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Nye toner
Miljødirektoratets forslag om å forskriftsfeste utsortering av matavfall 
og plast både i husholdningsavfallet og lignende næringsavfall 
(se side 7) er overraskende ambisiøst og representerer noe nytt. For 
det første viser forslaget at man faktisk tar innholdet i EU-direktivene 
alvorlig og vil ta de grep som er nødvendig for å nå de allerede vedtatte 
materialgjenvinningsmålene. For det andre representerer forslaget et ganske 
klart brudd på dagens linje, at kommuner og interkommunale selskaper 
står ganske fritt til å organisere innsamlingen og behandlingen av eget 
husholdningsavfall. Og for det tredje er forslaget om også å inkludere 
«virksomheter som genererer lignende avfall» uttrykk for en styringsvilje 
overfor næringslivet vi må tilbake til forrige årtusen for å finne maken til på 
denne sektoren.

Nå gjenstår det jo fortsatt å se om dette forslaget blir landets politikk. 
Men den for tiden hardt prøvede klima- 
og miljøministeren Vidar Helgesen har 
en fortid som såkalt EU-statsråd ved 
statsministerens kontor, og er muligens 
mer lydhør overfor signaler fra EU enn 
sine forgjengere. Han har for så vidt 
også bevist at han ikke viker tilbake for 
å overkjøre lokale interesser når han 
vurderer det som riktig. Men det er jo 
ikke sikkert erfaringene fra ulvesaken gir 
mersmak. 

Men det blir spennende å se hvilket ambisjonsnivå regjeringen legger seg 
på i den varslede stortingsmeldingen om sirkulær økonomi og avfallspolitikk, 
som det fortsatt sies skal legges fram i løpet av våren. Om Miljødirektoratets 
anbefalinger følges opp står bransjen foran en betydelig omstilling og store 
investeringer.

Så er neste spørsmål om en oppfølging av EUs og Miljødirektoratets vilje 
i disse sakene virkelig gagner miljøet. Ingen kan være uenig i at en bedre 
husholdering med ressursene og økt gjenvinning av egnede fraksjoner er 
positivt. Men det kan likevel være verdt å minne om at målet er å redusere 
klima- og miljøbelastningene på kloden og at økt materialgjenvinning er et 
middel for å nå det.

En forskriftsfesting betyr i prinsippet at alle i dette lange landet skal gjøre 
ting likt. En firkantet praktisering av det som nå er foreslått kan enkelte 
steder føre til utsortering og lang transport av latterlig små volumer. Skal 
respekten for et regelverk opprettholdes må det praktiseres med fornuft 
og dispensasjonsmuligheter bør derfor finnes. Et annet alternativ kunne 
være å tilskynde den positive utviklingen som allerede er godt i gang med 
økonomiske virkemidler. I denne sammenhengen kan det være verdt å minne 
om at vårt naboland i øst for tiden utreder en gjeninnføring av «skatt på 
avfallsförbränning».
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OPPLAGSKONTROLLERT

Forsiden: 
ROAFs sentralsorteringsanlegg var grundig rengjort da kron prinsen 
foretok den offisielle åpningen sommeren 2014. Anlegget er 
fortsatt det eneste i sitt slag i landet, men dersom EUs ambisiøse 
materialgjenvinningsmål blir vedtatt og skal følges opp mener Miljø
direktoratet vi trenger mange slik anlegg. Foto: Astri Kløvstad.

..målet er å 
redusere klima- og 
miljøbelastningene 
på kloden, økt 
materialgjenvinning 
er et middel for å nå 
det.
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NYHETER

– Det er viktig for meg å raskt få gjen-
opprettet tilliten til avfallsinnhentingen 
hos innbyggerne i Oslo. For å få kontroll 
på avfallsinnhentingen, er det nødvendig 
med nye krefter. Jeg har derfor valgt å sette 
inn en av våre mest erfarne ledere, sa Lan 
Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i 
Oslo i den kortfattede pressemeldingen fra 
Byrådet.

– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter 
dialog med Byrådsavdelingen for miljø og 
samferdsel kommet frem til at det beste for 
Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at 
jeg trekker meg som direktør, sa Sommernes  
i den samme pressemeldingen. 

Og bakgrunnen er altså at det har kommet 
mer enn 30 000 klager fra Oslos innbyggere 
siden Veireno overtok innsamlingen 3. 
okto ber i fjor, i tillegg er det avdekket 
mange brudd på Arbeidsmiljølovens 
over tidsbestemmelser. Og samme dag 
som Sommernes´ avgang ble kunngjort 
meddelte partiet Rødt at de ville framme 
mistillitsforslag mot miljøbyråden dersom  
ikke kontrakten med Veireno blir hevet.

Allerede midt i desember kunngjorde 
byrådsleder Raymond Johansen at 
prosessen rundt tildelingen av kontrakten 
og oppfølgingen etterpå skal granskes av 
konsulentfirmaet Deloitte. Dette arbeidet 
startet opp etter nyttår og rapporten skal 
foreligge før påske, men det hadde altså ikke 
byrådet tid til å vente på. 

Sommernes ønsker foreløpig ikke å 
kommentere saken ytterligere overfor 
Kretsløpet. Men i en mail skriver han at 
han er positiv til en uhildet og faktabasert 
gjennomgang av Oslo kommune og 
RENs arbeid med anskaffelse og 
kontraktsoppfølging knyttet til innsamling  
av husholdningsavfall i Oslo kommune.

Her framgår det også at det fortsatt er 
etterarbeid knyttet til fratredelsen som 
direktør i Renovasjonsetaten. Og at han 

fortsatt skal arbeide for Oslo kommune og 
nå rapportere til kommunaldirektør Geir Aga i 
Byrådsavdelingen for byutvikling, men at det 
ikke er avklart hvilke arbeidsoppgaver han 
skal ha. 

Sommernes skriver videre at styret i Avfall 
Norge har anmodet ham om å fortsette som 
leder av valgkomitéen fram til sommerens 
generalforsamling, og at han har dette til 
vurdering. 

– Jeg vil uansett benytte denne 
anledningen til å takke alle mine 
gode kollegaer og venner i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen for et godt, 
fremtidsrettet og spennende utviklings-
samarbeid i mange år! Stå på! Slik avslutter 
Pål A. Sommernes, men han avviser ikke helt 
at han kan ha ytterligere kommentarer å gi 
når Deloitte-rapporten foreligger.

Ingen kommentar – foreløpig
Som bredt omtalt i riksmedia 
ble Pål A. Sommernes bedt om 
å fratre sin stilling 16. januar, 
etter 11 år som direktør for 
Renovasjonsetaten i Oslo. Som 
ny leder har byrådet konstitu-
ert Arild Sundberg, kommunal-
direktør i Byrådsavdelingen for 
finans.

Av Johs. Bjørndal  

Oppstyret etter at Veireno overtok avfallsinnsamlingen i Oslo kostet Pål A. Sommernes jobben. 
Men han vil fortsatt ha Oslo kommune som arbeidsgiver.

ERFAREN LEDER SKAL RYDDE OPP

Arild Sundberg vil foreløpig ikke si noe om 
hvilke følger klagene på Veireno og 
bruddene på Arbeidsmiljøloven vil få.

Byrådet i Oslo har konstituert 
kommunaldirektør i byrådsavdelingen for 
finans Arild Sundberg (63) som ny direktør 
for Renovasjonsetaten i Oslo. Og byråd Lan 
Marie Berg har sine ord i behold når hun 
karakteriserer ham som en erfaren leder. 
Arild Sundberg var nemlig en av de siste i 
dette landet med tittelen trygdedirektør, på 
begynnelsen av dette årtusenet ledet han 
Rikstrygdeverket. Kommunale ryddeoppgaver 
er heller ikke noe nytt for Sundberg, i 2009 
overtok han styringen med utbyggingen av 
Holmenkollen, etter at det ble avdekket en 
kostnadssprekk på 600 millioner kroner og 
byråd Anette Wiig Bryn (FrP) måtte gå.

Sundberg var ytterst forsiktig i sine 
uttalelser da han ble intervjuet av NRK 
Østlandssendingen umiddelbart etter at han 
overtok 17. januar.  – Mitt fokus nå er å levere 
best mulig tjenester til Oslos befolkning, sa 
han.
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Miljødirektoratet fikk i fjor sommer i oppdrag 
fra Klima- og miljødepartementet å utrede 
hvilke tiltak som er nødvendig for å nå de 
gjeldende EU-målene for materialgjenvinning 
av husholdningsavfall og BA-avfall i 2020, 
samt EU-kommisjonens foreslåtte mål for 
2025 og 2030 for husholdningsavfall og 
emballasje. Svaret forelå i begynnelsen av 
desember, i form av et syvsiders brev med 
klare anbefalinger.

UTSORTERING 
AV VÅTORGANISK FØRST
Her konstateres det først at for å nå det 
vedtatte målet om 50% materialgjenvinning 
av husholdningsavfall innen 2020, trengs 
det omfattende tiltak og rask omstilling. 
Materialgjenvinningsandelen ligger i dag 
på 38% (2015) og må økes med 600 000 
tonn årlig for å nå målet. Her mener 
direktoratet at økt kildesortering av dagens 
restavfall er løsningen og vil i første omgang 
forskriftsfeste utsortering av plast og 

våtorganisk avfall, både fra husholdninger 
«og lignende kilder», som det står (se 
motstående side). 

Når det gjelder tekstiler, som man også 
definitivt ønsker ut av restavfallet, foreslår 
direktoratet i stedet dialog og forsterket 
samarbeid med produsenter og frivillige 
aktører. Det samme ble for øvrig signalisert 
i Avfallsstrategien som den rødgrønne 
regjeringen la fram i august 2013, uten at 
det har skjedd noe særlig.

MULIG Å NÅ 
EU-KOMMISJONENS MÅL
Det knytter seg fortsatt betydelig usikkerhet 
om hvilke materialgjenvinningsmål EU vil lande 
på når den såkalte sirkulærpakke blir endelig 
vedtatt, sannsynligvis første halvår 2018. 
Men om kommisjonens forslag om 65% blir 
stående konstaterer Miljødirektoratet at det 
«kreves omfattende tiltak som må settes i 
verk i god tid. Våre estimater tilsier at det kan 
være mulig å øke materialgjenvinningsgraden 

opp mot 65% i 2030, men dette vil bli svært 
krevende», heter det. 

Direktoratet mener en høy andel av det 
våtorganiskje avfallet må utsorteres ved 
kilden i så godt som alle landets kommuner, 
glass- og metallemballasje må samles inn 
gjennom henteordninger, og det må innføres 
løsninger for tekstiler og annet plastavfall 
enn plastemballasje. 

