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Også sirkulær 
økonomi må være 
bærekraftig
EUs reviderte såkalte sirkulærpakke, som ble presentert 2. desember, 
inneholder ambisiøse mål for avfallsreduksjon, gjenvinning og 
ombruk (se side 8-12). Den har gjennomgående blitt godt mottatt av 
avfallsaktørene her i landet, de smule innvendinger som har framkommet 
går helst på at den fokuserer for mye på det kommunale avfallet og 
for lite på næringsavfallet – som tross alt omfatter 75% av den totale 
avfallsmengden.

Det er en kritikk som vi av flere grunner slutter oss til. Et ambisiøst 
materialgjenvinningsmål på 65% for 
kommunalt avfall (municipal waste) kan 
være vel og bra, men bør naturligvis 
suppleres med materialspesifikke 
gjenvinningsmål også for næringsavfallet. 
Rent miljømessig er det for 
eksempel vanskelig å argumentere 
for landsomfattende innsamling og 
materialgjenvinning av plastemballasje, 
mens betydelige mengder plast fra 
offshore- og oppdrettsvirksomhet fortsatt 
kan deponeres.

Man bør heller ikke være så blendet av vakre og hårete gjenvinningsmål 
at man glemmer økonomien i det som vedtas. Det er alltid lettere 
for ivrige politikere å vedta miljøpolitikk på avfallsabonnenters og 
vederlagsbetaleres regning enn å pålegge konkurranseutsatt næringsliv 
kostbare forpliktelser. Men atmosfæren spør ikke om CO2-utslippene 
kommer fra husholdnings- eller næringsavfall – like lite som livet i havet er 
opptatt av hvem som forsøpler.

Det er også grunn til å minne om at Norge er et land som på mange 
måter skiller seg klart fra EU-landene på kontinentet. I tett befolkede 
land oppstår store avfallsmengder innenfor relativt begrensede områder. 
Store gjenvinningsbedrifter kan dermed forsynes med et begrenset 
transportarbeid. Det vil derfor forekomme at det som er fornuftig 
miljøpolitikk i et land kan gi seg temmelig kostbare og i blant åpenbart 
idiotiske utslag om regelverket overføres direkte. For eksempel er det fullt 
mulig at det er like bra for miljøet å utnytte avfallstrevirke til bioenergi som 
å innfri høye mål for materialgjenvinning av denne fraksjonen.

Men disse betenkelighetene overskygger ikke det positive faktum 
at EU med sin sirkulærpakke tvinger norske politikere til igjen å sette 
avfallspolitikk og gjenvinning på dagsorden. Vår ferske klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen har foreløpig ikke gjort så mye av seg i den 
rollen. Men han kommer rett fra jobben som statsråd ved statsministerens 
kontor, med ansvar for Norges forhold til EU og EØS-saker. Han bør derfor 
være lydhør for det som kommer fra Brüssel. Det samme bør han være 
for signalene fra Stortinget – der et flertall i Energi- og miljøkomiteen har 
bedt om en ny stortingsmelding om avfall og gjenvinning. En skikkelig 
gjennomgang av hva som er oppnådd og hvor skoen nå trykker er nemlig 
på sin plass. Også for å få en implementering av det nye EU-regelverket 
som er tilpasset norske forhold.
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 “
Det er alltid lett for 
ivrige politikere å 
vedta miljøpolitikk på 
avfallsabonnenters 
ogvederlagsbetaleres 
regning…
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Veikart for sirkulær økonomi
Som et bidrag til Regjeringens ekspertutvalg for 
grønn konkurransekraft har Avfall Norge blitt bedt 
om å utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. 

– Det er opprettet et arbeidsut-
valg for å utforme veikartet som 
skal overrekkes Idar Kreutzer, 
leder for Ekspertutvalget, under 
åpningen av Avfallskonferansen 
2016 i Tromsø, forteller Nancy 
Strand, direktør i Avfall Norge. 

Klima- og miljødepartementet 
(KLD) har på vegne av Eksper-
tutvalget har stilt ressurser til 
rådighet for Avfall Norge som 
et bidrag til arbeidet. Arbeidsut-
valget består etter det Kretsløpet 
forstår av Nancy Strand, Henrik 
Lystad og Silje Rosenlund fra 
Avfall Norge, Terje Kronen fra 
KLD, Bjørn Erik Rui fra Vesar samt 
Thomas Mørch og Hans Fredrik 
Wittusen fra Norsk Gjenvinning. 

Målet med Veikartet for 
sirkulær økonomi er å vise 
hvordan avfalls- og gjenvinnings-
bransjen kan bidra til ressursef-
fektivitet i samfunnet, skape ulike 

typer arbeidsplasser, og sørge for 
grønn økonomisk vekst og økt 
verdiskapning i Norge. Veikartet 
skal også bidra til reduserte 
klimautslipp i Norge og i verden 
og ha tidsperspektiv frem til 
2030 og med visjoner frem mot 
2050, heter det.

– Det handler om å sette seg 
hårete langsiktige mål, men også 
identifisere hva vi må gjøre raskt 
for å ha sjanse til å nå disse 
målene. Vi i Avfall Norge ser 
arbeidet med veikartet i sammen-
heng med vårt igangsatte 
policyarbeid og oppnevnelsen av 
et annet utvalg, det vi kaller et 
sirkulært utvalg i Avfall Norge. 
Dette utvalget vil fungere som 
en referansegruppe for Veikart- 
arbeidet. Flere medlemmer, både 
fra offentlig og privat side deltar 
i disse utvalgene, og samtlige 
medlemmer vil bli invitert til å 

komme med relevante eksempler, 
sier Nancy Strand.

Idar Kreutzer, direktør i Finans Norge, åpner her Byggavfallskonferansen 
2016. Lederen for det regjeringsoppnenvnte utvalget for grønn konkur-
ransekraft avslørte da at han hadde begynt å sette seg inn i avfalls- og 
gjenvinningsbransjens mysterier. Og i juni vil han altså få overrakt et kart 
som kan hjelpe ham videre.

Kompetanseløftet 
omdøpt om til REdu

Etter innspill fra studentene ble 
det såkalte kompetanseløftet til 
avfalls- og gjenvinningsbransjen 
omdøpt til REdu. – Nå er logo og 
profil klar og prosjektet er i full 
gang med å etablere seg som en 
viktig spydspiss i arbeidet med 
kompetanse og innovasjon i og 
for bransjen, sier Nancy Strand, 
direktør i Avfall Norge.

REdus hovedformål er som 
tidligere omtalt å få de kloke 
hodene  inn i bransjen, gjennom 
å få avfall- og gjenvinning mer 
inn på utdanningsplanen og 
synliggjøre bransjens muligheter. 

I tillegg skal kompetansen innad 
i bransjen løftes. Prosjektteamet 
er i tett dialog med studentorga-
nisasjonene på NMBU og NTNU, 
universitetene som er de første 
til å bli med på å sette avfall- og 
gjenvinning mer på agendaen.

– Det er stor entusiasme og 
nysgjerrighet blant studentene, 
både for bransjen i seg selv og 
for samarbeidet vi skal ha frem-
over. Vi gleder oss til å lansere 
REdu på NMBU 17. februar og 
NTNU 29. februar, sier prosjekt-
leder Jens Måge.

J.B.
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Ekspertutvalget for grønn 
konkurransekraft
Det regjeringsoppnevnte utvalget er ikke stort, det består 
av Idar Kreutzer, direktør i Finans Norge, og danske Connie 
Hedegaard, tidligere EU-komissær for klimaspørsmål. Utvalget 
skal utrede internasjonale og nasjonale rammebetingelser, 
utfordringer og muligheter, og foreslå tiltak for styrking og 
videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. 
Utvalget skal bidra til en opplyst offentlig debatt og vil i løpet 
av utredningsperioden aktivt engasjere næringsliv, arbeidslivs- 
og næringslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre 
relevante aktører, heter det i markedet.

Utvalget skal besvare følgende hovedspørsmål: 
• Rammebetingelser: Hvilke er de viktigste globale og regio nale 

endringsprosesser som utgjør drivkrefter og hindringer for den 
grønne omstillingen fram mot lavutslippssamfunnet? 

• Konsekvenser: Hvilke utfordringer og muligheter reiser disse 
endringene for norsk næringsliv? Hvilke samfunnsområder og 
sektorer vil bli sterkest berørt? 

• Konkurransefortrinn: Hvor har Norge best forutsetninger og 
hva er våre største utfordringer i møtet med disse endringspro-
sessene? 

• Prioriteringer: Hva bør være de overordnede prioriteringer 
og tiltak for å utvikle innovasjon og grønn konkurransekraft for 
Norge?
Tidsperspektivet er 2030 (jfr klimamål) og videre mot lavutslipp-

samfunnet i 2050.



Ikke alt kan gjemmes på loftet.

MILJØCONTAINER
Et av de sikreste alternativene for lagring av farlig avfall 
er å oppbevare avfallet i en miljøcontainer og/eller på 
fatrist. Ved å lagre avfallet i en miljøcontainer unngår 
man lekkasje, oljesøl og forurensning av nærmiljøet 
hvis uhellet først skulle være ute. 

Namdal Ressurs AS har miljøcontainere og fatrister 
som er godkjent for sikker og forsvarlig lagring av 
farlig avfall. Våre miljøcontainere er låsbare, har god 
ventilasjon, spillgulv samt mulighet for å montere 
automatisk brannslukningsanlegg.

Vi har oppbevaringscontainere i ulike størrelser og 
kan levere med � ere typer innredning og belysning. 
Namdal Ressurs AS leverer også andre løsninger for 
håndtering av risiko- og farlig avfall. 

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

Ta kontakt, og vi � nner den løsningen 
som passer best for deg og dine behov!



Det er Aker Solutions velprøvde 
testrigg som nå har blitt satt 
opp på Klemetsrud for en 
fem måneders periode. Det 
kontainerbaserte anlegget var 
operativt allerede i 2008 og har 
vært i drift på syv ulike steder 
tidligere, blant dem Mongstad. 
Ved å føre røykgassen gjennom 
en såkalt aminløsning bindes 
CO2 til væsken og røykgassen 
blir tilnærmet CO2-fri. I et neste 
trinn «strippes» aminløsningen 
for CO2 igjen, slik at den berømte 
klimagassen kan tas ut separat 
og eventuelt komprimeres og 
fraktes til sikker lagring.

 

CATCH AND RELEASE
Testriggen på Klemetsrud lot til 
å fungere godt på forbrennings-
anleggets røykgass, som allerede 

er grundig renset for andre 
uhumskheter. De frammøtte ble 
leid fram til en måletavle der 
det framgikk at CO2-innholdet 
i røykgassen ble redusert med 
mer enn 90%. Men testriggen 
får bare tilført ca en prosent av 
røykgassen fra forbrenningsan-
legget og fanger dermed bare 
rundt 2000 tonn CO2 årlig. Og 
siden det så langt ikke finnes 
verken fornuftig bruk eller noen 
etablert lagringsløsning for et 
slikt kvantum blir karbonfang-
sten sluppet løs igjen og kan 
finne veien til atmosfæren.
 
– KAN BLI  
KARBONNEGATIVT
Men dette la ingen demper på 
begeistringen hos de frammøtte 
da åpningen av testanlegget ble 
markert. Direktør Pål Mikkelsen  
i Energigjenvinningsetaten mente 
avfallsforbrenningsanlegget på 
Klemetsrud er perfekt egnet for 
fullskala CO2-fangst. – Her har vi 
et stort punktutslipp med lang 
levetid, kontinuerlig drift og en 
betydelig andel av CO2-utslippet 
har biologisk opprinnelse. Alt 
ligger dermed til rette for at vi 

her kan få verdens første karbon-
negative avfallsanlegg, sa han, 
men la til at både investerings-
støtte og en relativt høy CO2-pris 
må på plass om et fullskala 
anlegg skal bli en realitet. 
 
IVRIGE POLITIKERE
Både Oslos ordfører Marianne 
Borgen (SV) og byrådene Lan 
Marie Nguyen Berg (MDG) og 
Geir Lippestad (Ap) ga uttrykk for 

byens store klimaambisjoner og 
la ikke skjul på at fangst ved en 
punktkilde som sies å repre-
sentere rundt 20% av byens 
samlede utslipp er midt i blinken. 
Lippestad vokste opp ca 200 
meter fra Klemetsrudanlegget 
og delte sine barndomsminner 
om skattejakt på deponiet på 
Grønmo med forsamlingen.  
– Snakk om godt eksempel på 
utvikling og omstilling, sa han. 

“

NYHETER

Verdens første karbonfangst  
fra avfallsforbrenning
 
De store ordene satt løst da det ble markert at testanlegget for karbonfangst ved 
avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud var i gang 25. januar. Men foreløpig slippes  
den fangede CO2-gassen bare ut igjen og veien fram til et fullskala anlegg kan bli lang.

Av Johs. Bjørndal

– Det blir mer enn 
dobbelt så dyrt å nå 
klimamålet man ble 
enige om i Paris uten 
CO2-fangst.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud 
slipper årlig ut rundt 300 000 tonn CO2, 
noe som sies å utgjøre rundt 20% av det 
samlede klimagassutslippet i Oslo.

Aker Solutions teknologiansvarlige 
Oscar Graff la ikke skjul på at en  
høy pris på CO2, er nødvendig for  
å regne hjem fullskala CO2,-fangst  
og lagring på Klemetsrud.

Espen Jørgensen, driftsleder ved test- 
anlegget er svært fornøyd med å vise 
fram at det klarer å rense ut mer enn 
90% av CO2,-innholdet i røykgassen.
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Sammen trykket de tre Oslo- 
politikerne på en symbolsk 
rød knapp som skulle markere 
starten på den fem måneder 
lange testperioden.
 
– KOM I GANG
Bellonaleder Frederic Hauge  
– som ved denne anledningen lot 
til å representere EU – forkynte 
at dette tiltaket hadde blitt 
meget godt mottatt i Brüssel. 
 – Det blir mer enn dobbelt så 
dyrt å nå klimamålet man ble 
enige om i Paris uten CO2-fangst. 
Det er bare å gå i gang, sa han 
og spådde at vi om 15 år vil ha 
like mange sysselsatt i Nordsjøen 
som i dag, men de vil da jobbe 
med tilbakeføring av CO2 fra hele 
EU i stedet for oljeutvinning.  
– Allerede i 2020 vil det være 
behov for betydelige mengder CO2 
for å teste ut lagring i de tidligere 
oljebrønnene, sa Hauge og håpet 
Oslopolitikerne ville fatte inves- 
teringsbeslutning om fullskala- 
anlegg allerede inneværende år. 

TRE ÅRS BYGGETID
Oscar Graff er Aker Solutions 
teknologiansvarlige for CCS 
(Carbon Capture and storage). 
Han sier til Kretsløpet at det vil 
ta rundt tre år å få på plass et 
fullskalaanlegg når beslutningen 
er tatt. – Men at aminteknologien 
virker også i stor skala er det 
ingen tvil om, det har vi fått 
dokumentert på Mongstad, sier 
han. På spørsmål om hvorfor 
det er nødvendig å teste i fem 
måneder når testanlegget ser ut 
til å virke godt fra dag en svarer 
Graff: – Vi må teste over tid for 
å optimalisere energibruken, og 
for å se om røykgassen endrer 
seg med avfallstypene som 
forbrennes.
 
LITE SNAKK OM TALL
Hva det vil koste å etablere et full-
skala CCS-anlegg på Klemetsrud 
var det ingen som kunne eller ville 
ingen svare på. Ei heller hvilke kost- 
nader transport og sikker lagring 
av CO2 vil medføre. Men det 

ligger i hvert fall i kortene at det 
dreier seg om beløp som ikke kan 
belastes avfallsabonnentene  
i Oslo. Men regjeringen har forkynt 
at den vil ha opp minst et fullskala-
anlegg for CO2-fangst og lagring 
innen 2020 og det er bevilget  

690 millioner til «satsing på CO2- 
håndtering» på årets statsbud-
sjett. Men om noen av disse 
midlene havner på Klemetsrud- 
eller hos Norcem eller Yara i 
Grenland er det foreløpig ingen 
som vet.

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

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

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

unitechsys.no

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

Gjennom dette røret ankommer  
ca 1% av røykgassen til Aker 
Solutions testkontainer på 
Klemetsrud.

Bellonaleder Frederic Hauge håpet  
ingen politiker ville påta seg ansvaret 
for å forsinke prosessen fram mot 
fullskala CO2,-fangst og lagring.
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AVFALLSPOLITIKK

Sirkulærpakka  
fra EU godt mottatt
EU-kommisjonen la som kjent fram en ny og revidert såkalt sirkulærøkonomipakke 
i desember. Her legges lista for gjenvinning litt lavere enn i pakka som ble trukket 
tilbake for et år siden, men målene er like fullt ambisiøse nok til å medføre  
endringer i alle EU-land. Det er norske avfallsaktører fornøyde med.

