industriprosess med industriens avfall som «råvare». 

NOAHs ARK
Nyhetsbrev fra NOAH

Ansvarlig redaktør: Trond B. Berg
Layout: Grøset AS

NOAH AS
Postboks 317, 3081 Holmestrand
Holmestrand: tlf. 33 09 95 00
Langøya: tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

NOAHs ARK

Forvandlingen som skjer på Langøya vil 
innebære at arealdisponeringen endres fra 
70% industriområde til 85% friluftareal i 
løpet av de neste 15 årene! 

Nytt grunnfjell
Gipsmatrixen som er sluttproduktet av 
behandlingsprosessen på Langøya, er 
framstilt gjennom prosess hvor flyveaske 
og avfallssyre blandes. Prosessen stabiliser-
er miljøgiftene som derved aldri kommer 
tilbake i kretsløpet. Gipsmatrixen legges 
under havnivå, og er det nye grunnfjellet 
Langøya rehabiliteres på. Et nytt natur-

landskap – tilnærmet lik slik det var for over 
100 år siden – vil i årene framover oppstå 
på Langøya. Miljøgevinstene er enorme, og 
prosessen er for lengst gitt gjenvinningssta-
tus i avfallshierarkiet av de skandinaviske 
miljømyndighetene. 

Store grøntarealer, turstier og småbåthavn 
er hva som vil betegne Langøya i framtiden. 
Men også fritidsboliger, museumsaktivitet 
og næringsvirksomhet diskuteres i et 
engasjert lokalsamfunn og blant politikere. 

Europa lar seg fascinere
I oktober år kommer en større delegasjon 

fra Indias miljømyndigheter på besøk til 
Langøya. Men de er ikke alene. Årlig finner 
flere tusen besøkende fra inn- og utland 
veien til NOAHs anlegg på øya. Ikke minst 
fagmiljøer lar seg fascinere over hvordan 
NOAH har utviklet behandlingsprosesser 
som setter store positive fotavtrykk etter seg 
i norsk natur. Prosesser og kompetanse som 
framover også vil underbygge ambisjonen 
om den sirkulære økonomien – hvor 
innholdet i farlig avfall blir gjenvunnet 
råstoff i industriproduksjon.

Bildet i midten viser deler av Sydbruddet på 
Langøya slik det framsto i 2008. Tegningene 
viser mulige løsninger for framtidens Langøya.

Kartet er fra 1906 og illustrerer med 
tydelighet hvilken interesse geologer og 

samfunnet har hatt for denne fascinerende 
øya i Oslofjorden.



NYHETER

La oss håndtere 
avfallet!
Norges største avfallsmeglerselskap 
gir deg trygghet. Vi tenker både 
miljø og økonomi.

Restavfall  •  Fiberprodukter  •  Plast  •  Trevirke  •  Biologisk avfall  
Farlig avfall  •  Bygg- og rivningsavfall  •  Forurensede masser  •  Transport 

Rekom er størst på logistikk og 
bunnsolid på avfallshåndtering.

For oss er det viktigste av alt å gi våre kunder 
rådgivning og service av beste kvalitet. 
Vi har den erfaringen og kunnskapen du 
trenger for å navigere stødig gjennom lover 
og regler. Hos oss er det ingen snarveier til 
målet. Vi tar dine utfordringer på alvor, til 
beste for deg og for miljøet!

Ta kontakt på 55 90 44 50 eller 
marked@rekom.no

O. J. Brochs gate 12, 5006 Bergen. Tlf 55 90 44 50. 
Fax 55 90 44 51. www.rekom.no

www.rekom.no

For selv om mengden øker, 
går en stadig større andel til 
gjenvinning og energiutnyttelse. 
Over 97 prosent av alt 
emballasjeavfallet gikk enten 
til materialgjenvinning eller 
energiutnyttelse i 2014. 
Det er tre prosentpoeng mer 
enn i 2013. Og vi er aller 
best på plastemballasje. Fra 
norske husholdninger og 
næringsliv ble 99 prosent av 
all plastemballasje gjenvunnet i 
fjor, heter det i Miljødirektoratets 
pressemelding.  – Nordmenn 
bruker mye emballasje, og selv 
om mer ble gjenvunnet i 2014, 
er det viktig at vi fremdeles 
jobber for økt sortering 
og god ressursutnyttelse 

av emballasjeavfallet, sier 
Ellen Hambro, direktør i 
Miljødirektoratet.

VENTER STRENGERE KRAV
De norske målene for innsamling 
og gjenvinning er nådd for de 
fleste emballasjetypene, men 
ikke for emballasjekartong 
og isopor. Vi når imidlertid 
de målene som ligger i EUs 
emballasjedirektiv. Det er 
samtidig grunn til å vente 
strengere krav til gjenvinning av 
emballasjeavfall i EØS-landene i 
løpet av få år. EU skal legge frem 
et revidert direktiv om emballasje 
innen utgangen av 2015 og 
signalene tyder på at målene 
vil bli satt høyere. – EUs mål vil 

sannsynligvis være ambisiøse. 
Selv om Norge oppfyller de 
internasjonale forpliktelsene 
om materialgjenvinning av 
emballasjeavfall i dag, vil vi trolig 

måtte se på virkemidlene våre 
for å oppfylle kravene i det nye 
direktivet, sier Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet

Rekordmye emballasjeavfall
I 2014 kastet vi totalt 563 000 tonn emballasje, mot 535 000 tonn i 
2013. Det er den største økningen på ti år og det er aldri før registrert mer 
emballasjeavfall i Norge. Men svært lite av dette er på avveie. 
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Marin forsøpling er definert som alt fast 
materiale fra menneskelig aktivitet – plast, 
trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir – 
som på en eller annen måte havner i havet.

Havet og kysten blir årlig tilført store 
mengder slikt avfall, mye av det er avfall som 
det vil ta lang tid å bryte ned i naturen.

FISKE ETTER SØPPEL
Norge og de 14 andre medlemslandene i 
OSPAR er bedt om å vurdere «Fishing For 
Litter» som tiltak mot marin forsøpling.  
– Ordningen innebærer at fiskebåter som 
deltar blir utstyrt med store, robuste sekker 
der de samler avfall som blir tatt opp med 
trål eller annen redskap under normalt fiske. 
Sekkene kan leverte kostnadsfritt i havner 
som deltar i ordningen. Her blir avfallet 
sortert, registrert og håndtert på forsvarlig 
måte, forklarer miljødirektør Ellen Hambro.

BEGRENSET OPPSTART
Prosjektet starter opp fra nyttår, men de 
to første årene er et prøveprosjekt, med 
begrenset budsjett, heter det.  I første 
omgang er det planlagt mottaksopplegg 
i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy. 
Antallet fartøyer som får anledning til å delta 
i prøveperioden, kan også bli avgrenset. Det 
viktigste er å vinne erfaring med hvordan 
prosjektet best kan organiseres og hvilke 
mengder og avfallstyper som samles inn. 

På spørsmål om hvor begrenset budsjettet 
er svarer seniorrådgiver Erlend Standal i marin 
seksjon i Miljødirektoratet at det er satt av 
250 000 til planlegging og tilrettelegging 
inneværende år, og 350 000 til hver av de 
to driftsårene. – Dette går ikke av potten 
som ble tildelt ulike aktører for opprydning 
tidligere i sommer (se egen rute), men fra 
andre poster på Miljødirektoratets budsjett, 
sier Standal.

FRIVILLIG INNSATS
– Fiskerne kan gjøre en miljøinnsats ved å ta 
søppel de får i redskapene sine til land. Da 
hjelper de til med å få et renere hav og til 
at avfallet får forsvarlig behandling. Dette 
er en frivillig innsats som fiskerne yter til 
samfunnet, og den vil ha stor positiv effekt 
for livet i havet, sier Ellen Hambro.

FLERE FORMÅL
Foruten Fiskeridirektoratets årlige oppryd-
dingstokt for tapt fiskeredskap, har vi i Norge 
ikke hatt noen organiserte tiltak mot den 
delen av det marine avfallet som befinner 
seg i vannmassene eller ligger på havbunnen. 
Fishing For Litter vil hjelpe til her.

Foruten å hjelpe til med å fjerne marint 
avfall fra havet vil «Fishing For Litter» øke 

fiskernes bevissthet om hva de selv tilfører 
av søppel til miljøet. Prosjektet skal også 
bidra til å overvåke regionale trender i marint 
avfall og resultatene blir rapportert til OSPAR, 
heter det.

GJENVINNING I FOKUS
Endelig skal muligheten til å gjenvinne de 
ressursene som blir tatt opp fra havet i form 
av marint avfall undersøkes. Det kom inn tre 
tilbud etter at Miljødirektoratet i vår lyste ut 
oppdraget om organisering, planlegging og 
drift av prøveprosjektet Fishing For Litter i 
Norge.

Det ble altså Salt Lofoten AS som trakk det 
lengste strået. Denne bedriften ble etablert 
i 2010 av havforskerne Kjersti Tønnessen 

Busch og Kriss Rokkan 
Iversen, og beskriver seg selv 
som en "uavhenig kompetan-
sebedrift med kunnskap om 
og for kysten"

Med seg på laget har 
de Nofir AS (Norsk Fiske-
riretur), som vil ta imot og 
materialgjenvinne den delen 
av avfallet som består av 
fiskerirelatert marint avfall.  
Salt Lofoten har satt seg 
som mål at alt avfall som kan 
gjenvinnes innenfor dagens 
ordninger skal gjenvinnes, 
heter det i meldingen fra 
Miljødirektoratet.

Starter fisking etter marint søppel

I Storbritannia er et 
Fishing For Litter-pro-
sjekt allerede i gang. 
En stor andel av det 
fiskerne får opp er 
plast. Foto: Chichestar 
Harbour Conservancy.

MANGE VIL RYDDE
Miljødirektoratet utlyste en ny tilskuddsordning for «Tiltak mot marin forsøpling», 
tidligere i år, etter at Stortinget bevilget penger til dette under budsjettbehandlingen. 
Det kom inn 90 søknader fra engasjerte aktører som ønsker å bidra til en renere kyst. 
Midlene krympet fra 10 millioner til 7,5 i løpet av utlysingsperioden på grunn av 
«omprioriteringer», men 21 aktører rundt om i landet har fått tildelt støtte. 
   Mer enn halvparten av midlene går til direkte opprydning og Hold Norge Rent er 
største mottager med 1,15 millioner kroner. Det er også tildelt midler til å utvikle ulike 
typer undervisningsmateriell, blant annet har Vitenskapsmusèet i Trondheim fått 
400 000 kr til utvikling av tre forskjellige søppelspill.

J.B.

Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn marint avfall. 
Miljødirektoratet gir kompetansebedriften Salt Lofoten AS 
oppdraget med å lede det toårige prøveprosjektet «Fishing For 
Litter».
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FARLIG AVFALL
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– Regelverket som avfallsbransjen må 
forholde seg til er vanskelig å forstå, selv for 
fagjuristene som jobber med dette. Og de 
straffesakene som relaterer seg til avfallskri-
minalitet har lav prioritet i rettssystemet. Det 
ser vi ved at henleggelsesprosenten på disse 
sakene er veldig høy. 

Det sa Are Meisler Storvik i sitt innlegg på 
Avfallskonferansen. Han er ansatt i KPMG 
hvor han har ansvaret for granskingstje-
nesten, men har tidligere vært i Politiet, både 
som etterforsker i Oslo politidistrikt, 
i spesialenheten for politisaker og nå sist som 
etterforskningsleder i Kripos´ avdeling for 
internasjonale forbrytelser.