TRENGS MER SENTRALSORTERING
Men selv dette vil etter Miljødirektoratets 
oppfatning ikke være nok: Trolig må alt 
restavfall fra husholdninger og kilder 
som genererer lignende avfall gjennom 
en sentralsortering før restavfallet 
energiutnyttes. Det blir dermed behov for 
å etablere flere sentralsorteringsanlegg for 
husholdningsavfall og lignende i Norge, evt. 
kjøpe denne behandlingsløsningen i det 
internasjonale avfallsmarkedet, heter det i 
brevet. Her konstateres at det i dag finnes 
bare et slikt anlegg (ROAF), mens tre andre er 
under bygging/planlegging (Stavanger, Midt-
Norge, Østfold). Vi forventer at disse fire 
anleggene kan sortere en restavfallsmengde 
som tilsvarer i underkant av 50 % av 
mengden restavfall fra norske husholdninger 
i 2015, heter det i brevet.

– Alt husholdningsavfall må innom 
et sentralsorteringsanlegg

Miljødirektoratet mener det må bygges nok slike anlegg i Norge til at de kan ta hånd om alt restavfall fra husholdninger. 
I hvert fall dersom vi skal følge opp det som ser ut til å bli EUs ambisjoner om materialgjenvinning.

Dersom EU-målene for 2030 blir omtrent slik kommisjonen 
har foreslått må alt husholdnings  avfall gjennom et sentral-
sorteringsanlegg, mener Miljødirektoratet.

Av Johs. Bjørndal
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Vil forskriftsfeste utsortering både hos 
husholdninger og næringsliv raskt

Dette er Miljødirektoratets anbefalinger 
til Klima- og miljødepartementet i et brev 
datert 24. januar, for å nå 2020-målet om 
50% ombruk og/eller materialgjenvinning 
av husholdningsavfall. – Mange kommuner 
og private virksomheter gjør allerede en 
betydelig innsats for å materialgjenvinne 
matavfall og plast. Nå ønsker vi å sikre et 
felles løft for å øke utnyttelsen av ressursene 
ytterligere og sikre like rammebetingelser. 
Disse kravene er bra for miljøet. De vil redu-
sere klimagassutslippene våre og redusere 
energibruken i Norge og andre land. De vil 
også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs 
mål, men vil ikke være nok i seg selv. Vi må 

derfor vurdere å rette tilsvarende krav overfor 
andre typer avfall, sier Ellen Hambro, direktør 
for Miljødirektoratet. 

Men direktoratet legger ikke skjul på at 
økt materialgjenvinning koster. Basert på 
beregninger utført av Østfoldforskning er 
kravet om utsortering av matavfall er esti-
mert til å gi en økning av materialgjenvunnet 
våtorganisk avfall i 2020 på 120 000 tonn, 
til en merkostnad i forhold til dagens praksis 
på 90 millioner kroner. For plastavfallet er 
tilsvarende tall en økning på 49 000 tonn til 
en kostnad på 63 millioner. Men det under-
strekes at usikkerheten til disse estimatene 
er ”relativt høy”. Rundt 70% av landets 

husholdninger har allerede utsorter ing av 
våtorganisk avfall og nesten 90% har utsor-
tering av plast. Forskriften vil derfor ha størst 
betydning for næringslivets innsamling av 
disse fraksjonene, heter det.

– Det har ikke vært mulig å tallfeste all 
miljønytte av tiltakene, derfor er det usikkert 
om den samlede nytten er større enn kost-
nadene, står det i brevet, men det forhin-
drer altså ikke en anbefaling om «å starte 
gjennomføringen av de foreslåtte virkemidler 
raskt».

Hos Avfall Norge blir Miljødirektoratets 
anbefalinger godt mottatt. – Vi er positive til 
dette forslaget. Et slikt tiltak er nødvendig 
for å oppnå en ressurseffektiv sirkulær 
økonomi. Anbefalingen fra Miljødirektoratet 
vil bety en stor omstilling for mange aktører 
i vår bransje, men vi mener dette er en riktig 
beslutning som vil bety bedre utnyttelse 
av avfall som fremtidens råvare. I tillegg 
vil vi få ytterligere vekst, verdiskaping og 
arbeidsplasser i vår sektor, sier Nancy Strand, 
administrerende direktør i Avfall Norge.

– Vi mener at de mest styringseffektive virkemidlene er å for-
skriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av våtor-
ganisk avfall og utvalgte typer plastavfall. Kravene bør rettes mot 
alle kommuner og alle virksomheter som genererer og håndterer 
næringsavfall som ligner husholdningsavfall. 



Daglig leder Runar Jacobsen i Follo Ren er fornøyd med at 
de landet på en løsning som ikke krever utsetting av flere 
avfallsdunker.

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Restavfallet fra Follo til 
sentralsortering
Da det ambisiøse pro sjektet 
Kretsløp Follo havarerte 
for godt høsten 2014 
måtte avfallsselskapet 
Follo Ren gå i tenkeboksen. 
Det avstedkom en ny 
avfallsstrategi – og etter 
hvert en beslutning 
om enerettstildeling av 
restavfallet til ROAF.

Av Johs. Bjørndal

Som mange vil huske utredet 
og planla Follo Ren i årevis et 
sentralsorteringsanlegg i Ås eller Vestby, 
under prosjektnavnet Kretsløp Follo. 
Men da Bærum og etterhvert også 
Ski kommune hoppet av forsvant 
grunnlaget for denne investeringen 
og Follo Ren måtte se seg om etter 
andre løsninger. Restavfallet fra de fem 
eierkommunene Oppegård, Ski, Ås, Frogn 
og Nesodden har i mange år blitt levert til 
Oslo kommunes forbrenningsanlegg på 
Klemetsrud. Den korte avstanden dit har gjort 
at renovasjonsbilene kunne levere direkte, 
uten omlasting.

PLAST TILBAKE I DUNKEN
Men kildesorteringen hos husholdningene 
har i denne perioden vært begrenset til 
papir, og da Kretsløp Follo ble avviklet var 
det klart at Follo Ren måtte komme opp med 
noe mer. – Vi har innført en henteordning 
for plast, i egen gjennomsiktig sekk. Det har 
fungert greit, forteller daglig leder Runar 
Jacobsen. Men fra 1. oktober avvikles altså 
den ordningen igjen, da skal alt restavfallet 
fra de drøyt 110 000 innbyggerne til ROAFs 
sentralsorteringsanlegg i Skedsmo. Da må 
innbyggerne i stedet putte matavfallet i 
grønn pose, disse skyves som tidligere omtalt 
ut av avfallsstrømmen før resten går inn i 
sentralsorteringsanlegget. – Det skal nok gå 
greit å få abonnentene til å la være å sortere 
ut plasten. Støtet må settes inn på å få folk 
til å putte matavfallet i grønne poser, sier 
Jacobsen.

AMBISIØST MÅL
Han viser fram Strategi for Follo Ren 2016-
2025 Sammen for et grønnere Follo, som var 

ferdig utarbeidet for drøyt et år siden.  Her er 
et av hovedmålene at mengden restavfall fra 
husholdningene pr innbygger skal reduseres 
med 30% fra 2014-nivå innen 2025. – Dette 
må være et bra mål, siden Oslo og flere andre 
siden har kopiert det, sier Jacobsen fornøyd. 
Men dette betyr at den årlige mengden 
restavfall må reduseres med rundt 55 kg pr 
innbygger, noe en mer effektiv utsortering 
av plast bare vil gi et mindre bidrag til. – Om vi 
klarer det vil først og fremst avhenge av om 
hvor vellykket kildesorteringen av mat blir, 
sier Jacobsen.

ENERETT I TI ÅR
Han forteller at valget sto mellom et 
tradisjonelt kildesorteringsopplegg med 
flere dunker, et «Oslo-opplegg» med optisk 
sortering, eller sentralsortering. 
– Vårt utgangspunkt var at den valgte 
løsningen skulle ha dokumentert miljøeffekt 
samtidig som den er økonomisk fornuftig. 
Og vi falt altså ned på sentralsortering hos 
ROAF. Vi utredet dette i hovedsak selv, med 
bidrag fra konsulentselskaper på miljø- og 
samfunnsanalyse til kvalitetssikring av egne 
utredninger, sier Jacobsen fornøyd. 

Og valget innebærer altså enerettstildeling 
til ROAF, av de rundt 20 000 tonnene 
pr år som restavfallsdunkene i Follo Ren 
inneholder, inkludert matavfall og plast, for 
en periode på 7+3 år. Enerettstildeling fra et 

offentlig eid selskap til et annet er mulig, men 
ikke spesielt vanlig. – Vi har hatt to juridiske 
utredninger som bekrefter lovligheten av 
vedtaket og eierkommunene har heller ikke 
hatt innvendinger. Norsk Industri har som 
ventet bedt om innsyn i prosessen, men ikke 
fulgt opp saken. Så vi mener tildelingen står 
på sikker juridisk grunn, sier Jacobsen.

LITT DYRERE
Follo Ren har som nevnt hatt et ganske 
enkelt avfallssystem med henting av 
restavfall hver 14. dag og papir hver 
måned. Området er også ganske kompakt, 
så avfallsgebyret på ca. 1800 kroner pluss 
moms for et standard abonnement ligger 
på et lavt nivå. – Det blir noe dyrere nå, blant 
annet fordi vi bygger en omlastingsstasjon 
med lagerbygg og vaskehall i Ski. Men vi har 
sagt at gebyrøkningen skal bli mindre enn 
200 kroner pr abonnent og det skal vi holde, 
sier Jacobsen. 

Han forteller at kostnadsveksten dempes 
av at også innsamlingen skal overtas av 
en ny aktør fra 1. oktober, fra da skal den 
relativt ferske aktøren Nordren AS hente 
avfallet hos de rundt 44 000 abonnentene 
fra RagnSells. – Selskapet er etablert av 
tidligere RenoNorden-ansatte og har allerede 
avfallsinnhentingen hos Movar, sier Jacobsen, 
før vi rekker å spørre om ikke tumultene i Oslo 
vekker bekymring. 

Runar Jacobsen har vært daglig leder i Follo 
Ren siden 2011, men var ikke helt ukjent 
med avfallsbransjens utfordringer fra før. 
– Jeg har en fortid i elektronikkbransjen og 
var med å etablere Hvitevareretur, jeg satt i 
styret der og senere i Elretur, forteller han. 

FOLLOREN
• Opprettet 1995

• Eid av kommunene Frogn, 
Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

• 44 000 abonnenter                    
(110 000 innbyggere)

• 90 returpunkter og 3 
gjenvinningsstasjoner, som 
selskapet selv drifter.

• 31 ansatte

• Årlig avfallsmengde 58 000 tonn 
(2016)
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Alt på ett sted –       
                  One stop shop

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.
EnviroPac AS er en del av San Sac Group, Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering,  

komprimering og behandling av avfall. Salg & service i hele Skandinavia.

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

A part of San Sac Group

One stop shop for alt du trenger av utstyr til kildesortering og maskiner til 
komprimering og behandling av avfall.
 