Av Johs. Bjørndal

Hele pakka tar sikte på å skape ny, grønn 
vekst i økonomien. I følge EU-kommisjonen 
har sirkulærøkonomien potensiale til å skape 
hele 580 000 grønne arbeidsplasser og 
sørge for en reduksjon i EUs klimagassutslipp 
på 450 millioner tonn hvert år.  Og dette skal 
blant annet oppnås ved å ta i bruk avfallsres-
sursene til ny produksjon. Innen 2030 skal 
65% av alt husholdningsavfall og tilsvarende 
avfall (municipal waste) gjenbrukes eller 
material gjenvinnes og maksimalt 10% skal 
gå på deponi. Og selv om disse kravene er litt 
«slappere» enn forslaget som ble lansert i juli 
2014 (70% gjenvinning og ingen depone-
ring) vil det kreves betydelige endringer av 
avfallshåndteringen i mange land for  
å oppfylle dem.  

Pakka inneholder da også en del mer 
spesifikke tiltak for å oppnå målet.  
Blant disse er:
• 60% gjenbruk og materialgjenvinning  

innen 2025.
• Strengere krav til  ”utvidet produsentansvar”.
• Tiltak for å fremme utsortering av  

trevirke, aggregater, metall, glass og gips.
• Nye mål om gjenvinning av plast  

(en egen strategi skal komme ila 2016)

• Krav om kildesortering av matavfall  
(og halvering av mengden innen 2030).

• Nye tiltak for å fremme avfallsreduksjon  
og gjenbruk.

Foruten mange endringer i rammedirektivet 
for avfall inneholder pakken forslag om 
endringer i fem andre eksisterende EU-direktiv, 
blant dem emballasjedirektivet,  deponidirek-
tivet og WEEE-direktivet (EE-avfall). 

HVA SKJER VIDERE?
Det pågår nå en omfattende høringsrunde, der 
myndigheter og næringsliv får presentere sine 
synspunkter før pakkeinnholdet munner ut i 
konkrete lovendringsforslag. Disse skal først 
legges fram for EU-parlamentet. Og ettersom 
gjennomføring av pakka forutsetter en rekke 
direktivendringer skal også Ministerrådet 
ha et ord med i laget. Og når direktivene er 
vedtatt både i parlament og ministerråd blir de 
gjeldende i hele EU. Så vil de bli implementert 
i norsk lovgivning, dersom de blir vurdert som 
«EØS-relevante», noe de utvilsomt er.
 
GODT MOTTATT
Nancy Strand i Avfall Norge sier realiseringen 
av EU-målene kan bety en helt ny æra for 

avfalls- og gjenvinningsbransjen også i Norge. 
– Vi må tenke nytt når det gjelder samarbeid  
i verdisirkelen for å produsere på nye måter og 
utnytte ressursene i avfallet vårt, sier Strand. 

Også KS Bedrift Avfall gir uttrykk for at de 
er «nesten fornøyd» med innholdet i EU- 
pakka. I høringssvaret pekes det på at de nye 
målene bør omfatte alt avfall, ikke bare det 
kommunale. Det tas også opp behovet for en 
bedre målemetodikk og at produsentansvaret 
også må omfatte avfall som kommer på avveie 
– med andre ord at næringslivet bør bidra mer 
til å hindre forsøpling. Også landets største 
private avfallsaktør er positiv til EU-pakkas 
innhold (se side 12).

Frans Timmermans, visepresident  
i EU-kommisjonen, under lanserin-

gen i Brüssel 2. desember.

De nye materialgjenvinningsmålene fra EU vil 
sette fokus på materialgjenvinning og ombruk  

av nye fraksjoner, for eksempel trevirke.
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OneStop
SHOP

Nedgrave containere/ utemiljø

Containere

Sekker og poser

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

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

OneStopShop 
Som eneste leverandør i bransjen leverer vi alt av 
maskiner og utstyr du trenger til kildesorteringen. 
Gjennom 20 år og flere tusen prosjekter har vi satt 
vår kunnskap i system for en vellykket kildesortering.

Kildesortering inne/ute

- maskiner og utstyr til kildesortering

Utstyr og maskiner til 
komprimering av matavfall

Farlig avfall

Maskiner til komprimering 
og behandling av avfall

Landsdekkende service

100%

GreenMade



Den 2. desember 2015 la  
Europakommisjonen frem sin 
pakke om en sirkulær økonomi. 
Pakken inkluderer en handlings- 
plan med 54 tiltak, samt konkrete 
endringsforslag til EUs avfalls- 
regelverk. 

Pakken er ikke veldig forskjellig 
fra det den forrige kommisjonen 
la frem i 2014, i hvert fall ikke 
mer ambisiøs, noe som var 
begrunnelse for utsettelsen. 
Men forslagene er bearbeidet 
på en god måte og er bedre 
formulert i denne pakken. 

Mest konkret er fortsatt 
forslagene på avfallsområdet, 
der det er foreslått en rekke 
endringer av Rammedirektivet 
for avfall. Men utfordringen er  
at Rammedirektivet nettopp 
er det det er; et rammedirektiv. 
Det vil for eksempel være opp til 
Norge å gjennomføre og overføre 
dette til rammebetingelser for 
norsk industri, norske kommuner 
og til slutt forbrukerne. 
 
HVA I FORSLAGENE 
ER VIKTIG FOR OSLO 
 KOMMUNE?
Forslagene til endring av 
Rammedirektivet for avfall er i all 
hovedsak positive og vil støtte 
opp om Oslo kommunes arbeid 
med en bedre ressursutnyttelse 
av avfall. Høye gjenvinningsmål 
(65 % materialgjenvinning  
av kommunalt avfall i 2030) 
levner ingen tvil om at dette  
er ambisiøst.

Kommisjonen foreslår 
videre en ny definisjon av 
«Municipal Waste», nærmest 
identisk med den gamle 
forbruksavfallsdefinisjonen  

i Forurensningsloven før 2004. 
Selve definisjonen er 
uproblematisk, men den vil 
skape problemer for Norge fordi 
vi ikke har god statistikk på alt 
avfall som oppstår innenfor 
den definisjonen, da særlig 
næringsavfall. 

Kommisjonen foreslår en 
ny metode for å rapportere 
oppnådd materialgjenvinning. 
Grunnlaget skal være siste 
levering fra sorteringsanlegg 
til endelig gjenvinning i form 
av råstoff til produksjon. Dette 
kravet vil være problematisk 
å oppfylle. Oslo kommune 
rapporterer for eksempel det 
som leveres til sortering gjennom 

vektregistrering. Dette er 
grunnlag for vår rapportering  
i KOSTRA. Hvis norsk rapportering 
til EU skal bygge på siste sor- 
tering ut fra sorteringsanlegg, 
vil dette kreve at statistikken 
for flere avfallstyper hentes fra 
andre enn kommunene (papir, 
plast, metall og tekstiler, for 
å nevne noen). Kommisjonen 
foreslår en metode for unntak 
fra den generelle regelen ved at 
man kan rapportere input til siste 
sortering hvis denne inneholder 
maks 10 prosent forurensning 
(2 prosent i forrige forslag). 
Etter min vurdering er dette 
metoden som vil bli valgt av svært 
mange land. Og med 10 prosent 

forurensning kan det medføre 
for høy materialgjenvinnings- 
rapportering. I tillegg strider 
metoden mot hele ideen om  
å fokusere på avfallsråvarenes 
kvalitet. 

Kommisjonen foreslår 
at medlemslandene skal 
sørge for kildesortering av 
byggeavfall (BA-avfall). Dette 
er et tiltak for å nå mål om 70 
prosent materialgjenvinning 
av BA-avfallet. For å nå dette 
målet, bør det norske kravet 
i byggteknisk forskrift (TEK 
10) skrives om fra et krav om 
utsortering på 60 prosent til et 
materialgjenvinningsmål og at 
det skal foregå kildesortering på 

EU PÅ VEI TIL  
SIRKULÆR ØKONOMI?
EU har startet veien mot den sirkulære økonomien, men det er lenge  
til økonomi og avfallshåndtering faktisk vil gå i en sirkel. 

PORTRETTET

Av Håkon Jentoft, Oslo kommune, 
Renovasjonsetaten 

STAFETTPINNEN

EU- kommisjonen, som holder til bak denne fasaden, har 
kommet med mye fornuftig i sin nye og reviderte sirkulær-

pakke, mener artikkelforfatteren.
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byggeplass. Uansett er dette et 
svært krevende mål for Norge  
og for Oslo.

Kommisjonen foreslår at 
medlemslandene skal sørge for 
separat innsamling av matavfall. 
Dette kombineres med en ny 
strategi for å øke og legge til 
rette for bruken av biorest og 
kompost i landbruket. De fleste 
kommunene i Norge har satt  
i gang kildesortering av matavfall. 
I tillegg til utfordringen med å få 
innbyggerne til å kildesortere, er 
det ikke lett å få en god avsetning 
på bioresten og komposten. 
Initiativet fra Kommisjonen om 
å legge til rette for bruken av 
biorest og kompost i landbruket  
er derfor svært viktig.

Kommisjonen har droppet et 
kvantitativt mål på reduksjon 
av matsvinn, selv om dette 
fortsatt er et prioritert område. 
Å redusere matsvinn er viktig, 
kanskje den største utfordringen 
for oss i avfallsbransjen 
fremover. Det er synd at et 
kvantitativt mål forlates, men 
samtidig er det svært forståelig. 
For å måle medlemslandenes 
arbeid med avfallsforebygging, 
foreslår kommisjonen at det i 
stedet utarbeides en metode 
for å sammenligne restavfall 
til energiutnyttelse og deponi. 

Metodikken er her den samme 
som Renovasjonsetaten har 
foreslått i sitt utkast til ny 
avfallsstrategi (se senere).

Produsentansvar er et av 
de viktigste virkemidlene 
som er innført i europeisk 
avfallspolitikk de siste 25 årene. 
Produsentansvaret kan være 
nøkkelen til en sirkulær økonomi. 
Samtidig viser alle utredninger 
at produsentansvaret langt 
fra er en ferdig konstruert 
ordning i den sirkulære 
økonomien. Kommisjonen tar 
konsekvensen av dette, og i sitt 
forslag legger de inn føringer 
i Rammedirektivet for hvordan 
medlemslandene skal bruke 
produsentansvar. Forslagene 
er etter min mening gode, blant 
annet kostnadsdekning for 
kommunene. Det eneste som 
savnes er at produsentansvaret 
også får delansvar for å dekke 
kostnader til forebygging og 
opprydding av forsøpling. 
 
SPESIELLE  
SATSINGSOMRÅDER
Kommisjonen har forstått at 
plast er komplisert. Mange 
generelle diskusjoner om 
mål og tiltak innenfor 
avfallshåndtering strander 
på en diskusjon om plast. 

Derfor foreslår Kommisjonen 
en egen plaststrategi. Det er 
fornuftig. Plastens fantastiske 
bruksegenskaper må kombineres 
med bedre gjenvinning. Plast- 
industrien må få tydelig 
formulert utfordringen til å 
produsere produkter som kan 
inngå i den sirkulære økonomien. 
Uten at de skal hindre utvikling 
av mål og rammebetingelser for 
andre materialer.  

Kommisjonen foreslår at 
alle medlemslandene skal ta 
inn ressursperspektivet i sine 
nasjonale avfallsplaner. Spesielt 
skal det fokuseres på kritiske 
råvarer som er en felles utfordring 
for hele EU-området, men hvert 
enkelt medlemsland kan også 
ta frem spesielle utfordringer. 
Hvordan skal vi ta fatt i dette i 
Norge?

Et av de mest interessante  
og spennende temaene er 
 satsingen på ombruk. Kom- 
misjonen ønsker å legge til rette 
for deling, reparasjon og ombruk 
av produkter. Kommunale mottak 
får krav om ombrukstilbud. I tillegg 
foreslår Kommisjonen at 
reparasjon og ombruk utført av 
godkjente aktører («recognised 
operators») skal kunne 
regnes med i måloppnåelsen 
for materialgjenvinning.  
Dette gir muligheter for nye 
samarbeidsområder mellom 
kommunene og aktører innen 
reparasjon og ombruk. 
 

HVA MED VERDIKJEDEN?
For å fremme sirkulær økonomi 
i produksjonsprosesser må det 
være en bedre koordinering 
langs hele verdikjeden 
(design, produksjon, forbruk, 
avfallshåndtering). Dette er 
påpekt i Kommisjonens strategi 
og den varsler at de skal komme 
tilbake med flere tiltak som skal 
konkretisere strategien. Men 
faren er at dette blir ideer og  
ikke handling. 

For fortsatt er det hvordan 
produksjon og forbruk skal 
utvikles som er det vanskelige 
i kommisjonens forslag 
til en sirkulær økonomi. 
Offentlige innkjøp kan påvirke 
produsentene, men selv om 
kommunene er store innkjøpere 
i Norge, trenger vi felles 
europeiske retningslinjer, 
veiledere og standarder for å 
bruke kundemakten vi har. Igjen 
mangler pakken konkrete forslag, 
men varsler at det vil komme 
mer senere. Det samme gjelder 
for en utvidelse av Eco-design 
lovgivningen til å omfatte 
ressursbruk, ikke bare energibruk 
som i dag.
 
OSLO KOMMUNES  
VIDERE ARBEID 
Gjennom lederskapet i EUROCITIES 
arbeidsgruppe for avfall vil Oslo 
kommune Renovasjonsetaten 
påvirke EUROCITIES innspill til 
kommisjonen, delta i seminarer 
og direkte møter med EU-kom 
misjonen og EU-parlamentet  
i den pågående prosessen. Men 
like viktig blir oppfølgingen mot 
norske myndigheter. Alle initiativ 
og lovreguleringer må følges opp 
av medlemsstatene og Norge. 
De aller fleste forslagene fra 
Kommisjonen bør behandles  
i den nye stortingsmeldingen  
om avfall som Stortinget har 
bedt om. Første oppgave er å 
sørge for at vi får en slik melding. 

Renovasjonsetaten i Oslo 
kommune har satt i gang sitt 
arbeid. I utkast til ny avfalls- 
strategi for Oslo, som ble over- 
sendt Byrådsavdeling for miljø 
og samferdsel 30.11.2015, er 
svært mange av forslagene og 
initiativene fra Kommisjonen 
allerede tatt med. Med ramme- 
betingelsene foreslått i Kom- 
misjonens pakke, vil det være 
lettere for oss å nå våre mål. 

Det gjenstår å se hva politikere 
vil foreta seg på både lokalt og 
nasjonalt nivå for å følge opp 
EU-kommisjonens forslag.  
I Renovasjonsetaten skal vi gjøre 
vårt for å sette den sirkulære 
økonomien på agendaen.

“
Uansett er dette 
svært krevende 
mål for Norge  
og for Oslo

STAFETTPINNEN

I dette og de følgende utgaver av Kretsløpet vil 
sentrale aktører i avfallsbransjen bli utfordret 
til å ytre seg om bestemte temaer. Først ute er 
altså Håkon Jentoft, tidligere direktør i Avfall 
Norge, nå internasjonal rådgiver i Oslo kommune, 
Renovasjonsetaten. Han har satt seg inn i hva 
innholdet i EUs såkalte sirkulærpakke vil bety  
for kommunal renovasjon.
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AVFALLSPOLITIKK

– Ambisiøs, men  
utilstrekkelig
Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning,  
synes forslagene i EUs sirkulærpakke er forfriskende ambisiøse, men  
synes samtidig at det fokuseres for ensidig på husholdningsavfallet.

Av Johs. Bjørndal

– Det utgjør tross alt bare 25% av den totale 
avfallsmengden, vi kunne tenkt oss flere 
forslag og konkrete krav om materialgjenvin-
ning av næringsavfall, sier Mørch. Men han 
understreker samtidig at Norsk Gjenvinning 
finner mye positivt i sirkulærpakka. – Det 
er jammen bra EU holder trykk på dette. De 
siste regjeringene her i landet har ikke vært 
spesielt opptatt av avfallspolitikk, sier han.

– BRENNER FOR MYE
Mørch mener det er positivt at EU har et videre 
perspektiv enn bare å få opp prosentandelen 
som går til tradisjonell gjenvinning. – Det 
handler om å få etablert et velfungerende 
marked for avfallsbaserte råvarer med en 
kvalitet man kan stole på. Her kommer 
markedet til å ta politikernes initiativ videre. 
De fleste fraksjoner er verdt betydelig mer 
som gjenvunne råvarer enn som energi i et 
forbrenningsanlegg. Vi brenner altfor mye 
i dag, jeg tror det finnes store forretnings- 
muligheter ved økt materialgjenvinning, 
også av fraksjoner vi i dag oppfatter som 
problematiske, for eksempel trevirke.