LAVT STRAFFENIVÅ
– I tillegg ligger straffenivået lavt, gjerne 
nede på samfunnsstraff og bøter, selv om 
det har blitt skjerpet litt den senere tiden, 
fortsatte han. Meisler Storvik mente at 
kunnskapen rundt det kompliserte regel-
verket internt hos politi og påtalemyndighet 
er liten, noe som er en av grunnene til den 
høye henleggelsesprosenten. En annen er at 
dette er en internasjonal bransje. Etterforsk-
ning over landegrensene er komplisert og 
kostbart.

– Viljen til å øke straffenivået på slike 
saker er til stede, det viste en høringsrunde 
nylig. Men det er vanskelig å følge det opp i 
praksis, sa han. – Muligheten til rask profitt 
og lav oppdagelsesrisiko gjør at man får 
inn useriøse aktører. Det utvikler seg lett til 
en cowboybransje som er uforutsigbar og 
uoversiktlig, og det gjør at det blir vanskelig å 
konkurrere for de som ønsker å opptre seriøst 
og ansvarlig, sa han. Men en del av kriminali-
teten tenderer inn mot korrupsjonsbestem-
melsene, og på dette området er det er veldig 
strenge sanksjonsmuligheter internasjonalt. 
– Vi har sett at disse kan knekke av store og 
robuste selskaper, sa Meisler Storvik. 

BEREDSKAP I ALLE BEDRIFTER
Han mener at i en slik situasjon må bransjen 
selv ta ansvar og ha høy etisk bevissthet. 

– Etter vår mening bør enhver bedrift ha 
et apparat som er i stand til å forebygge, 
avdekke og respondere på økonomiske 
misligheter, sa han og presenterte KPMGs 
«meny» innenfor de tre kategoriene. – Mye 
av dette kan bedriftene gjøre selv, uten 
problem. Men det kan være ressurskrevende 
hvis dette kommer oppå den vanlige, daglige 
driften. I tillegg kreves det en del kunnskap 
som går på tvers av flere fagområder. Så det 
kan være hensiktsmessig å få inn en tredje 
part til å gjøre dette, sa han.

KPMG tilbyr en rammeavtale til bedrifter, 
slik at de har et apparat som står klart 
dersom man skulle komme opp i uønskede 
situasjoner. Rammeavtalen koster ingen ting, 
og den er helt uforpliktende. Men den gir 
bedriften en spak man kan dra i dersom man 
trenger bistand, forklarte Meisler Storvik.

SELSKAPSGJENNOMGANG
Et viktig verktøy for å forebygge at bedriften 
kommer i trøbbel, er såkalt «due diligence», 
en bakgrunnssjekk av de det kan være 
aktuelt å samarbeide med. Denne kan gjøres 
på ulike nivåer, avhengig av hvor høy man 
vurderer risikoen å være. En slik risikovurde-
ring baserer seg på kriterier som bedriften 
selv vurderer som relevante. Det kan være 
hvilke land den aktuelle samarbeidspart-
neren er registrert i, hvilken type kunde eller 
leverandør det er, om det er et risikobelastet 
marked og ikke minst størrelsen på samar-
beidet; hvor mye penger som er involvert. 

Selve gjennomføringen av due diligence 
har tre nivåer. På det grunnleggende nivået 
foretar man en «desktop-undersøkelse» av 
den mulige samarbeidspartneren. Da sjekkes 
hvilken offentlig profil selskapet har, om de er 
blitt gitt noen internasjonale sanksjoner, har 
vært med i noen rettstvister, hva som står 
om dem i offentlige registre og i media. 
– Det er en ganske enkel og grei øvelse. Men 
det er ikke nok å ta et Google-søk. Man må 
inn i forhåndsdefinerte registre for å finne 
denne informasjonen, forklarte Meisler 
Storvik. 

På nivå to går man dypere. Da går man inn 
i de landene selskapet opererer og sjekker 
registre der. – KPMG abonnerer på en mengde 
slike registre som har en felles søkemotor. Slik 
kan vi danne oss et godt bilde av hvordan det 
aktuelle selskapet opererer internasjonalt, 
sa han.

Og nivå tre er en slags etterforsknings-
tilnærming til selskapene, der man foretar 
intervju av sentrale personer som styret, 
eier og daglig leder. Man kan gå igjennom 
regnskapet til selskapet, og man kan besøke 
lokalene deres for å se om ting er i henhold 
til det man ønsker. I kontrakten kan man også 
legge inn revisjonsklausuler som sier at man 
har rett til – når som helst – å gå inn og gjøre 
bakgrunnssjekk av selskapet.

–  Viktig å sjekke de man 
 handler med

– Avfallskriminalitet har lav risiko for å bli avdekket og straffet, og det 
tiltrekker seg useriøse aktører. Dermed forverres konkurransevilkårene for 
de seriøse i bransjen. Men bransjen kan selv gjøre grep for å forebygge 
dette, mener Are Meisler Storvik i KPMG.

Av Astri Kløvstad

Are Meisler Storvik i KPMG mener det er viktig 
at de seriøse aktørene i avfallsbransjen har 
rutiner for å forebygge, avdekke og respondere 
på uregelmessigheter både i egen bedrift og hos 
underleverandører. i
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Resirkulering av avfall gir positiv miljøeffekt. 
Det viser en ny rapport publisert av Nordisk 
Ministerråd. Av de undersøkte fraksjonene er 
effekten størst ved gjenvinning av aluminium 
og minst ved kompostering av våtorganisk 
avfall.

Den nye rapporten sammenligner utslip-
pene av klimagasser fra resirkulering av 
avfall, med ny jomfruelig materialproduk-
sjon, samt utslipp fra alternativ håndtering 
av avfallet, som f.eks. energiutnyttelse. 
Rapporten er basert på tidligere publiserte 
livsløpsvurderinger (LCA) fra flere land. 

Avfallsfraksjoner som blir vurdert i 
rapporten er jern/stål, aluminium, glass, plast, 
papir/papp og våtorganisk avfall. Gjennom-
gangen viser at klimaeffekten av å resir-
kulere avfallet er positiv for alle fraksjoner, 
både mht. ny produksjon av materialene og 
alternative gjenvinningssystemer. Rapporten 
angir anbefalte verdier for klimagevinst 
ved resirkulering av avfall, som bedrifter 

f.eks. kan benytte for å anslå miljønytten 
av sin gjenvinningsvirksomhet. Gjenvinning 
av aluminium gir klart høyest klimagevinst 
sammenlignet med jomfruelig produksjon 
(10,6 kg CO2-ekv. pr kg), plastgjenvinning gir 
reduserte utslipp på 0,8 kg CO2-ekv. pr kg 
gjenvunnet materiale, mens gjenvinning av 
våtorganisk avfall gir en klimagevinst på 0,02 
kg CO2-ekv pr kg ved kompostering og 0,07 
kg ved biogassproduksjon. Det understrekes 
at dette er gjennomsnittstall fra fore-
liggende studier og det advares mot å bruke 
tallene ukritisk for å vurdere klimaeffekten 
av nye tiltak. 

Rapporten kan lastes ned på http://
norden.diva-portal.org/smash/get/
diva2:839864/FULLTEXT02.pdf

J.B.

Ny nordisk rapport viser 
klimagevinst av gjenvinning

Rapporten er utført av Hägskolan i Gävle og 
finansiert av Nordisk Ministerråd, Stiftelsen 
Gästrikeregionens miljö, Norsk Industri, Norsk 
Returmetallforening og Ätervinningsindustrierna. 

Climate Benefits of Material Recycling
Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden

Ved Stranden 18DK-1061 Copenhagen Kwww.norden.org

The purpose of this project is to compare emissions of greenhouse 

gases from material recycling with those from virgin material 

production, both from a material supply perspective and from 

a recycling system perspective. The method for estimating 

emissions and climate benefits is based on a review, followed 

by a selection, of the most relevant publications on life cycle 

assessment (LCA) of materials for use in Denmark, Norway and 

Sweden. The proposed averages show that emissions from 

material recycling are lower in both perspectives, comparing 

either material supply or complete recycling systems. The results 

can be used by companies and industry associations in Denmark, 

Norway and Sweden to communicate the current climate benefits 

of material recycling in general. They may also contribute to 

discussions on a societal level, as long as their average and 

historic nature is recognised.
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Se hva våre kunder sier på www.onsitesecurity.no

TENK NYTT OM SIKKERHET
Onsite Security® varsler uønskede hendelser 
før skaden skjer og dekker de fleste bransjers 
sikkerhetsbehov.
* Gir sparte kostnader
* Ingen falske alarmer og utgifter til utrykninger
* Hindrer tyveri og hærverk
* Varsler brann før det brenner
* Gir deg senkede skuldre og bedre nattesøvn



SINTEF arbeider med å utvikle 
teknologi som skal sørge for 
en mer effektiv gjenvinning 
av sjeldne jordartsmetaller og 
edelmetaller fra EE-avfallet. 
Dette prosjektet ble belønnet 
med Elreturs miljløpris 2015, 
som er på 450 000 kroner. 

Det dreier seg altså igjen om Urban Mining, et 
område som vies stadig mer oppmerksomhet 
rundt i verden. Miljøfondets styre skriver i sin 
begrunnelse for årets vinner at søknaden er 
velbegrunnet, viser stor faglig tyngde og går 
direkte inn i EUs råvareengasjement; Raw 
Material Initiativ .

Urban Mining i Europa er allerede en viktig 
og verdifull kilde til råvarer. Gjenvinning fra 
EE-avfall er både billigere og mer miljø-
vennlige en ordinær gruvedrift. Utslippet 
av klimagasser er også betydelig lavere.  
Dette gjelder spesielt for råmaterialer som 
finnes i relativt små mengder, de sjeldne 
jordartsmetallene – men også edelmetallene. 

– Gjenvinning kan ikke løse Europas behov 
for råvarer, men gjenvinningsgraden bør økes 
betydelig. De mest kritiske råvarene – de 
sjeldne jordartene – har en gjenvinningsgrad 
på om lag 20%.  Gjenvinningsbransjen har et 
stort ansvar for å øke denne gjenvinnings-

graden betydelig, sa Miljøfondets leder Arve 
Osmundseth ved prisutdelingen.

I dag behandles avfallet enten manuelt 
eller gjennom shredding (knusing) med påføl-
gende mekanisk sortering. Dagens løsning 
er både kostbar, ineffektiv mht tidsbruk og 
innebærer at store mengder av de sjeldne 
jordartene ikke gjenvinnes ut fra EE-avfall.

SINTEF vil løse dette problemet gjennom 
ulike sorteringsstrategier. Basert på å 
kombinere en deteksjon av farge, form og 
struktur med den kjemiske sammensetningen 
– gjennom å bruke flerfarge 3D og røntgen-
teknologi – søker SINTEF å komme i mål med 
en sortering som skal kunne differensiere 
produkter med sjeldne jordarter – så de kan 
prosesseres for seg – med tanke på nettopp 
å kunne gjenvinne de sjeldne jordartsmetal-
lene, heter det. 

Miljøfondets styre mener dette vil kunne 
bidra til økt gjenvinningsgrad av sjeldne jord-
artsmetaller.  På den måten økes verdien på 
gjenvunnet materiale fra EE-avfall.  I tillegg 
er miljøgevinsten, ved gjenvinningen av 
sjeldne jordarter er så høy at denne i seg selv 
er et argument for ytterligere forsknings-
aktivitet. 