One stop shop gir mer effektiv økonomistyring i prosjektene. Både 
bedre lønnsomhet og en  tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte 
den nye sirkulærøkonomien.

Mange nyheter i 2017, både for et ryddig og effektiv utemiljø, skoler 
og undervisningsbygg, avfallsrommet, farlig avfall og sekker  
i resirkulert plast for optisk sortering.

Ta kontakt med oss for en avtale/bestill vår hovedkatalog på:  
info@enviropac.no

Nytt lager på 3300 m²

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
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SIRKULÆR ØKONOMI:
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Riktig utstyr 
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Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆR ØKONOMI



UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Det er kanskje litt overraskende 
å finne et smelteverk omgitt av 
åkerland og skog på Toten. Men 
her har Oppland Metall, senere 
Metallco Oppland, smeltet om 
returaluminium til nye barrer 
i 25 år. – Denne bedriften er 
egentlig ganske bra plassert, 
med relativt kort avstand både til 
råstoffet og markedet, sier Knut 
Sørlie som har vært styreleder 
i Metallco Aluminium, daglig 
leder av Metallco Oppland og 
nå er seniorrådgiver til sjefen i 
Metallco-konsernet.

BLIR TIL BILDELER
Råstoffet til Metallco Aluminium 
er ulike typer aluminiumsavfall 
fra smelteverk og industri, 
under vårt besøk mates de to 
gassfyrte ovnene hovedsakelig 
med feilproduserte felger. Det 
produseres i batcher, noe som 
gjør det mulig å skreddersy 
legeringer etter kundenes behov. 
Så godt som hele produksjonen 
eksporteres og det avsløres 
at mye av de rundt 14 000 
tonnene med støpelegeringer 
som kommer ut av dagens 
smelteovner i form av barrer, til 
slutt finner veien inn i kjente 
biler fra Volvo eller Volkswagen. 
– Men disse ovnene kan bare ta 

imot relativt rent aluminium. Med 
en saltbadsovn, der råvarene 
beskyttes mot oksidering av 
smeltet salt, kan vi ta imot 
fraksjoner som inneholder mer 
av urenheter, lakk og andre 
metaller. Årsaken er at saltet 
reagerer med disse og danner 
forbindelser som lar seg skille fra 
den rene aluminiumen, forklarer 
Terje Lofthus, daglig leder ved 
aluminiumsverket.  – På denne 
måten kan vi ta imot flere typer 
aluminiumsskrap, blant annet fra 
våre egne shreddere. I dag går 
den såkalte zorba-fraksjonen 
(blanding av ikke-magnetiske 
metaller fra bilvrak og EE-avfall) 
til Kina for videresortering. Vi 
ønsker å ta hånd om mer av 
dette selv, og dermed forlenge 
vår verdikjede og bli mer 
konkurransedyktige, supplerer 
Sørlie. 

Blant fraksjonene den nye 
ovnen skal ta hånd om er rundt 
750 tonn aluminiumsemballasje 
som Syklus samler inn hvert 
år. Det dreier seg stort sett 
om lakkerte bokser og Lofthus 
forklarer at den nye ovnen blir 
konstruert slik at røykgassene 
brennes opp inne i ovnen, noe 
som både sparer energi og 
reduserer utslippene til luft. 

Metallco er også mottaker av ca 
5000 tonn med stålboks, men 
disse blir fragmentert og ender 
opp i et stålverk som produserer 
for eksempel armeringsjern.

STOR MILJØGEVINST
Aluminium er kanskje det 
materialet der gjenvinning gir 
den største miljøgevinsten i 
forhold til produksjon basert 
på jomfruelige råvarer. – Selve 

Vil gjenvinne mer aluminium
Hos Metallco Aluminium på Eina bygges nå en 
ny smelteovn for aluminium. Det er en såkalt 
saltbadsovn, som vil gjøre bedriften i stand til 
å gjenvinne nye typer aluminiumsavfall, blant 
annet aluminiumslagg og alubokser, blant andre 
fra Syklus.

Av Johs. Bjørndal 

Terje Lofthus (t.v.) og Knut Sørlie foran bingene som skal bli råvarelageret til den 
nye ovnen ved Metallco Aluminium på Eina. 

Feilproduserte felger mates inn i 
ovnene ved hjelp av hjullaster.

For å få en homogen legering må det 
røres i smelteovnen under prosessen. I hver 
batch smeltes rundt 20 tonn aluminium

Flytende aluminium på vei ut av ovnen og 
over i formen som støper dem til barrer på 
rundt syv kilo.

Ferdige aluminiumsbarrer klare til 
levering. Hele 97% av ferdig-
varene fra Eina går til eksport.
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Vi tar vare på containerne 
for de som tar vare på miljøet.

BNS er Norges ledende leverandør av krokcontainere og avfalls-
containere til virksomheter innenfor miljøsektoren.

Ved vårt nye 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 
fl ere andre har gitt 
BNS ansvaret for 
container fl åtene sine. 

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

METALLCO AS
Familieeid gjenvinningskonsern med drøyt 200 ansatte 
som tar imot alle typer jern og metaller ved 20 anlegg over 
hele landet fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Metallco- 
konsernet er størst i Norge på jern og metaller og dagens 
konsern er et resultat av en rekke oppkjøp og nyetableringer 
de siste 15-20 år. Konsernet har i 9 bilmottak, 4 anlegg 
for mottak av EE-avfall og 2 shreddere, disse er plassert i 
Fredrikstad og på Gjøvik. Omsetningen i 2015 var drøyt 1,1 
milliard kroner. Konsernet har hatt en jevn vekst og åpner i 
disse dager nye mottak i Grenland og i Bergen, nær Flesland. 
Et nytt kabelgranuleringsanlegg planlegges også, men her 
er lokaliseringen ennå ikke offisiell. I 2017 kommer Metallco-
konsernet til å investere nærmere 175 millioner i nye anlegg, 
eiendommer og maskiner. 

nedsmeltingen krever bare 
5% av den energien som går 
med til jomfruelig produksjon 
fra bauksitt. Tar man med all 
energibruken til innsamling og 
håndtering nærmer man seg 
10%, sier Lofthus fornøyd. 
Like fullt er energiforbruket ved 
smelteverket på Toten rundt 
800 kWh pr produsert tonn og 
kråkene nyter godt av adskillig 
varme fra produksjonshallen 
der ovnene står. – Vi skulle hatt 
en stor energibruker som nabo, 
sier Sørlie. Men dette skal altså 
bli bedre i den nye hallen, der 
saltbadsovnen skal stå. Her 
blir det energigjenvinning fra 
røykgassen, slik at i hvert fall 
egne lokaler varmes fra dette 
og det utendørs lagerområdet 
holdes isfritt. 

GOD AVSETNING
Sørlie forteller at investeringen 
i ny ovn, ny produksjonshall og 
nye mottaksbinger beløper seg 
til rundt 30 millioner kroner. 
Byggingen starter over påske 
og det er meningen å være 
i produksjon i løpet av året. 
Målet er å øke produksjonen 
til rundt 20 000 tonn. 
Avsetningen anser han ikke 
som noe problem. – Stadig 
flere nedstrømskunder er 
opptatt av å bruke gjenvunnet 
aluminium. Unntaket så langt 
har vært Mercedes, som bare 
vil ha jomfruelig vare. Men 
kvaliteten er identisk uansett 
hvor mange ganger aluminium 
smeltes om, sier Knut Sørlie. 
Han forteller også at prisen på 
legeringene de produserer på 
Toten ikke nødvendigvis følger 
den børsnoterte LME-prisen på 
aluminium.

Den nye produksjonshallen kommer på baksiden av dagens 
bygningsmasse.
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Thomas Mørch, leder for forretningsutvikling i Norsk 
Gjenvinning, mener tørking og transport av matav-
fall både er en  miljøvennlig og god løsning. 

Norsk Gjenvinning bygger tørke-
anlegg for matavfall på Sotra

– Mange av våre kunder på 
Vestlandet har lenge vært 
misfornøyd med at matavfallet 
stort sett går til forbrenning 
hos BiR. Men å etablere 
biogassanlegg i et område der 
det ikke er noen etterspørsel 
etter bioresten har vi vurdert 
som lite aktuelt. Vi har derfor 
landet på at vi kverner og 
tørker ned matavfallet for 
så å frakte det til en av de 
etablerte biogassaktørene. 
Gjennom denne prosessen 
reduseres volum og vekt med 
rundt 80% og tørrstoffet blir 
både lagringsdyktig og enkelt å 
transportere, forteller Mørch.

TO TONN I TIMEN
Tørkeanlegget, som skal være 
operativt fra april, installeres 
på Norsk Gjenvinnings anlegg i 
Knarrevik på Sotra. Det leveres 
av vestfoldbedriften Multivector, 
som tidligere har levert 
mange mindre tørkeanlegg for 

matavfall, for eksempel til bruk 
på cruiseskip. Men anlegget til 
Norsk Gjenvinning er betydelig 
større enn de bedriften hittil 
har levert, med en kapasitet 

på to tonn pr time, eller rundt 
10 000 tonn årlig. Det skal ta 
imot matavfall fra selskapets 
næringskunder i Hordaland, men 
også noe fra husholdninger 

i kommuner som 
Norsk Gjenvinning har 
kontrakt med. – Denne 
innovative løsningen 
er både miljøriktig og 
konkurransedyktig på 
pris, mener Mørch.

– KONKURRANSE-
FORTRINN
I november under-

tegnet Norsk Gjenvinning 
en landsdekkende avtale 
med COOP om å ta hånd om 
matavfallet fra alle landets 650 
COOP-butikker. Mørch mener 
prosjektet i Hordaland var 
viktig for å få den avtalen på 
plass og mener løsningen vil gi 
konkurransefortrinn også overfor 
interkommunale selskaper og 
kommuner som skal inngå nye 
renovasjonskontrakter.  – Det 
kan være aktuelt å etablere 
lignende opplegg også andre 
steder langs kysten. Å etablere 
et biogassanlegg på hvert 

“

– Å etablere et biogassanlegg 
på hvert nes i områder der det 
ikke dyrkes korn har vi liten 
tro på.

– Etter en grundig pro-
sess har vi kommet 
til at den beste løs-
ningen for matavfall i 
Hordaland er tørking 
og transport til 
eksisterende biogass-
anlegg, sier Thomas 
Mørch, ansvarlig for 
forretningsutvikling i 
Norsk Gjenvinning. 

Av Johs. Bjørndal

Det er her på Norsk Gjenvinnings anlegg i Knarrevik på Sotra at det nye tørkeanlegget for matavfall nå installeres.
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Intertek er en ledende leverandør av  
sertifiserings- og kurstjenester innen blant annet:

n ISO 9001 n ISO 14001 n OHSAS 18001

Ta kontakt med Helge Nes på telefon 917 61 016 
eller helge.nes@intertek.com

certification.norway@intertek.com
telefon +47 33 42 00 40
Besøk www.intertek.com

Da har vi noe  
å snakke om!