VEKK FRA TONNFOKUS
Mørch mener også at avfallsbransjen må 
omdefinere sin rolle, om målene skal realiseres 
og vi faktisk skal bevege oss i retning av en 
sirkulær økonom. – Det som tok oss hit vil ikke 
ta oss videre. Avfallsmengdene må reduseres 
og det kan ikke lenger være noe mål å få flest 
mulig tonn inn på gulvet. Avfallsaktørene 
må for eksempel bruke sin kunnskap om 
materialer og logistikk til rådgivning innen 
ressursøkonomi. EU varsler betydelig økt 
fokus på ombruk, her bør vi ta en posisjon. 
Avfallsbransjen bør kannibalisere sin egen 
tradisjonelle virksomhet, ellers vil andre gjøre 
det. Selskaper som ikke klarer å omstille seg  
vil raskt bli historie, mener Mørch.

LANGSIKTIG?
– Men vil ikke det kortsiktige behovet for et 
godt driftsresultat neste kvartal stå i veien 
for slike langsiktige satsinger?

– Det er selvfølgelig en problemstilling 
vi kjenner godt. Men det går an å ha flere 
tanker i hodet samtidig. I Norsk Gjenvinning 
har vi både fokus på å forbedre ting slik vi 
gjør det i dag, men også på å utvikle helt 
nye sirkulære verdikjeder. Vi har en rekke 
innovasjonsprosjekter som handler om alt 
i fra å løfte verdien på avfallet ved  «ta det 
ut av ovnen» og materialgjenvinne det, til 
etablering av verdikjeder som sikrer ombruk. 
Jeg kan ikke se noen som er bedre posisjonert 
enn avfallsbransjen til å spille en nøkkelrolle 
i overgangen til en sirkulær økonomi. Men vi 
må kjenne vår besøkelsestid. Vi skal angripe 
hver eneste avfallstype med sikte på å løfte 
mest mulig ut av forbrenningsovnen. 

– POLITIKERNE MÅ VÅKNE
Mørch er også opptatt av at norske politikere 
må utnytte drahjelpen EU-systemet nå 
byr på. – Det skjer en del positivt, vi har 
blant annet fått det regjeringsoppnevnte 
utvalget for Grønn konkurransekraft. Og vår 
bransje har etablert en gruppe bestående av 
både offentlige og private aktører som skal 
utarbeide et Veikart for gjenvinning (se side 
4). Der deltar vi med stor entusiasme, vi må 
sørge for at politikerne i hvert fall forstår 
hvilke muligheter en sirkulær økonomi gir  
og hva vi kan bidra med, avslutter Mørch.

“
De fleste frak-
sjoner er verdt 
betydelig mer som 
gjenvunne råvarer 
enn som energi… Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk 

Gjenvinning, mener den sirkulære økonomien byr på 
store utviklingsmuligheter for avfallsbransjen – om 

den er villig til å endre seg. 

12 |                            | nr 1 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



YOUR CO2NCERN, 
OUR MISSION.

Vi er stolt  
samarbeidspartner med:

Vi er stolt  
samarbeidspartner med:

Norges Skiskytterforbund

Facebook.com/NorskScania Instagram: NorskScania #ScaniaFamilien scania.no Telefon: 05464

Din bekymring, VÅRT OPPDRAG 

CO2-reduksjon pleide å være komplisert og tidkrevende. Ikke nå lenger. I dag har vi biler som 
går på alternative drivstoff som naturgass, biogass, HVO, biodiesel, bioetanol/ED95 og en 
hybrid. Med Scanias smarte transportløsninger oppnår du gode resultater på svært kort tid, 
takket være et komplett utvalg av Euro6-kompatible biler.

Ta kontroll, her og nå! Les mer om alternative drivstoff på scania.no.



Avfallstransportøren
Selskapet Geminor formidlet i fjor nærmere 1,2 millioner tonn avfall og mesteparten  
av dette krysset en landegrense. Men gründer og daglig leder Kjetil Vikingstad  
har slett ikke dårlig samvittighet for det.

PORTRETTET

– Alle tjener på at markedet får 
lov å fungere også på tvers av 
landegrensene. Vi har spart 
norske kommuner og bedrifter 
for betydelige beløp og avfallet 
vi formidler havner i anlegg 
med god energiutnyttelse. Vi 
har også innledet omfattende 
samarbeid med flere norske 
forbrenningsanlegg, hvor vi 
sammen har arbeidet frem gode 
løsninger i markedet både med 
tanke på pris og kvalitet, sier han.

Mannen som sier dette 
har snart tyve år bak seg 
i avfallsbransjen. Midt på 
90-tallet ble den lokale 
forretningsmannen Atle 
Berge -– eier av bla. Ølen 
Betong – interessert i avfall og 
etablerte selskapet Haugaland 
Gjenvinning. Han engasjerte da 
en 28 år gammel nyutdannet 
Ås-kandidat som daglig leder. 
– Sluttbehandlingsavgiften var 
nettopp innført og dermed var 
det rom for økt sortering av 
avfallet, erindrer Vikingstad. 
Det ferske selskapet bygde et 
nytt anlegg for sortering av 
næringsavfall, i et flott bygg, 
med en karakteristisk skrå fasade 
i glassbetong. Hovedproduktet 
var såkalt foredlet avfallsbrensel, 
pakket i baller.

Den gang var det relativt 
håndfaste planer om 

avfallsforbrenningsanlegg  
i regionen, men Vikingstad  
måtte konstatere at reali- 
seringen lot vente på seg.  
I år 2000 gikk avsetningen  
helt skeis for gjenvinnings- 
bedriften på Haugalandet. 
Flere tusen tonn energiballer 
måtte til slutt deponeres, det 
var åpenbart behov for andre 
løsninger. – Vi fikk en avtale med 
den danske sementfabrikken 
Ålborg Portland som reddet oss, 
forklarer Vikingstad.

Og etter hvert ble altså det 
å flytte avfall noen vil bli kvitt 
over til dem som har bruk for det 
Vikingstads nisje. Han etablerte 
selskapet Geminor i 2004, 
med seg selv som eneste 
ansatt. I 2006 sa han farvel 
til Haugaland Gjenvinning – 
dette anlegget eies i dag av 
Franzefoss Gjenvinning – og idag 
har Geminor 25 medarbeidere 
og formidler avfall fra rundt 
80 avfallsprodusenter til ca 70 
energigjenvinningsanlegg  
i åtte land. Fra 2009 har Geminor 
satset internasjonalt og i dag har 
selskapet kontor både i Sverige, 
Danmark, Tyskland, Finland og 
England. Rundt 80% av Geminors 
volum er brennbart restavfall, 
resten er returflis og farlig avfall. 
Og rundt halvparten av avfallet 
har norsk opprinnelse, resten har 
så langt kommet fra England og 

Finland. Og Vikingstad forteller 
at Geminor har vært såkalt 
gasellebedrift seks år på rad  
(må ha doblet omsetningen 
ila siste fire år, kombinert med 
positivt årsresultat).

– Men det har ikke kommet 
av seg selv, fallgrubene er 
mange. Man må ha kvalitet 
på alt fra avfall, logistikk, 
dokumenthåndtering og 
sporbarhet. Og så må man ha 
robuste behandlingsløsninger, 
hele verdikjeden må tåle innsyn. 

– Men intet tre vokser  
vel inn i himmelen?

– Nei, og vi ser at det 
ikke er så mye mer å hente 
i det norske markedet. 
På husholdningsavfallet 
er konkurransen hard og 
risikoen høy, med strenge 
gjennomføringskrav. Og innen- 
for næringsavfallet blir det jo 
stadig færre å gjøre forretninger 
med. Dessuten finnes det jo 
særinteresser som driver aktiv 
desinformasjon om hva avfalls- 
eksport egentlig handler om. 

Vikingstad legger ikke 
skjul på at han her sikter til 
lobbyprosjektet Rammevilkår 
2015, som de norske avfalls- 
forbrenningsaktørene står 
bak. – Her har det kommet 
flere håpløse utspill. Norske 

forbrenningsanlegg må tilpasse 
seg markedet. Å begrense 
eksporten vil gi dyrere løsninger, 
dårligere logistikk og øke 
risikoen for at norske kommuner 
en dag står uten løsning. Og 
hele Nord-Norge baserer jo sin 
restavfallsbehandling på eksport. 
Til og med danskene løser nå 
opp sitt regelverk, da vil det være 
merkelig om vi går andre veien.

– Men det må jo være en 
pedagogisk utfordring å forklare 
hvorfor det er riktig å importere 
150.000 tonn britisk avfall 
til Klemetsrud, samtidig som 
kanskje like mye kjøres forbi 
anlegget på vei til Sverige?

– Ja, men det er ikke 
nødvendigvis en situasjon 
som vil vare. Det engelske 
avfallet er en godt sortert 
restfraksjon meget godt egnet 
til forbrenning, fri for stein, 
stål og gips og der det meste 
av verdi er tatt ut. Det er bare 
et tidsspørsmål før britene har 
kapasitet til å ta hånd om både 
flis og restavfall selv. Samtidig 
er det i ferd med å bli et bedre 
samspill mellom bransjen og 
de norske anleggene, slik at 
åpenbart fornuftige løsninger  
vil bli valgt. Men en viktig driver  
i markedet er at overkapasiteten 
i Sverige varer ved. Gode anlegg 
med høy energiutnyttelse har ››

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

PORTRETTET
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en kapasitet på et par millioner 
tonn mer enn svenskenes 
eget avfall. Det er fornuftig at 
denne kapasiteten utnyttes, 
når mengdene fra England 
reduseres vil det trolig komme 
avfall fra Øst- eller Sør-Europa. 
Det er miljømessig bra og 
bidrar til å heve nivået på 
avfallsbehandlingen, vi vil gjerne 
være med på den utviklingen.  
For øvrig ser vi nå en utvikling 
der kostnaden på veitransport 
øker, ikke minst på grunn av 
skjerpede myndighetskrav.  
Mer av avfallstransporten kan 
komme til å gå over på båt, noe 
som naturligvis er bra både for 
miljøet og trafikken. 

– Men det er vel et problem at 
avfallsforbrenning tilbys så billig, 
materialgjenvinningen av norsk 
næringsavfall har falt flere år 
på rad.

– Ja, da vi startet Haugaland 
Gjenvinning for 20 år siden 
kunne vi fakturere godt over en 
tusenlapp pr tonn for blandet 
avfall til sortering. Det ga rom 
for en brukbar sortering, også 
med en viss manuell innsats.  
Idag er det ikke økonomisk 
spillerom for noe slikt, men 
jeg tror faktisk materialgjen- 
vinningen vil øke igjen. For det 
første kommer teknologien oss 
til unnsetning, automatiserte 
sorteringsanlegg blir stadig mer 
avanserte. For det andre tror jeg 
forbrenningsprisene har sett 
bunnen, det er mer enn nok avfall 
i markedet, kapasiteten utnyttes 
fullt ut og ingen har plass til  
å lagre. Og så har vi det politiske 
presset, EU’s høye ambisjoner 
vil føre til endringer, selv om 
det tar litt tid. Det planlegges 
sentralsorteringsanlegg i flere 

norske storbyer, mengden 
husholdningsavfall til forbren- 
ning vil gå ned og jeg tror import 
vil bli aktuelt for flere norske 
forbrenningsanlegg.

Nær halvparten av Geminors 
avfall kommer fra offentlige 
avfallsbesittere. Vikingstad har 
dermed vunnet – og tapt – mange 
anbud om restavfallsbehandling 
for norske kommuner. Han er 
kritisk til måten mange anbud 
gjennomføres på. 

– Det er stor variasjon, noe gir 
veldig strenge føringer, mens 
andre nesten bare fokuserer 
på pris. For miljøet går det 
totalt sett ut på ett, avfallet 
fordeles på de samme anleggene 
uansett. Men det gir jo en del 
lokalpolitikere mulighet til å 
skryte litt av sin miljøbevissthet. 
Etter min mening bør man ikke 
gjøre anbudene for vidløftige, 
men gjerne presentere noen 
få absolutte krav som man blir 
testet på. Etter min mening 
er det for lite fokus på om 
oppdraget gjennomføres som 
tilbudt, lite energi blir brukt på å 
følge opp etter at kontrakten  
er inngått.

Geminor er en avfallshandler, 
som både kjøper både transport- 
og behandlingstjenester i mar- 
kedet. Men det betyr ikke at 
selskapet bare tar telefoner og 
flytter papirer. – Vi må gjøre det 
som er nødvendig å ha kontroll 
på kvaliteten i alle ledd. Vi har 
for eksempel et forbehandlings- 
anlegg ved Bio-El i Fredrikstad 
og bygger nå mottakshaller  
i to svenske havner, Göteborg 
og Oxelösund. Det skal ikke 
store feiltrinn til før det får 
konsekvenser. I Malmö ble 
havnen stengt for avfallslossing 
etter episoder med forsøpling, 
og anlegg med kapasitet på 700 
000 tonn måtte se at logistik- 
kjeden fra UK ble stoppet, 
forteller Vikingstad. Men det  
var altså ikke Geminors avfall 
som blåste ut i havnebassenget  
i Malmö. 

– Det snakkes stadig om 
at avfallsaktørene må ta 
et større ansvar også for 

underleverandørenes opptreden. 
Har du gjort noen dårlige 
erfaringer på det området?

– Ikke når det gjelder 
behandlingsanleggene, det 
er seriøse og profesjonelle 
aktører. Men innenfor transport 
og sortering av avfall har det 
nok forekommet noen raske 
utskiftninger.

– Hva med regulær 
avfallskriminalitet?

– De fraksjonene vi handler 
med – brennbart restavfall og 
flis – preges av store volumer 
med lav verdi. Her er det lite 
spillerom for raske klipp og 
useriøse aktører. Vi har opplevd 
at en avfallsbesitter vi handlet 
med i England ble tatt for ulovlig 
deponering, hvor vi da valgte 
å avslutte samarbeidet. De 
som håndterer fraksjoner som 
metaller, EE-avfall og farlig avfall 
er nok betydelig mer utsatt. 
Fraksjoner med høy positiv  
eller negativ verdi er nok en  

mer fristende arena for  
useriøse aktører. 

Ved årsskifte ble det innført 
en ny ordning, avfallsmeglere 
og tradere må registrere seg  
som det i Enhetsregisteret  
i Brønnøysund. Dette skaper 
verken bekymring eller begei- 
string hos Vikingstad. – Bare en 
formalitet som ikke vil ha noen 
betydning for oss. Vi er som sagt 
lite plaget av konkurranse fra 
useriøse aktører i Norge, sier han.

– Men vi hadde nettopp et 
fullt tilsyn fra Miljødirektoratet, 
bortsett fra grensekontroller er 
det første gang myndighetene 
har vist interesse i løpet av de 
mer enn ti årene vi har drevet. 
Det var et bra tilsyn, vi fikk blant 
annet beskjed om å forbedre 
oss på risikokartlegging, forteller 
Vikingstad.

Han legger ikke skjul på at han 
trives i rollen som avfallshandler. 
– Jeg synes det er en spennende 
bransje med meningsfylte 
oppgaver. Vi opererer inter- 
nasjonalt og handler med store 
selskaper, jeg synes det er moro 
å se at man klarer seg i et slikt 
selskap. Endringer skjer fort og 
kan være vanskelige å forutse, 
men det gjør det jo bare mer 
spennende, sier Kjetil Vikingstad. 

Med sin lange fartstid  
i bransjen er mannen likevel 
ikke mer enn 45 år, og med 
fire barn mellom 14 og 24 år 
er det fortsatt litt å pusle med 
på hjemmebane. Både den og 
Geminors hovedkontor befinner 
seg på Karmøy. Det gjør også 
idrettsklubben Torvastad IL, 
der den tidligere så habile 
fotballspilleren iblant opptrer  
på oldboyslaget. – Det blir mindre 
av det nå, beina tåler jogging  
og sykling bedre, sier han. 

“
Å begrense eks- 
porten vil gi dyrere 
løsninger, dårligere 
logistikk og øke  
risikoen for at norske 
kommuner en dag 
står uten løsning.

Unge Vikingstad under åpningen av 
Haugaland Gjenvinning, i mars 2000.

16 |                            | nr 1 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjonsbransjen. Løsningene lages i tett 
samarbeid med kommuner og renovasjonsselskap, og erfaringer viser at nye verktøy øker 
kvaliteten på arbeidet og bidrar til effektivisering.

