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Viktig melding til 
politikerne
Solid overskygget av innspurten i den amerikanske presidentvalgkampen la 
det såkalte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fram sin utredning 
fredag 28. oktober. Dette utvalget besto som tidligere omtalt av bare to 
personer, finansmannen Idar Kreutzer og den danske politikeren Connie 
Hedegaard. Hun var miljøvernminister i Anders Fogh Rasmussens regjering 
og representerte Det Konservative Folkeparti, Høyres søsterparti i Danmark. 
Det var med andre ord et utvalg helt uten innslag av venstreorienterte 
akademikere som overleverte sine anbefalinger til statsminister Erna Solberg 
og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ikke minst derfor er det vel verdt å 
merke seg utvalgets klare presisering av 
hvilken sentral rolle politikerne og offentlig 
sektor må spille, dersom det grønne skiftet 
virkelig skal realiseres og bli noe annet 
enn et ordskifte (se side 6-7). Både under 
overleveringen og senere har utvalgsleder 
Idar Kreutzer understreket at politikerne 
må peke ut en retning og være med på å 
stimulere etterspørselen etter fornybare 
produkter og grønn teknologi. – Regulering, krav og insentiver må til, vi når 
ikke målene med næringsnøytralitet, sa han på Zero-konferansen nylig.

For aktørene i avfallsbransjen er det for så vidt ingen nyhet at politikk 
og reguleringer virker. Om markedet hadde fått styre alene ville de fleste 
avfallsfraksjoner fortsatt havnet « i et høl i skauen», som stadig er billigste 
løsning. Vi er av mange gode grunner heldigvis langt forbi det stadiet. Men 
det er altså fortsatt et godt stykke igjen til de fornybare ressursene virkelig 
utkonkurrerer de fossile og klimagassutslippene her i landet begynner å gå 
ned. Krangelen om neste års statsbudsjett – som i skrivende stund synes helt 
fastlåst – viser også at politikerne knapt nok er enige om målet og slett ikke 
om midlene. 

Men regjeringen har i hvert fall fått en klar melding fra utvalget den selv 
nedsatte for halvannet år siden: De såkalt sirkulære forretningsmodellene 
vil ikke oppstå av seg selv, uten målbevisst bruk av alle verktøyene i kassa. 
Blant disse er lovreguleringer i form av forbud eller påbud og økonomiske 
insentiver. Det må henges fram gulrøtter for å stimulere til miljøriktig adferd 
og pisken må brukes for å redusere den uønskede. Det gjenstår å se hvor 
langt og raskt denne og kommende regjeringer vil gå i en slik retning. Men 
uvitenhet om hvorvidt det er nødvendig bør ikke lenger kunne brukes som 
unnskyldning.
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Om markedet 
hadde fått styre 
alene ville de fleste 
avfallsfraksjoner 
fortsatt havnet 
«i et høl i skauen»….

INNHOLD
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NYHETER

– Europa må først enes om en metode for 
beregning av gjenvinningsandelen. Derfor 
må innføringen av nye mål utsettes i tre 
år, mener tyske EU-ministere. Et av målene 
i sirkulærpakka er som kjent at 65% av 
husholdningsavfallet skal materi-
algjenvinnes innen 2030. – Det er 
usikkert hvilke gjenvinningsandeler 
som kan oppnås i medlemslandene 
med de beregningsmetoder som 
nå diskuteres, skriver Tyskland i en 
høringsuttalelse til EU-kommisjonen. 

Ifølge Avfall Sveriges tidsskrift 
Avfall och Miljö mener informerte 
kilder å vite at Tyskland vil utsette 
målene «for å redde sitt eget skinn», 
ettersom deres høye gjenvinnings-
andeler i dag kommer til å reduseres 
kraftig når man i stedet for å måle 
innsamlet mengde skal gå over til å 
måle faktisk gjenvunnet materiale. 
Og det er en risiko for at land som 

har vanskelig for å oppfylle gjenvinnings-
kravene eller deponiforbudet vil velge å følge 
Tysklands linje. I så fall kan behandlingen av 
hele sirkulærpakka – der gjenvinningsmålene 
utgjør en viktig del – forsinkes.

Sveriges miljöminister Karolina Skog har 
ingen sans for tyskernes bekymringer:    
– Om vi utsetter kravene til økt gjenvinning 
er det fare for at arbeidet mister mye av det 
momentum som jeg ser finnes akkurat nå. 

Jeg har problemer med å forstå 
hvorfor enkelte medlemsland 
ikke ser de positive effektene 
som ambisiøse mål for gjen-
vinning gir. Avfall er en ressurs 
og økt gjenvinning gir både 
miljøeffekt og nye forretnings-
muligheter, sier hun til Avfall  
och Miljö.

J.B.

– Mange årsaker

Tyskerne vil bremse gjenvinningsmålene

Tyskerne mener beregningsmetodene 
må avklares før de ambisiøse 
gjenvinningsmål som EU-kommisjonen 
har foreslått kan vedtas.

En flom av klager på manglende tømming, 
negative avisoppslag, krav om flere biler 
og dagmulkter har vært hverdagen for 
Johnny Enger etter at Veireno overtok 
avfallsinnsamlingen i Oslo 3. oktober. Men 
etter åtte uker er situasjonen i ferd med å 
normalisere seg og klagefrekvensen er nede 
på 1/10 av hva den var de første ukene.

– Restavfallsinnsamlingen er nå i god 
gjenge, men vi har fortsatt et etterslep på 
papir. Siden dette bare skal hentes hver 4. 
uke tar det litt lenger tid å komme på tur. 
Men her er vår innkjøringsperiode definert til 
ut året, sier Enger. 

– Undervurderte dere oppgaven og regnet 
helt feil?

– Nei, men vi har opplevd litt ulike 
problemer som til sammen har slått uheldig 
ut. Og oppgaven var jo stor, innsamlingen 
hos 12% av landets befolkning ble lagt om 
samtidig. Og overgangen til å kjøre to skift 

førte til at alle de 409 rutene var nye. Ingen 
har tidligere gjort noe tilsvarende, og jeg 
skjønner nå hvorfor. Noen områder, som 
Holmenkollen og Nordstand-Bekkelaget har 
såpass mange trange og bratte veier at vi 
har blitt nødt til å legge om rutene og bruke 
mindre biler. Vi har også hatt lag som ikke 
har fungert optimalt og en del uforutsette 
tekniske problemer, f.eks. har to helt nye biler 
skjært seg. Vi hadde også lagt opp til en 
del doble ruter, med rundt 800 tømminger, 
der et nytt skift skulle overta kl 14. Men 
vi må innse at dette opplegget ikke gir det 
rette insitamentet til det første skiftet og vi 
splitter nå opp disse rutene, slik at hvert skift 
har et definert antall tømminger.

– Dere kan umulig tjene penger på dette 
anbudet i 2016?

– Nei, det er riktig, de siste ukene har 
vært en likviditetsøvelse. Men om vi 
fordeler oppstartskostnadene på hele 

kontraktsperioden er de ikke avskrekkende. 
Og nå fokuserer vi på det positive, 
nesten ingen av renovatørene har sluttet, 
produksjonen er slik den skal være og det 
etterslepet som fortsatt finnes skal vi raskt 
hente inn.

Jonny Enger, direktør i VT-Gruppen, ser lysere på 
tilværelsen etter et par tøffe måneder.

Etter åtte uker må Jonny Enger, direktør i VT Gruppen der Veireno 
er en del, konstatere at oppstarten med avfallsinnsamling i hele 
Oslo har vært en krevende øvelse.

Av Johs. Bjørndal

Tyskland vil utsette innføringen av de tøffe målene for gjenvinning som EU-kommisjonen har 
foreslått i sin såkalte sirkulærpakke. Dette kan føre til at hele pakken forsinkes.
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•  Plassbesparende sorteringsanlegg
gir rene og ryddige omgivelser

•  Iøynefallende, moderne design

•  Støysvak

•  Mindre sjenerende lukt

•  Problemløs tømming

•  Kostnadsbesparende

•  Finnes i tre ulike størrelser

Tlf. 74 28 17 65 • firmapost@namdalressurs.no • www.namdalressurs.no

Morgendagens 
avfallssystem

ligger under bakken
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AVFALLSPOLITIKK

Det sa Connie Hedegaard og Idar Kreutzer   
i miniutvalget for Grønn konkurransekraft ved 
overrekkelsen av rapporten til statsminister 
Erna Solberg og Klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen i slutten av oktober. 

VEGKART FRA 11 SEKTORER
Kreutzer og Hedegaard fikk mandatet for 
halvannet år siden og har i løpet av denne 
tiden utfordret hele Norge til å komme med 
innspill på hva de kan gjøre for å bli en del 
av klimaløsningen. Målet er 40% reduksjon 
i CO2-utslippene innen 2030 og å bli et 
lavutslippssamfunnet i 2050. 11 sektorer har 
svart med «veikart», avfall- og gjenvinnings-
bransjen overrakte som tidligere omtalt sitt 
på årets avfallskonferanse i Tromsø.  
– Vi er gledelig overrasket over viljen og 
engasjementet de ulike sektorene viser 
ved å komme med konkrete tiltak, ikke bare 
for hva myndighetene kan gjøre, men også 
hva de selv kan bidra med for å bli en del 
av løsningen. I sektorer der det bare for få 
år siden var en sterk motsetning mellom 
økonomi og klimautslippsmål, er det nå 
en helt annen vilje til handling. Et godt 
eksempel er prosess industrien som spilte inn 
et veikart med nullutslippsmål innen 2045, 
der det vises en tydelig ambisjon, ansvar og 
premisser. Dette er et meget godt grunnlag 
for at myndigheter og næring kan disku-
tere en offensiv industripolitikk i Norge, sa 
Kreutzer. 

TI PRINSIPPER FOR POLITIKKEN
Utvalget har utarbeidet ti prinsipper for 
politikk utforming, dersom klima og utvikling 
av grønn konkurransekraft skal inn i økonom-
iske og politiske disposisjoner. – Blir politik-
erne enige om å legge disse prinsippene til 
grunn, får investorer og næringsliv forutsig-
bar het og tillit til den politiske retningen som 

er satt. Derfor er det viktig at regjeringen og 
Stortinget blir enige om disse prinsippene, 
poengterte Hedegaard. (Se faktaboks).

PÅ TVERS AV SEKTORENE
Utvalget konkluderte også med at det må 
jobbes mer tverrgående. – De ti prinsippene 
har til formål å stimulere konkurransekraften 
i næringslivet generelt og omstillingsdyk-
tigheten i hele samfunnet, og går derfor på 
tvers av de tradisjonelle sektorgrensene. 
Slik må det være fordi mange nye løsninger, 
selskaper og forretningsmodeller som bygger 
ny grønn verdiskapning ikke har en naturlig 
tilhørighet i de tradisjonelle sektorene,  
– men nettopp er tverrgående. Derfor må de 
politiske rammene og virkemidlene også være 
det, økt samarbeid på tvers av sektorene er 
nødvendig, sa Kreutzer.

STATENS UTVIDETE ROLLE
Utvalget mener også staten må bli seg mer 
bevisst sine roller. – Mange tenker på staten 
som en tilrettelegger på en arena der de 
andre er spillerne. Men i vårt arbeid har det 
vokst frem en dyp erkjennelse av at det 
offentlige selv spiller flere roller  i omstil    lingen 
til det grønne skiftet. Staten legger rammer 
og incentiver, men er også risikoavlaster 
gjennom virkemiddelapparatet og marked-
saktør. Samlede offentlig innkjøp ligger på 
460 milliarder kroner årlig. Mange vil si at 
innkjøpsprosessene i dag bare fremmer 
gårdagens teknologi, skal vi forsere ut vik-
lingen må offentlige innkjøp stille «grønne» 

funksjonskrav som bidrar til å skape et 
marked, sa Kreutzer.  – Erfaringer fra andre 
land viser at et godt samspill mellom offentlig 
og privat sektor, der man tar risiko, prøver ut 
nytt, fortsetter med det som fungerer og 
kutter ut det som ikke gjør det, gir en dyna-
mikk mellom sektorene som alle tjener på. 

SUMMEN AV TUSENVIS 
AV BESLUTNINGER
Utvalget mener det er lett å få inntrykk av 
at klimamålene kan nås med noen store 
politiske grep. Men de tror heller løsningen 
ligger i tusenvis av beslutninger som fattes 
i bedrifter, av privatpersoner, byråkrater og 
politikere – kort sagt overalt. 

– Næringslivet må sikre verdiskapning og 
sysselsetting og samtidig bidra til at vi når 
klimamålene. Rammene for konkurransekraft 
må utformes gjennom en kombinasjon av 
krav og stimulans. Regulering for ønsket 
atferd blir veldig viktig og vi har tradisjon for 
stimulans av tilbudssiden i Norge. Det bidrar 
til nye tekniske løsninger og produkter, men 
treffer man ikke markedet har det ingen 
effekt. Derfor er det også viktig med virke-
midler som stimulerer nettopp etterspørsel 
og marked. Det er ikke å etablere permanent 

– Politikerne må sørge for retning 
og tempo
– Regjeringen må peke ut 
ønsket retning og sørge 
for tempo for at vi skal nå 
klimamålene og samtidig sikre 
fremtidige arbeidsplasser 
og langsiktig verdiskapning. 
Og statsministeren må være 
fanebærer.

Av Line Venn

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer overrakte sin rapport med utvalgets anbefalinger i slutten av oktober. 
Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen tok imot.

 “
…skal vi forsere utviklingen 
må offentlige innkjøp stille 
«grønne» funksjonskrav…
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støtte, men subsidiere i en nødvendig skala 
for å lykkes, sa Kreutzer.

STORTINGSMELDINGEN 
MÅ SETTE KLARE MÅL
Avfalls- og gjenvinningsbransjen omtales 
under tverrgående anbefalinger i rapporten 
Grønn konkurransekraft. Utvalget tar 
utgangs punkt i anbefalingene  i Vei     kart 
for en sirkulær økonomi, der bransjen 
har bedt myndighetene stille krav, legge 
tydelige rammevilkår for aktørene og 
sette mål for avfallsreduksjon, gjenbruk og 
materialgjenvinning, samt benytte offentlige 
anskaffelser for å oppnå rask endring. 

Utvalget konkluderer i rapporten med 
å anbefale politikerne å sette slike klare 
mål i Stortingsmeldingen om avfall og 
sirkulær økonomi som ventes til våren. Det 
anbefales også fra utvalget at levetid og 
resirkulerbarhet skal vektlegges spesielt ved 
offentlige innkjøp. 