Elreturs miljøpris til SINTEF

Grègory Bouquet fra SINTEF kunne ta imot kr 
450.000,- til prosjektet: «Electronic waste recycling 
through 3D and chemical composition». 
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Holger Hartmann as
Tlf (+47) 23 16 94 60

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

		Berghagan	3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

ASBESTPISTOLEN
Enda	et	våpen	i	kampen	for	miljøet

Instrument	for	å	finne	asbest.

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

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

  Berghagan 3
Fax (+47) 22 61 10 30

1405	Langhus
post@holger.no

www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN®

Våpen	i	kampen	for	miljøet

Typiske	applikasjoner	for	Thermo	NITON
portable	XRF	instrumenter



BA-AVFALL

Ren betong som knuses er 
fortreffelig som bærelag i veier, 
viser massiv forskning. Likevel 
møter pukkverket Velde as stor 
skepsis til bruk av gjenvunnet 
betong.

Av Harald Vingelsgaard

– Vi inviterer både private kunder, kommuner 
og Statens vegvesen til å bruke gjenvunnet 
betong, sier Egil Velde som er konsernsjef i 
Velde as på Kylles i Sandnes i Rogaland.

Velde as gjenvinner noen titalls tusen 
tonn betong i året. Det burde vært mye mer. 
Kundene kjøper heller knust fjell – jomfruelige 
masser – fra det store pukkverket til Velde.

STRENGE KRAV
Skepsisen til gjenvunnet betong retter seg 
mot flere ting. Noen kunder frykter at det kan 
være forurensning i den knuste betongen. 
Andre kunder er skeptiske til om det kan 
være for mye finstoff i gjenvunnet betong. 

Men gjenvinning av betong følger strenge 
regler fra Miljødirektoratet. Først må de som 
leverer betongen til Velde skrive under et 
egenerklæringsskjema på firmaets nettside 
eller via mobiltelefonen. I skjemaet er det 
detaljerte spørsmål om betongen kan inne-
holde PCB eller annen forurensning. Kunden 
skal med andre ord dokumentere at betongen 
er fri for farlige stoffer. 

KONTROLL
Velde på sin side skal utføre mottakskontroll. 
– Vi skal vite hvor betongen kommer fra. Når 
det kommer inn kontainere må vi blant annet 
registrere opphavsstedet. Om vi er usikre på 
innholdet i betongen som leveres til oss, kan 
vi ta prøver av den, sier Velde. Forurenset 
betong blir avvist og sendt til spesielle 
deponi andre steder. 

Velde mottar for det meste betongen i 
kontainere fra byggeplasser i Stavanger og 
andre steder på Nord-Jæren. Den kommer fra 
små rivingsprosjekter, det kan være en vegg i 

et hus, det kan være betonggulv i et gammelt 
verksted.  Kontainerselskapene er Veldes 
største kunder på betonggjenvinning.

ULIKE FRAKSJONER
Inne på Velde as sitt anlegg blir betongen 
lagt i hauger. Når haugene med ren betong 
blir store nok, leies det inn en betong-
knuser. Armeringsjern blir tatt ut og sendt 
til omsmelting. Betongen knuses ned til 
0-20 millimeter og 20 til 60 millimeter 
pukk. Finstoffet fra betongknusingen kjøres 
gjennom Velde as sitt nye, store anlegg for 

Gjenvunnet betong:

Fortreffelig kvalitet – vanskelig å selge

Når Velde har samlet opp en tilstrekkelig mengde ren betong kommer firmaet BA Gjenvinning med sitt mobile 
betongknuseverk.

Konsernsjef Egil Velde på det store pukkverk-anleg-
get til Velde as på Kylles i Sandnes i Rogaland.
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Med plukkanalyser kan du få en økt 
kunnskap om dagens mengde og sam-
mensetting av avfall.

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

Hvis du vil vite mere:  +46 76 894 80 89

www.envir.se

Envir plukkanalyser nå til Norge!

Besøk www.envir.se og følg oss på 
www.facebook.com/ENVIR.se

gjenvinning av rene masser. Der skilles grus og 
sand ut. Det som blir igjen etter dette, ser ut 
som filterkaker og kjøres til Veldes deponi for 
rene masser. 

SOLID BÆRELAG
Pukk fra gjenvunnet betong kan brukes til 
bærelag ved veibygging og til fyllmasse på 
forskjellige anlegg. En av kundene er Sola 
kommune. Kommunen har brukt gjenvunnet 
betong som bærelag for en ny turvei som går 
rundt hele Hafrsfjord. 

Ved knusingen frigjøres mye sement som 
ved ny bruk binder massene til et ekstra solid 
bærelag for veien. Dette er miljøvern i praksis! 
Skriver Velde as på sine hjemmesider.

– Hvordan er økonomien i gjenvunnet 
betong for dere i Velde as?

– Foreløpig har det vært vanskelig å selge 
gjenvunnet betong til en fornuftig pris. Den 
selges veldig billig, mye billigere enn pukk 

fra jomfruelig stein. Likevel er det vanskelig 
å omsette produktet. Men vi ser lyspunkter. 
Store aktører i markedet er i ferd med å få opp 
øynene for gjenvunnet betong. En stor aktør 
satser for eksempel på gjenvunnet betong 
som bærelag for å få ned C02-avtrykket fra 
veien, sier Egil Velde. 

Betonggjenvinning er et supplement 
til driften av konsernet Velde as.  Men de 
kommer ikke til å gi opp gjenvinning av betong, 
selv om markedet er tregt nå. – Vi gir oss ikke 
før vi lykkes, sier Egil Velde.

SAMFUNNSANSVAR
– Samfunnet har behov for at noen tar 
ordentlig tak i gjenvinning. Jeg kan ikke tenke 
meg at det finnes et bedre sted for gjenvin-
ning av betong enn i et stort pukkverk. Her 
har vi plass til massene, her har vi hjullastere, 
støyskjerming og en rekke andre ting er på 
plass. Vi har de beste forutsetninger for å 
lykkes med gjenvinning av betong, sier Egil 
Velde.

– FORTREFFELIG
Sjefingeniør Joralf Aurstad i Vegdirektoratet 
har jobbet mye med gjenvunnet betong i 
mange år. – Ren, knust betong, er fortreffelig 
som bærelag i veier. Materialet øker styrken av 

seg selv, ved at gjenværende sement frigjøres 
i knusinga, og ved at kjemiske prosesser 
foregår når bærelaget er på plass på veien. 
Veiene med knust betong, sementeres av seg 
selv over tid, sier han.

Dette er bevist gang på gang, både i 
laboratoriet og på veier hvor betong er brukt 
i forsøk. På den nye E6 utenfor Melhus sør 
for Trondheim, ble det for eksempel lagt en 
strekning med 100 meter bærelag av knust 
betong. Bæreevnen er målt flere ganger etter 
at veien sto ferdig for noen år siden. 

GRUNDIG
«Gjenbruksprosjektet», som gikk over fire 
år fra 2002 til 2005, dokumenterer grundig 
den knuste betongens egenskaper som 
forsterkningslag og bærelag. Og mange andre 
rapporter er kommet de siste ti årene.  Aurstad 
understreker at massene må være rene for å 
brukes som bærelag i vei. De skal ikke inne-
holde miljøskadelige stoffer som for eksempel 
bly fra trafikk, murpuss med PCB eller andre 
forurensede stoffer. Om de inneholder foru-
rensning, blir betongen klassifisert som farlig 
avfall, men det skjer bare unntaksvis, fastslår 
sjefingeniør Joralf Aurstad i Vegdirektoratet.

“
– Vi gir oss ikke før 
vi lykkes.
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Generalforsamlingen i 
Avfall Norge vedtok ny 
formålsparagraf og nye 
vedtekter på general-
forsamlingen i forkant 
av avfallskonferansen. 
Fra nå av skal private og 
offentlig eide avfallssel-
skaper være likeverdige 
medlemmer med full 
stemmerett. Deretter ble 
hele det sittende styre 
gjenvalgt. 

”Nytt” Avfall Norge – med 
uendret styre

Ruteretur gratulerer! 
 
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i 
vår konkurranse på Avfallskonferansen på Gardermoen.  
 
Vinnerne av tursekker ble Dag-Arne Eltoft fra Lofoten 
Avfallsselskap, og Harald Varlid fra Hallingdal 
Renovasjon.  
 
 

De foreslåtte og lenge varslede 
endringene ble vedtatt med 
overveldende flertall. Den nye 
formålsparagrafen lyder: Avfall 
Norges formål er å fremme en 
samfunnsansvarlig og krets-
løpsbasert ressursutnyttelse av 
avfall i tråd med avfallshierarkiet. 

FORENKLING AV 
 MEDLEMSSTRUKTUREN
Og dagens struktur, med A, B, 
C, og D-medlemskap, der bare 
selskaper med mer enn 50% 
kommunalt eierskap tilhører 
A-laget, er skiftet ut. Fra nå av 
skilles det mellom hovedmed-
lemmer, som er ”aktører som 

behandler og samler inn avfall 
og/eller arbeider med avfall”. 
Disse har selvfølgelig stemme-
rett. Men det åpnes også for og 
assosierte medlemmer. Disse kan 
være ”organisasjoner, aktører 
og privatpersoner som arbeider 
innenfor samme arbeidsom-
råde som Avfall Norge”. Dette 
kan være leverandører, konsu-
lenter, statlige institusjoner og 
organisasjoner ”med interesse 
for foreningens arbeidsområde”. 
Disse har ikke stemmerett.

FIKK SKRYT
Endringen var godt forankret på 
forhånd gjennom flere regionale 

samlinger i løpet av vinteren. 
Det vanket mye skryt til styre og 
administrasjon for jobben som 
var gjort. Og de nye vedtektene 
som etter planen skal gjøre 
Avfall Norge til en ”organisasjon 
som kan opptre på vegne av 
hele avfalls- og gjenvinnings-
bransjen”, som styreleder Kjell 
Øyvind Pedersen sa, ble klappet 
gjennom. Men fastsettelse av 
ny kontingentstruktur – som nå 
rimeligvis ikke lenger kan baseres 
på antall innbyggere – ble utsatt 
til neste år. 

MOTSETNINGER
Noen kritiske røster lot seg 
likevel høre. Bård Jørgensen 
fra Remiks i Tromsø, tidligere 
styreleder i Avfall Norge, lurte 
på hva som ville skje med det 
avfallspolitiske arbeidet. Han 
gjorde det klart at han i hvert fall 
fortsatt ville arbeide for å styrke 
det offentliges rolle i avfallsbe-
handlingen. Fra privat side ga Are 

Lorentsen, direktør i Perpetuum, 
uttrykk for at han savnet klarere 
signaler om hva Avfall Norge vil 
prioritere å jobbe med. Og Erik 
Osmundsen fra Norsk Gjenvin-
ning stilte spørsmål ved om det 
virkelig ville bli likeverdighet 
mellom private og offentlige 
medlemmer.

SAMME GJENGEN
Dette spørsmålet virket ikke 
mindre relevant etter styre-
valget. Alle de tre styremedlem-
mene som var på valg, Elisabeth 
Haukaas Bjerke fra GLØR, Toril 
Borvik fra Oslo REN og Andreas 
Gillund fra VESAR ble gjenvalgt. 
Ei heller blant de tre nyvalgte 
varamedlemmene finnes det 
snev av privat sektor. Her ble 
Øystein Solevåg fra ÅRIM, Sigleif 
Pedersen fra Avfallsservice as 
(interkommunalt avfallsselskap 
i Troms) og Britt Gunhild Iversen 
fra Avfall Sør Husholdning valgt. 

“
…vil det virkelig bli likeverdig-
het mellom private og offentlige 
 medlemmer?