Service til innbyggerne
Innbyggere forventer enkel tilgang til tømmekalender.
Med appen Min Renovasjon får innbygger all informasjon på sin mobil og mulighet til å få 
varsel kvelden før dunken skal settes frem for tømming.

Feltløsning for navigasjon og avviksregistrering
Sjåfører får en bedre hverdag med gode kart som viser stoppepunkt for dagens renovasjons-
rute. Oppstår det avvik underveis kan disse med enkle menyer dokumenteres, også med bilder 
om ønskelig. Avvik registrert ute på bil overføres forløpende til kontoret for videre oppfølging 
og behandling i KOMTEK Renovasjon. Sjåførene får en bedre hverdag, og innbygger vil 
oppleve en bedre service i forhold til renovasjonstjenesten.

Tømmeregistrering med RFID
Med en utvidet feltløsning kan en også få alle tømminger automatisk registrert gjennom lesing 
av RFID-brikker på avfallsdunker. Her er det også mulig å knytte vekt opp mot registrert 
tømming. 

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 

KOMTEK Renovasjon, et totalkonsept 
for renovasjonstjenester



INNSAMLING

Etablering av et rørbasert avfallssystem  
i Bergen sentrum ble enstemmig vedtatt av 
bystyret allerede i 2008. Kostnadsrammen 
var 680 millioner kroner og legging av rør 
begynte nesten umiddelbart. På denne tiden 
pågikk legging av fjernvarmerør og en del 
steder benyttet man sjansen til å få ned rør 
til bossnettet samtidig. Men i dag kan Terje 
Strøm, daglig leder i BIRNett AS, konsta- 
tere at det kanskje gikk litt fort i svingene  
i starten. – Planleggingen burde vært grun-
digere, det var ikke en gang bestemt hvor 
terminalen skulle ligge, sa han da Bossnettet 
ble presentert på et seminar i regi av KS nylig.

MANGE GODE GRUNNER
Det var ikke vanskelig å finne argumenter for 
å modernisere avfallsinnsamlingen i Bergen 
sentrum. Trange og uoversiktlige smug har 
gitt plassmangel, håpløse arbeidsforhold for 
renovatørene, behov for å hente med små 
biler, for ikke å snakke om brannfare i den 
vernede bebyggelsen. Men det viste seg 
også at legging av et rørbasert avfallssystem 
i en eksisterende middelalderby ga helt 
andre utfordringer enn tilsvarende etabler ing 
i nybyggingsområder. – Vi befinner oss jo 
i Riksantikvarens indrefilet. Hvert eneste 
nedkast trengte egen byggesaksbehandling. 

Og mange trodde det dreide seg om retur- 
punkter med dertil hørende fare for forsøp-
ling. Vi fikk masse klager fra naboer og med 
de ankemulighetene som finnes stoppet 
arbeidet nesten helt opp, sier Strøm.  
Et annet problem var at terminalen ble loka-
lisert til byens antagelig mest forurensede 
tomt, i Jekteviken der det gamle gassverket lå. 

TUNGE ÅR
I årene 2008-13 gikk det trådt, det ble bare 
etablert fire km med rørnett, politikerne ble 
utålmodige og det var behov for en ny giv.  
En ny sak om fremdrift og økonomi ble 
fremmet for Bystyret, nå var kostnads-
rammen økt til en god milliard, ikke minst 
var kostnadene til etablering av terminal 
undervurdert i det første anslaget. Heller ikke 
samarbeidet mellom selskapet Bossnett AS 
(som nå har endret navn til BIRNett AS) og  
de ulike kommunale etatene fungerte 
optimalt. – Det var behov for en helhetlig  
plan med klare milepæler og for en bedre 
koordinering mot kommunen. Vi fikk ansatt 
en koordinator i byrådsavdelingen og 
Bystyret vedtok på rekordtid et sett med 
“ufravikelige krav” ved plassering av nedkast. 
Etter det har vi nesten ikke hatt klagesaker 
og arbeidet har skutt fart. Det gikk under et 

år fra spaden ble satt i bakken for terminal-
bygget til den ble åpnet, forteller Strøm. 

– VI HAR TATT ANSVAR
Etableringen av bossnettet har ikke vært 
billig og det er hovedsakelig finansiert 
gjennom en økning av avfallsgebyret på 190 
kroner for alle byens renovasjonskunder. Det 
mener Strøm er helt riktig. – Om det anlegges 
en ny gjenvinningsstasjon betales den av 
fellesskapet, ikke bare de som bor nærmest. 
Og her dreier det seg om etablering av en 
varig infrastruktur, som vil gi miljøgevinst  
og kostnadsbesparelser i hundre år, sier han. 

Og blir støttet av Kolbjørn Akervold, den 
tidligere omtalte koordinatoren som har 
arbeidet for prosjektet i kommunen. – Dette 
handler ikke bare om boss. Det handler om 
byutvikling, samfunnsøkonomi og klima.  
Det handler kort og godt om å ta ansvar.  
Vi har bygget verdens største bossnett 
i eksisterende bebyggelse. Det har ikke 
gått smertefritt, men vi har hatt en bratt 
læringskurve. Nå skal vi fortsette utbyg-
gingen i sentrum og i nye utbyggingsom-
råder, i samarbeid med utbyggerne og BIR.  
Og vi deler gjerne erfaringene våre med 
andre kommuner, kom gjerne til Bergen,  
sier Akervold.

Bossnettet endelig i drift
Det har tatt lang tid og kostet mye penger, men i slutten av oktober kunne byrådsleder 
Harald Schjelderup åpne første del av det mye omtalte Bossnettet i Bergen.

Av Johs. Bjørndal

Nedkastene til bossnettet i Bergen har blitt et elegant og populært innslag i bybildet. De grønne er for restavfall 
og det blå nedkastet er for papp, papir og plast. Målet er at ingen skal behøve å gå mer enn 100 meter til ned-

kast, men Terje Strøm sier noen få abonnenter i de trangeste delene av sentrum må gå litt lenger. Foto: BIRNett

18 |                            | nr 1 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



 
OGSÅ NÆRINGSKUNDER
Den første tida etter at Bossnettet ble 
vedtatt gikk de ansvarlige for gjennom- 
føringen ganske høyt på banen og snakket 
om tilknytningsplikt for næringslivet. Det 
ordet brukes ikke lenger. – Men det er klart 
at vi ikke har lykkes dersom det fortsatt skal 
kjøre bossbiler i sentrum og hente nærings-
avfallet. Vi opplever at næringskundene er 
svært interessert i opplegget og har tilbudt 
de private avfallsaktørene å benytte Boss-
nettet. Foreløpig er ingen avtaler inngått, 
men vi har god tro på at det vil gå  
i orden, sa Strøm. Han fortalte videre at hele 
nettet består av 50 cm stålrør, slik at det skal 

kunne svelge unna hundreliters søppel-
sekker. – Men det egner seg ikke for all slags 
næringsavfall, for eksempel vil virksomheter 
med mye transportemballasje av papp trenge 
andre løsninger, sier Strøm. 

AVFALL ER AVFALL?
Bossnettet byr på mange fordeler i forhold 
til konvensjonell avfallsbehandling, men har 
også noen ulemper. Systemet i Bergen gir 
ikke de private avfallsselskapene mulighet  
til å ta igjen næringskundenes avfall på 
terminalen i Jekteviken, man må nøye seg 
med å få hånd om ”en tilsvarende mengde 
avfall”. I praksis blir spørsmålet da hvem 
som kjører restavfallet til for eksempel 
BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen.  
– Kanskje her ligger muligheter for de 
private avfallsaktørene og BIR med tanke 
på samordning til det beste for alle, også 
miljøet, spør Terje Strøm. Han insisterer på 
at de ikke er ute etter å snappe nærings-
kunder fra de private. – Men vi opplever at 
alle er interessert i å benytte bossnettet 
der dette nå er operativt. Altså må de  
private avfallsaktørene være med, sier han. 

KILDESORTERING
Husholdningene i sentrum har alltid hatt 
dårlige løsninger for kildesortering, med 
bossnettet er situasjonen blitt bedre. Men 
det er en begrensning at Bossnettet så langt 
er bygd ut med bare to nedkast, et for papp, 
papir og plast – og et for restavfall. BIR har 
pr i dag ikke utsortering av matavfall hos 
sine husholdningskunder. Og slik utsortering 

er altså foreløpig ikke mulig i Bossnettet 
og innsamlingen av andre fraksjoner som 
glass og metall må fortsatt baseres på 
returpunkter. – I bossnettområdene blir slike 
returpunkt samordnet med nedkastene 
og utføres som nedgravde løsninger. Tre 
nedkast ble diskutert, men vurderingen var 
at dette ville kreve mer plass og fordyre 
løsningen ytterligere. – Det kan bli aktuelt 
med et ekstra nedkast ved videre utbygging. 
Men løsningen kan like gjerne bli en økt grad 
av ettersorter ing, sier Strøm. 

GEBYR ETTER MENGDE
Alle bossnett-kundene blir utstyrt med en 
plastbrikke (nøkkelbrikke) som gir adgang til 
nedkastene. Husholdningskundene til Boss-
nettet betaler en grunnpris på 2124 kr/år, 
som er det samme som øvrige husholdninger 
i kommunen, pluss et brukerpåslag pr. boenhet 
på 375 kr/år. I denne prisen er det inkludert 
åtte åpninger av restavfallsluken (a 17,5 liter) 
pr måned. Bruker man systemet flere ganger 
øker gebyret med 4,16 kr pr lukeåpning. 
Nedkastet for papp, papir og plast kan brukes 
etter behov uten ekstra kostnader. Papir og 
drikkekartong skal leveres løst, mens plast-
emballasje skal leveres i en egen gjenknyttet 
pose. Nedkastene for restavfall er også 
utstyrt med en åpning på 10x10 cm som er 
åpen for alle – slik kan de også fungere som 
søppelkurver uten tømmebehov og redusere 
forsøplingen i Bergen sentrum. 

FÅ DRIFTSPROBLEMER
Bossnettet har vært i drift et par måneder 
for rundt 3000 abonnenter og antall 
lukeåpninger har passert 50 000. Strøm 
mener driftserfaringene så langt er gode. 
– Vi har selvsagt hatt noen forstoppelser i 
nedkast ene, gjerne forårsaket av paraplyer 
og grov papp. Men i selve rørsystemet har 
det så langt ikke vært noen problemer, sier 
han. Strøm forteller også at problemer med 
nedkastene fanges opp fortløpende. – Den 
såkalte bossnettpatruljen i BIR etterser to 
ganger daglig på hverdager og en gang i 
helgene. Strøm avslutter med å vise fram 
begeistrede publikumsreaksjoner på ”den 
største satsingen Sentrum har opplevd 
på mange år”, som byens velforening har 
 formulert det. 

Terje Strøm, daglig leder av BIRNett as, legger ikke 
skjul på at installering av rørbasert avfallsinnsamling  
i etablert bebyggelse har bydd på utfordringer. 

BIRNett har satset på å bringe informasjonen ut til brukerne og campingvogna i bakgrunnen har fungert som 
en ambulerende informasjonsbod. Her forklarer Aud Marit Kjølseth (gul jakke) hvordan det nye opplegget virker. 
Foto: BIRNett.

“
…det dreier det seg  
om etablering av en  
varig infrastruktur,  
som vil gi miljøgevinst  
og kostnadsbesparelser  
i hundre år.
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Fordelene med nedgravde avfallsløs 
ninger er mange og åpenbare. Mengder av 
avfallsbeholdere kan erstattes med noen  
få elegante nedkast. Dermed frigjøres plass, 
man unngår tungtrafikk, brannfaren elimi-
neres, luktplager forsvinner og de løpende 
kostnadene til innsamling reduseres. Men 
høye etableringskostnader og manglende 
tilknytningsplikt for næringslivet kan  
bremse utviklingen.

AMBISJONER I HOVEDSTADEN
Oslo kommune foreslår i sin nye avfalls-
plan – som ikke er vedtatt, men oversendt 
byrådsavdelingen – at minst 50% av hushold-
ningsavfallet skal samles inn ved hjelp av 
nedgravde løsninger innen 2030. Og selv om 
antallet nedgravde kontainere i hovedstaden 
har økt fra nesten ingen til over tusen i løpet 
av de siste fem årene, vil realiseringen av 
et slikt mål kreve at ikke bare all nybygging 
forsynes med nedgravde løsninger, man må 
også ha en betydelig omlegging i eksis-
terende bebyggelse. 
 
– IMPONERT OVER BERGEN
I Trondheim kommunes handlingsplan for 
innsamling av husholdningsavfall finner man 
det samme ambisiøse målet. Her sier Knut 
Bakkejord, avdelingssjef i Eierskapsenheten, 
at man i dag er oppe i rundt 16%. – Alle nye 
boligprosjekter av noen størrelse blir i dag 
forsynt med avfalllssug eller nedgravde 
kontainere. De er stort sett privat finansiert, 
men for tre år siden fikk vi vedtatt i bystyret 
at kommunen skal overta eierskapet og 
dermed drifts- og vedlikeholdsansvaret for 
disse anleggene. Dette ser ut til å fungere 
godt, sier han. Nedgravde løsninger finnes 
foreløpig stort sett i rene boligstrøk, problem-
stillingen med næringsavfall inn i systemet 
er derfor ikke så presserende. Noen stor-
stilte planer om avfallssug i sentrum finnes 
foreløpig heller ikke. – Vi skal vurdere dette 
nærmere når vi utarbeider ny avfallsplan for 
tiårsperioden 2018-27. Men skriv at vi er 

Nedgravde løsninger  
brer om seg
Bossnettet i Bergen er foreløpig unikt, fordi man her har gått inn i etablert  
sentrumsbebyggelse med et stasjonært rørnett som går direkte til terminal.  
Men andre former for nedgravde løsninger brer seg raskt – nesten alle nye  
boligområder i byene utstyres med rørbasert avfallsinnsamling eller  
nedgravde kontainere.      Av Johs. Bjørndal

I Rogaland har man satset stort på nedgravde stålkontainere  
framfor avfallssug. Dette bildet er fra Sandnes.
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veldig imponert over hva de har fått til 
 i Bergen, sier Bakkejord. 
 
NEDGRAVDE KONTAINERE  
I STAVANGER
I Stavanger og Sandnes var man tidlig ute 
med nedgravde løsninger, noe ikke minst 
tidligere  renovasjonssjef Rudolf Meissner 
var en pådriver for. Her valgte man å satse 
på nedgravde kontainere framfor avfallssug, 
fordi det ble vurdert som en billigere og mer 
fleksibel løsning, som krever langt færre 
abonnenter for å forsvare investeringene. 
Allerede i 2006 ble det gjennomført et 
prosjekt som resulterte i installering av 
rundt 300 nedgravde kontainere. I dag 
forteller rådgiver Tor Martin Larsen i miljø- og 
renovasjonsavdelingen at det fortsatt ikke 
finnes avfallssug i regionen. – Det har ikke 
vært enkelt å overbevise utbyggerne om 
systemets fortreffelighet, men vi har et par 
større reguleringsplaner på gang nå der det 
kan være aktuelt, sier han. Til gjengjeld er 
opplegget med nedgravde femkubikks stål-
kontainere fortsatt populært. – Det finnes nå 
hele 2150 nedgravde kontainere i IVAR-kom-

munene til sammen. I Stavanger kommune 
har hele 25% av husstandene nedgravde 
kontainere, i tillegg kommer en del skoler og 
barnehager og sykehjem, sier han. 
 
NYE PLANER I TROMSØ
Tromsø åpnet høsten 2006 «verdens første 
anlegg med avfallssug rett til sortering», 
det var boligområdet Stakkevollan som ble 
utstyrt med rørnett. Daværende renovasjons-
sjef Bård Jørgensen, nå direktør i det kommu-
nale avfallsselskapet Remiks, engasjerte seg 
sterkt i arbeidet med å få på plass denne 
løsningen. Nå forteller han at det i tillegg til 
det stasjonære avfallssuget er etablert rundt 
30 mobile avfallssug, slik at rundt 15% av 
byens abonnenter er dekket. Men Jørgensen 
har, ikke overraskende, nye, store planer.  
– Jeg har nylig presentert prosjektet Tromsø 
By – Bare rør. Gjennom samarbeidspro-
grammet «Fremtidens byer» har vi fått 
utredet stasjonært avfallssug i Tromsø 
sentrum pluss noen nye boligområder. 
Avfallet skal også her gå rett til sorterings-
anlegget – får vi realisert dette vil Tromsø 
sentrum bli enda mer attraktivt, sier han. 

Bård Jørgensen la ikke skjul på sin stolt-
het da han åpnet avfallssuganlegget på 

Stakkevollan i Tromsø høsten 2006.