SIRKULÆRE 
FORRETNINGS MODELLER
I rapporten pekes det på hvordan det i første 
omgang blir avfallssektoren som berøres 
i overgangen fra en lineær til en sirkulær 
økonomi, men at dette etter hvert må 
integreres i alle sektorer gjennom såkalte 

sirkulære forretningsmodeller, altså tenke 
ombruk, reparasjon og materialgjenvinning 
som forretningsområde. Lønnsomheten i mer 
effektiv ressursbruk vil da drive utviklingen, 
hevdes det. 

Som eksempler på sirkulære forretnings-
modeller fra vår bransje er nevnt pante- og 
retursystemet for drikkevareemballasje, bruk 
av returpapir i produksjon av nytt og gjenbruk 
av glass til isolasjon og plast til møbler.  
I tillegg pekes det blant annet på hvordan 
 digitale hjelpemidler som både formidler 
brukte gjenstander og opererer som utleie-
fora, får stadig større betydning.

STANDARDER OG MERKING
Utvalget anerkjenner også det bransjen har 
gjort og gjør for å industrialisere material-
gjenvinningsprosesser og etablere seg som 
global leverandør av resirkulerte råvarer.  
I det videre arbeidet med å gå over til 
sirkulær økonomi mener utvalget internasjo-
nale  standarder og merking blir viktig. I den 
forbindelse pekes det på hvordan sporing og 
informasjon kan bli en flaskehals, særlig  
i et internasjonalt marked, der andre land kan 
ha mindre åpenhet og andre standarder enn 
Norge. Utvalget mener det blir spesielt viktig 
å hindre at miljøgifter får en ny runde  
i kretsløpet. 

Ekokem Norway AS 
for sirkulær økonomi i Norden
 
•	 Vi	tilbyr	bærekraftige	nedstrøms	løsninger	for	 

behandling	av	avfall	og	materialer

•	 Våre	anlegg	i	Sverige,	Finland	og	Danmark	er	 
fremtredende	på	siste	og	beste	behandlingsteknologi

•	 Tett	samarbeid	med	miljømyndigheter	i	landene	 
skaper	trygge	og	miljøvennlige	løsninger	for	våre	 
kunder

•	 Ekokem	inngår	i	Fortum-konsernet

www.ekokem.com
Tel:	+47	90601224,	+47	97073861

– Politikerne må sørge for retning 
og tempo

1. Forurenser skal betale. 

2. Utslipp og andre eksternaliteter skal 
prises. 

3. Det vi vil ha mindre av, skal skattes 
mer. Det vi vil ha mer av, skal skattes 
mindre. 

4. Det skal legges til rette for at 
forbrukere kan foreta informerte 
beslutninger. 

5. Offentlige anskaffelser skal være 
grønne. 

6. Planlegging og investeringer skal 
ta utgangspunkt i målet om å bli et 
 lavutslippssamfunn i 2050. 

7. Livssyklusperspektivet skal legges til 
grunn for offentlige investeringer og 
anskaffelser.

8. Nye lovforslag skal inkludere en 
vurdering av CO2 -effekter der det er 
relevant. 

9. Grønn konkurransekraft skal bygges 
på velfungerende markeder. 

10. Det skal rapporteres på det vi vil 
oppnå og det vi vil unngå.

TI PRINSIPPER FOR 
POLITIKKUTFORMING:

7|                            | nr 6 | 2016 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Og for de nærmeste tre årene har Avfall 
Norge satt seg følgende hovedmål:  
• Være avfalls- og gjenvinningsbransjens 

faglige drivkraft og sentrum. 
• Arbeide for gode rammevilkår og fremme 

medlemmenes interesser. 
• Være en samlende bransjeorganisasjon 

med fornøyde medlemmer. 

Det første målet skal nås ved å arbeide for 
økt FoU-innsats og satsing på å frambringe 
faktakunnskap. Blant annet skal Avfall 
Norge legge fram en årlig bransjeanalyse 
og første utgave av denne ble presentert 
på høstmøtet. Det skal også satses på 
kompetanseutvikling på alle nivåer og på 
faggrupper og -nettverk.

Rammevilkårene skal bedres gjennom 
et tettere samarbeid mellom private og 
offentlige aktører, det skal også arbeides 
mer aktivt for å fremme etterspørselen av 
råvarer, drivstoff og energi som bransjen selv 
produserer. Som tidligere vil Avfall Norge 
gjerne være bindeleddet mellom bransjen 
og de politiske beslutningstakerne og ha en 
offensiv kommunikasjonsstrategi. 

For å bli en samlende bransjeorganisasjon 
med fornøyde medlemmer vil Avfall Norge 
blant annet øke innsatsen for å rekruttere 
private medlemmer. Informasjonsflyten 
skal bedres gjennom etablering av en felles 
IT-plattform og Avfall Norge skal arbeide for 
en bransjekultur som fremmer nytenkning 
og næringsutvikling, heter det. 

STUSSELIG OMDØMME
– Vi har følt et behov for å 
prioritere tydeligere, sette 
noen hovedmål og ikke bare 
være summen av alle bransjens 
enkeltaktiviteter, sier direktør 
Nancy Strand til Kretsløpet. På 
Høstmøtet refererte hun fra en såkalt 
interessentanalyse, der det framgikk at 
avfallsbransjen ikke blir oppfattet som en 
verdiskapende og innovativ næring, men 

som søppelhåndterere i tradisjonell forstand. 
Her framkom det også at bransjen blir 
oppfattet som fragmentert, med kommunale 
og private interesser om hverandre og med 
store kontraster og mangel på tydelige 
talspersoner. – Med andre ord nok å ta tak i, 
sier Nancy Strand.

ARK MED MENING
Høstmøtet brukte også tid til å arbeide 
fram nye policydokumenter for Avfall 
Norge, til erstatning for det 40 sider lange 
posisjonsnotatet ”Avfall Norge mener” 
fra juni 2011. – Nå satser vi på kortere 
dokumenter innen ulike temaer, mer av typen 
faktaark. Foreløpig har vi produsert syv slike, 
som medlemmene fikk anledning til å gi 
tilbakemelding på høstmøtet, forteller Nancy 
Strand.

Disse omhandler energigjenvinning, 
materialgjenvinning, farlig avfall, deponering, 
biologisk behandling, innsamling og 
produsentansvar. – Men vi fikk også 
tilbakemelding om at vi burde ha med flere 
temaer, som avfallsforebygging og marin 
forsøpling. Hensikten med å stykke det 
opp er å gjøre det lettere å fornye disse 
notatene, forhåpentligvis vil de også være 
enklere å forholde seg til for folk uten så mye 
forhåndskunnskap om bransjen. Vi satser på 
at hele dette materialet skal kunne vedtas på 
vårens generalforsamling i Kristiansand, sier 
Nancy Strand. 

Avfall Norge med ny strategiplan
Avfall Norge har nylig arrangert 
sitt høstmøte, mer enn 100 
medlemmer fant veien til 
Bergen. Her ble det blant annet 
vedtatt en ny strategiplan for 
2017-19. Den inneholder tre 
strategiske hovedmål.

Av Johs. Bjørndal

UTSTILLERLISTEAVFALLSPOLITIKK

         Avfall Norge har så langt produsert disse ennå                                                                     
    ikke vedtatte dokumentene, som klargjør organisasjonens 
syn på ulike temaer.

 “
…bransjen blir oppfattet som 
fragmentert, med  store 
kontraster og mangel på 
tydelige talspersoner.

Direktør Nancy Strand mener samfunnet og rammebetingelsene endrer seg raskt, Avfall Norge og hele bransjen 
har dermed stort behov for nytenkning.
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God Jul
Godt Nyttår

EnviroPac

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering 
med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

www.enviropac.no A part of San Sac Group

Vi takker våre kunder og  

forretningsforbindelser for godt 

samarbeid i året som har gått, 

og ønsker alle en riktig 

God jul & 

et Godt nytt år!
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Emballasjegjenvinner – 
og byggevareprodusent
Vårt eldste materialselskap Norsk Glassgjenvinning – som nå endrer navn til Syklus Glass – har 
nylig rundet 25 år. De seks siste av disse har selskapet vært ledet av Kjell Håkon Helgesen (58), 
som med sin industribakgrunn har måttet sette seg inn i gjenvinningsbransjens finesser.

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Helgesens dialekt røper oppvekst i nord, 
faktisk så langt nord det er mulig å komme 
her i landet. – Jeg er oppvokst i Honningsvåg 
og min første innsats i arbeidslivet var å være 
med på byggingen av flyplassen der, for 
Veidekke, erindrer han. Dette kan ikke virket 
helt avskrekkende, for etterpå ble det studier 
innen bygg og anlegg i Trondheim for unge 
Helgesen. 

Som ferdig sivilingeniør ble det noen år i 
konsulentbransjen, hos Noteby, før Helgesen 
foretok et ganske markant skifte og begynte 
som salgssjef i Norsk Leca. Her ble han i 
ulike roller innen salg og produksjon og med 
forskjellige eiere i mer enn 20 år. De siste 
årene var Leca en del av det verdensomspen-
nende byggevarekonsernet Saint-Gobain. 
Helgesen hadde ansvaret for koordinering 
av Leca-virksomheten i Europa med kontor-
sted Paris. – Jeg flyttet aldri ned, men det ble 
enormt mye reising, sier han. I dag har han 
kontor på Hasle i Oslo, der Vinmonopolets 
gamle hovedkontor er i ferd med å vike til 
fordel for rask og intensiv boligbygging.  
– Vi skal nok flytte, men jeg vet ikke når, sier 
han. 

– Hva har overrasket deg mest med 
 gjenvinningsbransjen?

– Syklus er som du vet både materialsel-
skap og produsent, vi har to fabrikker som 
lager Glasopor skumglass. Her visste jeg 
godt hva jeg gikk til, men kompleksiteten på 
gjenvinningsbiten ga meg en bratt lærekurve. 
Driften av et avansert gjenvinningsanlegg, 
kombinert med kontakten mot myndigheter, 
avfallsbesittere og resten av bransjen vil 
jeg karakterisere som en meget interessant 
utfordring.

– Hvorfor skal vi egentlig legge så mye 
arbeid i år materialgjenvinne glass, de 
jomfruelige råvarene sand og aske er vel ikke 
akkurat knapphetsressurser?

– Nei, det kan du si. Men etterspørselen 
etter returglass i Europa er økende, materi-
algjenvinning av knust glass til nytt krever 
mindre energi og gir lavere CO2-utslipp enn 
bruk av jomfruelige råvarer. Stadig flere ser 
også de markedsmessige fordelene ved 
å bruke gjenvunne materialer i sin embal-
lasje. I tillegg kan glass, i likhet med metall, 
men i motsetning til f.eks. fiberemballasje, 
gjenvinnes uendelig mange ganger uten at 
materialkvaliteten forringes. Det er dessuten 
sterkt ønskelig å få glasset ut av restavfalls-
strømmen, ingen forbrenningsanlegg vil ha 
glass inn i anlegget sitt og utsortering til 
deponering ville vært meningsløst. Dessuten 
ser den totale bruken faktisk ut til å øke, 
glass er emballasje av høy kvalitet som for 
eksempel kan bidra til å redusere matsvinnet. 

Norsk Glassgjenvinning bygde gjenvin-
ningsanlegget på Onsøy ved Fredrikstad 
temmelig umiddelbart etter at selskapet var 
etablert. Og siden har selskapet altså også 
etablert videreforedling av det behandlede 
glasset.

– Det er vel ikke nødvendig at et material-
selskap skal gjøre alt selv?

– Etableringen av gjenvinningsanlegget på 
Onsøy var en meget god beslutning. Dersom 
vi skal få til 100% materialgjenvinning må vi 
ha kontroll på sortering og behandling, det er 
svært viktig for gjenvinningens omdømme at 
alt blir gjort skikkelig. Ganske mye av det vi 
samler inn holder ikke såkalt eksport kvali tet, 
blant annet fordi det er altfor nedknust. 
Glass som eksporteres til produksjon av nytt 
glass må nemlig fargesepareres og dette 
er umulig om bitene blir for små. Men til 
Glasopor kan alt brukes og vi opprettholder 
100% gjenvinning. Markedet har dessuten 
respondert positivt på dette produktet. Vi har 
nettopp etablert en ny fabrikk i Fredrikstad, 
15 industriarbeidsplasser basert på norsk 
gjenvunnet råvare. En stadig større andel av 

det vi samler inn gjenvinnes i Norge. Stålet 
går til Mo i Rana, snart går aluminiumen til 
en ny smelteovn som Metallco er i ferd med 
å etablere på Eina, og rundt halvparten av 
glasset blir til Glasopor på fabrikkene i Skjåk 
og Fredrikstad. Det er en historie vi faktisk er 
ganske stolte over å fortelle og som vi håper 
og tror motiverer folk til å sortere.  Men for å 
holde ting fra hverandre og ha ryddige linjer 
etablerer vi nå en ny selskapsstruktur med 
klarere skiller mellom innsamling, gjenvinning 
og produksjon (se baksiden av bladet). 

– Det går nå mot at produsentansvaret for 
emballasje blir nedfelt i en egen forskrift. 

Er det bra?
– Det er egentlig våre eiere (glassbrukere 

og -produsenter) som må mene noe om det. 
Vår oppgave er å gjøre en best mulig jobb 
med de rammebetingelsene vi har. Men det 
som foreløpig er lagt fram – med vekt på å 
fremme materialgjenvinning – ser positivt ut. 

– Som hos andre materialselskaper 
finansieres mye av gilde med vederlag på ny 
emballasje. Eierne er vel opptatt av å holde 
dette lavt?

– Naturligvis er de det og vi anstrenger 
oss kontinuerlig for å holde det så lavt som 
mulig. For glass har det vært stabilt i flere år, 
mens vi har hatt en viss økning for metall. 
Vederlaget utgjør anslagsvis ¾ av den årlige 
omsetningen, resten er salg av resirkulert 
glass og metall.

En stor del av det Syklus samler inn og 
gjenvinner er drikkevareemballasje, som altså 
er avgiftsbelagt og omfattet av en egen 
forskrift.  Og overraskende nok er bruken av 
glass til dette formålet økende, slik at årets 
innsamling tegner til å bli rekordstor, rundt 
90 000 tonn glass- og metallemballasje til 
sammen, hvorav mer enn 80 000 tonn er 
glass.