Styreleder Kjell Øyvind Pedersen i Avfall Norge 
kunne konstatere at organisasjonsendringen fikk 
bred oppslutning blant medlemmene. Foto Astri 
Kløvstad.

Også verten for neste års avfallskonferanse, Bård Jørgensen 
fra Remiks, stemte for vedtektsendringene. Men gjorde det 
samtidig klart at han fortsatt vil arbeide for ”rekommunalise-
ring” og styrking av det offentliges rolle i avfallsbehandlingen.

Av Johs. Bjørndal
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– Nær umulig å 
 materialgjenvinne 
70% av hus hold-
nings  avfallet

Syversens foredrag på Avfalls-
konferansen var en oppsumme-
ring av prosjektet «Scenarier 
avfallsmengder og gjenvinning 
fram mot 2030» der rapporten 
forelå i mai. Hovedbudskapet 
fra prosjektet var altså at den 
nasjonale andelen «levert til 
materialgjenvinning» kan økes 
betraktelig, men at det er lite 
sannsynlig at dette vil redusere 
mengden restavfall til forbren-
ning.

DÅRLIGE TALL OG UKLARE 
BEGREPER
Syversen startet med å konsta-
tere at avfallsstatistikken har 
betydelige svakheter, spesielt 
mente han de såkalte Kostra-tal-
lene (KOmmue STat RApporte-
ring) fra gjenvinningsstasjonene 
var lite sammenlignbare. – Her 
har ikke bransjen gitt gode nok 
innspill. Vi baserer vår rapport 
hovedsakelig på resultatene fra 
de mange plukkanalysene som er 
foretatt, sa Syversen.

Han mente også begreps-
bruken var uklar. – Det er mye 
tallmagi ute og går. «Til gjen-
vinning» betyr som oftest 
«til sortering», det kan være 

tapsposter i flere ledd før man 
kommer fram til den mengden 
som faktisk blir gjenvunnet til ny 
råvare. Vi er ikke så flinke som vi 
tror, sa Syversen.

MYE Å GÅ PÅ
Og plukk  -an a  lys ene fra 
restavfallet viser at det 
rommer betydelige mengder 
av gjenvinnbare fraksjoner 
og at det dermed er stort 
potensiale for økt utsortering 
og materialgjenvinning. – Vi tror 
det er mulig å øke utsortering 
og gjenvinning så mye at 
restavfallsmengden holdes 
konstant, til tross for vekst både 
i folketall og avfallsmengde pr 
innbygger, sa Syversen. Men 
70% materialgjenvinning tror 
han ikke er innenfor rekkevidde. 
– Det krever i hvert fall nye 
løsninger for fraksjoner som i 
dag ikke materialgjenvinnes, sa 
han, og nevnte trevirke og bleier 
som eksempler. – Jeg vil advare 
mot et slikt generelt mål. Det 
er stor forskjell på miljønytten 
ved gjenvinning av de ulike 
fraksjonene, sa Frode Syversen.

Til salgs:

Småskala oppgraderingsanlegg
for biogass

Vi kjører i gang nye Mjøsanlegget i høst og 
trenger et større oppgraderingsanlegg. 
Kapasiteten på anlegget som selges er 65 

Nm3/h og produserer drivstoff med 98% metan. 
Oppgradert gass tilfredsstiller gassnormer for 
drivstoff.

Kontakt oss for nærmere informasjon:
Tommy Nesbakk, tlf. 90242886

Frode Syversen mente dagens materialgjen-
vinningsgrad på 37,5% av husholdningsav-
fallet kan økes til 54% dersom alle tar i bruk 
beste praksis/teknologi. Men EU-målet på 70% 
 materialgjenvinning 
mente han det ville 
bli svært vanskelig å 
nå.

Av Johs. Bjørndal “
– Vi er ikke så 
 flinke som vi tror…

Frode Syversen mener det er liten grunn til å slå seg på brystet over dagens 
gjenvinningstall, som han mener skjønnmaler virkeligheten.  
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Avfallskonferanse til tusen
I år som i fjor: Avfallskonferansen 
satte ny deltakerrekord, hadde 
 digital informasjonsformidling og 
var nok en gang svært vellykket.

Av Astri Kløvstad og Johs Bjørndal 

Samfunnsansvar og industriell lønnsomhet var 
årets tema, og konferansen demonstrerte det 
ved verken å dele ut program eller deltakerlister 
på papir. En app til å laste ned på telefonen ble 
tilsendt alle deltakerne i forkant, og der fantes all 
den informasjon man måtte trenge.

Det skal noe til å finne et konferansested 
som kan huse 1070 personer, hvorav 900 er 

I paneldebatten som avsluttet åpningssesjonen på konferansens første dag deltok Nancy Strand, Avfall Norge, Pål A. Sommernes, Oslo REN, Lars 
Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødep, stortingsrepresentantene Heikki Holmås (SV), Åsmund Aukrust, (AP), Ola Elvestuen (V) og Erik 
Osmundsen, konserndirektør i Norsk Gjenvinning. Erik Wold holdt styr på de litt for enige debattantene. 

Den svenske etnologen Ida Hult kastet et skråblikk på det moderne menneskets 
forbruk, tidsbruk på sosiale medier og avhengighet av mobiltelefon. Vårt 
helsehysteri og vårt bilde av «det gode liv». Underholdende observasjoner 
og selvransakelse som hun balanserte hårfint på grensen mellom realitet og 
overdrivelse. 

Frevar hadde lagt ned mye arbeid i sin flowerpover-inspirerte stand. Til og med tak-
ketalen for prisen for «Beste stand» var forberedt på forhånd. Og den fikk de bruk 
for, både for utformingen av sin fargerike gjenbruksbaserte stand, og for måten folk 
ble tatt i mot på der. Med peace, love - og biogass.

Vesar markerte at det nye 
biogassanlegget ved Tønsberg 
snart står ferdig ved å stille ut 
to av råstoffleverandørene, en 
lokal ku pluss biogassveteranen 
Bjørn Bu. 

Lill Michaelsen fra Høgskolen 
i Østfold viser fram den resir-

kulerbare bilen NG Sustain, 
som kjørte 119 km på en liter 
bioetanol under Shell Ecoma-

raton i Nederland. Det holdt 
ikke til pallplass for de syv 

studentene bak prosjektet, 
men definitivt til en plass på 
Norsk Gjenvinnings stand på 

Avfallskonferansen. l



Avfallskonferanse til tusen
ordinære deltakere, men takket være den store 
utstillingshallen «The Cube» klarte Clarion Hotel 
& Congress på Gardermoen å betjene forsam-
lingen – i hvert fall på dagtid. En god del overnat-
tingsgjester ble henvist til nabohotellene for å 
sove, aperitiff- og middagsservering bar preg av 
noe trafikkork og forsinkelser. Men det faglige 
programmet var innholdsrikt og godt, og denne 
delen av arrangementet forløp knirkefritt.

Arrangøren Avfall Norge som gjennomførte 
medlemsmøte og generalforsamling dagen før 
selve konferansen (se egen sak side 45) hadde 
med seg de interkommunale selskapene RoAF 
og ØRAS som vertskap, og EGE som samarbeids-
partner. Nesten 90 utstillere fylte the Cube med 
mer eller mindre kreative stands, hvorav en del 
fikk hederlig omtale på festmiddagen.

Hurrá-guttene Øystein Backe og Rune Gokstad mintes de fordums nachspielene hjemme hos Dada Wangen-
steen, der et overraskende høyt antall av dagens sentrale avfallsaktører visstnok skal ha slått seg kraftig 
løs.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth viste stor 
 entusiasme for den sirkulære økonomien og bioøkonomien. 
– Vi er inne i en tid da samfunnet står overfor store endringer som følge av lav 
oljepris og en sårbar økonomi, klimakrise og den digitale omveltningen. Men dette 
gir jo enorme muligheter. Fra et innovasjonsperspektiv er det flere muligheter enn 
farer. Omstilling er en klondiketilstand for entreprenørskap og nye ideer, sa hun. 

Hans Wilhelm Steinfeld omtalte Russland som «en av verdens største søppeldyn-
ger» da han holdt avslutningsforedraget på Avfallskonferansen. Nedrustning (bok-
stavelig talt) etter den kalde krigen og utrangerte atomkraftverk utgjør et enormt 
oppryddingsbehov. – Økologibomben truer mer enn atombomben, sa han. 

Tromsøordfører Jens Johan Hjort 
ønsket velkommen til Avfallskonfe-
ransen 2016 og skrøt uhemmet av 
byen sin. Konferansen arrangeres 
7.-9. juni og har temaet «Klima & 
Kapital». Bård Jørgensen supplerte 
med å si at her vil deltakerne få se 
en region med stort vekstpotensial 
hvor det åpnes for ny industri i sår-
bare områder, og om det da er mulig 
å ta de miljømessige hensyn som 
er nødvendige. Han lovte også at 
deltakerne får oppleve arktisk miljø, 
arktisk mat, arktisk klima og ikke 
minst arktisk sosialt klima. – Gukkå 
arti’ vi ska ha det! - slo han fast.

I en sofa fra ØRAS diskuterte Milda Basiulyte fra FEAD, Nancy Strand fra Avfall Norge og Philip 
Heylen, varaordfører i Antwerpen EU og den sirkulære økonomien. Kristin Bergersen fra Renovasjons-

etaten i Oslo ledet debatten fra sin stol, som heller ikke kom direkte fra IKEA.
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– Gjenvinningsmarkedet er overregulert og 
skillet mellom husholdnings- og nærings-
avfall bør fjernes. Avfall er avfall uansett 
hvor det kommer fra, å ha et dobbelt system 
er dyrt og unødvendig. Dagens todeling av 
avfallsbransjen hemmer konkurranseevnen 
og innovasjonsevnen. Det gjelder å slippe 
markedet løs på en intelligent måte, sa 
Norman. 

RIKTIGE INTENSIVER
Og med det mener han at det offentlige må 
gi insentiver som gjør en best mulig avfalls-
håndtering lønnsom. – Det finnes i prinsippet 
to måter å organisere dette på. Den ene 
er at forurenseren betaler, husholdninger 
og bedrifter betaler for å kvitte seg med 
avfallet, slik det i hovedsak er organisert i 
dag. Svakheten med dette systemet er at det 
gir insentiver til å kvitte seg med avfallet på 
billigere måter, f.eks. ved ulovlig dumping. 

KOMBINERT SYSTEM
Den andre måten er at samfunnet betaler, 
og at husholdninger og bedrifter får 
betalt for å levere avfallet sitt. Svakheten 
ved et slikt system er at det vil gi insen-
tiver til å kaste for mye, sa Norman, som 
mente det kunne være vel verdt å se på 
en kombinasjon av disse systemene. – Det 
kunne for eksempel skje ved at forurenser 
betaler renovasjonsavgift basert på en 
stipulert mengde avfall levert på dårligste 
måte. Så kunne avfallsbesitterne få refun-
dert deler av denne avgiften ved å levere på 
bedre måter. Jeg er ikke ekspert på dette, men 
jeg mener det er en vei vi bør begynne å gå. 

FORTSATT SAMFUNNETS ANSVAR
Men Norman, som faktisk klarte å flytte en 
del offentlige bedrifter ut av Oslo mens han 
var arbeids- og administrasjonsminister, er 
ikke imot verken politisk styring eller offentlig 
forretningsdrift. – Samfunnet bør fortsatt ha 
ansvaret for at søppelet håndteres ordentlig, 

men bransjen må overlates ansvaret for 
hvordan dette gjøres. Det offentlige ansvaret 
må bestå, men det betyr ikke at man må gjøre 
alt selv. På den andre siden må virksom-
heter som BiR få opptre som en bedrift som 
konkurrerer på lik linje med andre, sa Victor 
Norman. 