Vil du synliggjøre 
ditt gode kvalitets- 
og miljøarbeid?

– NABOENE FIKK UTSLETT 
OG MISTET MATLYSTEN 

Det temmelig nyåpnede kommunale biogassanlegget i 
Rådalen utenfor Bergen hadde før jul driftsproblemer 
som førte til utslipp av hydrogensulfid (H2S). Naboene 
fikk ikke beskjed før etter en uke og vurderer å anmelde 
Bergen kommune.

Biogassanlegget åpnet i oktober i fjor og skal ta hånd om 
rundt 40 000 tonn kloakkslam og avløpsvann fra Bergens inn-
byggere. Men før jul fikk anlegget driftsproblemer, ifølge NRK 
Hordaland var trykket i tankene ustabilt, faklingen fungerte 
ikke og svovelholdig gass fant veien til et nærliggende 
boligfelt og påførte innbyggerne utslett, svimmelhet og svie 
i nese og øyne. – Det luktet kloakk og råtne egg. I vår familie 
var det spesielt yngstemann på seks år som viste symptom. 
Han hadde dårlig matlyst og et tilfelle av brekking, sier nabo 
Mads Iversen, som er spesielt kritisk til at kommunen ikke 
informerte om hva slags gass det dreide seg om.

Fagditektør Magnar Seks i Vann- og avløpsetaten i Bergen 
vedgår at anlegget har hatt drifttsproblemer, men mener 
gassmengden som slapp ut var liten. – Det skal store konsen-
trasjoner til for at det skal oppstå helsefare, men lukta er ube-
hageleg, sier han til NRK Hordaland. Fagdirektøren presiserer 
at driften nå er stabil.

nes i områder der det ikke 
dyrkes korn har vi liten tro på. 
Da er det bedre å tørke og 
transportere avfallet til noen 
få industrielle anlegg med god 
avsetning på biogassen. Uten 
at næringsstoffer som fosfor 
tilbakeføres til kretsløpet kan 
man ikke si at matavfallet 
gjenvinnes, mener Mørch.

– SOLID KLIMAGEVINST
Men kverning og tørking av 
to tonn matavfall i timen er 
en energikrevende prosess. 
Transport av det såkalte 
tørrstoffet fra Sotra til for 
eksempel Tønsberg krever 
også noe, selv om det 
naturligvis understrekes at det 
dreier seg om returtransport. 
Mørch mener likevel at 
denne løsningen gir en solid 
klimagevinst. – Vi har fått 
Østfoldforskning til å vurdere 
denne løsningen opp mot 
dagens, altså forbrenning. 
Gitt at biogassen oppgraderes 
og benyttes til drivstoff gir 
vår løsning en klimagevinst 
på hele 515 kg CO2 pr tonn 
ferdig tørket matavfall, i 
tillegg til ressursgevinsten ved 
tilbakeføring av bioresten til 

jordbruket. Vi er dermed sikre 
på at denne løsningen er god 
for miljøet. Men det kreves 
naturligvis en god del elektrisk 
energi til tørkeprosessen og 
vi ser på hvordan mengden 
kan reduseres ved for 
eksempel gjenvinning av 
overskuddsvarmen, sier Mørch.

NULL STØTTE
Han forteller videre at 
tørkeanlegget på Sotra 
representerer en investering 
på rundt 10 millioner kroner, 
inkludert noe infrastruktur i 
det nye anlegget på som ble 
åpnet i august ifjor. – Vi har 
vært i dialog med Enova og 
Innovasjon Norge om støtte. 
Men selv om vi fikk svært 
positive signaler i begynnelsen 
ble konklusjonen at prosjektet 
ikke var berettiget noen støtte, 
det falt mellom alle stoler, sier 
Thomas Mørch. Men Norsk 
Gjenvinning er likevel svært 
fornøyd med dette prosjektet 
og konsernsjef Erik Osmundsen 
trakk det fram som et skritt 
på veien til sirkulær økonomi 
i sitt foredrag på NHO’s  
års konferanse 5. januar. 
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Legger til rette for 
lokalt  biogassmarked

Uten etterspørsel – ingen tilbud. Og uten tilbud – ingen etter-
spørsel. Å få opp et marked for biogass som drivstoff i et nytt 
område krever arbeid på flere fronter. På Hedemarken har Sirkula 
nå sørget for det første steget med både fyllestasjon og en flåte 
av biogassdrevne renovasjonsbiler. Nå ønsker de at flere skal ta 
gassen i bruk.     Av Astri Kløvstad

Få dager etter at de første renovasjonsbilene 
trillet ut fra Gålåsholmen med tanken full av 
gass, trommet Sirkula sammen til miniseminar 
om drivstoffet som nå er blitt tilgjengelig 
i Hamarområdet. På tilhørerbenken satt 
representanter fra Hedmark fylkeskommune, 
Hedmark trafikk, 
bilforhandlere, 
varegrossister og andre 
interesserte.

De fikk høre om 
erfaringene fra andre 
fylker hvor biogass er 
tatt i bruk, som Østfold 
og  Oslo, og fikk i tillegg 
generell informasjon om 
drivstoffet.

NATURGASS 
NØDVENDIG
Som for eksempel at 
såkalt naturgass også er 
en del av løsningen. Den 

fossile gassen er nødvendig både for å ha 
forsyningssikkerhet for de som har gått over 
til gassdrevne kjøretøy, og for at det i det 
hele tatt skal finnes gassdrevne kjøretøy.

– Det hadde ikke vært en eneste biogassbil 
å oppdrive om ikke det var et verdensmarked 

som etterspurte biler med naturgassdrift, 
sa John Melby fra AGA. Han mener at vi i 
Norge har vært litt for raske med å avskrive 
naturgassen som et godt drivstoffalternativ. 
– Innfasing av biogass hadde vært mye 
enklere om vi hadde hatt en eksisterende 
infrastruktur på gass. Da kunne vi tatt i bruk 
all biogass som produseres etter hvert som 
den ble tilgjengelig, sa han. 

– For å sikre stabil drift må vi kunne bruke 
naturgassen som en reserveforsyning. 
Spesielt er det viktig under oppbyggingen 
av et nytt drivstoffmarked. Heldigvis blir 
andelen biogass større år for år, fortsatte 
han og opplyste at av AGAs salg er i dag 
92 prosent av den komprimerte gassen og 
75-80 prosent av den flytende biogass. Og 
når Biokrafts anlegg på Skogn er bygget og i 
produksjon, kommer andelen av den flytende 
biogassen til å øke ytterligere. 550 tunge 
kjøretøy går på AGAs gass i dag, for det 
meste busser og renovasjonsbiler.

ALLIANSE FOR LANGSIKTIGHET
Melby fortalte at AGA begynte å 
interessere seg for biogass i 2007. Da var 
dette drivstoffet godt etablert i Sverige, 
takket være myndighetens tilrettelagte 
rammebetingelser der. I Norge har 

AGA er landets største, men ikke eneste, forhandler 
av biogass. John Melby ga forsamlingen et helhets-
bilde

Anlegget på Gålåsholmen skal i tillegg til å forsyne lokal 
transport med biogass også være en backup for anlegg som 
skal  bygges på Gjøvik og det som forsyner renovasjonsbilene 
til GLØR på Mjøsanlegget. – Det blir en del av infrastrukturen vi 
bygger opp i Oppland og Hedmark, fortalte John Melby.

››

››››››››››
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 I slutten av november ble grunnsteinen til 
Biokrafts nye biogassanlegg på Skogn lagt 
ned av daværende olje- og energiminister 
Tord Lien og fiskeriminister Per Sandberg. 
Det skal bli Nord-Europas største.

Byggeprosessen har allerede pågått i 
et år og er således midtveis, anlegget skal 
etter planen stå ferdig før jul 2017. Det 
bygges inntil Norske Skogs papirfabrikk 
på Skogn og vil ha sitt råstoff fra denne 
fabrikken og fra avfall fra fiskeoppdrett. 
Slik drar man nytte av infrastrukturen til 
Norske Skog og nærheten til råstoffet 
der.

Biokrafts fabrikk vil bli Nord-Europas 
største produksjonsanlegg for flytende 
biogass, og vil bidra til mer enn en 
dobling av den norske produksjonskapa-
siteten. Det første året skal det produ-
seres 12,5 millioner normalkubikkmeter, 
et volum som etter hvert skal fordobles.

At biogassen skal leveres som LBG, 
altså flytende biogass, gjør at produktet 
får større rekkevidde og et større 
marked. Den vil kunne brukes til ferger 
og tungtransport i tillegg til de trans-
portmidlene som bruker annen biogass. Det 
er AGA som skal kjøpe og distribuere gassen, 

fortalte administrerende direktør Håvard 
Wollan i Biokraft AS.

De største eierne i Biokraft AS er Scandi-
navian Biogass og TrønderEnergi. Anlegget 
bygges med betydelig støtte fra Enova og er 
ellers finansiert med privat kapital og lån.

A.K.

biogass ikke fått tilsvarende drahjelp, og 
Melby skjønte fort at det var nødvendig med 
et samarbeid mellom aktørene i verdikjeden. 
På Avfallskonferansen i 2008 ble Biogass-
alliansen etablert.

– Det som var viktig for alle involverte var 
at vi kunne skrive langsiktige kontrakter 
som ga oss forutsigbarhet. Det ga oss 
et perspektiv på kanskje 10 år for de 
investeringene vi skulle gjøre og den 
avsetningen vi kunne få. Og da er det mye 
lettere å trykke på knappen og si «Kjør!» 
enn med bare en stortingsperiode på så 
vidt 4 år som perspektiv. Renovasjon og 
kollektivtransport er gode aktører å jobbe 
med når det kommer til biogass, fordi det 
er lengre avtaler det er snakk om, fortalte 
Melby som i dag har med seg et stort antall 
aktører innen så vel biogassproduksjon, 
persontransport, varedistribusjon, 
renovasjon, bilproduksjon, FoU-institusjoner 
og interesseorganisasjoner i alliansen sin. 
– Vi har 9 produsenter av biogass her til 
lands per i dag, og 16 fyllestasjoner. Kun en 
av disse produsentene hadde kommet til å 
bygge anlegg om vi ikke hadde hatt denne 
alliansen, hevdet Melby.

Grunnsteinen på plass i Skogn

Enova har støttet prosjektet med 82 millioner kroner. 
Her er Enova-direktør Nils Kristian Nakstad (t.v.) 
sammen med direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn 
Traaseth og Biokraft-direktør Håvard Wollan.

››››››››

 
 
 

 

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

Nyhet!  Nye Multistar One stjernesikt! 
 