HAAHJEM® ELME mobil 
magnet- og virvel-
strømseparator

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

KAHRU AS® utvikler og leverer  
løsninger til prosessindustri,  
pukkverks- og gjenvinningsbransjen
www.haahjem.no

Komplett anlegg levert 
BINGSA i Ålesund
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Gamle synder hos MEF
Avfallskriminalitet var igjen 
temaet for fagseminaret 
Ressurs og Miljø på MEFs 
store arrangement Arctic 
Entrepreneur i januar. Men 
heldigvis, får en vel si, ble lite 
nytt bragt til torgs.

Av Johs. Bjørndal

Den alltid like entusiastiske 
lederen for Miljøkrimavdelingen 
hos Økokrim, Hans Tore Høvis-
keland, tok sjansen på å trekke 
en tråd fra de store folke-
vandringene vi nå er vitne til og 
over til miljøkriminalitet.  
– Folk flykter ikke bare fra krig, 
men også fra områder der 
naturressursene er brukt opp. 
Menneskene har brukt like mye 
naturressurser etter 1950 som 
i alle år før, naturen trenger 
et godt rettsvern og de som 
ødelegger den bør straffes 
strengt – av almenpreventive 
hensyn, sa han. – Dette er 
spesielt viktig fordi oppdagel-
sesrisikoen i mange tilfeller er 
relativt liten. Lovgivningen på 
miljøområdet vil jeg nå si er god, 
men oppfølgingen kunne vært 
langt bedre, sa Høviskeland.

Han viste også eksempler 
på hvilken rask bevisstgjøring 
det har vært på dette området. 
  – Dette 50 år gamle bildet viser 

at folk går i demonstrasjonstog – 
for å få fjernet bryggen i Bergen, 
idag er den på Unescos verdens-
arvliste. 

ALVORLIGE, MEN GAMLE 
SAKER
Høviskeland gikk gjennom 
tidlig ere saker der miljøkrimi-
nalitet har resultert i fengsels-
straffer. Heldigvis lå disse stort 
sett flere år tilbake, Aluscan 
(”lurerør” rett i fjorden), Petro 
Oil, (solgte bl.a. farlig avfall som 
spillolje) og den utrolige Vest 
Tank-saken er alle noen år gamle 
og turde være velkjente for 
Kretsløpets lesere. Litt mindre 
kjent er den såkalte Sandviks-
elvasaken, der en ansatt fikk 
45 dagers fengsel for å tømme 
ammoniakk i en kum ved elva, 
noe som resulterte i fiskedød 
i det lakseførende vassdraget.  
Av nyere dato er den såkalte 
”bilkirkegårdsaken”, som gikk helt 
til Høyesterett, og der dommen 

gjør det klart at man ikke har 
ubegrenset rett til å forsøple 
sin egen eiendom. Av pågående 
saker nevnte Høviskeland Revac, 
der store mengder EE-avfall 
brant i juli 2014, og utslipp av 
slokkevannet førte til omfat-
tende fiskedød. – Den er fortsatt 
under etterforskning hos oss, sa 
han, uten å ville utdype. – Vi er 
tilbakeholdne med informasjon 
om saker under etterforskning. 
Når det tas ut tiltale sender vi 
gjerne ut en pressemelding og 
får vi en rettskraftig dom vil vi 
gjerne at den blir omtalt. Vi vil at 
den almenpreventive virkningen 
skal være så stor som mulig, 
forklarte Høviskeland. 

EE-AVFALL GLOBALT 
  PROBLEM
Elreturs informasjonssjef Guro 
Kjørsvik Husby, tok for seg det 
enorme omfanget ulovlig eksport 
av EE-avfall har fått globalt. 
  – Dette avfallet er spesielt fordi 

det både inneholder farlige 
stoffer og betydelige verdier. Om 
det miljøfarlige skal tas forsvarlig 
hånd om har avfallet negativ 
verdi, men om dette bare dumpes 
er det svært lønnsomt å få hånd 
om disse fraksjonene. 

Hun viste klipp fra den 
engelske filmen “The E-waste 
tragedy”, der det tydelig fram-
kommer hvilken stor business 
det har blitt å frakte EE-avfall fra 
den vestlige verden til Afrika og 
Asia. – Så mye som 1/3-del av det 
engelske EE-avfallet eksporteres 
ulovlig, og USA har ikke engang 
undertegnet Basel-konvensjonen 
som gjør slik eksport ulovlig. Det 
påstås at denne virksomheten 
nå er like stor som narkohan-
delen i verden. Men heldigvis 
begynner noen å reagere, en 
global aktør som Maersk sier nå 
nei til å shippe disse kontainerne, 
sa Kjørs vik. – I 2018 vil det på 
verdensbasis genereres 50 milli-
oner tonn EE-avfall, sa hun.

Ingen av de tilstedeværende kunne 
tvile på miljøkrimsjef Hans Tore Høvis-
kelands vilje til å få de som ødelegger 
miljøet bak lås og slå.

Markeds- og informasjonssjef Guro 
Kjørsvik Husby mente at en altfor stor 
andel av de 50 millioner tonn EE-avfall 
som årlig genereres i verden havner i 
Afrika og Asia.

Fredrik Gaustad fra NFFA ga flere 
eksempler på at ulovlig håndtering av 
farlig avfall har kostet dyrt.

– Bestillingstyverier har blitt en 
betydelig bransje og behovet for å 
sikre verdiene sine på en smart måte 
er større enn noengang, sa Jomar 
Thoresen. 

Ulovlig 
eksport og 
handel med 
EE-avfall 
har blitt et 
stort, globalt 
problem.
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– SJEKK NEDSTRØMS
Fredrik Gaustad fra NFFA ga 
eksempler på at det kan koste 
dyrt å ikke tenke seg om. – Et 
septikfirma havnet i skifteretten 
fordi det tok et oppdrag med 
å rense grøfter på et anlegg 
der blybatterier ble uforsvarlig 
lagret. Det blyholdige vannet 
ble sendt inn i det kommunale 
kloakkrenseanlegget, med den 
følge at hele årsproduksjonen av 
slam ble forurenset, fortalte han. 
Gaustad ba alle som håndterer 
farlig avfall om å undersøke sine 
nedstrømsløsninger grundig, 
spesielt om man beveger seg 
utenfor Skandinavia. – Be om 
dokumentasjon på tillatelse, 
behandlingsmåte og destinasjon. 
Sjekk med bransjeorganisasjoner 
og myndigheter og dra gjerne på 
befaring hos mottager. Og får 
du et tilbud som er for godt til å 
være sant, ja da er det som regel 
noe som ikke er sant, sa han. 

– DU BLIR FILMET!
Jomar Thoresen fra Norsk 
Bedriftssikring fikk sjansen til 
å drive litt reklame for hvordan 
avfallsanlegg kan sikres imot 
uønskede besøk. – Vi opplever en 
mer aggressiv organisert krimina-
litet enn tidligere og stadig flere 
må gjøre tiltak for å hindre at 
verdiene stjeles. Vi har liten tro 
på løsninger med høyere gjerder 
eller hyppige runder med vektere. 
Svaret er teknologi, ikke beman-
ningsløsninger. Vår hovedløsning 
er basert på online overvåking 
med kameraer og høyttaler på 
området. Når vaktsentralen høyt 
og tydelig forkynner at inntreng-
eren er observert og blir filmet 
forsvinner de aller fleste for 
godt. Vi opplever også at politiet 
er betydelig mer motivert for å 
aksjonere når vi kan fortelle at 
tyvene er på området nå. Bare 
på WEEE Recycling sitt anlegg i 
Melhus ble 22 personer arrestert 
på kort tid, fortalte Thoresen.
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Juridisk direktør Runa Opdal 
Kerr har sagt opp sin stilling i 
Norsk Gjenvinning, etter å ha 
takket ja til et tilbud om å lede 
arbeidsgiverområdet i Finans 
Norge. 

Runa har vært ansatt i NG 
siden 2007 og har vært 
sentral i oppbygging av Norsk 
Gjenvinnings arbeid innen 
compliance – både i Norge og 
utlandet. – Det er veldig leit 
at Runa slutter, hun har vært 
en svært verdifull kollega og 
en viktig bidragsyter til Norsk 
Gjenvinnings suksess de siste 
årene, sier konsernsjef Erik 
Osmundsen..

– Men vårt arbeid innen compliance skal fortsette med full kraft. 
Runa skal i løpet av de neste månedene sikre at oppgavene 
ivaretas av hennes team i en overgangsperiode, til en erstat-
ter er på plass. Vi ønsker henne lykke til med ny jobb, avslutter 
Osmundsen.

Dato for Runas fratredelse er ikke avklart, prosessen med å finne 
en erstatter starter de nærmeste ukene, heter det i pressemeld-
ingen fra Norsk Gjenvinning. 

Runa Opdal Kerr fra 
Norsk Gjenvinning til Finans Norge



VÅTORGANISK

June Vastveit som er rådgiver ved 
Teknologisk Institutt, presenterte tilhørerne 
på Bioenergidagene for prosjektet «Biffio». 
Det er et samarbeidsprosjekt mellom 
akvakultur- og jordbruksnæringen og målet 
er å utnytte husdyrgjødsel og fiskeavfall til 
bærekraftig produksjon av fornybar energi og 
gjenvinning av næringsstoffer.

– Vi skal altså lære husdyr- og fiskebonden 
hvordan de skal få tak i metanen, sa Vastveit.

Fiskeoppdrett genererer mye næringsrikt 
avfall enten den drives på land eller i havet. 
En sludge av uspist fiskefôr, avføring og død 
fisk er råstoffet i prosessen som prosjektet 
utvikler, men det trengs også husdyrgjødsel 
for å få i gang og drive produksjonen.

– Fiskeoppdrett drives i avsidesliggende 
strøk. Men det gjør også jordbruket, så dette 
er en god kombinasjon. I Norge har vi mye av 
begge deler og det ser ut til å være for dyrt 
å sende avfallet fra disse avsidesliggende 
strøkene til de sentrale biogassanleggene, 
derfor ser vi for oss desentraliserte småskala 
biogassanlegg på gårdene, forklarte Vastveit.

STANDARD REAKTOR
Selve prosessen er delt i tre deler; 
forbehandling, anaerob prosess og 
etterbehandling. Det brukes en standard 
biogassreaktor med kontinuerlig omrøring.  
Forbehandlingen innebærer avvanning, 
reduksjon av saltkonsentrasjonen fra marint 
avfall, partikkelreduksjon, og på grunn av at 
det brukes død fisk som kan være knyttet til 
smittefare, må det igjennom en hygienisering.

Det er meningen at det skal være en enkel 
prosess. Bonden skal kunne drifte anlegget 
selv og ikke ha mye arbeid med håndtering 
og vedlikehold. Når biomassen er ferdig 
med den anaerobe prosessen i reaktoren 
trenger den strengt tatt ikke etterbehandles. 
Hvis forholdene ligger til rette for det kan 
bioresten spres direkte utover jordene. 

Men det er kun i begrensede perioder man 
kan gjødsle, så materialet må gjerne lagres 
over tid.  – Vi kommer til å se på forskjellige 
etterbehandlingsmetoder som tar vare på 
fosfat og nitrogen og gjør væsken ren nok 
til å sendes ut i kloakkanlegget, fortalte 
Vastveit.

ETT ÅR IGJEN
Prosjektet har holdt på i 25 måneder og har 
ett år igjen. – Men som i de fleste prosjekter 
er det på slutten alt skjer, sa hun.  Det er 
etablert fire testreaktorer i kontainere 
ved University of Liverpool. Der har 

prosjektdeltakerne jevnlige inspeksjoner, men 
reaktorene kan også styres og overvåkes 
fra Norge. – Vi har begynt å kjøre reaktorene 
med 10% fiskeavfall og 90% husdyrgjødsel, 
i to reaktorer, og 20% fiskeavfall og 80% 
husdyrgjødsel  i de to andre. Det gikk fint, og 
vi skal nå øke andelen fiskeavfall for å se hvor 
langt vi kan gå med det, opplyste Vasteit. 

Prosjektet er EU-finansiert og er initiert 
av to fiskeoppdrettsorganisasjoner i 
Storbritannia, en tysk landbruksorganisasjon, 
Nobio og den europeiske 
biomasseorganisasjonen Aebiom. 
Samarbeidspartnere i prosjektet er også 

tre utstyrsleverandører og 
tre forskningsinstitusjoner, 
deriblant Teknologisk 
Institutt. 

Fiskeavfall som energi- og 
næringsinput på gården
Avfall fra fiskeoppdrett skal 
omdannes til biogass og gjød-
sel på husdyrgårder i avsides-
liggende strøk. Det er målet i 
et prosjekt som nå nærmer seg 
avslutning.

Av Astri Kløvstad

Biogassanleggene skal være skal være enkle å operere og implementere på gården, understreket June Vastveit 
fra Teknologisk institutt.

Befaring på prosjektets pilotanlegg 
i Liverpool.
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Administrerende direktør Morten Finborud i Hias mener et eget selskap for renova-
sjon vil være et godt verktøy for å tilby gode avfallsløsninger på Hedemarken. 

Hias vil skille ut 
renovasjon i eget 
selskap
Styret i Hias foreslår nå at renovasjonsaktiviteten skilles ut i et 
eget selskap, Sirkula IKS. – Renovasjonen har et annet behov for 
kompetanse, styring og beslutningstempo enn de øvrige virk-
somhetene i selskapet, sier direktør Morten Finborud. 

Av Johs. Bjørndal

Hias – opprinnelig Hedemarken interkommu-
nale avløpssamband – sørger for vann- avløps 
og renovasjonstjenester i kommunene Rings-
aker, Hamar, Stange og Løten, til sammen 
ca 91.000 innbyggere. Selskapet har 100 
ansatte og en årlig omsetning på ca 210 
millioner kroner. Nå ønsker man altså å dele 
opp selskapet.

VIL UTVIKLE HEGGVIN
– Avfall har blitt en ressurs som det er 
konkurranse om i et internasjonalt marked, 
med raske endringer, nye verdikjeder og økte 
krav til kommersiell konkurranse. Ramme-
betingelsene fra myndighetene endrer seg 

også raskt, sier Finborud. Han sier HIAS vil 
utvikle anlegget sitt på Heggvin til å bli et 
stadig bedre lokalt tilbud. – Fram til 2010 
deponerte vi husholdningsavfall her, i dag 
tar vi imot aske fra forbrenning av slikt avfall, 
men denne asken er næringsavfall. Vi satser 
også på å øke mottaket av forurensede 
masser fra bygg og anlegg – for eksempel 
alunskifer, sier Finborud, som ser for seg en 
kraftig økning av inntektene fra håndtering 
av næringsavfall. Men da selvsagt skilt ut i et 
eget selskap.

HALVPARTEN GÅR OVER
Men i første omgang dreier det seg altså om 

å skille renovasjonen ut fra vann- og avløps-
virksomheten. Det betyr at halvparten av 
de Hias-ansatte går over i Sirkula IKS, med 
dagens renovasjonssjef Grete Olsbye som sjef. 
Det nye selskapet får overført alt av eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser knyttet til renova-
sjonsdelen, inkludert aksjene i Hias Næring as, 
Heggvin Alun as og Mjøsanlegget as.

Omorganiseringen skal behandles politisk 
i eierkommunene i løpet av de første par 
månedene og etter planen endelig vedtas 
på Hias’ representantskapsmøte 17 mars, 
opplyser Finborud, som mener forslaget er 
godt forankret politisk. 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 
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Det norske selskapet Quantafuel har utviklet 
og patentert en katalysator for omdanning av 
syntesegass til drivstoff. Denne oppfinnelsen 
skal sammen med allerede eksisterende 
konvensjonelt utstyr utgjøre teknologien for 
å prosessere plast til syntetisk diesel eller 
jetfuel. 

– Det er ikke noe nytt at man kan bruke 
en katalysator til å lage drivstoff av synte-
segass. Den teknologien utviklet tyskerne 
for 90 år siden. Det som er nytt er at vi har 
klart å lage vår katalysator mye mer selektiv 
enn hva andre er. Denne kan tunes inn til å 
produsere diesel og/eller jetfuel, og vi kan 
regulere hvor stor andel av det ene eller det 
andre drivstoffet vi ønsker å ta ut. Det er bare 
snakk om hvor mange karboner du har i kjede. 
Det sier Kjetil Bøhn som er administrerende 
direktør i Quantafuel.

STARTER I MEXICO
I disse dager bygges selskapets første 
anlegg opp i Sonora i Mexico. Utstyret er 

skipet over fra Kina og Sverige hvor det er 
produsert, og nå kobles det hele sammen. 
Innen utgangen av første kvartal håper Bøhn 
at dette anlegget er i gang med å prosessere 
sine 10 tonn plast per dag.