– Ombruksemballasje for drikkevarer 
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er på vei ut, noe som har økt bruken av 
engangsemballasje også av glass. De mange 
mikrobryggeriene som har vokst fram vil 
også gjerne bruke glass. Disse omfattes 
ikke av panteordningene og havner i vårt 
system. Vi har hatt en utrolig økning de siste 
to årene, men dette skyldes også at stadig 
flere kommuner tilbyr innbyggerne henteord-
ninger for glass og metallemballasje. Det er 
en utvikling vi absolutt ønsker velkommen. 
Jeg har stor tro på kildesortering, det er ikke 
riktig løsning å putte alt mulig inn i samme 
åpning og tro at man får mye verdifullt ut. 
Jeg blir derfor glad når de nye sentralsorter-
ingsanleggene som nå kommer omtales som 
ettersorteringsanlegg, sier Helgesen. 

– Og det ser også ut til  at krangelen med 
kommunene om hva som er full kostnadsdek-
ning for å samle inn glass og metall er over?

– Den blir vi sikkert aldri helt ferdig med. 
Men vi økte vår betaling i fjor og innførte 
transportstøtte etter tøffe forhandlinger. Jeg 
opplever at både vi og kommunene er sånn 
passe fornøyde med resultatet og da har 
man vel truffet noenlunde. Men det kommer 
sikkert nye nappetak. 

– En annen evig disku-
sjon dreier seg om hvilke 
retu r andelen man faktisk 
oppnår på disse fraksjonene. 
Det burde vel ikke være så 
vanskelig å finne ut av det?

– Nei, mye av denne 
diskusjonen har jo dreid seg 
om hvor mye privatimporten 
utgjør. Og en rapport vi fikk 
laget for et par år siden 
konkluderte med at det 

dreide seg om rundt 7000 tonn. Vi har solid 
dokumentasjon på hva som sendes ut på 
markedet og hva vi samler inn, og rapporterer 
dette til Miljødirektoratet hvert år. Det danner 
grunnlag for beregning av gjenvinningsan-
delen, som for glass har ligget rundt 90% 
de siste årene. Jeg opplever ikke dette som 
spesielt problematisk. 

– Det er ikke lett for folk å forstå at det 
bare er emballasje som skal gjenvinnes. Hva 
med andre former for glass?

– Det finnes jo et eget innsamlingssystem 
for plangass gjennom selskapet Glassretur. Vi 
har så langt valgt å ikke prioritere dette, men 
vi har god kompetanse på området og kunne 
gjort en jobb her.

– De innsamlede mengdene øker raskt, blir 
det aldri nok glass?

– Vår jobb er å samle inn og gjenvinne så 
mye som mulig av den glass- og metallembal-
lasjen som sendes ut på markedet. Metallet 
har positiv verdi og et enormt marked, og det 
er som sagt økende etterspørsel også etter 
eksportglass. Og når det gjelder Glasopor 
skumglass som vi produserer av resten, 
er etterspørselen firedoblet på kort tid. 

Flaskehalsen er behandlings-
anlegget på Onsøy, der vi nå 
har  begynt med nattskift.  
Selv om dette anlegget er 
ombygd og oppgradert flere 
ganger er ikke kapasiteten 
ubegrenset. Vi har så smått 
begynt å vurdere bygging av 
et nytt, dette anlegget er jo 
som oss 25 år gammelt. 

Kjell Håkon Helgesens 
forgjenger Lasse Sunde var 

en markant person i bransjen og en stridbar 
herre som ikke lot noen anledning gå fra seg 
til en frisk krangel med daværende SFT. 

– Du har valgt en annen tilnærming?
– Jeg har i grunnen ikke valgt noe annet 

enn å være meg selv. Lasse Sunde gjorde en 
fantastisk jobb og la et solid grunnlag, Norsk 
Glassgjenvinning var definitivt hans baby. Jeg 
er en annen type og prøver å løse oppgaven 
på min måte. 

Kjell Håkon Helgesen er leder for en 
virksomhet som i dag teller 55 ansatte, de 
aller fleste av disse driver industrivirksomhet, 
enten på gjenvinningsanlegget eller ved 
Glasopor-fabrikkene. Han er svært opptatt 
av HMS-arbeidet og kan skilte med alle 
tenkelige sertifikater som viser at dette er 
ivaretatt. Han påberoper seg også et genuint 
miljøengasjement. – På fabrikken i Skjåk har 
vi nå byttet fra gass til el på smelteovnene. 
Tankbiler med propan er byttet ut med 
«stuttreist» strøm fra Skjåk Energi, forteller 
Helgesen fornøyd.

I motsetning til de fleste andre som får 
spørsmålet om hva de driver med på fritida, 
prøver ikke Kjell Håkon Helgesen å skryte på 
seg store mengder trening eller friluftsliv. 
 – Jeg liker godt å lese og reiser også litt, nå 
når jeg slipper det i jobben, sier han. Helgesen 
har de siste 25 årene bodd i en enebolig på 
Karlsrud i Oslo. Han har to barn, en gutt på 25 
og en jente på 22 år, som begge har flyttet 
hjemmefra og studerer i henholdsvis Bergen 
og Oslo. – Men i sommer var vi alle sammen 
og besøkte mine barndoms trakter i Finn-
mark, sier han fornøyd.“

…det er ikke riktig 
løsning å putte 
alt mulig inn i 
 samme åpning og 
tro at man får mye 
 verdifullt ut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scaleit er Norges ledende leverandør av programvare for 
bilvektsystemer.   Vårt vektsystem Scaleit Pro utvides nå med en ny 
modul for elektronisk deklarasjon og innrapportering av Farlig Avfall   
 
Modulen inneholder alle relevante rapporter og statistikker og 
oppfyller alle de nye krav som stilles til deklarering av Farlig Avfall  
 
Scaleit er Norges største leverandør av vekter og veiesystemer til  
miljøsektoren. Vi leverer komplette løsninger med mobilt vektkontor,  
brovekter, containervekter, programvare, betalingsterminaler, kamera,  
bommer etc, og har vektbransjens beste support- og serviceapparat. 
 
   
 
   
 
 

Tlf: 64 83 67 50      
admin@scaleit.no 

www.scaleit.no 
 

Scaleit vektsystem med ny modul 
for deklarering av Farlig Avfall 
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Naturen er fantastisk.
La oss ta godt vare på den

Hos RGS 90 arbeider vi for å rense og bruke naturens ressurser på nytt. Siden 1989 har vi renset 
over 3 000 000 tonn spillvann fra industrien, bl.a. for offshoreindustrien. Nå er kapasiteten til 
det biologiske renseanlegget vårt doblet, og vi står klar til å motta din bedrifts spillvann ved vårt 
tankanlegg på Mongstad. 

Prøv oss – få et tilbud
Vi behandler spillvann fra alle bransjer i industrien, og før mottak sørger vi for å få en 
behandlingsgodkjennelse fra myndighetene. Vi har over 25 års erfaring, og vi ordner 
selvfølgelig også e-deklarasjon for dere.

Ring oss på 95 19 28 22 og få et uforpliktende tilbud.

www.rgs90.dk/no/

Vi har doblet kapasiteten på vårt biologiske renseanlegg

RENSING AV JORD OG VANN. 
GJENVINNING AV BYGGAVFALL.

28544_RGS_Ann_Norge_180x263.indd   1 25/11/2016   12.29



VÅTORGANISK

Det kommunale foretaket Bergen Vann 
la i mai 2014 transport av slam fra fire 
kloakkrenseanlegg ut på anbud. Johnny 
Birkeland Transport AS fra Gulen og Lindum 
as meldte seg begge som prekvalifiserte for 
jobben. Men i den videre prosessen opptrådte 
ikke de to som konkurrenter, i stedet la de 
inn et felles anbud. – Prisene var høyere 
enn før. Og samarbeidet mellom disse to 
resulterte i at de fikk et privat monopol. 
Vi opplevde situasjonen som ubehagelig, 
sier direktør Jarl-Helmer Svanberg i Bergen 
Vann til Bergens Tidende. Tilbudet ble 
dermed avvist av Bergen Vann, som også 
tok kontakt med Konkurransetilsynet. Her 
ble saken etterforsket og tilsynet har ilagt 
de to selskapene klekkelige bøter. Johnny 
Birkeland Transport AS har fått 2,6 millioner, 
mens Lindum AS må betale 3,9 millioner, 
for å ha samarbeidet ulovlig om tilbudet på 
slamtransporten.
 
– ALVORLIG LOVBRUDD
Saken er spesiell, siden samarbeidet 

her skjedde helt åpent. – Selskapenes 
handlemåte fører likevel til at de fjerner 
konkurransemuligheten i en situasjon der de 
kunne ha konkurrert om disse kontraktene. 
Vår konklusjon er at selskapene forsto at 
de ved å levere inn et felles anbud merkbart 
reduserte konkurransen på en slik måte at 
det var lovstridig, sier avdelingsdirektør Ingrid 
K. Gullaksen i Konkurransetilsynet til Bergens 
Tidende. Hun legger til at dette er noe av 
de mest alvorlige lovbruddene som gjøres i 
forhold til konkurransebestemmelsene.   

– Det er lett å se at mangelen på konkur-
ranse generelt vil føre til høyere priser. Det vil 
kunne gå ut over forbrukerne i form av dyrere 
kommunale tjenester, sier hun.
 
– UNDRENDE
Direktør Pål Smits i Lindum AS stiller seg 
undrende til Konkurransetilsynets vurder-
inger og den strenge reaksjonen. Han 
forklarer at Lindums hensikt ikke var å 
redusere konkurransen, men å finne en 
løsning som kunne ta hånd om slammet 

på en kostnadseffektiv måte for Bergen 
Vann. Han viser også til at det senere ble 
inngått separate kontrakter med de samme 
partene, som leverte inn uavhengige tilbud 
etter at fellestilbudet ble avvist. – Lindum 
vil i samarbeid med sin advokat vurdere om 
vedtaket skal angripes rettslig. Det kan gjøres 
i seks måneder etter Konkurransetilsynets 
vedtak, så vi har tida helt fram til 14. april på 
å vurdere det, sier Smits til Kretsløpet.

Lindum fikk millionbot 
fra Konkurransetilsynet

Direktør Pål Smits i Lindum as forstår ikke Konkurran-
setilsynets vurderinger av saken i Bergen.

Konkurransetilsynet har ilagt Lindum as en bot på 3,9 millioner 
for brudd på Konkurranseloven. Saken dreier seg om samarbeid 
med en annen aktør ved inngåelse av en kontrakt om transport av 
kloakkslam i Bergen. Direktør Pål Smits i Lindum sier de vurderer 
et rettslig etterspill.

Av Johs. Bjørndal

• Renovasjon
• Farlig Avfall
• Online med Avfallsdeklarering.no
• Selvbetjening / Adgangskontroll
• Veie og Betalingsløsninger
• Logistikk / Kjøreplanlegging

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen
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NYHET!
Nå er den her. Den første 

hel-elektriske hjullaster med 

firehjulsstyring.

H&H Maskin AS
Solgaard Skog 9
1599 Moss 

 
69262222 
www.hh-maskin.no

Den hel-elektriske Kramer hjullaster 
er utslippsfri og egner seg perfekt alle 
steder hvor CO2, sot partikler eller støy er 
begrenset.

Noen av fordelene: 
•  Fri for CO2 og andre forurensinger 
• Høy effektivitet
•  Egnet for innendørs bruk
•  Sterk arbeidshydraulikk
•  Presis og sensitiv kontroll for drift og 

arbeidshydraulikk
•  Maskinen bruker to separate elektriske 

motorer. En for transmisjon og en for 
arbeidshydraulikk. Begge motorer 
kobler kun inn når kraften 
behøves.

•  Kombinasjonen av elektrisk 
kraft med de kjente karak-
teristiske fordelene på en 
Kramer hjullaster: Best 
svingradius, stabilitet og 
konstant nyttelast, som 
kjent fra alle 

 Kramer firehjulsstyrte 
maskiner.

Noen bruksområder:

•  Anleggsgartnere /  Gartnerier.
•  Industrielle operasjoner med 

innendørs bruk
•  Resirkuleringsbransjen
•  Parker og rekreasjons områder
• Kommunale oppgaver, som avfall, 

bygging, kirkegård etc.

HAAHJEM® utvikler
og leverer løsninger
til prosessindustri,
pukkverks- og 
gjenvinningsbransjen

www.haahjem.no

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

FREMTIDSRETTET I MER ENN 100 ÅR

Alt innen driv- og vendetromler til 
båndtransportører og elevatorer
Alt innen driv- og vendetromler til 
båndtransportører og elevatorer
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Det har vært planer om etablering av et 
biogassanlegg på Grødaland lenge. Opprin-
nelig var det tenkt som et samarbeidspro-
sjekt mellom IVAR og de store nærings-
middelbedriftene i området. Dette strandet 
imidlertid, prosjektet ble lagt på is noen år 
fram til IVAR tok det opp igjen på egenhånd 
for et par år siden. I dag står selve biogass-
anlegget med oppgradering klart, mens 
forbehandlingsanlegget for matavfall ikke 
vil komme i drift før i 2018. Meningen er at 
komposteringsanlegget på Hogstad, som 
i dag tar imot alt mat- og hageavfallet fra 
IVAR, da skal legges ned. 

TERMISK HYDROLYSE
Anlegget er bygget i tilknytning til det 
største kloakkrenseanlegget på Jæren, der 
avløpsvannet fra de store næringslivs-
bedrift ene i området alene tilsvarer kloakken 
fra rundt 100 000 personer. I renseanlegget 
tilsettes litt polymer og ganske mye luft 
under høyt trykk. De ørsmå luftboblene tar 
med seg de næringsrike partiklene til over-
flaten. Der dannes det et slam som skrapes 
av og skrues rett inn i biogass anleggets 
forbehandlingsenhet, en såkalt BioSep. 
Her fjernes det meste av plast og fiber, før 
slammet – og etter hvert de øvrige frak-
sjon ene som skal inn i biogassanlegget 
– gjennomgår en termisk hydrolyse etter 

den såkalte Cambi-metoden. Det betyr 
oppvarm ing til 160 grader, trykksetting 
til 5-6 bar og plutselig trykkavlastning. 
Substratet skal etter denne behandlingen 
være grei kost for bakteriene i de to 4000 
m³ store råtnetankene. Her har man valgt en 
såkalt mesofil prosess, noe som betyr at det 
hele foregår rundt kroppstemperatur.

VARIERT INPUT
Det nye anlegget mottar altså foreløpig 
bare kloakkslam, men framover kan de 
anaerobe bakteriene i råtnetankene se fram 
til en variert meny. – Når anlegget kommer 
i full drift vil det ta imot nærmere 70 000 
tonn avfall og slam, noe som tilsvarer 11 
700 tonn tørrstoff. Av dette vil mer enn 
halvparten være mat- og hageavfall fra de 
drøyt 300 000 innbyggerne i IVAR-regionen. 
Resten vil foruten kloakkslam være matav-
fall fra storhusholdninger og substrat fra 
de nærliggende bedriftene Norsk Protein, 
Nortura og TINE, pluss noe fiskeavfall, 
forklarer prosessingeniør Leif Ydstebø i IVAR. 
Han mener 15-20% av «råvarene» vil komme 
fra næringslivet, mens resten er IVARs eget 
avfall og slam. 