Krokløftmontert elektrisk drevet stjernesikt, som 
sammen med Crambo eller Terminator grovkvern 
effektivt produserer 0 -100mm fliskvalitet. 
Overfraksjonen fra siktet returneres tilbake til 
kverna automatisk og blir kvernet på nytt. 
 
Vi tilbyr et stadig bredere og fremtidsrettet 
modellutvalg innen mobile- og stasjonære 
maskiner for avfall og gjenvinning!   

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
KOMPTECH TERMINATOR Universalkvern 
- Markedslederen som også kverner de 
vanskeligste avfavfallsfraksjonene 
- Kverner returtrevirke med lavt innhold av 
finstoff i sluttfraksjonen 
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UTSTILLERLISTEVÅTORGANISK

Dristige politiske vedtak i Østfold
– Vi er en stor innkjøper og den innkjøpsmakta har vi vært veldig opptatt av å utnytte. 
Ikke minst på flåteinnkjøp til kollektivtransport.            Av Astri Kløvstad

Det sa leder i samferdselskomiteen i Østfold 
fylkeskommune, Olav Moe, til tilhørerne på 
Sirkulas biogass-seminar. Han fortalte om 
to anbud som fra fylkeskommunens side var 
blitt håndtert litt utradisjonelt, men som har 
vært en del av Østfolds strategi som fore-
gangsfylke innen biogass.

Da det var tid for ny anbudsrunde for 
kollektivtransporten i området Nedre 
Glomma, altså kommunene Sarpsborg, 
Fredrikstad, Hvaler og Råde, ba fylkes-
kommunen om to tilbud: Ett hvor biogass 
skulle være drivstoff, og ett på et annet, 
valgfritt drivstoff. Og med et forbehold 
om at Samferdselskomiteen kunne velge 
drivstoffalternativ etter tilbudsfristen. 

– For oss som hadde det politiske 
ansvaret var det veldig viktig at vi valgte 
akkurat den mekanismen der, sa Moe.  
I dette tilfellet vektet politikerne pris med 
80 prosent og miljø og kvalitet med 20 
prosent. Totalbeløpet for biogasstilbudet 
var om lag 7 prosent høyere enn alterna-
tivet, men det var ikke mer enn at valget 
falt på biogass. Avtalen ble innfaset i 
2013 og i dag kjører ca 104 busser drøyt 
5 millioner km årlig på biogass.

Det andre anbudet gjaldt kollektiv-
transporten i Moss. Her var de sju første 
årene av kontrakten med Nettbuss 
omme sist sommer, og fylkeskommunen 
gikk til det utradisjonelle skrittet å avbryte 
kontrakten uten å benytte seg av opsjonen 

til å forlenge den i tre år med ett år av 
gangen. Til tross for at avtalen med Nettbuss 
økonom isk var veldig god.

– Dette var en røff politisk beslutning og 
den var i mot anbefalingen fra rådmannen. Vi 
hadde en omfattende politisk diskusjon og vi 
var ikke enige, men kom til slutt til et kompro-

miss som alle kunne leve med, sa Moe. 
I dette anbudet ble pris vektet med 60 

prosent og miljø med 40, og med en poeng-
giving av ulike drivstoffalternativer etter 
utslippsnivå. Det ble close race mellom 
tilbyderne, men nok en gang fikk Nettbuss 
anbudet i Moss, der gassbussene begynner å 

rulle til sommeren.
Konsekvensen av dette grepet er at 

Østfold har fått 15 millioner kroner i 
økte kostnader årlig for kollektivtrans-
porten i Moss. Moe legger ikke skjul på 
at dette var en kontroversiell avgjørelse, 
men mener at i det lange løp, og når alle 
forhold er kalkulert inn i regnestykket, 
var den riktig. 

Erfaringene fra Nedre Glomma er 
gode, innbyggerne er bevisste på at de 
kjører miljøvennlig med biogass som 
drivstoff når de tar bussen. Og direk-
tøren for Østfold Kollektivtrafikk, Børre 
Johnsen forsikrer at han ikke opplever 
noen negative driftsforstyrrelser 
knyttet til biogass-satsingen.

– Politikerne har en stor mulighet til å påvirke utviklingen 
ved å benytte seg av fylkeskommunens innkjøpsmakt, sa 
Olav Moe fra foregangsfylket Østfold.

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

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Innovative og banebrytende maskiner for behandling av biomasse, matjord, kompost, avfall, klebrige / fuktige 
masse m.m— SALG og UTLEIE 

 Stjernesikt 2F / 3F, Flipflowsikt 2F / 3F, Trommelsikt, Saktegående Grovkvern, Vindsikt, Steinutskiller m.m 

 Leveres på hjul, belter, semi-mobil eller som stasjonær anlegg, mange muligheter og alternativer 

 Mer info på vår hjemmeside eller ta kontakt! 

“
– Dette var en røff 
politisk beslutning 
og den var mot 
anbefalingen fra 
rådmannen.
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Nobina er Nordens største kollektivtrans-
portselskap. I Norge er de tilstede i fire 
fylker, men det er kun i Oslo og Akershus 
at de kjører på biogass. Her har selskapet 
78 leddbusser hvorav 51 går på gass. I 
Oslo betjener selskapet noen av de mest 
trafikkerte linjene i byen og har hele 940 
avganger per dag.

Med en så stor del av passasjertrans-
porten i byen er oppdragsgiver svært 
opptatt av at hjulene på bussene skal gå 
rundt, og avtalen med Ruter innebærer en 
bot på 50 000 kroner for hver avgang som 
ikke går på grunn av gassmangel.

Magne Elvik, som er driftssjef for Nobina 
i Oslo Vest bedyrer at de ikke har fått en 
eneste slik bot siden oppstarten i oktober 
2012. Men det har ikke vært mulig å kjøre 
100 prosent på biogass, man har vært nødt 
til å supplere med noe naturgass. Men nå 
nærmer forbruket seg 70 prosent biogass, 
kan han fortelle.

Elvik ga uttrykk for at han var fornøyd 
med samarbeidet med AGA. – Vi har egne 
folk til stede på vårt anlegg i Groruddalen 
døgnet rundt. Der har vi fyllestasjoner, 
verksted og kontorer. Og skulle det være 
problemer av noe slag, kan våre folk trykke 
på sikkerhetsknappen, og AGAs folk vil 
være der med en gang. De bidrar med 
løsninger og support på det som trengs, 
sa han.

Drivstoffet kommer til anlegget i Grorud-
dalen som flytende gass med tankbil, og 
går gjennom et fordampingsanlegg der den 
gjøres om til komprimert biogass. Det er 
også plass for kontainerflak som kan frakte 
komprimert biogass til eller fra anlegget. 
Med parallelle løp for gassforsyningen er 
verken Elvik eller Melby bekymret for at 
pumpene ikke skal kunne levere gass.

Fylkesordføreren 
positiv
Lokale fylkespolitikere og byråkrater var 
invitert til Sirkulas seminar om biogass. 

Kretsløpet spurte fylkesordfører Dag 
Rønning om hva han tenkte om det han 
hadde fått høre for Hedmarks del.

– Det er interessant å høre både om 
erfaringene de har gjort seg i Østfold og det 
som allerede er i ferd med å skje i Hedmark. 
Ut fra et klimaperspektiv er det interessant 
og lovende for framtida. Jeg har ikke så mye 
detaljkunnskap om dette, og derfor er det 
veldig nyttig å være her og lære litt mer.

– Ser du for deg at bussflåten i Hedmark vil 
komme over på biogass etter hvert?

– Ja, etter hvert tror jeg det. Jeg er usikker 
på hvordan den nåværende teknologien 
takler det klimaet vi har i Hedmark, kontra 
Østfold. Jeg regner med at de har færre dager 
med tosifret antall minusgrader der. Samtidig 
utvikler jo teknologien seg fortløpende så 
på sikt er det nok store muligheter. Og det 
er ingen grunn til å legge seg helt bakpå. 
Men Hedmark er stort. Så lenge det bare er 
her ved Hamar at det er fyllestasjon kan det 
i første omgang være aktuelt å ha anbud 
som bare dekker det sentrale Mjøsområdet; 
Elverum – Hamar – opp til Moelv for eksempel, 
og nedover i Stange. Og så er det ikke sikkert 
at det går så mange årene før vi får flere 
fyllestasjoner, sa Rønning.

Fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning, lyttet inter-
essert til erfaringene med biogass andre steder, og 
utelukket ikke at bussene på det sentrale Hedemarken 
også etter hvert kan få nytt drivstoff.

Magne Elvik i 
Nobina mente 
forsyningssikker-
heten er godt ivare-
tatt. – Både Ruter 
og vi har egne 
beredskapsplaner 
og AGAs folk er 
tilgjengelige 24/7, 
sa han.

Forsynings-
sikkerhet alfa 
og omega i Oslo
På oppdrag for Ruter transporterer det svenske busskonsernet 
Nobina 3,2 millioner busspassasjerer i Oslo hver måned. Da er 
det viktig at drivstofforsyningen fungerer.

Av Astri Kløvstad
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Direktør i Sirkula, Grethe Olsbye, sier det 
foreløpig er litt for tidlig å avsi noen dom over 
oppstarten. – Vår nye renovatør, RenoNorden, 
sa at de kom til å bruke 4-6 uker før de 
var helt innkjørt. Når de ukene er gått skal 
vi evaluere både deres og vår egen jobb, 
forteller hun.

RenoNorden, som i vår fikk anbudet 
på å betjene de 66 rutene i Hedemarks-
kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og 
Løten, har drøyt 40 prosent markedsandel på 
landsbasis. Selskapet hadde renovasjonen i 
Oslo sammen med Norsk Gjenvinning fram 
til Veireno tok over der i oktober, så det er et 
rutinert selskap som nå gjør seg kjent langs 
veier og gater på Hedemarken.

NOEN UTØMTE BEHOLDERE
– Vi har hatt noen avvik på tidspunkt for 
tømming, men ikke mer enn 3 prosent de 2-3 
første ukene. Det skyldes først og fremst 
at mannskapene har hatt litt problemer 
med å finne dunkene. En av forklaringene 
selskapet har gitt er at de ikke har fått 
alle de nye bilene sine til riktig tid. De nye 
bilene har datasystemer som viser hvor 
tømmepunktene er på kartet, men fortsatt 
mangler det fire biler, og i de gamle bilene 
som kjøres isteden er disse systemene litt 
mangelfulle, forteller hun.

Bilene kjører ikke doble skift, og kan derfor 

holde på utover ettermiddagen om de ikke 
blir ferdige med ruta si på oppsatt tid. Likevel 
er det en del tømmepunkter som er blitt 
forbikjørt nå i oppstarten, og RenoNorden har 
brukt helger og kvelder til å rette opp i dette. 