– Og vi planlegger å sette opp fire anlegg 
til rundt omkring i verden i løpet av de neste 
12-14 månedene. Per i dag er det under-
skrevet avtale om et anlegg i England og 
vi er godt i gang med forhandlinger om et i 
Oslo, sier Bøhn. Anlegget i Oslo håper han 
å få etablert og satt i drift innen utgangen 
av 2016. Det skal ta unna 20 tonn plast og 
lage 16.000 liter diesel daglig. Etter hvert 
står også et anlegg i Nord-Norge på planen, 
muligens i Narvik. Her vil det være aktuelt å 
prosessere 10 tonn plast om dagen.

– Vi har snakket med en del av de aktørene 
som har plast i Oslo-området, blant annet 
Oslo kommune og Norsk Gjenvinning. Og det 
er klart at det er nok plast tilgjengelig, så det 
ser ikke ut til at det vil bli problem med råva-
reforsyningen. Men vi er ikke helt i mål med å 

finne et egnet sted i Oslo ennå. Når det er på 
plass og tillatelse til byggestart foreligger fra 
Fylkesmannen, setter vi i gang, sier han. 

 
VALGFRI KARBONKILDE
Teknologien selskapet har utviklet kan også 
bruke andre karbonkilder som råvare. Det 
er planer om et anlegg basert på biomasse, 
fortrinnsvis her i Norge i løpet av de neste to 
årene. Det må bli på et sted hvor tilgangen på 
skogsråstoff er god. Også til naturgass, som 
i dag fakles og går til spille ved oljeproduk-
sjon, kan teknologien brukes. Men dette vil 
kreve langt større investeringer og ligger noe 
lenger fram i tid.

– Årsaken til at vi starter med plast er 
at det er et avfall som er et stort problem 
globalt, og samtidig har veldig stor energi-
tetthet. Det betyr at vi kan bygge ganske 
billige og små anlegg og dermed veldig fort 
komme opp i en positiv cashflow, forteller 
Bøhn. 

KJENT TEKNOLOGI
Prosesseringen av plasten foregår ved at 
den kjøres gjennom en shredder og deretter 
varmes opp uten tilgang på oksygen, den 
gjennomgår altså en pyrolyse. Da dannes 
syntesegassen som ved hjelp av den spesi-
elle katalysatoren omdannes til flytende 
drivstoff. Til slutt går drivstoffet gjennom et 
separasjonssteg hvor man kan ta ut diesel. 

Skal lage drivstoff av brukt plast
Usortert og uvasket plast kan bli til diesel eller jetfuel i Oslo før 
året er omme. Kanskje blir det flere anlegg i Norge etter hvert.  
Men det er i Mexico at det første anlegget med den norskut-
viklede teknologien etableres.

Av Astri Kløvstad

Tilgangen på 
plastavfall bør ikke 

være noen flaskehals 
for det planlagte 

drivstoffanlegget. 
Bildet viser norsk 

plastemballasje på 
vei til gjenvinning i 

Tyskland. 

›



Det norske selskapet Quantafuel er i ferd med å 
etablere produksjon av syntetisk drivstoff basert på 
plast og andre karbonkilder, forteller administrerende 
direktør Kjetil Bøhn.
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– Hele 90 prosent av utstyret som inngår 
i produksjonsanlegget er konvensjonell 
teknologi. Når vi nå har bestilt et anlegg for 
prosessering av plast fra Kina, har vi bestilt  
komponenter som de har lagd mange ganger 
tidligere. Som er utprøvd. Det eneste som 
skiller dette anlegget fra andre anlegg, er 
katalysatoren. Den har vi fått lagd i Sverige, 
forklarte Bøhn.

NYTT SELSKAP, LANG UTVIKLING
Selskapet Quantafuel ble etablerte for ca et 
år siden, men det ligger en syv års utviklings-
fase foran dette. Allerede i 2007 begynte 
man arbeidet med å prøve å finne opp en ny 
form for katalysator for å omdanne gass til 
flytende drivstoff. En katalysator som ikke 
lagde hele spekteret av hydrokarboner fra 
etanol og bensin til asfalt, men som klarte å 
produsere bare de hydrokarbonene som har 
fra 10 til 20 karbonatomer i kjede, nemlig 
flybensin og diesel.   

– Da vi i sommer fikk de første kommer-
sielle kontraktene, bestemte vi oss for å 
lage et selskap som kan virkeliggjøre denne 
teknologien. Da fikk jeg «sparken» som 

styreformann og gikk over til å bli daglig 
leder. Og vi har fått inn et styre som vi mener 
har den kunnskaps- og erfaringsbakgrunnen 

som er nødvendig for å få dette til, sa Bøhn. 
Det styret ledes av Ragnar Søegaard som 
også sitter som styreleder i Buskerud energi 
og som har jobbet som finansdirektør i Oslo 
energi. Han har med seg Bård Mikkelsen som 
har vært sjef i Statkraft og i Ulsteingruppen, 
Rolf Olaf Larsen fra Hydro, Terje Osmundsen 
i Scantec Solar, Jens Engwall og Henrik 
Selstam. Flere av styremedlemmene er også 
med på eiersiden.

– Vi mener vi har satt strukturen for 
et selskap som skal evne å virkeliggjøre 
prosjekter på basis av den teknologien som 
det har tatt nesten åtte år å utvikle. Vi 
mangler fortsatt vår første kunde i Norge, 
men vi har fått noen kunder internasjonalt, 
og har derfor valgt å starte opp i Mexico, sier 
han. Norske kunder er for så vidt ingen forut-
setning for å starte opp i Norge, Bøhn er ikke 
bekymret for avsetningen av produkt ene. 
Men det er en forutsetning at man får til 
avtaler med aktører som deltar i prosjektet  
– også på finansieringssiden, selv om mye av 
etableringskostnaden vil kunne dekkes med 
offentlige støtteordninger. 

EFTAs overvåkningsorgan ESA skriver at 
norske myndigheter ikke fullt ut har sørget 
for at alle havner har tilfredsstillende anlegg 
for mottak av avfall og lasterester fra skip. 
Videre at en rekke havner mangler godkjente 
planer for mottak og håndtering av slikt 
avfall. ESA har derfor besluttet å bringe 
saken inn for EFTA-domstolen.

 I 2010 gjennomførte det europeiske 
sjøsikkerhetsbyrået EMSA en inspeksjon 
på vegne av ESA, som avdekket flere avvik 
i håndhevingen av skipsavfallsdirektivet. 
Hensikten med direktivet er å begrense 
dumpingen av avfall til sjøs fra skip som 
benytter havner innenfor EØS-området.  
Ett av tiltakene for å oppnå dette er at 
havnestaten må tilby tilstrekkelige mottaks-
ordninger for avfall fra skipsfarten. På denne 
måten vil man styrke beskyttelsen av det 
maritime miljøet, heter det i pressemeldingen 
fra ESA.

Saken retter seg mot norske myndigheter. 
Hva som blir konsekvensene for norske 

havner av dette, avhenger av hvilke tiltak 
norske myndigheter eventuelt vil iverksette. 

Men det står også i pressemeldingen at 
ESA ved flere anledninger har tatt avvikene 
opp med norske myndigheter og at situa-

sjonen er blitt bedre. Men fortsatt har altså 
ikke myndighetene gjennomført alle tiltak 
som er nødvendige for å overholde direktivet.  

ESA mener skipsavfall  
håndteres for dårlig i Norge

Bildet viser Ormsundterminalen ved Oslo Havn. 
Foto: Lars Finholth.



BA-AVFALL

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

Enklere å gjenbruke lett forurenset  betong
Betongavfall kan nyttiggjøres til anleggs-
arbeider uten å søke om tillatelse dersom 
det ikke inneholder armeringsjern eller 
plast, og ikke inneholder miljøfarlige stoffer 
over gitte grenseverdier. Det er kjernen i 
Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om 
betong- og teglavfall, som ble presentert 
på Byggavfallskonferansen 2016. 

Av Johs. Bjørndal

På flere tidligere Byggavfalls-
konferanser har Miljødirektoratet 
varslet ny forskrift om betong-
avfall. Men i år kunne faktisk 
seniorrådgiver Vanja Alling 
presentere innholdet i en ferdig 
forskrift, selv om den ennå ikke 

er oversendt departementet. 
Og den nye forskriften åpner 
altså for bruk av lett forurenset 
betongavfall uten tillatelse – 
dersom det oppfyller kriteriene.

GJENVINNING –  
OG DESTRUKSJON
Formålet med den nye 
forskriften er å fremme 
gjenvinning av de tunge 
byggavfallsfraksjonene betong 
og tegl, men også sørge for 

destruksjon av de anslagsvis 
112 tonnene med PCB som 
fortsatt finnes i stående 
bygg i Norge. For å få til dette 
opererer den nye forskriften 
med fire ulike klasser for dette 
avfallet (se figur). Alling la i sin 

Sammendrag

 Fjerning- og 
destruksjonsplikt av fuger, 
maling, murpuss etc med 
høyt innehold av PCB

 Nyttiggjøring av betong- og 
teglavfall med  lave 
konsentrasjoner av 
miljøgifter i betong og 
malingssjikt uten tillatelse

Den nye forskriften deler betong- og teglavfallet inn i fire ulike klasser – avhengig av 
forurensningsnivå.
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BNS er Norges ledende 
leverandør av krok-
containere og avfalls-
containere. Ved vårt nye 
anlegg utenfor Oslo 
tilbyr vi markedsledende 
service, reparasjon og 
omlakkeringstjenester.

Enklere å gjenbruke lett forurenset  betong
presentasjon mest vekt på den 
reneste klassen – som altså kan 
benyttes uten tillatelse – og 
den mest forurensede, der det 
kreves fjerning og destruksjon av 
malingssjiktet. 

SAMFUNNSØKONOMISKE 
HENSYN
Dersom prøvetaking – som skal 
gjennomføres før riving – viser at 
det finnes maling, murpuss eller 
fuger der ∑7PCB (summen av de 
syv mest vanlige PCB-variantene) 
overstiger 50 mg/kg skal dette 
fjernes og destueres. – Våre 
beregninger tilsier at dette vil 
fange opp nær 90% av all PCB i 
stående bygg, men bare utløse 
saneringsplikt for 3,7% av alle 
riveprosjekter. Med en strengere 
grense på  ∑7PCB over 10 gram 
ville vi etter beregningene fått 
tak i ytterligere 6 tonn PCB, 
men til en samfunnsøkonomisk 
kostnad på mellom 50 000 og 
500 000 kroner pr kg. Det valgte 
vi å ikke gå inn for, forklarte 
Alling.

BEGRENSET UTVALG 
STOFFER
Det er som kjent oftest 
overflaten av betongen som 
inneholder helse- og miljøfarlige 

stoffer. Alling presenterte derfor 
også grenseverdier for hva som 
godtas i overflaten av betong 
som kan nyttiggjøres uten 
søknad. Her har man foruten  
∑7PCB (mindre enn 1 mg/kg) 
fokusert på bly (inntil 1500 mg/
kg), kadmium (40 mg/kg) og 
kvikksølv (40 mg/kg). – Nikkel og 
arsen er lite brukt i maling, mens 
kobber og sink ikke representerer 
noen helsefare, sa Alling for å 
forklare utvalget.

GODT MOTTATT
For bruk uten tillatelse kreves 
det for øvrig at betongen ikke 
inneholder armering eller plast, 
og heller ikke har blitt forurenset 
av andre kjemikalier som f.eks. 
olje gjennom bruksfasen. 
Betongavfall som skriver seg fra 
sprøytebetong kan heller ikke 
benyttes uten tillatelse.

Til tross for disse 
begrensningene lot det til 
at Byggavfallskonferansens 
deltagere var fornøyd med 
at det nå blir mulig å benytte 
betongavfall i anleggsvirksomhet 
uten å gjennomgå en 
søknadsprosedyre. For ikke å 
snakke om at det faktisk kom en 
avklaring.

Seniorrådgiver Vanja Alling i Miljødirektoratet var åpenbart fornøyd med at 
innholdet i en ny forskrift om betongavfall endelig kunne presenteres. 
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På oppdrag fra Avfall Norge har EDC 
AS analysert sammenhengen mellom 
renovasjonsvirksomhetenes praksis og de 
resultatene som er oppnådd. Analysene er 
utført syv ganger siden 2003 og omfatter 
syv resultatområder; på effektivitet, 
gebyr, standard, kundetilfredshet og et på 
arbeidsmiljø. 

EFFEKTIVITET OG 
KONKURRANSEUTSETTING
Figuren under viser kostnadseffektivitet i 
forhold til utsetting av renovasjonstjenester 
for året 2013. Den horisontale aksen viser 
utsettingsgrad fra 0% («gjør det meste 
med egne ansatte») til 100% («kjøper 
inn de fleste renovasjonstjenestene fra 
underleverandører»). Den vertikale aksen 
viser kostnadseffektivitet opp til 100% 
relativ effektivitet.  Det fremgår at det finnes 
svært kostnadseffektive virksomheter både 
blant de som konkurranseutsetter det meste, 
og de som gjør det meste av jobben med 
egne mannskaper. 

KUNDETILFREDSHET OG 
KONKURRANSEUTSETTING
En sammenstilling av kundetilfredshet og 
konkurranseutsetting viser tilsvarende 
at det er oppnådd god tilfredshet både 
med egne ansatte og med innkjøpte 
renovasjonstjenester fra underleverandører. 
Figuren til høyre viser kundetilfredshet 
i % langs den vertikale aksen og 
utsettingsgraden fra lavest (0%) til høyest 
(100%) langs den horisontale aksen.

BENCHMARKING ER NØDVENDIG
Erfaringene viser at anbudene på 
renovasjonstjenester kan ligge for 
høyt hvis det er få tilbydere i markedet 
med tilstrekkelig kapasitet, eller hvis 
markedsmekanismen fungerer dårlig av andre 
årsaker. Det er uansett vanskelig å oppnå 
en effektiv anbudskonkurranse på viktige 
aspekter som miljø og tjenestestandard. 

Det som kjennetegner de beste er ikke at 
de velger én form for organisering fremfor 
en annen, men at de velger den som passer 

best, gjennomfører på en god måte og 
ikke minst måler resultatene, lærer av og 
korrigerer avvik. 

Resultatmåling og læring er en 
utfordring når virksomheten har 
monopol i sitt område, slik det er for 
husholdningsrenovasjon og andre viktige 
samfunnstjenester og -infrastrukturer. 
For å muliggjøre effektiv og objektiv 
resultatmåling arrangerer Avfall Norge 
«Renovasjonsbenchmarking» annethvert 
år. Regionale renovasjonsvirksomheter får 
her sammenliknet sine prestasjoner på en 
rettferdig måte slik at de både kan lære av 
egen utvikling, og se hvilke virksomheter og 
løsninger som oppnår best resultat.

RAMMEBETINGELSER OG 
 GEBYRNIVÅ
De naturgitte rammebetingelsene for 
husholdningsrenovasjon er gitt av områdets 
utstrekning, hvor langt det må kjøres for 
å samle inn avfallet, hvor mye avfall som 
skal hentes og hvor langt avfallet må 

Konkurranseutsetting av avfallstjenester    sikrer ikke effektivitet
En analyse av 28 regionale 
renovasjonsvirksomheter 
som betjener mer enn halve 
befolkningen viser at det 
ikke er noen systematisk 
sammenheng mellom 
kostnadseffektivitet og måten 
virksomheten er organisert på.  
Heller ikke kundetilfredshet 
påvirkes av organiseringen på 
noen systematisk måte. 

Av Erland Eggen Det er ifølge Erland Eggen ingen garanti for økt effektivitet at man konkurranseutsetter og kjøper inn renova-
sjonstjenester fra private, i stedet for å utføre tjenestene med egne ansatte.

Figur 1. Forholdet mellom effektivitet og graden av konkurranseutsetting. Figur 2. Forholdet mellom kundetilfredshet og konkurranseutsetting.
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Berghagan 3, 1405 Langhus
Telefon: 23 16 94 60 -  Faks: 22 61 10 30 
post@holgerhartmann.no
www.holgerhartmann.no

MILJØPISTOLEN ®
•  Miljøkartlegging av bygg
•  Sortering av metaller
• Analyse av forurenset grunn
• Sortering av impregnert trevirke
• Deteksjon av farlig avfall
 

ASBESTPISTOLEN
•  Analyse av asbest i felt
• Svar i løpet av 7 sekunder
•  Skiller ulike typer asbest
•  Enkel i bruk

Konkurranseutsetting av avfallstjenester    sikrer ikke effektivitet
transporteres til sluttbehandling. I figuren 
under ser vi at det er en klar sammenheng 
mellom rammebetingelsene målt på en 
skala fra 0% (lettest) til 100% (vanskeligst) 
og gebyrnivået målt i % av middelet. Når 
det likevel var slik at virksomhetene med 
vanskeligst rammebetingelser ikke hadde 
det høyeste gebyrnivået skyldes det først 
og fremst at de hadde valgt lavere standard 

på tjenestene for å holde gebyret nede. 
Avsetning til fond forstyrrer også dette 
bilde noe.