– Todelingen av avfallsbransjen 
er uheldig
Økonomiprofessor og tidligere statsråd Victor Norman ga 
uttrykk for klare oppfatninger om avfallsbransjen da han 
innledet til debatt på Avfallskonferansen 2015. Og som ven-
tet ville han fjerne enkelte reguleringer og gi markedet friere 
spillerom.

Av Johs. Bjørndal

– Dagens avfallsløsning er ikke god, sa professor Victor 
Norman. Foto: Astri Kløvstad.
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Flandern, som altså er den nordlige halv-
parten av Belgia, har hele veien ligget godt 
foran EU i avfallspolitikken. – Den første 
nasjonale avfallsplan ble gjennomført i 
årene 1986-90 og i 1998 fikk vi forskrifts-
festet plikten til å sortere avfallet, fortalte 
han. – Lovverket må være på plass. Bare se 
på England, der havner fortsatt 60% på 
deponi fordi man ikke har de nødvendige 
virkemidlene for å styre avfallet, sa Heylen.

Men innbyggerne har altså også økonom-
iske intensiver, gjennom det såkalte "pay as 
you throw"-systemet. Dette betyr i korthet 
at det er dyrt å kaste restavfall, mens det 
er langt billigere å kvitte seg med gjenvin-
ningsfraksjoner. Heylen forteller til Krets-
løpet at det i hans by Antwerpen koster ti 
ganger mer pr kg å kvitte seg med restavfall 

enn sorterte fraksjoner. Andre steder i 
Flandern har man dratt det enda lengre og 
betaler for sorterte avfallsfraksjoner.

På spørsmål om ikke dette er en kostbar 
løsning mener Heylen at det spørsmålet 
ikke lenger er det sentrale. – Når ressursene 
tar slutt har vi ikke lenger noe alternativ 
til en sirkulær økonomi. Og for å få dette 
i gang har myndighetene en sentral rolle. 
Det handler om å sette materialspesifikke 
mål, innføre systemer som gjør det enkelt 
å sortere, samle inn og kontrollere. Og så 
må man altså ha et lovverk i bunnen som 
hindrer at noen kan skumme fløten.

Philip Heylen, viseordfører i Antwerpen, argumenterte 
for aktiv bruk av så vel politiske som økonomiske virke-
midler i avfallspolitikken. Foto: Astri Kløvstad.

– Uten lovverk skjer det 
ingenting Philip Heylen er viseordfører i Antwerpen med blant annet 

ansvar for tekniske tjenester. Han fortalte om avfallshåndte-
ringen i Flandern, der man gjennom en kombinasjon av gulrot 
og pisk har oppnådd 71% kildesortering.

Av Johs. Bjørndal
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– Må åpne for nytenking ved 
anbudskonkurranser
– Det offentlige kjøper varer 
og tjenester for over 400 
milliarder kroner årlig, nesten 
uten å tenke nytt. Dette 
er en lavthengende frukt i 
forenklings-, fornyings og 
forbedringsarbeidet.

Av Astri Kløvstad

Det sa Nina Ellingsen i NHO da hun 
holdt innlegg om offentlige innkjøp 
på Avfallskonferansen. Ellingsen er 
kommunikasjonsrådgiver for Nasjonalt 
program for leverandørutvikling, et program 
som har gått i fem år, og nå har fått fornyet 
programperioden med ytterligere fem år.

– Det vi jobber med er ikke lovpålagt, 
så vår rolle er å informere og inspirere 
både innkjøpere og leverandører til å 
delta i prosessen med å få på plass en ny 
dialogbasert innkjøpspraksis, sa Ellingsen. 
Hun mente at det ligger et stort potensiale 
for både innovasjon og gevinstrealisering i en 
bedre dialog mellom innkjøpere og tilbydere.

DEFINERE BEHOVENE
I løpet av de fem årene programmet har gått 
er det utviklet en metodikk for hvordan man 
skal få til en slik dialog. Den er presentert 
på nettstedet: anskaffelser.no. Ellingsen 
presiserte at det er viktig å forankre 
metodikken i ledelsen, og etter hvert få det 
inn i etatens anskaffelsesstrategi. 

– Det handler om definere behovene på 
et tidlig tidspunkt, før kravspesifikasjoner 

skrives og konkurransen annonseres.  
Innkjøperne trenger ikke definere løsningene, 
det er det leverandørene som er eksperter på. 
Men innkjøperne må være tydelige på hvilke 
behov anskaffelsen skal dekke, forklarte hun.

– Når man har definert behovene, inviterer 
man inn leverandørene og går i dialog.  
Det kan man for eksempel gjøre via Doffin. 
I dialogen får man vite hva leverandørene 

kan tilby. Den informasjonen kan man 
bruke når man utformer en funksjonell 
kravspesifikasjon. Det vil føre til at man får 
flere tilbydere som kan konkurrere, mente 
Ellingsen. – Dersom man ikke gjør denne 
første runden med leverandørmarkedet, har 
man en treffprosent på 28 når man legger 
ut anbudskonkurransen. Men hvis du vet 
hva markedet tilbyr kan det gjøre at du øker 
treffprosenten til 69, opplyste hun. 

VIL BISTÅ
I den neste femårsperioden av programmet 
skal det jobbes med å få til nasjonale 
møteplasser hvor man kan synliggjøre de 
gode eksemplene og spre kunnskap. 

– Vi søker flere offentlige innkjøpere 
som har samme behov, slik at det blir 
mer interessant for næringslivet å være 
med å å innovere. Vi vil bistå i oppstarten 
hos den offentlige innkjøperen; forankre 
prosessen hos ledelsen, veilede og 
øke kompetansen internt, mobilisere 
bransjeforeninger og leverandørene 
opp mot kommende anskaffelser og 
koble på virkemiddelapparatet opp mot 
leverandørmarkedet, sa Ellingsen

Bak programmet Ellingsen jobber for, står 
KS, Difi og NHO som programansvarlige, mens 
staten, enkelte kommuner og representanter 
fra næringslivet er med som partnere. 
Ellingsen er overbevist om at en dialogbasert 
innkjøpspraksis der innkjøper definerer 
behovene og overlater til leverandørene å 
finne løsningene har et stort potensiale for 
innovasjon og næringsutvikling. Risikoen ved 
anskaffelser ligger i å ikke evne å endre seg 
og tenke nytt, slo hun fast.

Med dialog mellom innkjøper og tilbydere og bruk av 
funksjonell kravspesifikasjon i anbudsrunden, vil man 
kunne realisere store gevinster ved nye offentlige 
anskaffelser, mente Nina Ellingsen.

50 |                            | nr 4 | 2015 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



– Det er fullt lovlig å diskutere 
anbudet med oppdragsgiver i 
konkurransefasen. Men det må 
gjøres skriftlig, og svarene må 
komme ut til alle.
 

Av Astri Kløvstad

Tanja Huse-Fagerlie er seniorrådgiver ved 
Avdeling for offentlige anskaffelser hos Difi. 
På Avfallskonferansen holdt hun innlegg 
om hvordan leverandører kan vinne flere 
offentlige konkurranser. – Som leverandør 
må du tenke at du skal gi kunden noe unikt 
som dekker behovet, sa hun. Hun mente 
at innkjøp erne ofte ender opp med mange 
anbud som er nesten helt like både på pris 
og løsning, og at det derfor er vanskelig å 
vite hva man bør velge. Derfor må man som 
tilbyder prøve å skille seg litt ut.

Huse-Fagerlie var, på samme måte som 
Nina Ellingsen fra NHO, opptatt av at leve-
randørene må sette seg godt inn i hva det 
egentlige behovet til kunden er. 

KUNDENES FRAMTIDIGE BEHOV
Tilbyderne kan også posisjonere seg for 
framtidige anbudskonkurranser ved å sjekke 
med potensielle kunder hvilke behov de 
kommer til å få i overskuelig framtid.

Ved å stille spørsmål som:  «Hvilke avtaler i 
min bransje, har dere i dag? Har du en oversikt 
over når disse avtalene går ut? Når starter 
vanligvis forberedelsen til ny konkurranse? 
Har dere noen nye behov det kommende 
året? Kan dere arrangere et markedsmøte før 
konkurransen?» –  kan man forberede seg på 
anbudskonkurranser som vil komme.

TAUSHETSPLIKT OG LIKEBEHANDLIG
– Før en anbudskonkurranse er i gang, er 
det ikke så mange lover og regler å holde 
styr på. Men noen er det, og den viktigste er 
innkjøperens taushetsplikt. All informasjon 
som gis i en-til-en-møter er beskyttet av 
taushetsplikt. Leverandøren kan i tillegg be 
innkjøperen signere på en taushetserklæring, 
så er man helt sikker på at kunden er bevisst 
på dette. Dersom innkjøper avholder store 
markedsmøter, og man ønsker å diskutere sin 
løsning, men ikke vil avsløre bedriftshemme-
ligheter for konkurrentene, kan man be om 

slike en-til-en-møter, sa Huse-Fagerlie.
Likebehandlingsprinsippet innebærer at 

alle potensielle tilbydere skal behandles likt 
og ha tilgang til samme informasjon. Det som 
blir sagt i markedsmøtene skal derfor skrives 
ned og være tilgjengelig i konkurransegrunn-
laget.

FRUSTRERENDE KONKURRANSE-
KRAV
Hun fortalte at hun ofte opplevde frustra-
sjon hos leverandører på grunn av måten 
konkurransetekster er utformet på. Blant 
annet reagerer mange på at viktige krav som 
er felles for bransjen er glemt i utlysningstek-
sten. Her mener Huse-Fagerlie at bransjen 
selv har en jobb å gjøre med å informere 
oppdragsgivere om hvilke krav de har å 
forholde seg til. – Det er fullt lovlig å disku-
tere anbudet med oppdragsgiver i konkur-
ransefasen, men det må gjøres skriftlig, og 
svarene kommer ut til alle, sa hun.

Et annet frustrasjonspunkt er at det pøses 
på med strenge, urimelige og unødvendige 
krav i anbudsteksten. 

– Innkjøpere er ofte veldig opptatt av å 

gjøre alt rettslig korrekt og fortelle eksakt 
hvordan leveransen skal foregå. Slik legger de 
all risiko over på leverandøren. Men da har de 
nok ikke tenkt over hvor mye dette vil koste 
ekstra. Ved istedet å snakke med leverandør-
markedet kan begrensningene ofte redu-
seres, sa hun. 

DIALOG, TILLIT OG MOT
Man må fra begge sider vise hverandre tillit 
og ha mot til å diskutere utfordringer og 
risiko åpent, mente Huse-Fagerlie. Dialog var 
derfor også hennes oppskrift.

– Innkjøperne må ha mot til å innrømme at 
man ikke vet alt om anskaffelsen som skal 
gjøres og be om informasjon. De må legge 
vekt på behovet sitt og ikke løsningene, og 
de må tørre å kreve at effektene av anskaf-
felsen kan tas ut igjennom hele kontrakts-
fasen, sa Huse-Fagerlie.

Difi jobber med veiledning innad i bran-
sjene, ved å samle innkjøpere og å samle 
leverandører og gi veiledning. Huse-Fagerlie 
oppfordret tilhørerne til å delta på slike kurs 
tilpasset sin bransje.

Hvordan vinne flere anbud?