Den beregnede totalproduksjonen vil bli 
4,2 millioner m³ biogass årlig, noe som med 
et metaninnhold på rundt 65% tilsvarer 2,75 
mill m³ ren metan. Dette tilsvarer igjen rundt 

27 GWh energi inn på naturgassnettet til 
Lyse Neo, som altså er energikonsernet Lyse 
sitt selskap for nye energiformer. Komprim-
ering til drivstoff eller flytende biogass er 
lite aktuelt i dette området der det finnes en 
infrastruktur for gassdistribusjon. 

    
OMHYGGELIG FORBEHANDLING
Forbehandlingsanlegget for matavfall, skal 
etter planen skal stå ferdig om et år. Her 
skal det installeres enheter for grovkverning 
og -sikting og flere bioseparatorer. Avfallet 
fortynnes til rundt 7-8% tørrstoff, før det 
skal gjennom en  sandutskilling i en såkalt 
hydrosyklon. Her fortykkes også substratet til 
15% tørrstoff før det går til en lagertank som 
er stor nok til å gi en ukes buffer. Deretter 
går matavfallssubstratet til termisk hydrolyse 
sammen med de øvrige fraksjonene. I for-
 behandlingen satses det på parallelle 
enheter, slik at innkjøringen av matavfall 
ikke må stoppes selv om det skulle oppstå et 
teknisk problem.

I den andre enden skjer oppgraderingen 
av gassen i et anlegg bestående av en 
såkalt aminscrubber og filtrering gjennom 
membraner. Biogassen fra råtnetankene 
inneholder rundt 65% metan, resten er 
hovedsakelig H2S og CO2, som må fjernes 
før gassen komprimeres, tilsettes litt propan 
og slippes ut på nett. Dette oppgraderings-

UTSTILLERLISTEVÅTORGANISK

Biogassproduksjonen i gang 
på Grødaland
Fra det nye bio gass-
anlegget på Grødaland 
på Jæren sendes det nå 
oppgradert biogass ut 
på Lyse sitt gassnett. 
Foreløpig er det bare 
kloakkslam fra de åtte 
renseanleggene på 
Jæren som gir bakteriene 
næring, men om et drøyt 
år skal hele regionens 
matavfall også inn i 
anlegget.

Av Johs. Bjørndal

Det nye anlegget på Grødaland har to råtnetanker, hver på 4000 m³. Foreløpig er bare den ene i drift.

›
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Nærenergi AS, Eikeskogvegen 22, 5570 Aksdal 
Tlf.: +47 527 54 730, info@narenergi.no, www.narenergi.no

Nærenergi hjelper deg 
med å utnytte CO2 gassen 
fra biogassanlegg

Biogass består i hovedsak av metan og karbondioksid (CH4 
og CO2). Metanen brukes i dag som drivstoff til busser og 
biler, blant annet i Oslo, Stavanger og Tønsberg – eller til 
produksjon av strøm og varme i gassmotor. Biproduktet, 
CO2 gassen, er en ofte oversett ressurs som også kan 
benyttes.

“Ved å bruke denne teknologien skaper en mer
verdi for et biogassanlegg. Dette kommer i tillegg 
til den store klimagevinsten som allerede er ved 
et biogassanlegg” sier prosjektleder ved Ivar 
anlegget, Steen Penzien Mikkelsen fra Nærenergi. 
– ”Dette viser hvor viktig det er å tenke innovativt. 
Det er ikke nok å tenke grønt og se nye muligheter. 
En må utvikle konkrete metoder, slik at det skapes 
resultater”

Tradisjonell biogass oppgradering fjerner CO2 fra biogassen og slipper den så 
ut i atmosfæren. Dette er langt fra en optimal løsning. CO2 gassen kan med 
fordel foredles, og brukes i for eksempel nærliggende industri eller veksthus.

Ved nye biogass oppgraderingsanlegg som Nærenergi 
har levert, går den oppgraderte biogassen til drivstoff. 
Enten injisert på et gassnett, eller fraktet til kunden i 
komprimert / flytende form. CO2 gassen slippes – inntil 
videre  ut i atmosfæren. En annen mulighet er å foredle 
gassen og benytte den i nærliggende drivhus. Her kan 
tomater, agurker og andre planter ta opp karbondioksidet 
og ved hjelp av fotosyntesen omdanne den til ny plante
masse som grønnsaker.

Bruk av CO2 i fremtiden
Nærenergi kan nå tilby løsninger, 
som i tillegg til å fjerne CO2 fra den 
rå biogassen, også tar vare på 
biproduktet. CO2 i gassform blir 
foredlet og gjort om til flytene 
CO2. Dette kaller vi for +CO2. 



La oss håndtere 
avfallet!

Rekom tenker både miljø og økonomi.
Vi er et av Nordens ledende selskaper for avfallshåndtering og energigjenvinning. 
Vi tilbyr avfallsleverandører og -kjøpere innovative, effektive og skreddersydde løsninger.

Ta kontakt med oss på telefon 55 90 44 50 eller marked@rekom.no
O. J. Brochs gate 12, 5006 Bergen. Tlf 55 90 44 50. 

www.rekom.no

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

anlegget er allerede satt i drift, og ser ut til å 
fungere godt. Men noen planer om å utnytte 
CO2 fra denne prosessen til drivhus e.l. finnes 
foreløpig ikke, den tilflyter atmosfæren. 

BIORESTEN TIL JORDPRODUKSJON
Som kjent er det ikke noen mangel på husdyr-
gjødsel på Jæren, så bøndene i området 
er ikke spesielt interessert i bioresten fra 
anlegget på Grødaland. Det har faktisk vært 
planer om å avdampe og energiutnytte 
denne, men selskapet HØST (tidligere Norsk 
Jordforbedring) i Grimstad har nå meddelt 
interesse for å avta hele volumet. Dette er 
ikke noe nytt bekjentskap for IVAR, de to 
selskapene har sammen etablert «gjødselfa-
brikken» Minorga i tilknytning til sentralren-
seanlegget for nord-Jæren i Mekjarvik. 

TI ARBEIDSPLASSER
Driftssjef Helene Lie sier til Kretsløpet at 
anlegget på Grødaland vil sysselsette rundt 
ti ansatte. – Vi har to operatører på kloakk-
renseanlegget, to på biogassproduksjonen 
og etter hvert blir det to på forbehandlings-
anlegget for matavfall, i tillegg til ingeniører 
og ledelse, sier hun. Lie forteller videre 
at anlegget skal passe seg selv utenom 
arbeidstida, men en hjemmevakttjeneste med 
telefon vil det naturligvis være. 

Deltagerne på Avfall Norges Driftsforum 

for biogass besøkte anlegget på Grødaland 
i november. Da ble turen også lagt innom 
Jærmusèet, der IVAR har bidratt til å få på 
plass en biogassutstilling. Den er spesielt 
beregnet på skoleelever, som får sjansen til 
å mikse sin «egen» biogass ved å blande de 
ulike aktuelle råstofffen i et passe forhold. 

KOSTER PENGER 
Men alt har sin pris, i en presentasjonsfiim 
på IVARs nettsider får vi vite at prosjektet 
har en totalramme på 716 millioner kroner. 
Direktør Kjell Ivar Pedersen i IVAR utdyper 

dette ved å fortelle at selve biogassanlegget 
utgjør 315 millioner kroner, mens forbehand-
lingsanlegget for matavfall utgjør 170 milli-
oner. I tillegg var det planlagt en varmesen-
tral/biobrenselanlegg til 231 millioner. – Men 
her går vi nye runder for å se om vi kan få 
prisen betydelig ned. Vi mener vi ikke lenger 
behøver å ta høyde for å brenne biorest og/
eller silgods. Bioresten vil altså ha avsetning 
på annen måte og silgods kan vi brenne på 
Forus. Dermed arbeider vi nå med et konsept 
basert på en ovn for brenning av kun returtre. 
Vi håper å konkludere innen kort tid, men 
det ligger i kortene at om vi ikke kan få til 
lønnsomhet i fjernvarmedelen av prosjektet 
må vi gå nye runder, sier Pedersen.

Prosessingeniør Leif Ydstebø i IVAR forklarer hvordan 
elevene kan lage sin egen biogass på den nye utstil-
lingen på Jærmusèet.

›

Gassen renses og oppgraderes i dette anlegget før 
den sendes ut på Lyse Neo sitt gassnett.

UTSTILLERLISTEVÅTORGANISK
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Produserer biogass på en uke
Firmaet Antec Biogas mener 
at deres egenutviklede 
reaktor representerer et 
paradigmeskifte innen 
biogassproduksjon. Nylig ble 
de tildelt Bioenergy Innovation 
Award 2016, og juryen var av 
samme oppfatning.

Av Astri Kløvstad

Det er Forskningsrådet, Cenbio og Sintef som 
står bak utdelingen av prisen, og i juryens 
begrunnelse heter det at årets vinner står 
for et mulig stort skifte innen produksjon av 
biogass. Med denne løsningen kan biogass 
bli en lønnsom kilde for grønn energi, og man 
ser for seg en halvering av kostnadene ved 
produksjon.

Egil Andersen, daglig leder i Antec 
Biogass AS presenterte konseptet på 
Bioenergidagene i høst. Han utdypet at 
dette skiftet består i at det til nå bare har 
vært mulig å få til lønnsomhet på store 
anlegg, mens man med deres teknologi kan 
produsere biogass lønnsomt og effektivt i 
små anlegg som får plass på en lastebil.

STEG FOR STEG PÅ STOR 
OVERFLATE
Ved å «sortere» prosessene i nedbrytingen 
av substratet i ulike kammere i reaktoren, og 
i tillegg sørge for stor overflate belagt med 
biofilm inni disse kamrene, går nedbrytingen 
og gassproduksjonen langt raskere i Antecs 
reaktor enn i tradisjonelle biogassreaktorer.

– Det er en serie prosesser som foregår og 
som involverer ulike typer bakterier i de ulike 
stegene – fra hydrolyse til syreproduksjon og 
så videre til biogassproduksjon. 
I vanlige reaktorer er det en blanding av alle 
bakteriene som utfører dette, og når alt er 
blandet og prosessen skjer i samme tank blir 
den ikke så effektiv, forklarte Andersen. 

Den andre observasjonen Antec har gjort, 
og tatt i bruk, er at bakteriene formerer seg 
raskere når det finnes statisk materiale inni 
tanken som de kan feste seg til. Jo større 
overflate de kan feste seg på, jo raskere 
formerer de seg og smitter substratet som 
kommer inn i tankene.

I Antecs biogassreaktor er altså disse to 
metodene kombinert, og det gjør at tida det 
tar for at substratet skal omdannes og avgi 

mest mulig biogass, er på gjennomsnittlig 
syv dager. Til sammenligning har de fleste av 
dagens løsninger en oppholdstid i reaktoren 
på 21-30 dager, opplyste Andersen.

KAN TA BÅDE MAT OG MØKK
Reaktoren kan bruke alle typer organisk 
avfall, og gjerne en kombinasjon av ulike 
typer. Den kan leveres i flere størrelser, man 
kan også koble sammen flere reaktorer til en 
større enhet.

– De reaktorene som er på 30 kubikkmeter 

og passer inn i en 40 fots kontainer, egner 
seg best på et gårdsbruk. Men vi leverer 
reaktorer med samme teknologi på opp til 
100 kubikkmeter, disse kan håndtere 7000 
kubikkmeter substrat hvert år. Kobler man 
sammen tre slike, har man et anlegg som kan 
ta rundt 21 000 tonn i året, sa Andersen. 

Reaktorene kan kjøres på ulike 
temperaturnivåer, enten mesofilt ved 37 
grader eller termofilt ved 55 grader. 

Etter forbehandlingen, som består i at 
substratet kvernes ned til om lag 6 millimeter, 
blandes i riktig blandingsforhold av de ulike 
aktuelle substratene og tempereres i en 
oppvarmet fortank, blir massen tilsatt en 
forkultur for å starte prosessen. – Dette er 
en betingelse for den korte oppholdstiden og 
høye effektiviteten, understreket Andersen. 
Når reaktorene leveres er det allerede kjørt 
en oppvarming og igangsetting av prosessen 
i dem, og de leveres godt isolert med steinull 
og glassfiberbelegg ytterst. 

Kamrene roterer sakte med biomassen 
og sørger for at det ikke blir problemer med 
bunnfall, samtidig som massen presses 
framover til den kommer ut som biogjødsel 
i andre enden, og gassen kommer ut på 
toppen.

TESTET I ET ÅR
Reaktorene blir produsert i et fabrikklokale 
i Råde, men testing og analyser gjøres på ›

Før reaktoren sendes ut til kunden, har den fått påmontert vannbåren varme og et tykt isolerende lag. 
Foto: Antec.

Egil Andersen er daglig leder i Antec Biogass AS, 
og presenterte konseptet for tilhørerne på Bioe-
nergidagene. Hjernen bak teknologien er imidlertid 
Egil Andersens bror, Uno Andersen, som er teknisk 
ansvarlig i firmaet.
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Kristelig Folkeparti har i høst 
tatt til orde for at det bør 
innføres en lov mot matkast-
ing i Norge, slik det er gjort i 
Frank rike. Dette er tatt opp i et 
skriftlig forslag til Stortinget, 
men landbruks- og matminister 
Jon Georg Dale vil heller satse 
på et frivillig bransjesamarbeid.

Av Johs. Bjørndal

I et såkalt dok 8 forslag til Stortinget ber 
representantene Line Henriette Hjemdal, 
Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn 
Toskedal  fra Kr.F. om tiltak for å redusere 
matsvinn. Her fremmes seks forslag om tiltak 
for å redusere matsvinnet og et av dem lyder 
slik:

Stortinget ber regjeringen utrede og 
 eventuelt foreslå en matkastelov som 
omfatter næringsmiddelindustrien og 
 dagligvarebransjen.

Men landbruks- og matminister Jon Georg 
Dale vil ikke høre på det øret og har sendt et 
svarbrev der det blant annet står:

"Eg har stor tru på samarbeid for å 
 redusere matsvinn, meir enn lovreglar og 
forbod. Alle må ta ansvar for å førebygge 
matsvinn, både primærnæring, matindustri, 
grossistar, daglegvarehandel, restaurantar og 
forbrukarar. Føresetnadane for å lukkast er 
større om vi samarbeider på tvers i verdikjeda.