NYE KALENDERE
Sirkula IKS ble skilt ut som eget selskap fra 
Hias IKS i mars i år, og fra september har 
innsamlingsordningen blitt lagt om. Da ble 
småsamlerne som var plassert ut på sentrale 
steder i selskapets geografi fjernet, i stedet 
ble det delt ut nye beholdere til husstandene. 
Flere fraksjoner hentes nå hjemme hos 
den enkelte, og med nye biler som kan 
hente to fraksjoner om gangen og nye 
tømmekalendere, skal denne innsamlingen nå 
være mer strømlinjeformet.

Ved overgangen fra gamle til nye 
tømmekalendere kan noen husstander 
få et ekstra langt intervall på tømmingen 
av enkelte fraksjoner første gangen, noe 
innbyggerne skal ha blitt informert om. 

– Men dersom det i tillegg blir forsinkelser 

der intervallet er langt, kan jo det oppleves 
som en belastning for de det gjelder, sier 
Olsbye.

INTRODUSERER BIOGASS PÅ 
HEDEMARKEN
Nytt er det også at renovasjonsbilene går på 
biogass. Gassen kommer fra Mjøsanlegget 
på Lillehammer, som Sirkula (tidligere Hias) 
har levert matavfall til siden 2001, og 
fra avløpsrenseanlegget til Hias i Stange. 
AGA forhandler gassen og leverer den på 
kontainerflak på den nye fyllestasjonen 
som Sirkula har fått bygget på Gålåsholmen 
utenfor Hamar. – Dette er den første 
fyllestasjonen for biogass i Hedmark, 
opplyste kommunikasjonsrådgiver Karine 
Bogsti da Sirkula tok med pressen på en 
omvisning der i romjula. (se egen sak side 
14). Og innen januar er omme skal det være 
mulig for alle med et biogassdrevet kjøretøy 
å fylle opp tanken på en egen pumpe med 
bankkortterminal der. 

Innkjøringsperioden snart over 
for Sirkula
2017 startet med ny renova-
tør, nye tømmerutiner og nytt 
drivstoff for Sirkula. Halvveis 
ut i uke 4 ser det ut til at reno-
vatøren begynner å komme inn 
i rutene og får tømt det aller 
meste på riktig dag. Og bilene 
med biogassdrift har gått som 
de skulle fra dag en.

Av Astri Kløvstad

En ny fyllesta-
sjon for biogass 
er på plass 
utenfor Hamar, 
med saktefyl-
lingsanlegg for 
alle renovasjons-
bilene. I tillegg er 
en hurtigfyllings-
pumpe for folk 
flest lagt utenfor 
det inngjerdede 
området.

Verken administrerende direktør, Grethe Olsbye, eller andre i administrasjonen til Sirkula har vært med på et bytte 
av renovatør tidligere. Hun synes derfor det er viktig å evaluere prosessen i etterkant, og deler gjerne erfaringene 
med andre i bransjen som skal igjennom det samme.
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BAAVFALL

– Initiativet til et alunskiferdeponi i 
Hamarområdet kom opprinnelig fra 
kommunen som ønsket en lokal løsning, slik 
at man slapp å frakte disse massene helt 
til Oslo-området, forteller Randi Warland 
Kortegaard, som er miljøsjef i NGm3. På 
gjenvinningssesjonen av konferansen 
Arctic Entrepreneur 2017 fortalte hun om 
selskapets aktiviteter med blant annet 
å ta seg av alunskifer. Andre masser, 
som ikke er like beheftet med risiko for 
utlekking av tungmetaller og radioaktivitet, 
blir gjerne brukt til fyllmasser der det 
skal bygges infrastuktur eller planeres 
til andre samfunnsnyttige formål. Slike 
prosjekter dimensjoneres etter strenge krav 
i avfallsforskriftens kapittel 9 om deponier, 
men er samtidig gjenbruksprosjekter. 

MÅ UNNGÅ OKSIDASJON
Kortegaard forteller at det har vært et poeng 
å ha deponiet ved Hamar klart til de store 

Nytt alunskiferdeponi på 
Heggvin ved Hamar
De siste to årene har Norsk 
Gjenvinnings datterselskap 
«Norsk Gjenvinning m3» 
 skaffet seg verdifull  erfaring 
med å drive deponi for 
 alunskifer ved sitt anlegg på 
Borge ved Fredrikstad. Nå 
settes snart spaden i jorda 
for et nytt alunskiferdeponi, 
nærmere de største fore-
komstene av denne ut   -
ford rende bergarten.

Av Astri Kløvstad Randi Warland Kortegaard forteller at Norsk Gjen vinning 
allerede har meget god mottakskapasitet for  alunskifer 
på Borge ved Fredrikstad, men at det er behov for et 
lokalt mottak i de alunskifertunge områdene ved Mjøsa 
slik at kunden unngår lange transportavstander.

Alunskifer under kalkstein. Det finnes betydelige mengder av denne problematiske bergarten langs Mjøsa.
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veg- og jernbaneprosjektene som er planlagt 
i dette området, kommer i gang. Det er nemlig 
når man begynner å grave og bore i denne 
bergarten at risikoen oppstår.

– Alunskifer, som er en sedimentær 
bergart, inneholder sulfid og er derfor 
potensielt syredannende. Når sulfiden 
kommer i kontakt med luft, kan den reagere 
med oksygenet og danne svovelsyre. Og 
svovelsyren fører til at bergarten begynner å 
forvitre. Den inneholder mange tungmetaller 
og radionuklider, radioaktive stoffer som 
uran og datternuklider, som da kan forurense 
omgivelsene, forteller Kortegaard. 

– Hele poenget med en forsvarlig hånd-
tering av alunskifer er derfor å unngå denne 
oksidasjonen, fortsatte hun.

VÅTDEPONERING PÅ BORGE
På Borge er dette løst ved at skifermassene 
er lagt i stillestående vann. Deponiet der 
ligger i et nedlagt steinbrudd som er tett i 
bunn og sider, både på grunn av fjellet, men 
også som følge av en dobbel membran som 
gjør deponiet potte tett, i følge Kortegaard. 
Det brukes også bunnaske – som jo er svært 
alkalisk, til å sikre bufferkapasitet. I dette 
deponiet blir ikke nedbørsvann pumpet ut, 
det blir liggende i deponiet og bidrar til at 
alunskiferen lagres under vannmettede 
forhold, og dermed unngår eksponering for 
oksygen.

TØRR TILDEKKING PÅ HEGGVIN
Ved Hamar har man ikke et slikt 
fjellbasseng tilgjengelig og vil derfor gå 
for tørrdeponering. – Det som skal til av 
grunnarbeider og tetting i bunn er definert 

i spesifikasjoner fra myndighetene, så det 
har ikke vært så mye å lure på. Men det 
som har vært utfordrende er å finne gode 
løsninger i driftsfasen, og sørge for at man 
unngår oksidasjon av massene etter mottak 
ved deponiet, dvs etter at tiltakshaver har 
eksponert massene for luft. Vi har brukt mye 
tid og krefter på å finne egnede materialer 
til å dekke med. Løsningen vi har kommet 
fram til sørger for at oksygen ikke kommer 
i kontakt med massene og at oksidasjonen 
stopper eller ikke starter i de massene vi 
tar i mot. Andre aktører vurderer å bruke 
bunnaske som tettemasse, men det er i våre 
øyne ikke tett nok, forteller hun. Hva NGm3 
vil dekke alunskiferen som tørrdeponeres 
med, vil hun derimot ikke ut med. Det er en 
bedriftshemmelighet.

KLAR NÅR MARKEDET VIL
Mottaket på Hamar er et resultat av et 
strategisk samarbeid mellom Sirkula og 
NGm3. I fellesskap har de dannet selskapet 
Heggvin Alun, som nå har tillatelse både 
fra Fylkesmannen og Statens Strålevern 
for å sette i gang. Det mangler foreløpig 
byggetillatelse fra kommunen, men søknad er 
nylig sendt inn og Kortegaard tror tillatelsen 
vil være på plass i løpet av få uker. Deretter 
vil det være markedet og etterspørselen 
etter denne tjenesten som avgjør når man 
faktisk setter spaden i jorda. Det kan bli 
allerede i vår. Da vil det bli nok en aktør som 
kan ta imot denne bergarten som kun finnes 
i et begrenset område rundt Oslo og Mjøsa, 
området som geologene kaller Oslofeltet.

NOAH AS har i dag en tillatelse fra Statens 
Strålevern til å ta imot 100 000 tonn radio-
aktivt avfall per år på Langøya, og de søkte 
i høst om tillatelse til å legge alunskifer i 
ordinært deponi innenfor denne rammen. 
NOAH søker også om å få fortsette å bruke 
alunskifer til konstruksjonsformål i deponi 
for farlig avfall. Det forteller Miljødirektora-
tet på sine nettsider i forbindelse med at 
søknaden var lagt ut til høring. Høringsfris-
ten var 15. desember.

NOAH VIL DEPONERE 
ALUNSKIFER PÅ LANGØYA

For å ivareta forurensingsaspektet vil 
skiferen legges i egne, tørre celler i de-
poni for ordinært avfall. NOAH planlegger 
å konstruere cellen slik at skiferen legges 
lagvis med basiske masser for å regulere 
pH og deretter tildekkes, slik at den 
ikke kommer i kontakt med luft og vann.                                                                        
Dette vil også redusere stråling, heter 
det.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 64 83 67 50      
salg@scaleit.no 
www.scaleit.no 

Komplett mobilt system med kontorkontainer, 
18 m bilvekt og programvare på vei til kunde 

Norges største leverandør av vekter 
     og veiesystemer til miljøsektoren 
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GJENVINNING

Lange transporter av avfall til 
materialgjenvinningsanlegg 
utgjør en svært liten del av 
det totale klimaregnskapet for 
avfallshåndteringen, og må ses 
på som investering for å oppnå 
gjenvinning og klimagevinst.

Av Astri Kløvstad

Dette er en av konklusjonene etter 
at Østfoldforskning har analysert 
klimabelastninger og -gevinster ved alle 
ledd i verdikjeden for flere typer avfall. På 
MEFs konferanse Arctic Entrepreneur i 
januar fortalte forskningsleder Hanne Lerche 
Raadal om klimaregnskapsmodellen som 
forskningsinstituttet har utviklet i samarbeid 
med Avfall Norge og flere kommuner og 
avfallsselskaper.

– Modellen kan brukes til å lage egne 
klimaregnskap for kommunene eller 
avfallsselskapene, eller den kan brukes 
til å bestemme hvilke løsninger man skal 
velge, forklarte hun. Den tar for seg de 
enkelte avfallstyper separat og beregner 
klimabelastninger og -gevinster for 
alternative behandlingsmåter. Utslipp 
fra transport og behandling settes opp 
mot gevinster ved å utnytte ressursene 
som erstatning for noe annet, enten det 
er erstatning for energi, for jomfruelig 
produksjon eller for produksjon og bruk av 
kunstgjødsel.