– Selger må sette seg inn i kundens behov og tilpasse sitt tilbud etter det. Og dessuten vise tydelig hvilken 
verdiøkning nettopp dette tilbudet vil gi kunden, mente Tanja Huse-Fagerlie.
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INNSAMLING

Det er en Mepex-rapport utviklet på oppdrag 
fra Avfall Norge som viser dette. Her framgår 
det altså at de tre storbyene har en annen 
utvikling enn landet for øvrig. Rapporten 
drøfter ulike forklaringsmodeller for dette, 
blant det som trekkes fram er:

– Bokostnadene i byene er så høye at det 
blir mindre penger igjen til typiske forbruks-
artikler som genererer avfall. Dette motvirkes 
delvis av at inntektsnivået er høyere i byene 
enn ellers i landet.

– Folk er mindre hjemme. Byfolk tilbringer 
stadig mer tid på hytta og avfallsproduk-

sjonen ”flyttes” dermed til fritidsboligenes 
vertskommuner.

– Boligstrukturen, med mindre boenheter 
og felles avfallsløsninger har betydning for 
forbruksmønsteret og dermed avfallsgene-
reringen.

BUNNEN NÅDD?
Forfatterne av rapporten konstaterer at 
utviklingen i storbyene av ulike grunner skiller 
seg fra resten av landet, men konkluderer 
likevel med at avfallsmengden pr innbygger 
kommer til å vokse også her, dersom BNP 

fortsetter å øke. Det forutsies en økning 
for de fleste fraksjoner med papir som et 
klart unntak. Dette gir en økning fra dagens 
377 kg pr innbygger i de tre storbyene til 
450 kg pr innbygger i 2030. Dette scenariet 
forutsetter imidlertid at SSB’s prognoser for 
økonomisk vekst slår til. Dersom oljeprisen 
stabiliserer seg på et så lavt nivå at det fører 
til nedgang i hele den norske økonomien vil 
utviklingen bli en annen. 

Avfallsmengden ned i storbyene
Mengden husholdnings-
avfall pr innbygger faller 
i byene Oslo, Bergen 
og Trondheim, mens 
landet for øvrig fortsatt 
har avfallsvekst. Størst 
reduksjon er det i Oslo 
der mengden har falt fra 
413 kg pr innbygger i 
2006 til 349 kg i 2014. 

Av Johs. Bjørndal
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Figur 2. Storbyer. Utvikling total husholdningsavfallsmengde per innbygger. Kilde SSB. 

Korrelasjonen mellom hele landet og storbyene er lav (r2 = 0,036) men det er som forventet når 
kurven for storbyer er såpass «flat». Storbyene utgjør dessuten ca 23 % av landet (ut fra befolkning) 
noe som i seg selv burde gi en viss korrelasjon. Vi må anta at husholdningsavfallsmengden i landet 
utenfor storbyene har enda større vekst enn landet totalt slik figuren viser. 

 
Figur 3. Storbyer og landet. Utvikling total husholdningsavfallsmengde per innbygger. Kilde SSB. 
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Figur 9. Framskrivning per fraksjon, husholdningsavfall i storbyene. Kilo per innbygger. 
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sorterer, blir emballasjen gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du miljøansvar. Og skaper en bedrift som bryr seg  
– om både Lasse, Arve og Astri. 

Finn ditt returpunkt på grøntpunkt.no eller avtal henting med innsamleren din.
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DEBATT 

Trenger du hjelp til behandling av ditt avfall?

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

                    www.kiesel.no

Resirkulert tøv
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Annegrete Bruvoll har i sommer nok en 
gang fått luftet sine gamle synspunkter 
om at kildesortering ikke lønner seg, sist i 
Aftenposten.  Hun kan ha rett i at flyreiser 
og oljeutvinning betyr mer for miljøet enn 
kildesortering, men det blir helt feil når hun 
konkluderer med at kildesortering dermed 
er tull.  Hun har gjennom de siste 15-20 
årene fått slippe til i ulike medier med 3-5 års 
mellomrom med dette resirkulerte tøvet.  

EU, norske myndigheter, miljøbevegelsen 
og en samlet gjenvinningsbransje er uenig 
med henne. Hennes forenklede analyse har 
to utgangspunkt som ikke stemmer med 
virkeligheten: Hun hevder at kildesorte-
ring fører til merarbeid, og hun ser kun på 
CO2.  Min påstand er at kildesortering IKKE 
fører til merarbeid, og det er uansett høyst 
tvilsomt om og hvordan man kan prissette 
et slikt merarbeid. Hun hevder at dette må 
regnes som arbeid, fordi det er et pålegg fra 
myndighetene. Hun «glemmer» også alle 
andre parametere enn utslipp av drivhus-

gasser.  Hva med miljøgifter og tungmetaller 
fra forbrenningsanleggene?  Eller tapet av 
metaller, glass og annet som ville ende som 
forbrenningsslagg dersom kildesorteringen 
opphører?  Miljøgifter og tungmetaller blir 
stort sett renset ut av avgassene, men de 
blir ikke borte. Partikler fra rensing av røyken 
fra forbrenningsanleggene er farlig avfall 
som må fases ut fra kretsløpet, behandles 
og deponeres på deponi for farlig avfall.  
Ved miljøriktige materialvalg i nybygg (som 
f. eks. i det nye Nasjonalmuseet hvor jeg 
er engasjert) er krav om bruk av resirkulert 
armeringsstål ett av flere miljøkrav for å få 
ned klimagass-avtrykket til nybygget.  Men i 
Bruvolls tankeverden er det sikkert mye mer 
effektivt å skru av oljepumpene i Nordsjøen i 
ett kvarter.

Det er også et annet poeng som Bruvoll 
ikke har fått med seg: Kildesortering er 
frivillig, og markedsstyrt.  Oslo kommune 
sier at det er en plikt å kildesortere, men det 
er ingen lovpålegg i det.  Byggebransjen, 

gjennom Nasjonal handlingsplan for bygg- 
og anleggsavfall, kildesorterer omtrent 80 
prosent av avfallet i dag. Dette gjør ikke 
byggebransjen først og fremst fordi bransjen 
består av idealister, men fordi det lønner seg.

Det er også (minst) ett par poeng til som 
er viktig: Ved kildesortering blir folk mer 
oppmerksomme på hva de kaster, og det 
kan føre til endrede innkjøpsvaner.  Men det 
viktigste av alt, særlig innenfor byggebran-
sjen, er at kildesortering øker oppmerksom-
heten om farlig avfall.  Byggeplasser som 
kildesorterer er betydelig flinkere enn andre 
til å sortere ut og levere farlig avfall på riktig 
måte. Dette er viktige bidrag for bedre helse 
og miljø.

Kanskje er det behov for å få vasket 
vinduene i ditt lille glasshus, Bruvoll?

Eirik Wærner, 
veteran blant 
miljørådgiverne, 
har liten sans for 
Annegrete Bru-
volls analyser. 

Det blir for snevert å vurdere nytten av kildesortering bare ved å 
se på klimaeffekten.

Av miljørådgiver Eirik Wærner



www.mtgruppen.no

Med over 20 års erfaring er vi stolte av å være 
ledende leverandør av løsninger for lukt -og 
gassrensing. Vår målsetting er at du skal få det 
mest optimale anlegget tilpasset dine behov. 

Vi tar ansvar! Våre erfarne medarbeidere sørger for at du 

til enhver tid har en løsning som er til glede for deg og dine 

naboer.

Miljø-Teknologi - din ekspert på lukt og gassrensing

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 

Tlf: +47 35 58 37 00 • post@mtgruppen.no 

VI LØSER DINE 
LUKTPROBLEMER!
VI TILBYR LUKTREDUKSJON FOR ALLE FORMÅL



UTLANDET

Søppel er business og levevei 
for mange i Mexico. Men de 
gode inntekstmulighetene 
lever riktignok hånd i hånd med 
risikoene som lurer.

Tekst: Tone Aguilar. Foto: Marco Aguilar

– Mange har blitt millionærer på grunn av 
søpla, sier Patricio Solis. Søppelbilene stopper 
utenfor lokalene hans langs veien i San 
Antonio de la Cal sør i Mexico. Her finnes 
brukte madrasser, sko, parfymer, mikrobølge-
ovner, strykejern og harddisker.

– Jeg kjøper mye forskjellig. Men spesiali-
teten min er blendere, fortsetter Patricio.

– Disse fikser han slik at de fungerer før de 
selges i landsbyer og på markedene.

Nær den største søppeldynga i området, 
befinner Comercializadora San Bartolo seg. 
Denne drives av Federico Castellanos, som i 
likhet med Patricio har vært avfallsforhandler 
de siste tiårene. – Jeg kjøper og selger videre 
metaller som aluminium, jern, kobber og 
bronse, sier han. De ti årene som avfalls-
forhandler har gjort ham i stand til å investere 
i blant annet to lastebiler, to aluminiums-
presser, flere pickuper og en truck. – Det er 
ikke til å stikke under en stol at det er penger 
å tjene på søpla, men vi begynner å bli mange 
om beinet. Samtidig har det blitt mer utrygt, 
nylig ble en av lastebilene mine stjålet, sier 
han, 

– ALT BLE STJÅLET
Patricio har forskanset seg bak jernstenger 
og har piggtråd rundt inngangen sin. – Tidli-
gere oppholdt jeg med ved siden av søpled-
ynga. Men der var jeg under åpen himmel, og 
en natt ble alt jeg hadde stjålet, forteller han.

Han føler seg tryggere i lokalet han er i nå. 
– Men jeg tar ingen sjanser, sier han.
Livets skole har imidlertid lært ham å over-
leve i farlige strøk. I flere år befant han seg 
i Tepito, som er blant de farligste bydelene 
i Mexico by. – Her så jeg hvordan ting folk 
kaster kan være levebrødet for andre, sier 
Patricio. 

Det er også vanlig i Mexico by, så vel som 
i resten av landet, at folk går fra dør til dør 
for å kjøpe eller bytte til seg brukte ting 
som ikke fungerer. I begynnelsen byttet jeg 
brukte hvitevarer mot plastikkbøtter, sier han. 
I dag kjøper han av de kommunale og private 
søppelinnsamlerne, og selger deretter videre. 

”GAMMELT JERN KJØPES”
Mens Patricio jobber alene, har Federico fem 
ansatte. – I tilegg har jeg faste sjåfører som 
kjører rundt i bydelene for å kjøpe gamle ting 
av metall som folk ikke bruker lenger,forteller 
han. Denne typen biler med høytalere som 
annonserer: «Vi kjøper gammelt jern, kjøle-
skap, vaskemaskiner og metallting du ikke 
bruker lenger!» er en vanlig del av det støy-
ende meksikanske gatelivet. Jernet kjøpes for 
2,5 pesos per kilo, det tilsvarer i underkant av 
1,50 kroner. – Men jeg selger det videre for 
3800 pesos per tonn, forteller Federico. Han 
selger hovedsakelig til nasjonale fabrikker 
som produserer armeringsjern. 

SVART MARKED
Produkter som jern, bronse, kobber og alumi-
nium som Federico kjøper og selger utgjør i 
følge det nasjonale statistikkbyrået, INEGI, 
omkring 13 prosent av gjenvunnet søppel i 
Mexico. Papp og papir er største fraksjon med 
39 prosent, mens PET følger deretter med 
23 prosent.

Tall fra OECD, indikerer at den totale gjen-
vinningsprosenten av de 86 millioner tonn 
søppel som årlig samles inn i landet kun er på 
rundt fem prosent. – Det mangler en offentlig 
strategi, mener Federico. – Vi som dedikerer 

oss til dette får ingen som helst støtte fra 
staten.