Styresmaktene inngjekk i 2015 ein 
intensjonsavtale med representantar for 
heile matbransjen om reduksjon i matsvinn. 
Intensjonsavtalen vil etter planen bli avløyst 
av ein konkret avtale med reduksjonsmål og 
moglege tiltak i 2017.

Sidan 2009 har Noreg hatt forbod mot å 
kaste matavfall på fyllinga. Dette avfallet går 
no oftast til forbrenning, fôrproduksjon eller 
kompostering, men det er veksande interesse 
for å auke delen som blir nytta til biogass. 
Reelt sett er det dermed berre kravet om 

avtale med ideelle organisasjonar som skil 
matkastelova i Frankrike frå norsk regelverk.

Alt dette syner at vi er på rett veg med 
arbeidet mot matsvinn i Noreg, utan ei 
matkastelov med forbod mot matkasting 
som i Frankrike. Heller enn nye påbod og 
forbod, vil vi halda fram samarbeidet med 
bransjen med sikte på å finne gode tiltak for 
å  redusere matsvinnet i Noreg". 

Men Kr.F.-representantene er ikke bare 
opptatt av matsvinnet, men også hvordan 
matavfallet blir behandlet. Brevet inneholder 
også dette forslaget: 

Stortinget ber regjeringen gjennom 
den planlagte avfallsmeldingen bidra til at 
kommuner kan håndtere matavfall på en 
bedre måte, ved blant annet å legge til rette 
for økt bruk av kildesortering.

Til dette svarer Landbruks- og matministeren 
følgende:
"Kommunane har ansvar for å sørge for 
innsamling av avfall frå hushalda. Kommu-
nane kan sjølv velje om dei ønsker å tilby 
innsamling av avfallet i ulike fraksjonar 
(kjeldesortering av avfall).

Miljødirektoratet har fått oppdrag om å 
vurdere verkemiddel for å fremme utsorte-
ring av blautorganisk avfall og plast, som skal 
verte levert i løpet av året. Det er naturleg 
at oppdraget vert følgd opp i meldinga om 
avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

Som ansvarleg for avfallet tilknytt hushald, 
vil kommunane vere naturlege samarbeids-
partnarar når det gjeld kartlegging av mat av-
fall og matsvinn".

Nei til matkastelov

Som ventet er landbruks- og matminister Jon Georg 
Dale negativ til å utrede en lov mot matkasting. Han 
vil heller ha et frivillig samarbeid med aktørene i 
bransjen.
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Ås. Der har Antec et testanlegg som ble 
startet i desember i fjor. – Testanlegget 

er satt opp med støtte fra Innovasjon Norge, 
og det står ved senter for husdyrforsøk ved 
NMBU. Det er i fullskala i den størrelsen som 
passer på et gårdsbruk, og det fungerer 
veldig godt. Der kjører vi blant annet tester 
på ulike substrater for kunder, forklarte 
Andersen.

– Etter mange analyser og 
tilbudsberegninger ser vi at vi ligger på 
rundt 20 øre per kilowatt produsert gass. 
Det regnestykket omfatter mottak, drift, 
avskrivninger av anlegget og vedlikehold. 
Jeg tror det er i nærheten av en halvering 
sammenlignet med vanlige biogassanlegg i 
dag, sa han. Andersen håpet derfor at myten 
om at det bare er de store biogassanleggene 
som er lønnsomme nå definitivt kan avlives.

Ved at stegene i nedbrytingen skjer i hver sine kamre, og at kamrene har store innvendige overflater 
belagt med biofilm, går prosessen raskt og effektivt. I en tank på 10 x 2 meter er det 470 m2 biofilm 
som bakteriene fester seg på.

›
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Stena-konsernet slo på stortromma og 
inviterte rundt 450 gjester til åpningen av 
det nye anlegget, blant dem et betydelig 
antall norske ansatte, kunder og forbindelser. 
Det nye anlegget er lokalisert rett ved 
siden av Sveriges største shredder, Stena 
har drevet fragmentering i Halmstad helt 
siden 1972. Men tilfeldighetene ville at 
vinduskonsernet Pilkington la ned sin 
produksjon på naboeiendommen for fire 
år siden. Dermed var noen ganske enorme 
produksjonshaller til salgs "for en rimelig 
penge", som Dan Sten Olsson sa.   

AVANSERT SORTERING
Foreløpig er rundt halvparten av disse 
fylt opp med sorteringslinjer som skal ta 
metallgjenvinning til et nytt nivå, som 
det ble sagt. Den største investeringen 
er en svært avansert linje for sortering av 
ikke-magnetiske metaller. Denne verdifulle 
non-ferrous fraksjonen utgjør rundt 10% av 
det som kommer ut av fragmenteringsverket. 
En kombinasjon av tromler, sikter, 
virvelstrømsmagneter, vannbad og optiske 
sorteringsenheter skal øke utbytte og 
renheten av sink, kobber, messing og 
aluminium, slik at man får både mer og renere 
vare som kan selges til smelteverkene.
 – Alt er kjent teknologi, men ingen har satt 
disse enhetene sammen på denne måten 

før, sier Sverker Ryssdal, kvalitets- og 
prosessansvarlig ved anlegget. Opplegget 
er at alle de ni shredderne Stena Recycling 
har skal sende denne fraksjonen til Halmstad 
for videreforedling. Foreløpig dreier det seg 
om rundt 110 000 tonn, men vi får vite at 
denne linja har kapasitet til å behandle rundt 
200 000 tonn. 

I Norge har Stena Recycling en shredder 

i Skien, etter oppkjøpet av Metallco i 2011.  
Lederen for Stenas gjenvinningsaktiviteter 
i Norge, Max Trandem, sier de har justert 
produksjonen der slik at den ikke-magnetiske 
fraksjonen er tilpasset videresortering i 
Halmstad.

MYE METALL I FLUFFEN
Men vel så stor oppmerksomhet under 

Europas mest moderne anlegg 
for metallgjenvinning åpnet
Stena Nordic Recycling Center ble nylig offisielt åpnet i Halmstad. Her har konsernet 
investert mer enn 600 millioner SEK for å for å få et anlegg som blant annet kan møte 
kravet om 95% gjenvinning av bilvrak og få et langt større utbytte av edelmetaller fra 
EE-avfall.

Av Johs. Bjørndal

Det nye anlegget har god plass, disse hallene har hele 430 daa under tak.

Stena-konsernets hovedeier Dan Sten Olsson åpnet anlegget sammen med landshovding og tidligere 
 miljøvernminister Lena Sommelstad.
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›

omvisningen i Halmstad fikk den nye linja for 
videresortering av fluff. Ved fragmentering 
av biler utgjør fluffen rundt 20% av det 
som kommer ut. På grunn av høyt innhold 
av metaller og klor er denne fraksjonen lite 
populær hos forbrenningsdanleggene og 
mye har gått til deponi. Men skal EU-kravet 
om 95% gjenvinning av biler nås må man gå 
løs på fluffen og få ut både gjenvinnbare og 
forbrenningsegnede fraksjoner. Og det har 
altså Stena gjort, med forbløffende resultat. 
Ved hjelp av blant annet flere bad med 
væsker med litt ulik egenvekt og nitid sikting 
klarer man å få nesten 45% av fluffen over til 
metallfraksjoner med positiv verdi, det dreier 
seg hovedsakelig om temmelig finkornede 
fraksjoner av kobber, aluminium og stål. 

LØNNSOM INVESTERING
Rundt 30% av fluffen blir til presset til 
en energirik pellets som kan gå til vanlige 
avfallsforbrenningsanlegg. Nær 20% blir til 
en plastfraksjon som foreløpig inneholder 
for mye klor til at noen vil ha den. – Men vi 
har planer om å behandle den videre med 
sikte på å få ned klorinnholdet, slik at den 
kan gå til materialgjenvinning, sier Hans 
Qvirist, som har vært prosjektleder for 
utviklingen av denne såkalte SLF-linja. Hvor 
mye akkurat denne delen av anlegget har 
kostet vil han ikke si, men han tror det er 
en investering som vil betale seg ganske 
raskt, ikke minst fordi det i dag er dyrt å bli 
kvitt de store mengdene fluff som Stenas 
gjenvinningsaktivitet genererer. Av det 
som går inn i den nye linja er det bare 5% 
som havner på deponi. Men foreløpig er det 
ikke aktuelt å samle fluff fra hele Norden til 
Halmstad, slik opplegget er med non-ferrous 
fraksjonen.

FINFRAKSJONEN NESTE
Alle som driver med gjenvinning vet at de 
minste partiklene er en stor utfordring, det 
er gjerne finstoff som utgjør restfraksjonen 
til deponi. Også dette vil Stena Recycling 
gjøre noe med, gjennom utviklingen av en 
såkalt PMR-linje (Precious Metal Recycling). 
– Men dette må vi designe selv, det som 
finnes idag virker ikke, sier Ryssdal. Linja 
finnes foreløpig bare på tegnebrettet, og 
i form av en 3D-modell, men det dreier 
seg om en avansert linje bestående av 
25 delprosesser som skal kunne munne 
ut i opp til 30 fraksjoner. Det er først og 
fremst finfraksjonen fra EE-avfallet som 
skal behandles i denne nye linja når den står 
ferdig, her har man forventninger om å øke 

gjenvinningen av gull og sjeldne jordmetaller 
som blant annet mobiltelefoner inneholder 
en god del av.

– GRAV DER DU STÅR
Kort sagt gir det nye anlegget grunnlag for 
en vesentlig økning av materialgjenvinningen 
av en lang rekke ikke-fornybare ressurser. 
– Vi blir de første i verden som virkelig 
materialgjenvinner 95% av bilen, sa Dan 
Sten Olsson i sin åpningstale. Han vil 

 “
– Vi blir de første i verden som 
virkelig materialgjenvinner 95% 
av bilen…

Det nye non-ferrous behandlingsanlegget inneholder en lang rekke sorteringsenheter satt sammen på en ny 
måte. Bildet viser bare en liten del av anlegget.

Det nye anlegget for behandling av fluff inneholder blant annet en rekke vannbad der materialet 
slippes i væsker med litt ulik egenvekt. 

Stena har synliggjort hvilke fraksjoner det er mulig å 
få fluffen forvandlet til ved det nye anlegget.
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imidlertid ikke utdype overfor 
Kretsløpet hvem som gjør dette 
bare i navnet. – Jeg snakker aldri om 

konkurrentene, sier han.
Han karakteriserte ellers det nye 

anlegget som en «moden innovasjon». 
– Vi har hatt kontroll på volumet 
lenge, dette anlegget vil redusere 
miljøpåvirkningen og øke inntektene, 
samtidig som det hjelper våre kunder 
med å ivareta sine forpliktelser. Grav der 
du står og jobb med det du kan, det har 
alltid vært mitt motto og dette anlegget 
er et godt eksempel på det, sa Dan 
Sten Olsson. Som altså eier og leder et 
familieeid konsern med rundt 19 000 
ansatte og en omsetning på 53 milliarder 
svenske kroner (2014). 

Lena Sommelstad åpnet anlegget 
sammen med Olsson og var full av lovord: 
– Dere har arbeidet med den sirkulære 
økonomien flere tiår før begrepet ble 
oppfunnet. For 15-20 år siden var det 
ingen som turde snakke om å gjenvinne 
95% av bilvrakene, nå er det altså 
virkeliggjort her i Halmstad, sa hun. 

Opplev utviklingen

Liebherr-Norge
Elvesletta 15
2323 Ingeberg
Tlf: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com www.liebherr.no

R922: Høy ytelse og økonomisk
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Opplev utviklingen
Materialhåndteringsmaskiner fra Liebherr
•  Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet. 
• Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet.
•  Egen-produserte komponenter med høy kvalitet
•  Ergonomisk og oversiktlig arbeidsplass
 som sikrer høy produktivitet.

TA KONTALT MED VÅRE SELGERE:
Sigbjørn Gaasø  920 56 518  industri
Håkan Nyhaugen  467 87 900  anlegg
Roy Hasløgård  911 47 478  anlegg, region øst

www.liebherr.no

›

Det nye anlegget for vidersortering av EE-avfallets finfraksjon finnes foreløpig bare på en 3D-modell som ble vist 
på skjerm.
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Andelen husholdningsavfall til 
deponi ble redusert med i snitt 
halvannen i året fra 2004 til 
2014. Og gjenvinningsandelen 
har økt betraktelig over hele Eu-
ropa i løpet av det samme tiåret, 
ifølge en EEA-undersøkelse som 
nettopp er publisert.

Av Johs. Bjørndal

Rapporten Municipal waste management 
across European countries inneholder ferske 
data fra alle de 32 medlemsland i EEA (Euro-

pean Environment Agency). Her framgår det 
at andelen av husholdningsavfall (municipal 
waste) til deponi ble redusert fra 49% i 
2004 til 34% i 2014 for landene samlet. 
Hele 27 av de 32 landene fikk redusert sin 
deponiandel, og i Østerrike, Belgia, Danmark, 
Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Sveits 
deponeres det praktisk talt ikke hushold-
ningsavfall lenger, ifølge rapporten. 

Den peker også på at genereringen av 
husholdningsavfall har passert toppen 
i mange land. For landene totalt sett er 
reduksjonen på 3% i løpet av tiåret, mens 
avfallsmengden pr innbygger er redusert 
med 7%. Men her er variasjonen mellom 
landene større, halvparten av landene har 

økning i mengden husholdningsavfall fra 
2004 til 2014.

Rapporten slår videre fast at materialgjen-
vinningen har hatt kraftig vekst, i 2004 var 
andelen 23%, i 2014 var den økt til 33%. 
Men også her er variasjonen mellom landene 
stor og rapporten konstaterer at det blir en 
stor utfordring for mange land å nå EU-målet 
om 50% materialgjenvinning av hushold-
ningsavfall innen 2020. Her pekes det også 
på at definisjonen av municipal waste er 
ulik landene i mellom. I en del land (f.eks. 
Norge) omfattes bare avfall fra hushold-
ningene, mens begrepet i mange andre land 
også omfatter tilsvarende fraksjoner fra 
næringsliv og offentlige institusjoner.  

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Mindre til deponi i Europa

Selv om andelen er sterkt redusert i løpet av det siste tiåret 
deponeres fortsatt mer enn en tredel av husholdningsavfal-
let som genereres i Europa. 

Programvare som effektiviserer
Norkart utvikler programvare skreddersydd for renovasjons-
bransjen. Løsningene lages i tett samarbeid med kommuner 
og renovasjonsselskap.

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 tømme- og avviksregistrering
Norkart tilbyr flere typer feltløsninger. Vi har verktøy skredder-
sydd for avviksregistrering og RFID-basert tømmeregistrering. 
Vi har også utviklet programvare for nettbrett rettet mot 
arbeidet med forbedring av datagrunnlag.