VINNING OG TAP
På Arctic Entrepreneur viste Lerche Raadal 
resultatet for fire typer avfall: Plast, papir, 
EE-avfall – nærmere 
bestemt kjøleskap – og 
matavfall. Og resultatene 
var ganske entydige: Jo 
mer materialgjenvinning, jo 
bedre. Kun i ett tilfelle fant 
man at forbrenning var den 
behandlingen som ga den 
beste nettoen. Det var for 
behandling av papir. I dette 
regnestykket sammenlignet 
man å la papir gå til energiutnytting og 
erstatte «fjernvarmemix» i Norge med 
materialgjenvinning. Per kg papir hadde 

energigjenvinning 100-200 gram mindre 
utslipp målt i CO2-ekvivalenter enn 
materialgjenvinning. 

FORUTSETNINGENE AVGJØRENDE
Men for papir hadde man 
i tillegg utført noe som 
Lerche Raadal kalte en 
følsomhetsanalyse, og ved 
å sette inn forutsetningen 
om at alt papiret ble 
materialgjenvunnet i 
Norge, nærmere bestemt 
hos Norske Skog på 
Skogn, snudde også dette 
resultatet til at papiret bør 

bli til nytt papir istedenfor til brensel. Nå var 
klimagevinsten ved materialgjenvinning om 
lag 400 gram CO2-ekvivalenter bedre per kg 

papiravfall enn ved forbrenning.
– Dette viser at det er avgjørende hvilke 

forutsetninger som inngår i regnskapet. 
Hvor høy utnyttelsesgrad det er på 
forbrenningsanlegget, hvilken energikilde 
du forutsetter at blir erstattet, hvilke anlegg 
papiret blir sendt til og hvilke energibærere 
som blir brukt til å prosessere det der, 
understreket hun.

MYE Å HENTE PÅ Å GJENVINNE
For de andre avfallstypene var 
materialgjenvinning udiskutabelt vinneren. 
Ved å kildesortere plastemballasje og sende 
den til gjenvinning hvor den erstatter 
jomfruelig produksjon av plast, blir netto 
CO2-utslipp minus en snau kilo, altså en 
netto klimagevinst. Om man derimot 
lar plastemballasjen gå sammen med 

…det er heller 
ingen tvil om 
at material-
gjenvinning 
 kommer best ut.

– Vinninga går ikke opp 
i spinninga

Mange har stilt spørsmål ved om det er miljøvennlig å transportere avfall lange veier. Men en litt bedre gjenvin-
ningsløsning forsvarer lang transport av avfallet, er konklusjonen fra Østfoldforskning.“
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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 

restavfallet til energigjenvinning i Norge, gir 
det mellom 1,5 og 2 kilo CO2-ekvivalenter 
i utslipp per kg plast. I hvert fall med de 
forutsetninger som lå inne i akkurat dette 
tilfellet.

EE-avfall er en sammensatt fraksjon, 
og de enkelte artiklene som utgjør 
fraksjonen er også i seg selv sammensatt. 
Østlandsforskning har analysert effekten 
av å behandle et gjennomsnittlig stort 
kjøleskap, med alle de materialer det består 
av, og sammenlignet alternativet 100 
prosent materialgjenvinning med 50 prosent 
materialgjenvinning og utslipp av kjølegass. 
Utslippene ved det sistnevnte tilsvarer 600 
kg CO2-ekvivalenter i utslipp, mens man med 
fullstendig materialgjenvinning isteden vil få 
noen gram i klimagevinst. – Utslippene ved å 
ikke ta vare på kjølegassen og bare gjenvinne 
halvparten av materialene fra et kjøleskap 
tilsvarer altså et CO2-utslipp som fra en biltur 
fra Trondheim til Roma, sa Lerche Raadal.

MATAVFALL BØR BLI 
DRIVSTOFF OG GJØDSEL
For matavfall var alternativene 
forbrenning eller biogassproduksjon. Og 

for biogassproduksjon ble det analysert 
om gassen ble brukt til varme, elektrisitet 
eller drivstoff. I tillegg ble det sett på 
hvordan bioresten ble brukt. Det aller beste 
klimaregnskapet oppnås i følge disse 
beregningene ved å lage biogass, oppgradere 
den til drivstoff og bruke bioresten i flytende 
form som gjødsel på jordbruksarealer. Da 
kommer alle næringsstoffene i bioresten 

til nytte og kan erstatte kunstgjødsel. Om 
bioresten avvannes og komposteres, blir 
væsken en belastning ved at den må renses 
og slippes ut med avløpet. Men uansett i 
hvilken form biogassen og bioresten ble 
utnyttet, var biogassprodukson en bedre 
løsning for klimaet enn forbrenning med 
energiutnyttelse. 

ENTYDIGE RESULTATER
I alle regnestykkene utgjorde transporten 
av avfallet en svært liten del av 
klimabelastningen, i noen tilfeller syntes 
den ikke på søylene i diagrammet i det hele 
tatt. – Vi har gått igjennom veldig mye 
internasjonal litteratur, og vi fant akkurat 
de samme resultatene der når det gjaldt 
klimagassutslipp. Og når det gjelder så å si 
alle andre miljøindikatorer, var det heller ingen 
tvil om at materialgjenvinning kommer best 
ut, sa Lerche Raadal.

Østfoldforskning har utarbeidet en modell for 
å beregne klimaregnskapet for ulike måter å 
behandle avfall på, og den viser i de aller fleste 
tilfeller at materialgjenvinning er best for klimaet, 
fortalte forskningsleder Hanne Lerche Raadal på 
Arctic Entrepreneur.
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AVFALLSPOLITIKK

Økt utnyttelse og gjenvinning 
av ressurser er et av målene 
i regjeringens bioøkonomi-
strategi. Her har begreper som 
sirkulær økonomi, avfallsfore-
bygging og materialgjenvinning 
fått spalteplass. 

Av Astri Kløvstad

Strategien, som har fått tittelen «Kjente 
ressurser – uante muligheter», legger vekt 
på at bioøkonomien skal bidra til nasjonal 
verdiskaping og sysselsetting i tillegg til 
reduserte klimautslipp og bedre ressursut-
nyttelse. Den inneholder ikke konkrete 
virkemidler, men sier mye om hva regjer-
ingen vil legge til rette for. Samarbeid på 
tvers av sektorer, næringer og fagområder 
er noe av det det oppmuntres til. Dessuten 
skal det jobbes for å fremme markedet for 
fornybare biobaserte produkter, og for at 
de fornybare biologiske ressursene skal 
utnyttes effektivt slik at vi unngår sløsing.

– Vi må bruke hele treet og hele fisken, sa 
fiskeriminister Per Sandberg da han la fram 
strategien sammen med daværende olje- og 
energiminister Tord Lien på et arrangement 
på Skogn i slutten av november, da de to 
også avduket grunnsteinen for den nye 
biogassfabrikken til Biokraft. Han under-
streket at restprodukter fra fiskeriene skal på 

land og utnyttes der, og var nokså nær å 
antyde et forbud mot å dumpe dette i havet. 
Og ikke minst legger strategien vekt på at 
det skal legges til rette for at produksjon og 
uttak av de fornybare biologiske ressursene 
må skje på bærekraftig måte. 

IKKE BARE BRENNE,
Tord Lien fulgte opp med å si at om vi skal 
lykkes med både å håndtere klimautfordring-
 ene og skape lønnsomme arbeidsplasser i 
framtida, er en del av svaret å øke vår høsting 

av fornybare energiressurser. 
– Vi er allerede gode på vannkraft, 

vi er i ferd med å bli gode på vind 
og så glemmer vi hvor stor innsats 
biologisk produksjon gjør i energisys-
temene våre. Vi er gode på å bruke 
avfall av alle sorter til fornybar energi-
produksjon. Det at vi brenner avfall og 
bruker energien til oppvaring av hus og 
industri og næringsliv er en del av det. 
Det er bra å fortsette å brenne avfallet, 
men samtidig må vi se på flere måter å 
bruke restråstoff mer effektivt, sa Lien. 

…MEN BRUKE PÅ NYE MÅTER
I strategien vises det til at det i dagens 
vestlige økonomi sløses voldsomt med 
ressurser. Et estimat antyder at så mye 
som 93 prosent av ressursflyten går tapt 
langs verdikjeden mens bare 7 prosent 
er igjen i produkter som når sluttbruker. 

Strategien slår fast at det er ønskelig med en 
omstilling til en sirkulær økonomi med mer 
bærekraftig produksjon, bruk og utnyttelse 
av ressurser, og den utdyper at dette inne-
bærer å minimere mengde avfall gjennom 
ombruk, materialgjenvinning, å redusere svinn 
og øke bruken av restråstoff  fra ulike typer 
produksjoner. En nasjonal satsing innenfor 
bioøkonomi vil kunne bidra til en slik utvikling, 
står det å lese i rapporten.

Strategi for ny verdiskaping 
og mindre ressurssløsing

10 departementer har samarbeidet om å 
utviklet strategien som har fått navnet 
«Kjente ressurser – uante  muligheter».

• 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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Strategi for ny verdiskaping 
og mindre ressurssløsing

FLERE UTREDNINGER
For å nå disse målene i strategien og 
fremme økt ressursutnyttelse og gjen-
vinning av fornybare biologiske ressurser 
vil regjeringen rette innsatsen mot 
følgende tiltak:
•  Utarbeide en stortingsmelding om 

avfall og sirkulær økonomi.
•  Utforme en strategi for ilandføring 

og bruk av restråstoff fra fiskerivirk-
somhet.

•  Stimulere til økt bruk av livsløpsana-
lyser på relevante områder.

•  Utvikle kunnskap og teknologi for 
å fremme gjenbruk av biomasse i 
produksjonssyklusen, inkludert reduk-
sjon av uønskede stoffer, herunder 
fremmedstoffer, miljøgifter og smitte-
stoffer.

•  Revidere gjødselvareforskriften, og 
legge til rette for økt bruk av organisk 
gjødsel/slam, inklusive regulering av 
deponering, lagring og spredning.

•  Øke utnyttelsen av restråstoffer til 
lønnsomme produkter.

•  Løpende vurdere relevant regelverk 
for å sikre effektiv ressursutnyttelse.

Fiskeriminister Per Sandberg og daværende olje- og energiminister Tord Lien presenterte i fellesskap 
bioøkonomiens uante muligheter på et arrangement på Skogn i november.

Med plukkanalyser kan du få en økt 
kunnskap om dagens mengde og sam-
mensetting av avfall.