Kildesortering er hovedsakelig overlatt til 
private skrothandlere, og de fleste av dem 
operer på svartebørsen. Federico er en av et 
mindretall aktører som er registrerte. – Jeg 
vet om over femti avfallsforhandlere kun her 
i nærområdet. Men bare ti av oss eksisterer 
ovenfor myndighetene, sier han. 

Patricio innrømmer at han er en del av det 
svarte markedet. – Ikke noe av det jeg kjøper 
og selger finnes i noe register, medgir han. 
Gjenvinningsprosenten antas følgelig å være 
langt høyere enn hva de offentlige tallene 
indikerer. Nøyaktig hvor stor gjenvinningsan-
delen er og hvilket omfang søppelbusinessen 
i Mexico egentlig har, er uvisst. Men det 
nasjonale instituttet for gjenvinnere, INARE, 
antar at det er en geskjeft som genererer 
100 milliarder pesos, det vil si over femti 
milliarder årlig.
STORT POTENSIAL
Men potensiale er åpenbart mye større. 
Problemer INARE peker på er at det kreves 
høyere investeringer i teknologi for virkelig å 
utnytte avfallet. – Et annet problem som gjør 
det vanskelig for oss som driver med dette 
på lovlig vis, er at utgiftene vi har til innkjøp 
ikke kan trekkes fra i skatt mens vi må betale 

Avfall er big business i Mexico

Federico Castellanos er avfallsforhandler. – Det er en god business, selv om vi begynner å bli mange om beinet, 
sier han. 
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skatt for det vi selger, presiserer Federico. 
Men han mener ikke løsningen er å skatt-

legge de små innsamlerne som arbeider på 
søpledynga. – De har som regel så vidt til 
dagens mat, men det bør være mulig med en 
ordning hvor vi kan utgiftsføre hva vi betaler 
dem, sier han.

Patricio derimot foretrekker det svarte 
markedet og han holder seg langt unna 

banker. – Jeg betaler og får betalt med 
kontanter, sier han. Han kan derfor i blant 
ha store pengesummer som han må passe 
på. Madrasser til å gjemme dem i har han 
mange av. – Men jeg er alltid på vakt ovenfor 
tjuvladder, medgir han. For selv om søppel-
handleren ikke utgir seg for å være en holden 
mann, har han mye penger i omløp. – Folk 
flest griner på nesa over søpla og synes det 

er noe grisete greier, men det er stadig flere 
som begynner å bli klar over mulighetene 
som finnes til å tjene penger på dette, sier 
Patricio.

Bokser presset sammen i paller, slik de leveres til fabrikker 
som støper dem om til blant annet armeringsjern.

Comercializadora San Bartolo kjøper og selger ulike 
metaller som aluminium, jern, kobber og bronse. 

VÅTORGANISK

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
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www.ewgroup.se 

 

Tel. +46 725 11 90 29 eller +46 70 332 33 82 

 

Sverige 
Linköping och Storfors 

 

EWG Miljöbolaget AB 

 

EWG 

 

Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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

21-23. september Mellomlederskolen 2015/16 
(6 samlinger) Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

23-24. september Kurs i drift av 
gjenvinningsstasjoner Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

24.-25. september Biologisk avfallsbehandling, 
seminar

Hunderfossen, 
Lillehammer Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13-14. oktober Kurs for driftsoperatør farlig 
avfall Gardermoen 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

26-28 oktober Mellomlederskolen samling 2 Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

4-5- november Kurs - planlegging av 
renovasjonsløsninger Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11-12. november Nettverk for anskaffelser Drammen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11-12. november Driftsforum for biogass Leangkollen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

12. november Lederforum for kvinner i 
avfalls- og gjenv bransjen Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18. november Kurs – strategisk 
kommunikasjon Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

19. november Biobrenseldagene Gardermoen NoBio www.nobio.no

23-25. november Mellomlederskolen samling 3 Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26. november Grunnkurs avfall og 
gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

2-3. desember Deponigasskurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no



Oljeaktiviteten i Nordsjøen genererer store 
mengder farlig avfall og radioaktivt avfall. 
Samspillet mellom avfallsprodusent og 
godkjente mottaks-, mellomlagrings- og 
behandlingsanlegg er viktig for å sikre 
forsvarlig håndtering i avfallskjeden. Norsk 
forening for farlig avfall (NFFA) tar nå initiativ 
for at medlemmene skal stå enda bedre 
rustet i dette samspillet.

Daglig produseres det opp mot to millioner 
fat olje på norsk sokkel! Produksjonen 
– sammen med boring av nye brønner – 
medfører at mer enn 300.000 tonn farlig 
avfall årlig fraktes til land og behandles. 
Aktiviteten i Nordsjøen genererer et bredt 
spekter farlig avfall og radioaktivt avfall. De 
store tonnasjene er imidlertid borekaks, slop 
og oljebasert mud. 

Avfallsaktørene er godt rustet for å ta 
imot dette. Men feil deklarering og mangel-
full informasjon om faktisk innhold i avfallet 
som mottas er noen av utfordringene. NFFA 
ønsker at våre medlemmer skal gi avfalls-
produsentene større kunnskap om sitt eget 
avfall og forstå de problemstillinger avfalls-
behandlerne møter.

BEDRE SAMHANDLING
– Vi ønsker også å tilføre våre egne 
medlemmer mer innsikt i forholdene offshore, 

og de utfordringer avfallsprodusentene 
har, sier generalsekretær Roar Hansen i 
NFFA, som nå lanserer et kurskonsept som 
skal bidra til dette. – Bedre samhandling 
mellom avfallsprodusent og -behandler er 
nøkkelen til god og forsvarlig håndtering av 
offshoreavfall, mener Hansen og vektlegger 
betydningen av god kunnskap om hverandres 
operasjonelle hverdag. 

DOKUMENTERT KOMPETANSE
– NFFA har brukt betydelige ressurser på 
utviklingen av dette kurskonseptet, som 
bygger på NFFAs grunnkurs i farlig avfall 
som ble lansert i 2013. Kursdeltagerne har 
gitt dette opplegget meget god evaluering. 
I utviklingsarbeidet har foreningen hatt 
god dialog med relevante myndigheter. Vår 
ambisjon med basisopplæring i håndtering av 
farlig avfall og radioaktivt avfall fra offshore-
næringen er å legge en felles, kompetanse-
messig grunnmur i medlemsmassen vår, sier 
Roar Hansen. 

Det skjerpede myndighetskravet om 
tilstrekkelig dokumentert kompetanse har 
vært styrende for NFFAs kursutvikling de 
siste årene. Foreningen har derfor kurs som 
direkte skal underbygge slik dokumentasjon. 
Også offshorekurset som nå lanseres blir 
derfor løpende oppdatert på lov og forskrift, 

og tar opp funn og problemstillinger fra 
myndighetenes tilsynsaksjoner både onshore 
og offshore. 

– Det har også vært viktig for oss å 
ivareta den erfaring og de behov våre egne 
medlemmer har i sitt møte med de ressurs-
sterke og krevende oljeselskapene, avslutter 
Roar Hansen i NFFA. 

Nytt NFFA-kurs i håndtering av offshore-
avfall skal gi bedre samhandling

Generalsekretær Roar Hansen i NFFA sier det nye 
kurset skal bidra til bedre gjensidig forståelse mellom 
avfallsprodusentene i oljebransjen og behandlerne 
som tar imot avfallet.

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

Beste resirkulerte plastprodukt fra HÅG
Den norske kontorstolen HÅG Capisco er kåret til Europas beste resir-
kulerte plastprodukt i 2015. Stolen kan demonteres og gjenvinnes 
med noen enkle grep. Den norske møbelprodusenten ble overrakt 
prisen «Best Recycled Product 2015» av Foreningen for europeiske 
plastgjenvinningsorganisasjoner (EPRO). – Klimaavtrykket til stolene 
i HÅG-serien er 50 prosent lavere enn hos konkurrentene. Dette får 
vi til fordi miljø er et mål i seg selv hos oss. Miljøhensyn er førende 
hver gang vi utvikler et nytt produkt. Det er lett å lage en stol som er 
vakker, eller komfortabel, eller miljøvennlig. Våre stoler skal møte alle 
disse kriteriene, sier Christian Lodgaard, utviklingsdirektør i Scandina-
vian Business Seating.

– Det er få selskaper i verden som jobber så helhetlig med miljø og 
resirkulering som Scandinavian Business Seating. Produsenten følger 
en krybbe-til-krybbe-filosofi der det tilrettelegges for kilde sortering 
og gjenvinning av alle delene i hver stol, forteller  administrerende 
direktør Jaana Røine i Grønt Punkt.

Mens all plasten i HÅG Capisco er resirkulert, gjelder det samme 
for 90 prosent av aluminiumsdelene. Kontorstolen inneholder ingen 
miljøskadelige stoffer og ingen deler er limt sammen. Det siste gjør 
at stolen ved endt levetid kan demonteres og gjenvinnes i løpet av 
noen få minutter, uten spesialverktøy.

Biokraft har besluttet 
byggestart på Skogn
Den 12. august 2015 markerte Biokraft 
AS at selskapet har besluttet byggestart 
av biogass-fabrikken på Skogn. Med på 
markeringen var AGA, som har inngått 
en avtale med Biokraft om kjøp av 
biogassen. Biokraft vil nå starte opp 
byggearbeidene på Fiborgtangen i Skogn 
så snart som mulig i løpet av august.

– Når Biokraft nå bygger produksjons-
anlegg for nullutslipp biogass drivstoff, 
så er dette en viktig milepel i arbeidet 
med å finne gode miljø- og klimaløs-
ninger. Omdanning av restråstoff og 
avfallsressurser til biogass drivstoff er 

en optimal kombinasjon av god avfallshåndtering og produksjon av 
fornybar energi, sier Håvard Wollan, adm.dir. i Biokraft as.

– Jeg vil benytte anledningen til å berømme Høyre, Fremskrittspar-
tiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, for deres gode og nødvendige 
bidrag i arbeidet med å legge til rette for at private aktører som 
Biokraft blir en del av klimaløsningen. Dette er klok politikk, fortsetter 
Wollan.

– Jeg er meget godt fornøyd med at et stort og viktig miljøprosjekt 
nå realiseres. Med dette vil Biokraft bidra til å doble tilbudet av nullut-
slipp biogass drivstoff til norsk transportsektor, sier leder for Stor-
ting ets Transport- og kommunikasjonskomite, Linda Hofstad Helleland.

– Vi har ventet på denne dagen, og jeg er veldig glad for at Biokraft 
nå har besluttet å etablere ny industri i Levanger kommune, sier Robert 
Svarva, ordfører i Levanger kommune.

Selskapet med hovedkontor i Trondheim har tidligere offentliggjort 
planer om å starte opp produksjon av nullutslipp biogass drivstoff med 
avfall fra oppdrettsnæringen som råstoff. Selskapet har en avtale med 
Norske Skog Skogn, og anlegget skal bygges på Fiborgtangen. Biokraft 
har fått tilsagn om støtte fra Enova til prosjektene i Skogn.

Biokrafts biogass-fabrikk på Skogn vil i første byggetrinn med kapa-
sitetsutvidelse produsere fornybart drivstoff tilsvarende 250 GWh pr 
år – tilsvarende ca. 25 millioner liter autodiesel pr år. Dette blir dermed 
den største fabrikken i Nord-Europa for produksjon av flytende biogass 
drivstoff.

Pressemelding fra Biokraft as 12.08
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Benytt deg av vår kampanje, 
oppnå 50 % rabatt på nytegning!

Bestill abonnement på Norges største 
fagtidsskrift for avfall og gjenvinning nå! 
 