 
Kontakt Asbjørn Sundbye på tlf. 930 21 136 
eller epost asbjorn.sundbye@norkart.no 
for mer informasjon. 

KOMTEK RENOVASJON - ET TOTALKONSEPT
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Forskriftskrav til utsortering av avfall til 
materialgjenvinning og standardisering av 
kvalitetskrav til avfallsråstoff. Dette er ifølge 
Norsk Industri de viktigste bransjespesifikke 
virkemidlene for en videre industrialisering av 
avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Av Johs. Bjørndal

Veikartet fra Norsk Industri er over-
sendt Klima- og miljødepartementet 
som et innspill til det pågående arbei-
det med ny stortingsmelding.

Norsk Industri 
vil forskriftsfeste 
utsortering

Som et bidrag til samfunnets 
omfattende kartproduksjon 
har Norsk Industri produsert et 
«Veikart for industrialisering 
av avfalls- og gjenvinnings-
bransjen». Først forklares det 
hvorfor en slik utvikling er 
ønskelig, her nevnes:
•  Mer effektiv bruk av samfun-

nets ressurser.
•  Økt verdiskapning og produk-

sjonsvekst.
•  Økt profesjonalisering.
•  Redusert økologisk fotav-

trykk.
•  Positivt bidrag til lønnsomhet 

i øvrige industribransjer.

Så peker kartet ut hvordan 
man skal komme dit. 
Og det er altså ved å 
forskriftsfeste utsor-
tering, det konstateres 
at det i dag er «store 
mengder materialer» 
som ikke tas ut av 
restavfallet. Økt utsor-
tering til material-
gjenvinning vil være 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, føre til 
mindre ressursbruk 
og lavere klimagass-
utslipp, heter det.

Men material-
gjenvinningen er 
avhengig av et 
marked for det som 
gjenvinnes, og 
her mener altså 
Norsk Industri at standardi-
sering er et godt virkemiddel. 
Felles kvalitetsstandarder for 
resirkulerte råvarer som angir 

hvilke råstoffkvaliteter som 
etterspørres av industrien, vil 
gjøre det enklere å finne gode 
nedstrømsløsninger for utsor-
terte og rene avfallsfraksjoner, 
heter det.

Ellers inneholder Veikartet 
anbefaling om flere såkalt 
generelle virkemidler: 
• Avvikling av kommunale 

bedrifters konkurransefor-
deler.

• Vektlegging av miljøkriterier 
ved offentlige anskaffelser.

• God tilgang på næringsareal 
til industrivirksomhet.

• Økt satsning på nærings-
rettet FoU.

VEIKART
INDUSTRIALISERING AV AVFALLS- OG GJENVINNINGSBRANSJEN

UTSTILLERLISTEAVFALLSPOLITIKK

PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

PCB brytes sakte ned i naturen og kan føre til fosterskader og 
nedsatt forplantningsevne hos dyr. Det kan også være kreftfremkallende 
for både dyr og mennesker. Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra 
perioden 1965-75, må du sørge for at de leveres som farlig avfall 
til et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra vinduer 
kan skade arvestoffet hos dyr.

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 
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Når du kildesorterer emballasjen blir den gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du 
miljøansvar og sørger for at bedriften din bryr seg. Finn den nærmeste avfallshåndterer 
på www.grøntpunkt.no og avtal et godt retursystem med din innsamler.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for at emballasjen blir samlet
inn og gjenvunnet. Gjennom Grønt Punkt Norge blir dette trygt ivaretatt.

SER DU BRUKT 
PLASTFOLIE?  
Vi ser nye plastrør.
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Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

www.opsystem.no
Nå er vi i gang 

i Norge! Les mer på 

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

En innsamlings- og gjenvin-
ningsordning for fritidsbåter 
har vært diskutert i tiår her i 
landet uten at noe har skjedd. 
Nå har den tidligere båtbygge-
ren og oljearbeideren Kjell Inge 
Svendsen (42) i Stavanger satt 
i gang. Han mener material-
gjenvinning av glassfiber ikke 
er vanskelig og vil gjerne ha tak 
i mer enn fritidsbåtene.

Av Johs. Bjørndal

Det relativt nystartede firmaet Ecofiber 
Recycling har etablert seg i Aker Maritimes 
tidligere monteringshaller i Jåttavågen i 
Stavanger og har mer enn nok plass. Her 
deler Svendsen og foreløpig en håndfull 
medarbeidere opp båter og andre glassfiber-
elementer for så å mate dem inn i en slags 
shredder. Ut kommer kvernet glassfiber. 
– Det er ikke noe problem å gjenvinne dette 
materialet til nye produkter. Det er ikke en 
gang nødvendig å varme det opp, det må 
bare tilføres en andel ny polyester før det 
støpes på nytt, sier Svendsen og viser fram 
produkter som erlaget av kvernede Steni 
fasadeplater. – Kvernet glassfiber egner 
seg også utmerket som tilslag i betong, det 
gjør den både lettere og sterkere. Her gjør 
Universitetet i Stavanger tester sammen med 
en lokal betongprodusent, sier han.

KORT KARRIÈRE I «OLJÅ»
Kjell Inge Svendsen er nærmest født inn i 
båtbransjen, bare 15 år gammel begynte han 
å jobbe i Siddis Plast, som produserte såkalte 
landstedsbåter på 70- og 80-tallet og der 
faren også arbeidet. – Egentlig har jeg hatt 
denne idéen i mer enn 20 år. Siddis Plast la 
etter hvert ned produksjonen og satset mer 
på reparasjoner. Jeg har vært med på å sende 
mye godt materiale til deponi. Men noen 
ganger kunne vi støpe figurer av slipestøvet 
ved å tilføre litt ny polyester, erindrer han. 

Etter mange år i båtbransjen skiftet 
Svendsen beite i 2012 og ble supervisor 
i GMC Maritime, en del av Stavangers 
leverandø rindustri til oljebransjen. Her har 
oljeprisfallet som kjent ført til omfattende 
nedskjæringer, noe som rammet Kjell Inge 

Vil materialgjenvinne glassfiber

Kjell Inge Svendsen og sønnen Espen med en fritidsbåt som definitivt er moden for gjenvinning.

I denne kverna med spesialinnstilte kniver blir glass-
fiberen delt uten at temperaturen blir for høy.

UTSTILLERLISTEGJENVINNING
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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

Svendsen i 2014. Siden har han altså brukt 
tida til å etablere Ecofiber Recycling. 

ÅPEN FOR PARTNERE
Svendsen er interessert i å tilby en gjen-
vinningsløsning for kasserte fritidsbåter og 
håper panteordningen som Miljødirektoratet 
nå har foreslått (se Kretsløpet nr 4-2016) 
blir noe av. Men med det store etterslepet av 
kasserte båter som finnes tror han ordningen 
er avhengig av en viss starthjelp. – Et pilot-
prosjekt som omfatter noen tusen båter ville 
fungere godt. Det kunne skape grunnlag for 
å investere i bedre utstyr og utvikle rasjonelle 
metoder, mener Svendsen. For det må sies at 
det opplegget han så langt har satset rundt 
tre millioner kroner på er ganske enkelt. Her 
kreves mye manuelt arbeid før selv ganske 
små båter har blitt til kvernet glassfiber. – Du 
kan gjerne skrive at jeg er åpen for samar-
beidspartnere med kapital. Bortsett fra litt 
støtte har Innovasjon Norge har jeg hittil bare 
vært sponset av NAV, jeg ble jo arbeidsløs 
og har hatt dagpenger deler av tiden jeg har 
syslet med dette, sier han.

MER ENN FRITIDSBÅTER
Kjell Inge Svendsen mener gjenvinning av 
armert glassfiber har et større potensiale 
enn bare å ta hånd om kasserte fritidsbåter. 
– Norge er faktisk en betydelig produsent av 

glassfiber, med bedrifter plassert langs hele 
kysten. Disse er organisert i Norsk Kompo-
sittforbund som har rundt 50 medlemmer. 
Mange av disse har vist interesse for et 
opplegg for gjenvinning av sitt produksjons-
avfall. Også i oljebransjen, fiskerinæringen og 
byggebransjen finnes det mye glassfiberav-
fall å ta av, sier Svendsen. 

Men en oppskalering til et industrielt 

nivå vil kreve investeringer. Foreløpig har 
Svendsen altså brukt rundt tre millioner 
kroner på etableringen av Ecofibre Recycling, 
han trenger i hvert fall det dobbelte for å 
få til et opplegg som kan håndtere båter og 
annen kassert glassfiber på en måte som 
ikke gir for mye håndarbeid. Kverna han har 
idag karakteriserer han som en prototyp, den 
har en kapasitet på rundt tre tonn i timen, 
men en så beskjeden mateåpning at selv de 
minste båtene må deles opp med motorsag.

KOSTBAR TRANSPORT
Et viktig spørsmål nå er naturligvis hva det vil 
koste å materialgjenvinne kasserte fritids-
båter på denne måten. Det er i beste fall 
langt fram til materialverdien vil gi noe bidrag 
av betydning. – Jeg bidro med informasjon 
til Mepex-rapporten som utredet en mulig 
returordning. For de minste båtene under 
15 fot vil kostnaden bli rundt 3000 kroner, 
så øker det med størrelsen, en seilbåt på 7,5 
meter vil koste 20-30 000. Og så er jo litt 
av problemet at transportkostnadene kan bli 
like høye, sier Svendsen. – Når dette blir satt 
i system må det bli mottaks- og behand-
lingsanlegg flere steder langs kysten. Jeg har 
inngått en intensjonsavtale med Norsk Gjen-
vinning om å utvikle dette videre, forteller 
Kjell Inge Svendsen, før han optimistisk reiser 
til et møte med Innovasjon Norge.

Kjell Inge Svendsen viser fram kvernede Steni-plater 
og et nytt plateprodukt som er støpt av disse – med 
støtte fra Innovasjon Norge.



UTSTILLERLISTEFARLIG AVFALL

I forbindelse med et prosjekt Nomiko 
AS – Norsk Miljøkompetanse har utført 
for Glass og Fasadeforeningen har 
Miljødirektoratet gitt klarere føringer 
for klassifisering av isolerglass vinduer 
og -ruter produsert etter 1990. Det 
gir grunnlag for at alle ledd i kjeden 
nå bør kunne håndtere og klassifisere 
isolerglassruter på samme måte. 

Bakgrunnen for oppklaringen er 
at Glass og Fasadeforeningen nylig 
har fått utarbeidet en folder om 
isolerglassruter som skal kasseres. 
Folderen retter seg mot glassmestere 
og deres kunder og gir blant annet 
en oversikt over de ulike avfallstyper 
vinduer deles inn i. For å få klarhet i 
hvordan isolerglassvinduer og -ruter 
produsert fra og med 1991 skal 
klassifiserer, har vi vært i dialog med 
Miljødirektoratet.

ISOLERGLASS PRODUSERT 
FREM TIL OG MED 1990
Det har lenge vært kjent at norske 
isolerglassvinduer og -ruter produsert 
frem til og med 1975, og importerte 
frem til og med 1979 skal håndteres 
som PCB-ruter. Unntaket er 
Thermopane-ruter som ikke er farlig 
avfall, fordi disse er forseglet med en 
metall-legering og ikke med fugelim. 
Alle øvrige isolerglassvinduer og -ruter 
produsert frem til og med 1990 skal 
håndteres som klorparafinruter, med 
mindre det utføres analyser som viser 
noe annet. Uavhengig av produksjonsår 
er selvsagt ruter med asbestkitt 
asbestholdig avfall.

ISOLERGLASSVINDUER 
PRODUSERT ETTER 1990
Det som nå er nytt er at Nomiko har 
fått en avklaring fra Miljødirektoratet 
for isolerglassvinduer og -ruter 
produsert fra og med 1991. I arbeidet 

Nyere isolerglassruter 
er ikke farlig avfall
Miljødirektoratet har nå avklart at isolerglass vinduer produsert etter 
1990 som hovedregel ikke er å betrakte som farlig avfall. Dermed 
 ligger det til rette for at glasset kan gå til  materialgjenvinning mens 
rammer, karmer og fugemasse kan gå til ordinær forbrenning.

Av Guro Kristine Milli og Sverre Valde, Nomiko AS

Tel : +47 38 16 64 15
E-post - post@spesialteknikk.no
www.spesialteknikk.no

NÅR KVALITET TELLER!
•    TROMMELSIKT, MARKEDETS RIMELIGSTE
•    MOBILE KVERNER
•    OVERBÅNDSMAGNET, PERMANENT MAGNET, MAGNETTROMMEL 
•    VIRVELSTRØMSEPARATORER
•    TRANSPORTØRER, STACKERE/OPPLAGERTRANSPORTØRER
•    VANNTÅKEKANONER•    VANNTÅKEKANONER
•    VERTIKALE OG HORISONTALE PRESSER
•    VIBRASJONSSIKT OG VIBRASJONSMATERE
•    TRANSPORTSKRUER OG BEGERVERK
•    HAMMERMØLLER

ROBUST DESIGN, OPTIMAL YTELSE.
SIKKERHET OG PÅLITELIGHET FOR ALLE TYPER LØSNINGER.

Vanntåkekanoner

Magneter

Virvelstrømseparator

Vertikale og Horisontale presser

Mobile og stasjonære transportører

Nye retningslinjer gjør 
det enklere å få til 

materialgjenvinning 
av glasset fra kasserte 

isolerglassvinduer.
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med den nevnte folderen 
har direktoratet samtykket i 
følgende tekst: «Vinduer og 
isolerglass produsert etter 
1990 kan inneholde ftalater 
i fugelimet. Som hovedregel 
kan slike vinduer og isolerglass 
leveres som ikke-farlig avfall 
uten å analysere fugelimet.» 
Det er viktig å presisere at dette 
gjelder isolerglassvinduer- og 
ruter som er hele. For knuste 
isolerglassvinduer og -ruter skal 
deler som inneholder fugemasse 
leveres som farlig avfall, med 
mindre det kan dokumenteres at 
fugemassen ikke er farlig avfall. 

ALLE BØR FØLGE 
SAMME PRAKSIS
Meningene om hvordan 
isolerglassvinduer og 
-ruter skal håndteres er 
mange, og slik vil det sikkert 
forbli. At miljørådgivere, 
avfallsprodusenter, mottak og 
sluttbehandlere klassifiserer 
ruter ulikt fører til unødig støy og 
er lite effektivt, også med tanke 
på kostnader. Usikkerheten 
som skapes kan føre til at 
isolerglassvinduer og -ruter som 
faktisk er farlig avfall ikke blir 
riktig håndtert. 