Media sprer mye desinformasjon om 
gebyrnivået. Renovasjonsbenchmarkingen 
regner ut den faktiske kostnaden pr. 
husholdning og viser om nivået ligger høyt 
eller lavt i forhold til det som kan forventes 
ut fra rammebetingelsene i området. 

Erland Staal Eggen har som 
partner i EDC AS «benchmarket» 
hundrevis av infrastrukturvirk-
somheter innen kraftnett og 
gassnett i tolv europeiske land. 
Han utfører årlig benchmarking 
av VA-virksomhet i samarbeid 
med Norsk Vann og har siden 

2003 utført Renovasjonsbenchmarking (RBM) for Avfall Norge 
annethvert år. I 2014 besøkte han 18 av de 28 regionale og 
kommunale renovasjonsvirksomheter som deltok i RBM.Figur 3. Forholdet mellom naturgitte rammebetingelser og gebyrnivå.

“
Det finnes svært kostnads-
effektive virksomheter både 
blant de som konkurranseut-
setter det meste, og de som 
gjør det meste av jobben med 
egne mannskaper.
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DEBATT

Vi setter et stort spørsmålstegn ved det. 
Fakta viser også at påstandene deres er feil. 
Norge ligger i verdenstoppen på gjenvinning 
av avfall. Ikke på alt, men på svært mye, og 
det med kommunene ved roret. Nok til at 
borgermesteren i London kom til Norge for 
å lære, og nok til at EU-land ser til Norge for 
å finne bedre metoder for å håndtere eget 
avfall.

SAMFUNNSUTVIKLING OG 
 SAMFUNNSANSVAR
Menon Business Economics har analysert de 
kommunale avfallsbedriftenes samfunns-
nytte og deres ringvirkninger nasjonalt og 
regionalt. De viser til at kommunale avfalls-
bedrifter utmerker seg med høy grad av 
innovasjon, høy verdiskapning regionalt og 
høy måloppnåelse for gjenvinning.

Typisk koordineres avfallshåndtering med 
utvikling av annen infrastruktur for å redu-
sere lokal luftforurensing, luktproblematikk, 
rotteplager og brannfare. Kommunene har et 
langt bredere ansvar enn private aktører har 
til sine aksjonærer. Kommunene står ansvar-
lige overfor hver enkelt innbygger, hver dag 
og hele året.

Kommunale avfallsselskaper har blant 
annet etablert nye metoder for miljøvennlig 
energiproduksjon, ny utnyttelse av hushold-
ningsavfall, bidratt til økt sysselsetting av 
personer utenfor arbeidslivet – og de bidrar 
aktivt til holdningsendring hos innbyggerne. 
De kommunale avfallsselskapene har et mye 
bredere sett av mål enn private aktører.

PRIVATE MONOPOL GIR DYRERE 
TJENESTER
Det er ikke vanskelig å se at dersom få og 
store private bedrifter får ta hånd om alt 
avfallet vårt, så blir tjenestene dyrere på 
sikt, etter at skambudsperiodene er over og 
realitetsorienteringen siger inn – selv om 
de som nå kjemper for privatisering hevder 
det motsatte. I privat avfallsbransje er det 
nettopp de få og store aktørene som presser 
på for privatisering. 

Av totale avfallsmengder i Norge håndterer 
kommersielle aktører nesten 80 prosent 
allerede. Det er mye, men de vil ha mer. De 
vil åpenbart ha 100 prosent kontroll på alt 
avfall. Vi tillater oss å sette spørsmålstegn 
ved motivet. Investeringsselskaper, som 
blant annet eier den største private avfalls-

bedriften i Norge, vil slå kloa i norsk hushold-
ningsavfall. Er det fordi de er bekymret for 
tilbudet innbyggerne får?

Privat monopol er ikke ønskelig for noen. 
De mest skarpskodde økonomer er enige om 
det. Det blir dyrere og det blir få eller ingen 
incentiver til forbedring og utvikling. Norsk 
Industri tror likevel veien til mer effektiv 
håndtering av husholdningsavfallet går 
gjennom privatisering, som betyr at kommu-
nene ikke lenger skal få velge løsninger for 
behandling av eget avfall.

Kommunal avfallshåndtering leverer!

Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall, finner 
ingen gode argumenter for å oppheve kommunenes 
monopol på behandling av husholdningsavfall.

Noen private avfallsselskap ønsker at kommunene ikke lenger 
skal få behandle ditt og mitt husholdningsavfall. Det påstås at 
kommunen ikke er i stand til å velge de beste løsningene. Norsk 
Industri viser sterk vilje til å stå fremst i kampen for å snakke 
kommunale avfallsselskaper ned.

Av Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
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www.opsystem.no
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Gjenvinningens Dream-Team!

Doppstadts brede sortiment av Kverner, Sikter og Flishuggere er en av de 
sterkeste lagoppstillingene innen norsk avfalls og gjenvinningsindustri. Effektive 
og økonomiske løsninger til for eksempel produksjon av bioenergi, samt frak-
sjonssortering av alt fra industriavfall og bygningsavfall til husholdningsavfall. 

DW Valsekvern

SM Trommelsikt

AK AK AK Høyhastighetskvern 

DZ Kombikvern

DH Flishugger 

Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no
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Kommunal avfallshåndtering leverer!
PRIVATISERINGSTREND HAR SNUDD
Et flertall av kommunene i Storbritannia 
tar nå tilbake, eller vurderer å ta tilbake, 
kommunale tjenester som ble solgt ut i tiden 
under og etter Thatcher. Det samme ser vi 
i Tyskland, der særlig energiselskap kjøpes 
tilbake for å sikre at mål i energipolitikken skal 
kunne gjennomføres. Privatiseringstrenden 
snur også i land som Danmark og Frankrike. 
Ren privatisering har flere steder endt som 
et dyrt eksperiment – både økonomisk og 
kvalitetsmessig. Det er innbyggerne som har 
måttet ta denne regningen.

Metastudier av avfallsmarkeder i USA gir 
også grunn til ettertanke. Der stoppet bølgen 
av privatisering i avfallsbransjen for over 10 
år siden. For det første ble den umiddelbare 
innsparingen borte etter kort tid, for deretter 
å bli spist opp av større prisøkninger når 
kommunalt tilbud var borte, og en ikke lenger 
hadde noe valg. Det andre gikk på kvalitet. 
De private kunne ikke levere det de lovet 
til prisen de lovet. Det samme har skjedd i 
Canada.

Privatiseringen i andre land har langt på 

vei fulgt samme tankerekke som det Norsk 
Industri mener er framtidsrettet for Norge. 
Vi mener en bør løfte blikket og se på hvilke 
konsekvenser det har fått i land vi naturlig 
sammenlikner oss med.

ANSVAR OG VALGFRIHET MÅ GÅ 
HÅND I HÅND
KS Bedrift mener at det viktigste er å 
opprettholde valgfriheten mellom løsninger, 
enten de er private eller offentlige. 
Kommun ene må selv bestemme hvordan, og 
om de vil utnytte lokalt oppståtte ressurser. 
Det gir de beste løsningene både for innbyg-
gerne og miljøet. 

Hovedstyret i KS, som organiserer alle 
landets kommuner, sier det samme. De 
peker også på at å se flere politikkområder i 
sammenheng, er viktig for kommunenes rolle 
som lokale samfunnsutviklere. Kontroll og 
styring med husholdningsavfall har vært og 
skal fortsette å være et viktig virkemiddel for 
å ivareta kommunenes planer for klima, miljø, 
samfunns- og næringsutvikling.

Kommunene har gjort en fremragende 

jobb for å utnytte avfallet som ressurs, og 
fortsetter å forbedre seg. Verdiskapingen i 
kommunale avfallsbedrifter i hele Norge viser 
også at den ligger 30 prosent høyere enn i 
det øvrige fastlandsbaserte næringslivet. Da 
får gjentatte påstander om dårlig drift et noe 
komisk skjær. En påstand blir ikke sann bare 
fordi den gjentas ofte.

Kommunal avfallsbransje setter seg høye 
mål for å gjenvinne avfall. Erfaring fra andre 
land viser at ren privatisering like gjerne kan 
gi høyere priser, dårligere service og mindre 
miljøvennlige løsninger for innbyggerne.

KS Bedrift er tilhengere av også å 
samarbeide med private avfallsaktører, og 
medlemmene våre bruker dem mye der det er 
hensiktsmessig – jevnt over i hele landet. Det 
er samspillet mellom private og kommunale 
løsninger som har tatt oss til verdenstoppen 
innen gjenvinning. Kommunenes valgfrihet 
er rotfestet i det norske lokaldemokratiet. 
Også på dette området er Norge en modell 
for andre land.

“
De private vil åpenbart ha 100 prosent 
kontroll på alt avfall.

ISY PROAKTIV FELTVERKTØY

Mobile applikasjoner for renovasjon

MED VÅRE FELTVERKTØY KAN DU:

• Håndtere tømminger og serviceordre i felt
• Registrere avvik på stedet og dokumentere med foto
• Få oversikt over ruter og stoppesteder
• Kommunisere med kontorapplikasjonen

Få en ny hverdag med feltverktøyene  
ISY ProAktiv Mobil Service og  
ISY ProAktiv Mobil Tømming!

www.nois.no

Ta kontakt for mer informasjon:

Frode Hølleland - 982 55 444 - frode.holleland@norconsult.com I Kjell Sandal - 454 04 670 - kjell.sandal@norconsult.com
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Kurs og seminarer

Innovative. Global. Future-oriented. Experience environmental technologies.Innovative. Global. Future-oriented. Experience environmental technologies.

May 30–June 3, 2016
World‘s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management

Discover the potential of future-oriented strategies, products and services. Come along to the world’s leading trade fair for 
environmental technologies and experience exciting live demonstrations for yourself—of complex processes and applications, 

machinery, systems and vehicles. Future-proof technology, up-close and practical.

Welcome to IFAT 2016!

Register now online!
www.ifat.de/tickets/en

Information: ExpoService ApS | Birkerød
Tel. +45 6166 0098 | info@exposervice.dkFollow us on:   

IFAT worldwide—Visit the IFAT fairs around the globe:

May 5–7, 2016
www.ie-expo.com 

September 28–30, 2016
www.ifat-india.com  

Spring 2017
www.ifat-eurasia.com 

Autumn 2017
www.ifatforum-africa.com

IFAT16_Besanz_182x128_Kretsløpet_E+NO.indd   1 17.12.15   12:14

15. februar Kurs om byggavfall Helsfyr, Oslo COWI gkm@cowi.no

16. februar Miljøkartlegging av bygg Helsfyr, Oslo COWI gkm@cowi.no

1.-2. mars Kurs i data og resultatutnyttelse RBM Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8. mars Kurs. Farlig avfall og elektronisk 
deklarering Helsfyr, Oslo COWI trj@cowi.no

8.-9.mars Gjenvinningsseminar Park Inn, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

9.-10. mars Kommunikasjonsseminar Park Inn, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

10.-11. mars Driftsforum kompostering Spania Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15.-16. mars Kurs for driftsoperatører, farlig avfall Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

17. mars Brannforebygging og -bekjempelse på 
avfallsanlegg Hobøl NFFA www.nffa.no

6. april Asbest på avfallsmottak Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

6.-7. april Farlig avfall, seminar Britannia, Trondheim Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13.-14. april Grunnkurs Avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. april Kommunalt ansvar og anskaffelser Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

20.-21. april Planlegging av renovasjonsløsninger 
- kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

7.-9. juni Avfallskonferansen 2016 Tromsø Avfall Norge, Remiks m.fl. karin.halvorsen@avfallnorge.no

25.august Lederforum for kvinner Ikke bestemt Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

7.-8. september Energiseminar Ålesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15-16.september Farlig avfall 2016 Trondheim NFFA og COWI www.nffa.no

Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson
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Mange av bilvask-
eriene som ble 
kontrollert hadde 
mangler ved oljeut-
skilleren og et lite 
bevisst forhold til 
sin kjemikaliebruk. 
Foto: Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus. 

Nye sorteringskriterier 
for PCB-vinduer
Ruteretur AS foretok i fjor en kartlegging av 
isolerglassruter som er sendt ut på det norske 
markedet. Den viser at kriteriene for hva som 
er PCB-ruter kan endres, slik at færre ruter enn 
hittil omfattes av innsamlingsordningen.

Ruteretur har de siste 
måned ene vært i dialog med 
innsamleren av PCB-ruter og 
miljømyndighetene om de 
nye sorteringskriteriene. De 
nærmere 400 avfallsmottakene 
som Ruteretur har avtale med 
om mottak av PCB-ruter, ble 
varslet rett etter nyttår. Nå går 
informasjonen også ut til de 
som skal levere PCB-ruter. 

Daglig leder i Ruteretur, 
Sverre Valde, gir denne forklar-
ingen på hva som er nytt:  
– Ved å se inn mot rammen i et 
isolerglassvindu, vil du se at det 
er en metallist mellom glassene. 
Denne metallisten har som regel 
navnet på isolerglassprodu-
sent og produksjonsår gravert 
eller trykket inn i seg. Om det 
er to perforerte linjer og/eller 
blekkskrift i denne metallisten, 
vet vi nå at ruten er produsert 

på slutten av 80-tallet eller 
senere. Slike ruter kan derfor 
ikke inneholde PCB. 

PCB finnes primært i isoler-
glassruter produsert frem til 
og med 1975. PCB kan også 
finnes i importerte ruter frem til 
og med 1979, men det var lite 
import av isolerglassruter på 
70-tallet.

 – De nye sorteringskriteriene 
vil føre til at flere ruter som 
faktisk ikke er PCB-ruter blir 
riktig sortert og håndtert. Videre 
blir det enklere å identifisere 
hva som er og ikke er PCB-ruter. 
Om metallisten mellom glassene 
på isolerglass har to perforerte 
linjer og/eller blekkskrift, kan 
man nå slå fast at dette ikke er 
en PCB-rute uten å lete etter 
produsentnavn og årstall, sier 
Valde.

Dette isolerglasset har både to perforerte linjer og blekkskrift i metallisten mel-
lom glassene. Den er produsert på 80-tallet og dermed ikke en PCB-rute.

Dårlig stell hos 
bilvaskeriene
Tilsynsaksjoner i Oslo, Stavanger, Bergen og 
Kristiansand avslørte at bilvaskebransjen har et 
lite bevisst forhold til miljøkonsekvensene av 
sin virksomhet. Hele 70% av de 42 anleggene 
som ble kontrollert hadde mangler ved 
oljeutskilleren sin.

– Dårlig håndtering av vaske-
vann kan føre til utslipp av 
miljøfarlige stoffer. Forurens-
ning som skulle vært samlet opp 
i vaskehallene, ender nå i stedet 
opp i miljøet, sier avdelings-
direktør i Miljødirektoratet, Bjørn 
Bjørnstad.

Bilvaskerier har krav om å ha 
et oljeutskilleranlegg for rensing 
av forurenset vaskevann. Sikker 
drift og vedlikehold av dette 
anlegget er helt avgjørende for 
hvor stort utslippet fra bilvaske-
anlegget er.

Og feil bruk av vaske- og 
bilpleiemidler kan føre til at 
olje som skulle vært samlet 
opp, isteden føres videre ut på 
avløpsnettet.  I tillegg vil bruk 
av oljebaserte avfettingsmidler 
kunne bidra til økt utslipp av 
olje.

– Det er alvorlig at over 60 
prosent av de kontrollerte 
anleggene ikke har vurdert 
hvilke konsekvenser kjemika-
liene de bruker har for miljøet, 

og om det finnes bedre alterna-
tiver, sier Bjørnstad.

Bilvaskeriene har nemlig 
substitusjonsplikt, som betyr 
at de skal velge de kjemikaliene 
som er best for miljø og helse. 
60 prosent av de kontrollerte 
anleggene hadde ikke vurdert 
å bytte ut kjemikaliene med 
mer miljøvennlige produkter. 
– Miljødirektoratet oppfordrer 
forbruk ere til å etterspørre 
svanemerkede vaske- og 
bilpleiemidler. Dette gjelder 
både når de vasker bilen selv 
hjemme, og når de får den 
vasket på et bilvaskeri, sier 
Bjørnstad.