Ring telefon 970 05 580 (el. SMS) ev. send 
en mail til post@maximi.no for å benytte deg av 

dette tilbudet! Du kan også registre deg her: 
www.kretslopet.no/bestill-abonnement. 

Husk leverings- og faktureringsadresse!
 

Kampanjen gjelder frem til 25. september og 
for ett års abonnement!
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Få bladet for bare kr 400,- fram til 
neste høst (ordinær pris kr 800,-).

Christian Lodgaard, utviklingsdirektør i Scandinavian Business Seating, viser Jaana 
Røine i Grønt Punkt hvordan man demonterer en HÅG Capisco-stol. 
Foto: Arash Nejad/nyebilder.no

Håvard Wollan takker politikerne 
i regjeringen og støttepartiene 
for deres klokskap.
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– Skremmende at ingenting er gjort
Norsk Gjenvinning Norge ga bort blandet og miljøfarlig avfall som 
veidekke. Senere har de lovet å rydde opp, men lite har skjedd. Bunn-
massen fra Norsk Gjenvinning på Esval som ble brukt til veidekke i et 
turområde er ennå ikke fjernet. Denne forurensede massen er brukt som 
dekke tre steder, på gårdsplassen til grunneier Jan-Ludvig Runden og på 
to biter av en skogsbilvei.

Massen består av stein og porselen i tillegg til synlig metallavfall, 
ledninger og batterier. Etter at saken ble behandlet hos fylkesmannen i 
Oslo og Akershus gikk Norsk Gjenvinning med på å fjerne massen, men 
den er ennå ikke fjernet fra friluftsområdet. 

Leiv Knutson, prosjektleder i Nes kommune, sier han er overrasket over 
at veien fortsatt ikke er ryddet. – Norsk Gjenvinning kvittet seg med rest-
produkter på en måte de ikke hadde lov til, sier han. Kommunen overlot 
saken til fylkesmannen som kom fram til en avtale med Norsk Gjenvin-
ning. Massen skulle skrapes opp og grunnen ryddes. – I alt dreier det seg 
om mellom 200 og 400 tonn masse fordelt på de tre stedene. Det har 
vi regnet ut ifra tjukkelsen på laget og at veien den ligger på er rundt to 
kilometer lang, sier Ingvil Grande, rådgiver ved miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. – Prøvetakingen påviste at massen var 
forurenset. Vi fant bly, kadmium, kobber, krom, arsen, nikkel og sink. 
En viss utlekking har sannsynligvis allerede skjedd, sier Grande. 

– Norsk Gjenvinning vil rydde opp etter seg innen 15 oktober, sier 
kommunikasjonsrådgiver Annica Fiedler. – Vi ser svært alvorlig på saken 
og beklager dette veldig. Vi vil gjøre det som er nødvendig for å rette opp 
avviket, sier hun.     

Glåmdalen 12.08

Møkk i Odalsgatene
Søppelbilene legger igjen store komposthauger på veiene i Nord-Odal. 
Uakseptabelt, mener Harald Halvorsen. I godt over et år har Harald 
Halvorsen fra Sand forsøkt å gjøre søppeltømmerne oppmerksomme på 
problemet. De store haugene med møkk som ligger igjen på veiene er til 
pest og plage for beboerne i området. 

Den første klagen sendte Halvorsen til Glåmdal Interkommunale 
Renovasjonsselskap (GIR) for godt over et år siden. Komposthaugene har 
fortsatt ikke forsvunnet. Nå mener han det er på tide å la barna tegne 
med kritt på asfalten uten å måtte ta hensyn til søppelet som ruver og 
råtner i gatene. 

Kjøreleder i GIR, Per Arne Eriksson, medgir at slike hendelser er 
uheld ige. – Jeg beklager sterkt at dette skjer. Det jeg kan si er at vi gjør 
veldig mye for at slikt ikke skal skje, sier han. – Vi kan likevel aldri forsikre 
oss helt – det er tross alt søppel vi håndterer.

Glåmdalen 15.08

Her kan du handle uten emballasje
”Zero Waste”-bevegelsen er på full fart inn i Norge. Målet er å produ-
sere minst mulig søppel.  Forrige uke åpnet ”Holisten” i Mathallen og i 
september åpner ”Mølleren Sylvia” i Hegdehaugsveien. Butikkene selger 
økologisk mat, uten emballasje og unødvendig innpakning. Også Bergen 
er i ferd med å få sin første emballasjefrie butikk. 

Over hele verden er folk blitt inspirert til å produsere mindre søppel. 
Blogger som ”Zero Waste Home” og ”Trash is for tossers” har fått en 
stor tilhengerskare. I Danmark har ”Stop Spild av Mat” fått mye oppmerk-
somhet de siste årene. Mange er blitt mer bevisste på miljø, og det å 
produsere mindre avfall er noe alle kan bli flinkere til. 

I den nye butikken i Mathallen kan du ta med deg syltetøyglass eller 
matbokser som du kan bruke som emballasje. Her vil de selge bønner, 
linser, frukt, grønt, nøtter, oljer og mer i løsvekt. – Vi ønsker mindre søppel. 
I Tyskland er folk vant til at de kan ta med seg sekken full av Norges-
glass og krukker for å handle i. Vi håper stadig flere vil ta med seg egen 
emballasje, sier Ida Sigurdsson, som sammen med Karoline Ottesen står 
bak det nye konseptet. 

Aftenposten 24.08

Tilbudskonkurranse
for innsamling, transport og 
mellomlagring av PCB-ruter.

Ruteretur AS inviterer til tilbudskonkurranse med 
forhandling.

Oppdraget omfatter innsamling, mottak, 
mellomlagring og transport til behandlingsanlegg.
Det tas sikte på å inngå en kontrakt for hver 
region; Region Øst, Region Sør, Region Vest, 
Region Midt-Norge og Region Nord.

Tilbudsfristen er 18.11.2015 kl.13:00.

Konkurransegrunnlaget utleveres etter 
skriftlig henvendelse til:
COWI AS v/Nina Jetmundsen
Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo
E-post: ninj@cowi.no

Markedsansvarlig Thomas Stavik fra 
Lotics Ab tar imot prisen for landets 
beste studentbedrift.

Pris for grønnsakdyrking på 
oppdrettsavfall
Studentbedriften Lotics vil gjøre 
oppdrettsnæringen mer bære-
kraftig. Og stakk av med NM-gull 
for studentbedrifter. Utslipp av 
næringssalter er en stor miljøut-
fordring for oppdrettsnæringen. 
Ålesundbedriften Lotics SB 
utnytter planters evne til å ta 
opp næring og rense vann for å 
gjøre oppdrett av fisk mer bære-
kraftig. Samtidig får de en avling 
med grønnsaker produsert i 
vannet fra settefiskanlegget. 
Avfallsstoffene fra fisken 
inneholder næringsstoffer som 
utgjør gjødsel for plantene. 
Metoden er i bruk andre steder, men ikke i Norge.

– Her var det så mange sterke konkurrenter. Jeg ble helt satt 
ut da jeg forsto at det var vår bedrift som gikk helt til topps. Jeg 
er utrolig stolt av gruppen. Dette har vært teamarbeid fra første 
stund, sier Thomas Stavik, markedsansvarlig i Lotics SB. Han har 
representert bedriften under NM mens medgründerne Vibeke 
Evensen, Jørgen Skarpnes og Dan Roger Lid er opptatt med 
eksamen.

Juryens begrunnelse er : «Studentbedriften har arbeidet 
med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad, og som 
er veldig relevant for dagens lokale og globale utfordringer. 
Løsningen har et livsløpspersperspektiv, ved både å utnytte 
avfall som ressurs, samtidig som disse skaper nye produkter».
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Papir litt opp, skrapjern og metaller ned
Prisen på de ulike papirfraksjonene har gått litt opp i løpet av sommeren mens skrapjern 
og metaller har hatt en klar nedgang. Redusert etterspørsel fra Kina gjør det sannsynlig 
med en videre nedgang for disse fraksjonene.

 
GLASS

Det samles inn rundt 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. I følge Syklus 
eksporteres 35 % av innsamlet 
glassemballasje og 65 % brukes 
til materialet Glasopor skumglass. 
Glasopor skal nå brukes mer aktivt 
for å hindre jordras over hele 
landet, en følge  av raset på E6 i 
Sørkjosen. Resirkulert glass går 
også til Glava hvor det produseres 
isolasjonsmatter. 

TEKSTILER
England har et aktivt markedet 
for brukte tekstiler, her betales 
det i størrelsesorden 3000-
4000 kr per tonn for innsamlete 
tekstiler. I bulk selges det for over 
500 £ per tonn. Avfallsgruppen 
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
Ifølge Grønt Punkt Norge, 
som har ansvar for innsamling 
av plastemballasje fra 
husholdningene, forbruker vi 
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 

PAPIR OG PAPP
EUWIDs indeks august viser at 
prisene i euro har steget siden 
mai. For bølgepapp er det en 
liten oppgang fra rundt 81,5 € 
i februar til 83,5 € i april. Hvit 
rotasjon selges for rundt 178 € 
per tonn og for blandet papir er 
gjennomsnittsprisen i august rundt 
126 € per tonn som er oppgang på 
6 euro fra mai. Omregnet til NOK 
ser vi at bølgepapp har hatt en 
prisøkning til rundt 750 kr pr tonn, 
mens prisen er rundt 1150 kr pr 
tonn for blandet papir.

J 
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 negativ prisutvikling 
på flere metaller siden mai. Prisene 
på aluminium, kobber, bly og sink i 
dollar har sunket. Prisene på LME 
26. august 2015 (omregnet til 
NOK) per tonn aluminium er sunket 
til NOK til 12 609, og kobberprisen 
i NOK til 13 667. For sink er prisen 
i NOK 16 843 kroner per tonn.  
Blyprisen er sunket fra  
NOK 14 463 til 13 667. 
Skrapjernprisen har beveget seg 
nedover hele sommeren fra NOK 
1125 per tonn i mai til 925 kr per 
tonn 26.august 2015.

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 lite 
tyder på at dette vil endres med 
det første. 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.

geminor•                                      no

Nordens største uavhengige handelsselskap 
innen energigjenvinning av avfall
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Papir litt opp, skrapjern og metaller ned
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

BaksidenBaksiden

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

Første «HANDLE WITH   
    CARE» -vinner kåret

Syklus har nå kåret vinner av første 
delkonkurranse i «Handle With Care»- 
konkurransen 2015.

Vinneren heter Tor Helge Saunes. Han 
jobber for NG og henter glass- og metall 
i ROAF sitt område.

Tor Helge er en engasjert fagmann 
som brenner for å ta vare på verdiene i 
glass -og metallemballasjen, en verdig 
vinner!

Konkurransen er rettet mot de som 
jobber med glass- og metallemballasje 

til vanlig enten på bil eller på anlegg. 
Målet er å øke bevisstheten rundt det 
å hindre nedknusing av emballasjen fra 
den blir hentet hos forbruker til den blir 
levert til Syklus.

Det er fortsatt flere muligheter 
til å stikke av med sykkel. Neste 
trekning er 15. september. Vinneren av 
hovedpremien, som er et gavekort på kr 
10 000,- blir trukket 1. november.

Mer informasjon om konkurransen 
ligger på våre nettsider, syklus.no.

 
SYKLUS PÅ FACEBOOK
Syklus har også kommet på Face-
book siden sist. Og som alle andre 
vil vi gjerne at folk skal «like» oss. 
Vi finnes under navnet syklusnorge.

Tor Helge Saunes, sjåfør for Norsk Gjenvinning, gratuleres som vinner av Gunhild Solberg, markedssjef i Syklus.