De føringer som 
Miljødirektoratet nå har gitt bør 
gi grunnlag for at det skapes en 
felles praksis for hvordan alle 
isolerglassvinduer og -ruter skal 
klassifiseres, også de som er 
produsert etter 1990. 

GLASS OG SIRKULÆR 
ØKONOMI 
Mengden isolerglassvinduer og 
-ruter som kasseres begrenser 

seg i dag til noen hundre tusen 
per år. De siste tiårene har det 
blitt solgt rundt to millioner 
isolerglassvinduer og -ruter 
årlig, noe som fører til at vi 
etter hvert får en tilsvarende 
avfallsmengde. To millioner 
vinduer veier ca. 80 000 tonn, 
hvorav halvparten er glass.

Det er etterspørsel etter 
rent glass i dag, blant annet 
fra Glava som anser glass fra 
isolerglassruter som en ren og 
høyverdig vare for å produsere 
ny glassull. Videre setter EUs 
rammedirektiv for avfall krav til 
70 % materialgjenvinning av 
bygg- og anleggsavfall innen 
2020. En årlig mengde på 
40 000 tonn glass bør derfor 
finne andre veier før rammer, 
karmer og fugemasse går til 
forbrenning. Prisen på glass 
er selvsagt avgjørende for om 
glass skal kunne leveres til 
materialgjenvinning. En kraftig 
økning i fremtidige mengder og 
det faktum at glass er uønsket 
i mange forbrenningsanlegg, vil 
trolig føre til at det etter hvert 
etableres flere anlegg som skiller 
glass fra isolerglassvinduer- og 
ruter. Det er relativt lett og 
investeringskostnadene for et 
enkelt anlegg er derfor lave. 
Dette muliggjør lokalisering 
av mindre anlegg over hele 
landet, gjerne i tilknytning 
til forbrenningsanlegg. Slik 
vil transportlengden for 
avfallet kunne reduseres og 
materialgjenvinningen økes.

Sverre Valde og Guro 
Kristine Milli, daglig leder og 
seniorrådgiver i Nomiko. 
Foto Thomas Andersen.

Containere for en  
bærekraftig utvikling
BNS er Norges ledende leverandør av krok- og avfalls containere 
til alle ledende transportvirksomheter i miljøsektoren. 

Ved vårt moderne anlegg på Enebakk utenfor Oslo sørger  
dyktige medarbeidere for at containerne holdes i god stand,  
noe som selvsagt er viktig for våre kunders drift og omdømme.

Les mer på bns.no

Franzefoss, Ragn Sells, 
Norsk Gjenvinning og 
flere andre har gitt 
BNS ansvaret for 
container flåtene sine. 

Dette gjør oss til en 
sentral aktør i miljø
arbeidet, noe vi 
selvsagt er stolte av.



NOAH AS har søkt Miljø-
direktora tet om tillatelse  til for 
å depone re alunskifer i såkalt 
ordinært deponi på Langøya. 
Bedriften har i dag tillatelse 
til å ta imot 100 000 tonn 
radioaktivt avfall per år, og 
søker om tillatelse til å legge 
alunskifer i deponiet innenfor 
denne rammen. 

NOAH søker også om å få fortsette å bruke 
alunskifer til konstruksjonsformål i deponi 
for farlig avfall. Av søknaden framgår det at 
alunskifer så langt, selv om den er
klassifisert som ordinært avfall, har blitt 
deponert i deponi for farlig avfall pga. sine 
syredannende egenskaper. "Med bakgrunn i 
økt kompetanse om deponering av alunskifer 

ønsker NOAH med søknaden å åpne for 
deponering av alunskifer i deponier for ordi-
nært avfall, i samsvar med NGIs dokument 
«Deponering av syredannende bergarter», 
heter det i søknaden.

Det er knyttet to forurensningsaspekter til 
mottak og deponering av alunskifer; det ene 
er forvitring med frigivelse av syre og tung-
metaller når den eksponeres for luft og vann. 
Det andre er at alunskifer kan være en kilde 
til radioaktiv radonstråling. I søknaden fra 
NOAH argumenteres det for at forvitringen 
vil være minimal under den planlagte depone-

ringen, da alunskiferen skal skjermes for 
tilførsel av vann og oksygen. Videre at radon 
er en kortlivet gass som slippes ut i små 
mengder og fortynnes raskt, og dermed ikke 
er et problem i forbindelse med deponering. 
Det understrekes også at deponeringen av 
alunskifer ikke vil redusere den gjenværende 
kapasiteten for deponering av farlig avfall på 
Langøya. 

Miljødirektoratet har gitt frist til 15. 
desember for å avgi høringsuttalelse til 
søknaden. 

NOAH vil deponere alunskifer på 
Langøya

Hva kjennetegner farlig avfallsbehandling 
 Farlig avfall er ett fag i mange ulike industrier, ikke én industri- manglende fokus 
 Tradisjonelle avfallsprodusenter med små volumer vet i liten grad (ca 25 %) hvor 

avfallet sluttbehandles 
 Behandling av farlig avfall kapitalkrevende og kompetansekrevende, små volumer 

blir svært kostbare å behandle 
 

 
 

 

NOAH vil gjerne deponere alunskifer i sitt deponi for ordinært avfall på Langøya.

UTSTILLERLISTEFARLIG AVFALL

Konferansen arrangeres i Oslo 
Kongressenter 7. og 8. februar, 
programmet er nå klart og det 
er åpnet for påmelding. Geir 
Lippestad, byråd for næring 
og eierskap i Oslo, åpner 
konferansen.

Foredragsholderne, som arbeider med bygg- 
og anleggsavfall i offentlige og private 
virksomheter fra alle deler av landet, skal 
blant annet gi svar på spørsmålene: Hvilke 
rammebetingelser må bygg- og anleggs-
bransjen forholde seg til i fremtiden? Hva 
betyr økodesign og sirkulær økonomi for 
utvikling og innovasjon innen bygg- og 
anleggsbransjen? Hvilke konkrete tiltak 
skal gjennomføres i fremtidens bygg- og 
anleggsbransje på kort og lang sikt?

– Miljøutfordringene som bygg- og 
avfallsbransjen skal løse gjør at vi må stille 

mange spørsmål. Men det er viktig for oss 
at deltakerne drar hjem med flere svar enn 
spørsmål, sier Lise Kolberg i COWI AS. Vi 
mener vi har lykkes med å lage et spennende 
program som kan inspirere deltakerne, slik 
at de kan bidra til å gjøre bygg- og anleggs-
bransjen enda mer fremtidsrettet og 
foroverlent. Bygg- og anleggsbransjen, som 
håndterer svært store ressurser i form av 
ulike avfallstyper, har en helt spesiell rolle 
i fremtidens sirkulære økonomi. Avfall er jo 
fremtidens råvarer, avslutter Lise Kolberg, 
som er sekretariatsleder for Byggavfalls-
konferansen 2017.

Konferansen arrangeres nå for niende 
gang og det forventes rundt 300 deltakere.

Konferansen arrangeres av Miljødirek-
toratet, Byggenæringens Landsforening, 
Norges geologiske undersøkelse, RENAS, 
Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Inge-
niørers Forening, Norsk Kommunalteknisk 
Forening og COWI.

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

Programmet klart for 
Byggavfallskonferansen 2017

Byggavfallskonferansen 2017 åpnes av Geir 
 Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo.
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Eneste bransjeforening som har:
► Kompetansene�verk som bistår medlemmene innen alle vik�ge områder
► FAQ-funksjon på nffa.no som er bransjens levende, interak�ve oppslagsverk
► Kurs med kon�nuerlig oppdatert faginnhold spesielt �lpasset medlemmene
► Myndighetsdialog, stort engasjement og høyt ak�vitetsnivå for medlemmer
     med fokus på farlig avfall

Se alle våre medlemmer på nffa.no.
Meld din virksomhet som medlem og bli en del av 

Norges største kompetansemiljø innen farlig avfall!

Kompetansebyggeren
innen farlig avfall

Over 100 stolte og 

topp kompetente medlemmer



Kurs og seminarer
10. januar Farlig avfall – kurs nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

17-19.  januar Arctic Entrepreneur Clarion, Gardermoen MEF www.arcticentrepreneur.no

24. januar Farlig avfall – kurs modul 1 Scandic, Asker NFFA www.nffa.no

24. januar Byggavfall og avfallsplaner – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

25. januar Farlig avfall – kurs modul 2 Scandic, Asker NFFA www.nffa.no

25-26. januar
Miljøkartlegging av bygg og anlegg 
– kurs

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

26. januar Farlig avfall – kurs Modul 3 Scandic, Asker NFFA www.nffa.no

31. jan.-1. februar Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Quality, Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

7-8. februar Byggavfallskonferansen Oslo Kongressenter Miljødir. NBL, COWI m.fl. www.norsas.no

7-8. februar Hold Norge Rent-konferansen Clarion Hotel, Sola Hold Norge Rent post@holdnorgerent.no

13-16. februar Farlig avfall – videregående kurs Quality, Langesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8-9. mars Driftsforum for kompostering Røros Hotel Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

22. mars Brannforebygging og bekjempelse Hobøl NFFA www.nffa.no

22-23. mars Gjenvinningsseminar Stiklestad Hotel Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

29-30. mars Farlig avfall – seminar Åsgårdsstrand Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5. april
Planlegging av renovasjonsløsninger 
– kurs

Thon Hotel, Oslo Airport 
Gardermoen

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25-26. april
Driftsoperatør farlif avfall
– kurs

Thon Hotel, Oslo Airport 
Gardermoen

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13-15. juni Avfallskonferansen 2017 Kristiansand
Avfall Norge, Avfall Sør, 
LiBir

karin.halvorsen@avfallnorge.no

13-14.september Farlig avfall 2017 Stavanger NFFA og COWI www.nffa.no

Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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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Kurset "Forebygging av brann 
på avfalls- og gjenvinnings-
anlegg", har nå blitt arrangert 
jevnlig av NFFA i samarbeid 
med If Sikkerhetssenter og 
InErgeo AS siden 2014 – det 
året som huskes på grunn av 
mange branner i gjenvinnings-
bransjen. 

Ca 150 deltagere har gjennomgått opplæring 
i grunnleggende brannteori, risikovurdering, 
slokketeknikk og til slutt gjør alle deltagere 
en vurdering av hvilke sikkerhetstiltak de 
synes er viktigst og mest virkningsfulle. På 
årets siste kurs var lithiumbaserte batterier 
et viktig fokusområde, og under øvelsene 
demonstrerte de erfarne brannfolkene fra 
If Sikkerhetssenter hva som skjer dersom 
lithiumbatterier begynner å brenne.

Deltagerne øver på å slokke brann i 
brennbare væsker og avfall – og mange blir 
overrasket over hvor mye større effekt man 
får ved å bruke flere slokkemidler samtidig. 

Mange forstår også at de kanskje ikke har 
tilstrekkelig med slokkemateriell på eget 
anlegg, gode nok rutiner eller god nok opplæ-
ring til å kunne stoppe en brann raskt. Noen 
anlegg har heller ikke rutiner for å begrense 
branntilløp. Takket være gode instruktører 
og et godt tilrettelagt område kan man øve 

realistisk på branner som ser ut til å være 
altfor store til at man skal klare å slokke dem 
uten brannvesenet tilstede. Men gjennom 
rask innsats i tidlig fase kan man unngå at 
branner utvikler seg og får alvorlige konse-
kvenser.

Mohamed Yousuf Ismail fra Renovasjonsetaten i Oslo kommune viser hvordan man raskt slokker 
branntilløp i avfall.

Mange har vært på brannkurs

  
 
 

 

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

NY OG MILJØVENNLIG TEKNOLOGI TILPASSET  
FREMTIDSRETTET AVFALLSBEHANDLING 

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

Vi Gratulerer  
med nytt Komptech 
Multistar S3 Stjernesikt !  
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SMÅNYTT

Batteriretur til Borg Havn
Borg Havn IKS og AS Batteriretur har inngått en leieavtale som 
omfatter tre nye bygg, på til sammen 3 500 kvadratmeter på Øra i 
Fredrikstad.  En av grunnene til at Batteriretur har valgt denne lokaliser-
ingen er den korte veien for utskiping av batterier som skal gjenvinnes 
i utlandet.

De tre byggene er lager og kontorbygg. Totalt tomteareal er ca  
10 000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass. Byggene 
skal stå ferdig om et drøyt år slik at det blir full virksomhet fra 1. januar 
2018. 

– En viktig grunn til lokaliseringen er at det i Borg Havn er et betydelig 
miljø av andre bedrifter som driver med gjenvinning. Vi er veldig fornøyd 
med dialogen med Borg Havn som bidrar til å realisere våre visjoner, sier 
daglig leder i AS Batteriretur, Fredrik Andresen. Han viser til at Batteri-
retur i dag har kontor i Sarpsborg og lager i Halden, og at samlokalise-
ringen i Fredrikstad vil lette driften. Samtidig spares miljøet for flere 
hundre transporter med lastebil.

Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, understreker på sin side 
at Øra ønsker å være en ”grønn” havn: – Vi har fokus på miljøvennlig 
logistikk og dette er avgjørende for at vår bransje skal gjøre sitt for 
nødvendig reduksjon i utslippene av klimagasser. Batteriretur passer 

perfekt inn i Øra-klyngen med 
flere gjenvinningsbedrifter, sier 
Lundestad.

Pressemelding fra 
Batteriretur 09.11

Havnedirektør Tore Lundestad (t.v.) 
og relativt nybakt direktør I Bat-
teriretur, Fredrik Andresen er godt 
fornøyd med at Borg Hvan i framtida 
skal huse Batteriretur.

Christian Skjelbred (39) 
ny direktør i Rekom 
– Styret er glad for å ha fått Christian Skjelbred på plass som CEO 
i Rekom. Christian ble valgt til å lede Rekom basert på hans egen-
skaper som en tydelig og resultatorientert leder og hans evner innen 
forretningsutvikling, sier styreleder i Rekom Torbjørn Evjen. Skjelbred er 
allerede på plass i Rekom, han begynte 26. september.

 I 2009 ble Skjelbred rangert blant topp 100-ledertalentene i Norge 
under 40 år. Han ble tidligere i år uteksaminert fra NTNUs masterpro-
gram i ledelse med spesialisering i strategi og forretningsutvikling.

Skjelbred har seks års erfaring som leder i Odfjell Drilling hvor han 
hadde ansvar for anbud og kontrakter. I denne tiden vant Odfjell Dril-
ling kontrakter på installasjonene Brage, Grane, Visund, Heidrun, Njord, 
Snorre A, Snorre B og Sleipner A, til en årlig estimert verdi av 1-1,5 
milliarder kroner.