– Vi vurderer om bilvaske-
bransjen bør få strengere 
miljøkrav. Det kan blant annet 
være aktuelt å innføre et ekstra 
rensetrinn for store bilvaske-
anlegg, for å redusere utslip-
pene av metaller. Dette er vanlig 
i for eksempel Sverige, sier Bjørn 
Bjørnstad.

Kilde: Miljødirektoratet
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100% fornybare melkekartonger
TINE tar nå i bruk 100% fornybare melkekartonger i stor skala på alle 
sine 1,75 liters drikkekartonger. – Vi er veldig glade for at TINE har tatt 
utfordringen fra ZERO med omleggingen fra fossil materialbruk og over 
til fornybare løsninger. TINE tar nå et stort steg med 100 % fornybar 
kartong i stort volum, og med videre planer om fullt skifte til 100% forny-
bart materiale på alle sine melkekartonger i løpet av 2017. Dette vil vise 
vei og inspirere andre til å følge etter i omlegging til fornybar plast, sier 
Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

For å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, tilsammen 
står plastproduksjon for omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken 
i verden. Omlegging fra fossil til fornybar plast er et viktig klimatiltak og 
en viktig del av det grønne skiftet til fornybare materialer. Interessen for 
fornybar plast er stor og økende. ZERO har satt økt fart i dette arbeidet 
for å få til grønt skiftet i plastbransjen med bla arrangering av Forum for 
fornybar plast med aktører fra ulike bransjer for øke kunnskapen om og få 
til økt omlegging til fornybar plast.

zero.no 12.01

NORSKPRODUSERT DYPOPPSAMLING

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

Ny RenoNorden-kontrakt
RenoNorden har blitt tildelt kontrakten vedrørende innsamling og 
transport av husholdningsavfall på vegne av Helgeland Avfallsfored-
ling IKS, skriver selskapet på sine hjemmesider. Kontrakten trer i kraft 
fra 1. juli 2016 og varer til 1. juli 2022. I tillegg til de seks årene følger 
opsjoner på 1+1 år.

Ansvarsområde omfatter kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, 
Rana, Rødøy og Træna, med i alt ca. 36.000 innbyggere. Oppdraget 
går ut på innsamling av restavfall, matavfall, plast og papp/papir fra 
husholdninger. Det er satt en karensperiode/ klagefrist på tildelingen 
i 10 dager. Aksjen stiger 7,0 prosent til 38,30 kroner i torsdagens 
handel på Oslo Børs.

hegnar.no 21.01

 
 
Kystverket valgte Norsk Gjenvinning 
Kystverket har inngått en landsdekkende avtale med Norsk Gjenvinning 
Industri AS om avfallshåndteringstjenester i forbindelse med aksjoner 
med akutt forurensing. Norsk Gjenvinning har tidligere bistått i bereds- 
kapsaksjoner som forliset av Full City, Server, Rocknes og Crete Cement.
I tillegg til beredskap, er primæroppgavene for en leverandør av avfalls- 
håndtering bistand med utstyr og oppsamling, henting, transport, 
behandling og rapportering av avfall samt vask av fartøy og materiell 
som er forurenset, heter det.

– Vi er meget stolte over at Kystverket har valgt oss som lands-
dekkende leverandør og gleder oss til å utvikle dette arbeidet videre 
sammen med Kystverket og de kommunale utvalgene, sier divisjons-
direktør Ivar Hagemoen. I Nord-Norge vil tjenesten dekkes opp av 
underleverandøren Perpetuum Miljø AS.

Norsk Genvinning 18.01

 
 Varsel om tvangsmulkt til tre  
returselskaper for elektronisk avfall 
Elretur, Eurovironment og RENAS har samlet inn for lite av enkelte 
typer elektronisk avfall og spart penger på ikke å gjennomføre sine 
forpliktelser. Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt dersom etterslepet 
ikke minker i 2016. 

Miljødirektoratet regulerer ikke konkurransen mellom returselskapene, 
 men følger opp at alle de godkjente selskapene oppfyller kravene 
 i forskriften og godkjenningen som returselskap. Ifølge avfallsforskriften 
 skal returselskapene samle inn en andel av EE-avfallet som tilsvarer 
sine medlemmers markedsandel i hver produktgruppe.

De siste tre årene har Miljødirektoratet gjennomført en årlig etter-
regulering, slik at selskapene som har samlet inn for lite, får en høyere 
innsamlingsforpliktelse året etter.

Selskaper som har samlet inn for mye EE-avfall, får tilsvarende lavere 
forpliktelse i perioden etter. Dette systemet skal gi en fleksibilitet  
i innsamlingen, men det er ikke tillatt å samle inn mindre enn man  
skal over tid.

Tre av de fem godkjente returselskapene har hatt en kontinuerlig 
underinnsamling i enkelte produktgrupper de siste tre årene. Miljødirek-
toratet er kjent med at det kan være flere årsaker til dette. Retursel-
skap har blant annet tatt opp med oss at enkelte kommuner har lagt 
sitt EE-avfall ut på anbud. Da har ett returselskap fått tilgang på alt 
EE-avfall fra denne kommunen. Returselskaper som ikke får tak i store 
nok mengder kommunalt avfall, må samle inn desto mer EE-avfall fra 
forhandlere og fra annet næringsliv. En konsekvens av den manglende 
innsamlingen er at virksomhetene kan ha spart betydelige kostnader  
på bekostning av de to andre returselskapene, Elsirk og ERP Norway, 
som har hatt høyere kostnader.

Miljødirektoratet 18.01
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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

Ny kommunikasjonsrådgiver  
i Avfall Norge 
Silje Marie Rosenlund har tiltrådt som ny kommunikasjonsrådgiver i Avfall 
Norge. Hun har erfaring fra Statoil og EVRY, hvor hun har hatt stillinger 
som rådgiver, endringsleder og ansvar for internkommunikasjon. Silje har en 
master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU, og et 
sterkt samfunnsengasjement, særlig innen innovasjon og bærekraft.   
– Vi gleder oss over å ta imot Silje, hun vil være en viktig ressurs i arbeidet med 
nye Avfall Norge. Silje skal jobbe med å synliggjøre og skape 
innovasjon i bransjen, endrings- 
kommunikasjon og utviklingsarbeid, samt sentrale 
prosjekter som setter Avfall Norge på agendaen for 
fremtidige arbeidstakere, i tillegg til løpende kommunika-
sjonsoppgaver. Silje vil også bli en viktig ressurs for alle 
som jobber med kommunikasjon hos medlemmene våre, 
sier administrerende direktør, Nancy A. Strand.

Busser skal gå på avføring
Busser skal gå på avføring fra Oslo og Bærum innen to år. Vestfjorden 
avløpsselskap (VEAS) bygger anlegg for å lage biogass, og når det står klart  
vil 140 busser drives på slik gass som lages fra avløpsvannet du trekker 
ned. VEAS har allerede et lite gassanlegg som gir lys, strøm og varme 
internt i renseanlegget. Men etterlatenskapene fra 600 000 mennesker  
har større potensiale, må vite. Det nye anlegget skal produsere foredlet 
gass som kan holde anslagsvis 140 busser med drivstoff og erstatter der-
med  rundt 7 millioner liter diesel i året. Prislappen er på 90 millioner kroner 
og anlegget skal stå klart i 2017-18. Enova bidrar med 31 millioner kroner 
fordi biogass står sentralt når det gjelder å redusere klimagassutslippene  
i transportsektoren. 

Aftenposten 27.01

 
 
 

Kjører på avfall

Heretter skal matavfallet fra Drammen bli til miljøvennlig drivstoff for 
busser og biler, ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. – Vi er veldig 
fornøyde med å ha vunnet dette anbudet. Dette er grønt skifte og 
sirkulær økonomi i praksis, sier Pål Smits, administrerende direktør ved 
Lindum AS. For Lindum vant anbudskonkurransen om å drifte biogass-
anlegget i Tønsberg, som eies av kommunene i regionen.  
Så vant de anbudet om å omdanne matavfall fra drammensregionen 
til drivstoff for tungtrafikken. Smits forklarer mer enn gjerne hvorfor 
biogassanlegget ved navn Den Magiske Fabrikken er så unikt. 

– Her tar vi ikke bare imot matavfall, men også husdyrgjødsel fra 
landbruket. Når dette blandes og brytes ned dannes biogass, mens 
restproduktet blir svært energirik, flytende gjødsel – som bøndene 
kan bruke i stedet for kunstgjødsel. Det lukter også mye mindre enn  
vanlig ku- eller grisegjødsel. Dessuten betyr det mye mindre utslipp  
fra landbruket – når bøndene ikke behøver å lagre gjødselen  
gjennom vinteren. 

DagsavisenFremtiden 26.01

 
 
UiO kaster 160 tonn møbler hvert år.
Universitetets uttalt grønne profil har ikke ført til noen alternativ 
løsning. Ifølge UiOs egne nettsider kastes det så mye som 160 
tonn møbler usortert i fjor. Miljørådgiver i Eiendomsavdelingen (EA), 
Jorulf Brøvig Silde, sier at disse tallene ble offentliggjort i forbindelse 
med det mye omtalte kildesorteringsprosjektet for å synliggjøre 
omfanget av UiOs avfall. Det finnes foreløpig ikke noen nye tall som 
kan si noe om det vil bli kastet like mye i år. – Jeg har ikke sett på om 
tallene har blitt lavere, men jeg håper vi klarer å komme frem til nye 
tall gjennom en HMS-rapport som vil publiseres nærmere sommeren, 
sier han. Brøvig Silde sier at dette er noe UiO vil jobbe med fremover.

– Vi vil aldri klare å slutte helt å kaste møbler, men vi vil unngå 
å kaste det som er av bruksverdi. UiO har et stort potensiale for gjen-
bruk og for annen type gjenvinning. Det er både behov for å gjøre 
mer, samt gjøre det enklere å bruke ting om igjen, sier han.  
Listeleder i Grønn liste, Jonas Nilsen, kaller situasjonen hårreisende 
og mener at det kastes alt for mye. – Dette er en av årsakene til at vi 
har foreslått at det skal opprettes en egen bruktbutikk på Blindern 
der brukte ting kan selges videre. Det som kastes er ofte dyre, 
brukbare møbler, sier han.

Universitas.no 27.01



Bedre betalt for innsamlet  
glass- og metallemballasje
Det nye året har ikke bydd på store prisendringer for avfallsfraksjonene,  
bortsett fra at en ny avtale mellom Syklus og kommunene gir bedre pris  
for blandet glass- og metallemballasje. Noen kalde uker i januar var  
ikke nok til å bevege prisen på brenselfraksjoner oppover.

 
GLASS

Det samles inn rundt 70 000 tonn 
glassemballasje hvert år i Norge. 
Det er inngått en ny avtale mel- 
lom Syklus og kommunene, der 
prisen for innsamlet glass- og 
metallemballasje i 2016 på er 
på 475 kroner pr tonn, 105 
kroner mer enn tidligere. Det er 
også innført en godtgjørelse for 
transportkostnader. I følge Syklus 
eksporteres 35 % av innsamlet 
glassemballasje og 65 % brukes 
til materialet Glasopor skumglass. 
Glasopor brukes i økende grad 
som underlag i byggeprosjekter. 
Runway Safe AB er i ferd med å 
slå gjennom internasjonalt med 
sitt alternativ greenEMAS, basert 
på returglass. EMAS brukes der  
det ikke er plass til sikkerhets- 
soner i rullebane og er et sikker- 
hetsbed i enden som er designet 
for å kollapse og deretter bremse 
ned eller stoppe fly. 

PLASTEMBALLASJE

I Finland innføres det i 2016 
innsamling og resirkulering av 
emballasjeplast. Målet er å etablere 
500 returpunkter i forbindelse 
med dagligvarebutikker rundt om 
i landet. Det anslås at hver finne 
produserer 15 kg plastavfall årlig, 
Norge har et tilsvarende forbruk. 
Av dette materialgjenvinnes  
i dag rundt 25 %.

I Nordisk ministerråd har man 
undersøkt om plastemballasjen 
inneholder helseskadelige stoffer. 
I rapporten”Nordic project food 
contact materials” bekrefter funn 
i undersøkelsen at det finnes 
ulovlige stoffer i plast som 
kommer i kontakt med mat.  
(http://www.norden.org/no/
aktuelt/nyheter/saeker-mat-
kraever-baettre-koll-paa-plasten/ )

 
JERN OG METALL 

Omsetning av jern- og metall- 
skrap 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. 
Prisene i LME falt kraftig i høst, 
men er nå på vei oppover igjen. 
Per 27.januar 2016 (omregnet 
til NOK) er prisen per tonn 
aluminium NOK 13 085 mot  
12 286 i november, og 
kobberprisen har steget til NOK 
39 121. For sink er prisen i NOK 
13 862 per tonn.  Blyprisen er 
nå NOK 14 365. Skrapjernprisen 
beveget seg nedover til rekord- 
lave NOK 525 per tonn i fjor 
sommer, men er nå steget noe  
til 620 kr per tonn.

TEKSTILER 

Prisene på brukte tekstiler falt  
med 20 % fra januar til desember 
i 2015. Dagens 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. 

Stadig flere kleskjeder lanserer 
økt miljøsatsing. Siste ut er 
KappAhl med «Bærekraftig design- 
konkurranse» som er en konkur- 
ranse for mote- og tekstil- 
studenter som vil utvikle 
fremtidens bærekraftige 
designløsninger. 

PAPIR OG PAPP 

Returpapirprisen har ifølge  
EUWIDs indeks vært relativ 
stabil de siste månedene. For 
bølgepapp er prisen i januar 77,5 
Euro pr tonn. Hvit rotasjon ligger 
på rundt 168 Euro, mens blandet 
papir har en gjennomsnittspris på 
rundt 119 Euro i januar 2016.

 

VÅTORGANISK AVFALL

For matrester som brød og baker- 
varer fra næringsmiddel-industri 
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 gjennomførte 
ifjor 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 under-
strekes at tallene for biorest er 
basert på et ganske lite data- 
grunnlag. 

 
TREVIRKE 

Prisen på brenselsfraksjoner 
holder seg lav, til tross for at noen 
kalde uker i januar har drevet 
opp spotprisen på strøm. Det er 
fortsatt et rikelig tilbud av flis. 
Ifølge den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten falt prisen for 
pellets levert i bulk fra 29,8 øre 
pr kWh til 28,7 øre i uke 40. Det 
samme gjelder trebriketter, der 
prisen falt fra 20,2 øre pr kWh 
til 19,4 øre pr kWh fulle lass fritt 
opplastet ved fabrikk. Prisen på  
ren flis oppgis å være uendret,  
20 øre pr kWh for flis med mindre 
enn 35% fuktighet og 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.

Kommunenes godtgjørelse for  
innsamlet glass- og metall- 

emballasje økte fra nyttår fra  
370 til 475 kroner pr tonn.
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Bedre betalt for innsamlet  
glass- og metallemballasje



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

Baksiden

Jacob Smith, direktør for innsamling og 
gjenvinning i Syklus, kan fortelle at det 
nå er inngått ny avtale med så godt 
som alle kommuner og interkommunale 
selskaper om levering av innsamlet 
glass- og metallemballasje. Foruten at 
den nye avtalen innebærer en solid 
økning av prisen pr tonn innføres det 
også en kilometerbasert transport- 
godtgjørelse som i realiteten medfører 
at alle får samme betaling for glasset 
uansett hvor i landet det er samlet 
inn. – Til sammen betyr dette nesten en 
fordobling av vår godtgjørelse til innsam-
lerne, forteller Smith.

I tillegg til dette har Syklus også 
kommet kommunene i møte når det 
gjelder avkorting på grunn av uved-
kommende fraksjoner i lassene og/eller 
uønsket nedknusing.      
– Vi skrudde kanskje litt for hardt til, det 
er ikke meningen at avkortingen skal 
være en straffereaksjon, sier kvalitets-
sikringsleder Svend Aage Larsen.   
– I den nye kvalitetsveilederen gjen-
speiler avkortingen den reduksjon  
vi får i gjenvinningsandelen og det  
økte tidsforbruket vi har ved anlegget. 
Hvert eneste glasskår må identifi-
seres optisk i vårt anlegg og for sterk 

  nedknusing fører til at tempoet må 
settes ned. For å møte økt innsamlings-
mengde og stadig strengere kvalitets-
krav fra våre kunder har vi økt beman-
ningen ved anlegget og kjører nå på tre 
skift for å ta unna mengden innsamlet 
emballasje, sier Larsen. 

Kvalitetssikringsleder Svend 
Aage Larsen garanterer at 
hvert eneste tonn med glass- 
og metallemballasje som kom-
mer inn til anlegget på Onsøy 
går til materialgjenvinning. 

Økt pris, transportgodtgjørelse  
og redusert avkorting

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