Skjelbred sa opp jobben som leder for forretningsutvikling i Odfjell 
Drilling for to år siden for å hjelpe sin kone med å satse på sitt yrke 
som kunstner samt være hjemmeværende pappa for deres den gang 1 
og 5 år gamle barn. Nå er barna aktive i barnehage og på skole, og han 
har kapasitet til å gå ut i full jobb.

 – De første ukene som CEO har vært givende, og jeg ønsker å takke 
mine kolleger og styret for 
en varm mottakelse. Jeg ser 
frem til å utvikle Rekom videre 
i nært samarbeid med våre 
ansatte, kunder, leveran-
dører og eiere, sier Christian 
Skjelbred.

Pressemelding fra Rekom 
01.11

Den ferske Rekom-direktøren 
Christian Skjelbred kaster seg nå 
ut i arbeidslivet igjen etter et par 

år som hjemmeværende pappa. 
Foto: Paul Bernhard.

Elretur må betale for opprydning 
på Øysand  
Etter at Weee Recycling gikk konkurs i januar 2014 lå 320 tonn 
miljøfarlig EE-avfall lå igjen på Øysand, og spørsmålet var hvem som 
skulle betale for oppryddinga. Avfallet besto blant annet av brukte 
batterier og røykvarslere. Firmaet drev i lokaler det leide av Øysand 
næringspark. Eieren av næringsparken ville ikke betale for opprydding 
av det miljøfarlige avfallet som lå igjen, og stevnet i mars i fjor Elretur 
for Sør-Trøndelag tingrett. Tingretten frifant Elretur, og dømte Øysand 
næringspark til å betale 387.625 kroner til Elretur.

Denne dommen godtok ikke Øysand næringspark, og anket til 
Frostating lagmannsrett. Der var saken oppe i september, og nylig kom 
dommen. Lagmannsretten var ikke enig med Elretur om at ansvaret 
for avfallet opphørte da avfallet var levert og betalt, og er ikke enig 
med tingretten om at ansvaret ligger hos grunneieren. I stedet viser 
lagmannsretten til Miljødirektoratets uttalelse om at ansvaret ligger 
hos hovedaktøren i returordninga og ikke hos grunneieren som har leid 
ut areal og bygninger til behandlingsanlegget.

Øysand næringspark vant altså saken i lagmannsretten, og dommen 
var enstemmig. I dommen heter det at Elretur er dømt til å betale 
Øysand næringspark 1,7 millioner kroner i erstatning. I tillegg må 
Elretur betale Øysand næringspark 232.477 kroner i saksomkost-
ninger for tingrettens behandling, og 627.620 kroner i erstatning for 
saksomkostninger i lagmannsretten.

Trønderbladet 18.11
w w w . n o m i k o . n o

Fornøyde kunder og ansatte
som sammen skaper et bedre miljø

Kompetansesenter 
for miljø og avfall

Miljørådgivning
Prosjektledelse
Kurs og konferanser
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Avfall Norge med årlig bransjeanalyse
Avfall Norge presenterte på sitt høstmøte i Bergen nylig første utgave av 
det som etter planen skal bli en årlig publikasjon, nemlig Bransjeanalysen 
2016. Her gis en illustrert oversikt over 
avfallsmengder og behandlingsformer, 
milepæler i året som har gått og noen gode 
eksempler på Innovasjon. – Jeg er stolt 
av å lansere Avfall Norges første årlige 
bransjeanalyse, skriver direktør Nancy 
Strand i forordet. Her framgår det også 
at «bransjen har teknologi og kunnskap 
som kan gjøre seg gjeldende i et globalt 
marked for avfallshåndtering og med de 
riktige virkemidlene kan den sirkulære 
økonomien vokse seg til 40,000 ansatte 
og øke Norges BNP med 3 prosent utover 
et normalt vekstscenario, i tillegg til å redu-
sere Norges klimautslipp med 7 prosent». 

J.B.

Mepex utvider staben
– Mepex har en ambisiøs strategi og utvider staben for en bransje i vekst. 
Rekrutteringsprosessen i høst har resultert i fire nye ansettelser, sier 
daglig leder Frode Syversen. Følgende 3 personer starter 1. februar 2017:
Sølvi Haugedal tiltrer stillingen Rådgiver kommune. Hun er i dag senior 
rådgiver på gjenvinning Asker kommune, hvor hun har arbeidet siste 8 
årene.
Elise Narum  er ansatt som analytiker i Mepex.  Hun er i dag Business 
controller i avdeling for økonomi og virksomhetsstyring i REN i Oslo Her 
har hun har vært i 5 år etter sluttført master fra NHH
Kathrine Kirkevaag skal arbeide som Rådgiver næringsliv og har lang 
erfaring som kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra stillingen 
som faglig leder og partner i kommunikasjonsbyrået Godt Sagt 
kommunikasjon. 
I tillegg har Rebecca Briedis startet opp som rådgiver i Mepex fra oktober.  
Hun er det yngste skuddet på stammen med master fra Imperial College 
London i 2014 og med erfaring fra et engasjement i Plastics Europe  
i Brussel. 

 – Vi har fått et meget sterkt team som skal være med å utvikle 
og fornye Mepex. 
Kvinneandelen har gått 
opp og snittalderen 
noe ned. Vi ser frem 
mot 2017 med nye 
oppgaver for en bransje 
i rask utvikling, sier 
Syversen. 

Nyansatte damer i Mepex: 
Fra venstre Rebecca Brie-

dis, Kathrine Kirkevaag, 
Sølvi Haugedal og 

Elise Narum.

Norsk Industri lanserer klimagass-
verktøy for gjenvinningsbransjen
Norsk Industri lanserer et dataverktøy som gjør det enkelt å estimere 
miljøgevinstene av gjenvinning, og holder kurs i bruken av dette i 
Oslo 20. desember.  Det nye dataverktøyet estimerer hvilken effekt 
gjenvinning av en rekke ulike avfallsfraksjoner har på utslipp av 
klimagasser. I tillegg inkluderer det nye verktøyet andre miljøindikatorer 
som smogdannelse, partikkelutslipp, menneskelig toksisitet og bruk av 
primærenergi. Det er Asplan Viak som har utarbeidet klimagassverk-
tøyet på oppdrag fra Norsk Industri. Verktøyet tar i bruk bakgrunnsdata 
fra LCA-programvaren Simapro, som er et av verdens mest anerkjente 
program for helhetlige miljøvurderinger Dette sikrer at brukerne til 
enhver tid benytter oppdaterte tall for miljøpåvirkning ved de ulike 
gjenvinningsoperasjonene. Eksempler på bruksområder er utarbeidelse 
av miljørapporter for bedrifter, kommuner eller næringslivskunder som 
ønsker oversikt over miljøgevinsten av at avfallet deres gjenvinnes. 
Lisens til bruk kjøpes via Asplan Viak etter følgende prismodell (eks. 
mva):
• Første bruker: 10.000,- per år.
• Bruker 2 -10: 2000,- per år.
• Bruker 11 ->: 1000,- per år.

Syklus rundet 25 år
Materialselskapet for glass- og metallemballasje Syklus rundet nylig 
25 år og markerte dette med et relativt lite pompøst arrangement på 
utestedet Ingensteds i Oslo. De inviterte fikk overvære et seminar, 
med innslag både fra gjenvinnere, glassbrukere og kulturlivet. Direktør  
Kjell Håkon Helgesen åpnet naturligvis ballet og dro raskt gjennom 
historien. – Vi er Norges eldste materialselskap, Norsk Glassgjenvin-
ning ble etablert 2. oktober 1991. Fra 1997 har vi samlet inn glass og 
metall sammen, i 2005 gikk vi inn i selskapet Glasitt fordi vi trengte ny 
anvendelse for finknust glass og i 2011 pensjonerte vi Igleif og tok 
navnet Syklus. Og i år vil vi samle inn mer glass- og metallemballasje 
enn noen gang, sa han. Og rettet en spesiell takk til kommunene for 
jobben de gjør med å samle inn dette materialet.

J.B.

Jubilerende Syklus-medarbeidere: Fra venstre bak Jens Erik Jansen, Kjell Håkon 
Helgesen, Christian Ombustvedt, Tore Bye, Thomas Bjørhusdal og Jacob Smith. 
Fra venstre foran Svend Aage Larsen, Rune Skarstad, Kim Karlsen, Espen Sands-
dalen og Gunhild Solberg.

Eksempel på graf 
som kan lages i det 

nye verktøyet.

AVFALLS- OG 
GJENVINNINGSBRANSJEN 
2016

AVFALL NORGE

Les mer om bransjen på
www.avfallnorge.no
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 Skrapjern og metaller opp igjen
Skrapjernprisen har krabbet seg godt oppover igjen etter et bunnivå tidligere i høst.  
Også de øvrige metallene har hatt en pen stigning den siste måneden. 

PAPIR OG PAPP 
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks stabilisert seg de siste 
månedene etter stigende priser 
tidligere i år på grunn av økende 
etterspørsel fra østen.. For 
bølgepapp er prisen i november 
85 euro pr tonn. Hvit rotasjon 
omsettes for 170-175 euro, 
mens blandet papir nå har en 
gjennomsnittspris på rundt 120 
euro. 

TREVIRKE 
Fortsatt finnes store mengder 
returtrevirke på lager og prisen 
på brenselsfraksjonene ligger 
flatt, til tross for en relativt 
tidlig start på vinteren. Ifølge 
den ukentlige publikasjonen 
EnergiRapporten er prisen for 
pellets levert i bulk fortsatt 28,7 
øre pr KWh. For trebriketter, er 
prisen 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.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge Grønt Punkt Norges 
årsrapport for 2015 ble det 
samlet inn drøyt 135 000 tonn 
plastemballasje dette året. 
Det er rapportert en samlet 
materialgjenvinningsgrad 
for all plastemballasje på 
36,2 %, noe som er en 
overoppfyllelse av kravet på 
30 % i dagens bransjeavtale. 
Materialgjenvinningen hadde 
likevel en nedgang på 3% fra 
året før, noe som ifølge skyldes 
Swerecs manipulering med 
tall for materialgjenvinning 
og feilrapportering av 
gjenvinningsgraden.

JERN OG METALL  
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene til 
gjenvinningsbedriftene vil til dels 
påvirkes av prisene på London 
Metal Exchange (LME), bortsett 
fra jern som ikke er børsnotert. 
Prisene i LME falt hadde fall i 
vår, men har steget gjennom 
sommeren. og høsten Per 17.nov 
er prisene per tonn (omregnet til 
NOK) : 
− aluminium  NOK 14 348, 

opp 6 % fra 7. oktober
− kobber   NOK 46 003, 

opp 20 % fra 7. oktober
− bly NOK 18 155, 

opp 8 % fra 7. oktober
− sink NOK 21 140, 

opp 13 % fra 7. oktober.
Skrapjernprisen har nå steget til 
NOK 1140 per 17.november, fra 
rekordlave 665 kr per tonn 
10. oktober

VÅTORGANISK      
        AVFALL 
For matrester som 
brød og bakervarer fra 
næringsmiddelindustri betaler 
miljøfôranleggene rundt 3-400 
kroner per tonn. Prisen på 
miljøfôr ligger på 65-75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  
Avfall Norge 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 understrekes at tallene for 
biorest er basert på et ganske lite 
datagrunnlag. 

TEKSTILER
Gjenbruk og resirkulering tar 
stadig nye veier. I høst startet 
«Tekstilaksjonen»; Norges 
største dugnad for gjenbruk 
og resirkulering av tekstiler, 
kampanje i Oslo.  Flere store 
klesprodusenter; HM Bergans 
Ikea, Cubus osv. og andre 
leverandører har samarbeidet 
for å sette fokus på gjenbruk 
og resirkulering. Det er 
opprettet egen nettside med 
informasjon om bl.a. hvor brukte 
tekstiler kan leveres og med en 
gjenbruksguide.

GLASS OG 
METALLEMBALLASJE
Det går mot rekordinnsamling 
for glass- og metallemballasje 
i 2016, mer enn 90 000 
tonn, hvorav nesten 80 000 
tonn er glassemballasje. 
Rundt halvparten av glasset 
eksporteres til forskjellige 
glassverk i Europa, mens 
resten blir finknust og går 
til produksjon av glasopor. 
Kommunene får i år 475 kroner 
pr tonn innsamlet glass- og 
metallemballasje, hundre kroner 
mer enn tidligere. Det er også 
innført en godtgjørelse for 
transportkostnader. 

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

www.ksr-maskin.no 

 Targo 3000 saktegående avfallskvern 

 Drivstoffbesparende direkte drift 

 Markedets beste servicetilgang  

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

NYHET! 

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt 

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

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

Norsk Glassgjenvinning er en mangslungen 
virksomhet, som inntil nå har drevet både 
innsamling, gjenvinning og produksjon. Nå 
skilles disse aktivitetene i ulike selskaper. 
Materialselskapet, som altså skal håndtere 
innsamling, vederlag og myndighetskontakt 
får navnet Syklus Glass as.

Syklus Materialgjenvinning as omfatter 
gjenvinningsanlegget på Onsøy, men 
også en del administrative- og ledelses-
funksjoner. Glasopor as omfatter kort og 
godt de to produksjonsbedriftene i Skjåk 
og Fredrikstad som produserer og selger 
Glasopor skumglass, forklarer økonomisjef 
Christian Ombustvedt.

Alle selskapene vil få samme eierstruktur 
som Norsk Glassgjenvinning har i dag, det 
vil si at de eies av Konservesfabrikkenes 
Landsforening, Vinmonopolet, Ardagh Glass 
Moss, Bryggeri- og drikkevareforeningens 
Servicekontor og Dagligvareleverandørenes 
Servicekontor.

– Denne strukturen vil gjøre oss enda 
bedre rustet til å ta vår del av jobben med 
å få til det grønne skiftet, sier Kjell Håkon 
Helgesen, som også benytter anledningen 
til å ønske alle sine samarbeidspartnere en 
riktig god jul og et godt nyttår!

Ny selskapsstruktur 
i Norsk Glassgjenvinning

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

Norsk Glassgjenvinning as splittes nå i tre selskaper, Syklus Glass as, Syklus 
Materialgjenvinning as og Glasopor as. – Vi gjør dette for å øke transparensen og tydeliggjøre 
for våre samarbeidspartnere hva vi holder på med, sier adm. dir. Kjell Håkon Helgesen. 

Knust glass på vei til 
gjenvinning ved anlegget 
på Onsøy ved  
Fredrikstad. Og selskapet 
som drifter anlegget heter 
altså fra nå av Syklus Mate-
rialgjenvinning as. 