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

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

www.envir.se

Håndplukket kunnskap fra Envir

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

Dette er de viktigste punktene i Miljødirektor-
atets innspill til Klima- og miljødepartementet 
om hvordan en tilskuddsordning for kasserte 
fritidsbåter skal sjøsettes. Som tidligere 
omtalt inneholdt budsjettforliket i desember 
midler til en slik ordning. Men lite er avklart 
om den praktiske utformingen og Klima- og 
miljødepartementet arrangerte innspillsmøte 
26. januar, der Miljødirektoratet blant mange 
andre la fram sitt syn

HVEM SKAL FÅ PENGENE?
Statssekretær Lars Andreas Lunde gjorde det 
først klart at en returordning for fritidsbåter 
er omtalt allerede i regjeringserklæringen 
(Sundvolden-erklæringen) og altså ikke 
noe de to støttepartiene har fått presset 
gjennom. Men midlene kom på bordet 
gjennom budsjettforliket og under stor-
tingsbehandlingen ble inntil 15 000 kr pr båt 
nevnt, uten at det ble gjort klart om dette 
var et maksimalbeløp eller et gjennomsnittlig 
tilskudd pr båt. 

Lunde bedyret da også at ingenting var 
avgjort om pengebruken foreløpig. Men 
Miljødirektoratet fraråder altså at det blir 
utbetalt penger for levering av båten, siden 
det for et stort flertall av landets fritidsbåter 
foreløpig ikke er mulig å dokumentere hvem 
som er eier. 

MIDLERTIDIG ORDNING FØRST 
Samtidig synes det klart at man ikke kan 
vente på etableringen av et småbåtregister 
dersom man skal komme i gang i løpet 
av 2017. miljødirektoratet mener det bør 
etableres et midlertidig system, der det raskt 
må avklares hvilke krav som skal stilles til 

behandling av båtene og hvem som kan ta 
imot. Her åpner direktoratet for å fastsette 
midlertidige krav inntil en forskrift er på 
plass. Det anbefales også at tilskuddet skal 
omfatte allerede hensatte og dumpede 
båter og at tilskudd for disse kan utbetales 
til kommuner eller interkommunale selskaper 
dersom de leveres til kommunale mottak. 
Men samtidig må det gis mer langsiktige 
signaler som gjør at private aktører finner det 
forsvarlig å investere i mottaksanlegg. Norsk 
Gjenvinnings Hans Fredrik Wittusen ga klart 
uttrykk for at de var klare og foreslo «et pilot-
prosjekt for å teste og videreutvikle innsam-
ling og materialgjenvinning av fritidsbåter».

SMÅBÅTREGISTER MÅ KOMME
På innspillsmøtet uttrykte også båteiernes 
organisasjoner forståelse for at det blir 
vanskelig å etablere en varig returordning 
uten et obligatorisk småbåtregister. Men 
dette er et politisk følsomt spørsmål, den 
rødgrønne regjeringen var nemlig i gang med 
etableringen av et slikt, et arbeid som ble 
stoppet da dagens regjering overtok. Lunde 
lot likevel til å ha kommet til at det ikke er 
noen vei utenom, dersom en skal ha noen-
lunde sikkerhet for at en framtidig vrakpant 
havner i lommene på den rettmessige eier av 
båten. Redningsselskapet, som i dag driver et 
frivillig båtregister der 150 000 av landets 
anslagsvis 730 000 fritidsbåter er registrert, 
var mer enn villige til å utvide dette. Også 
Sjøfartsdirektoratet påpekte at de hadde 
kapasitet og kompetanse til å etablere og 
drifte et slikt register.

UENIGHET OM AVGRENSNING
Spørsmålet om størrelsesavgrensning ble tatt 
opp av flere, det ble påpekt at flertallet av 
landets fritidsbåter er mindre enn 5,5 meter 
og at det vil vanskeliggjøre etableringen 
av en «industriell verdikjede» dersom disse 
skal unntas og leveres inn på kommunale 
mottak uten godtgjørelse. Små kommuner 
vil da velge den billigste løsningen, altså 
deponering, ble det sagt. Henrik Lystad fra 
Avfall Norge forkynte at medlemmene – altså 
kommunene – ikke er spesielt interessert i å 
ta imot disse båtene uansett størrelse. Han 
mente pengene i første rekke bør brukes til 
å teste ut et pilotprosjekt og å etablere en 
sjablongbasert transportstøtte for å få i gang 
innleveringen av båter.

– Tilskuddet bør gå til mottak 
og behandling
Tilskuddet bør gå til mottak 
og behandlingsanlegg og 
ikke til den enkelte båteier. 
 Ordningen bør bare gjelde 
båter større enn 5,5 meter, 
de som er mindre bør kom-
munene ha plikt til å motta. 
Og etter hvert bør finansi-
eringen komme gjennom et 
årlig gebyr fra et obligatorisk 
båtregister.

Av Johs. Bjørndal
I fjor samarbeidet Oslofjorden Friluftsråd og avfallsselskapet Movar om Aksjon Eierløse Båtvrak. Movars deponi 
på Solgård ved Moss ble endestasjonen for båtene som ble tatt opp under aksjonen. Foto: Movar IKS

Statssekretær Lars Andreas Lunde ga uttrykk for 
utålmodighet, men kunne ikke si når tilskudds-
ordningen vil kunne settes ut i livet. 
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EU har nemlig vedtatt en endring i sitt embal-
lasjedirektiv som pålegger medlemsland ene 
å få ned forbruket av plastbæreposer. Norge 
er forpliktet til å innføre direktivet gjennom 
EØS-avtalen. Landene kan velge mellom to 
ulike løsninger: De kan sikre at forbruket går 
ned til 45 plastbæreposer per innbygger 
innen 2025, og/eller at posene ikke gis bort 
gratis av handelen.

I 2014 ble det brukt cirka 930 
millioner plastbæreposer i Norge, eller 
rundt 180 poser per innbygger, forteller 
Miljødirektoratet på sin nettside. Tidligere 
undersøkelser har vist at flesteparten av 
posene (80 prosent) brukes til å kaste 
husholdningsavfall, men en del ender også 
opp som avfall eller forsøpling i naturen. 

– Vi mener at virkemidler som reduserer 

forbruket helt ned til 45 plastbæreposer 
per innbygger, ikke er hensiktsmessige. Da 
må vi enten innføre et generelt forbud eller 

rasjonere antall poser folk kan benytte i løpet 
av året. Vi mener det er mer hensiktsmessig 
å oppfylle direktivet gjennom å sikre at det 
tas betalt for alle posene, sier Ellen Hambro, 
direktør for Miljødirektoratet.  
Dette kan gjøres ved en statlig avgift eller en 
forskriftsregulert plikt for handelen til å sette 
en pris på posene som bidrar til redusert 
forbruk. I valget mellom disse alternativene 
mener Miljødirektoratet at en avgift er 
smartest.

– En plikt til å ta betalt for posene vil 
ikke stimulere handelen til å redusere 
poseforbruket. Det vil tvert om fungere 
som en minstepris og gi handelsnæringen 
økte inntekter hvis de øker salget av poser, 
samtidig som husholdningene pålegges å 
betale handelen mye mer for plastposer enn 
det koster å lage dem. Vi anbefaler derfor at 
direktivet gjennomføres ved en statlig avgift, 
sier Hambro.

Miljødirektoratet har foreløpig ikke laget 
forslag til avgiftssatser, men direktivet 
innebærer at merkostnaden på posene må 
settes så høyt at det stimulerer til redusert 
forbruk.

Plastposeavgiften gjenoppstår? 
Et av grepene for å få statsbudsjettet for 2015 i havn var en 
statlig miljøavgift på plastposer på 1,50 kr per pose. Denne 
avgiften ble aldri innført, i revidert nasjonalbudsjett var den 
fjernet og erstattet av høyere el-avgift. Nå sørger EU for at 
poseavgiften likevel kan bli en realitet.          Av Astri Kløvstad

En norsk plastpose på avveie. Nå sørger endringer i 
EUs emballasjedirektiv for at den utskjelte og latter-
liggjorte plastposeavgiften likevel kan bli en realitet. 

27|                            | nr 1 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

www.geesinknorba.com/se
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS Norba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel  +46 480 42 74 00

NORBA, EN STABIL PARTNER PÅ MARKEDET
NORDISKE PRODUKTER FOR NORDISKE FORHOLD!

GPM med kran på tak

1 & 2 kammer satelitt biler 

RL300 mulighet for montering 
av mye utstyr.

MF300 en fleksibel to-bin løsning

Kontakt oss:
Salg
Gunnar +47 901 74 210

Reservedeler:
Stefan +46 480 42 74 26
Magnus +46 480 42 74 27
 

Support:
+46 480 42 74 67

Service:
Kalmar +46 480 42 74 28
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Trondheim +47 815 52 300   



INNSAMLING

På kampanjesidene sortere.no/slankrestavfallet finnes 
mange tips til hvordan innholdet i restavfallsdunken 
kan reduseres. 

Bare 1/3 av restavfallet er søppel

Som et ledd i den pågående kampanjen har 
LOOP i samarbeid med Mepex fått utarbeidet 
rapporten «Den norske restavfallsposen». 
Her framgår det at 2/3 av de vel 147 kg hver 
nordmann kaster i restavfallet enten kunne 
vært kildesortert, gjenbrukt eller rett og slett 
spist.

BRED OPPSLUTNING
For å gjøre noe med dette har LOOP altså 
gått sammen med sentrale aktører i miljø-, 
gjenbruks- og gjenvinningsbransjen om å 
lage en kampanje for å få folk til å være mer 
bevisste på sitt forbruk, kaste mindre og 
kildesortere mer. Bak kampanjen står blant 
andre Grønt Punkt, Syklus, Infinitum, EE- sel-
skapene RENAS, ERP og Norsirk, Batteriretur, 
Fretex, Matvett og renovasjonsselskaper 
som dekker 172 kommuner, Miljødirektoratet 
støtter også kampanjen, som ble satt i gang 

i november i fjor. – Den har vært en stor 
suksess, og lever godt i sosiale medier, noe 
som var målet. Før jul ble kampanjen til og 
med nevnt på TV2-nyhetene, da vi oppfor-
dret foreldre til å lage en julekalender der de 
ga bort tid heller enn små gaver hver dag, 
forteller kampanjeleder Marianne Heggen-
hougen fra LOOP. 

KORTFILMER FRA DUNKEN
Materiell, blant annet filmene «Dunkendia-
logene», der skuespillerne Helén Vikstvedt, 
Edward Schultheiss og Gard B. Eidsvoll 
opptrer som søppelposer i en dunk, ligger ute 
på kampanjens nettsider sortere.no/slank-
restavfallet.

Her finnes også tips til hvordan man kan 
bli bedre til å kildesortere og kaste mindre. 
Du kan blant annet måle din RMI, (Restavfall 
Mass Index) og få tips til løsninger for kilde-
sortering i hjemmet. Her vises blant annet 
at det er lett å få et system for sortering på 
liten plass, at bedre oversikt i kjøleskapet 
fører til mindre matsvinn, at single sokker 
og ødelagte tekstiler også kan leveres til 
klesinnsamling og hvorfor det er viktig at 
lyspærer ikke havner i restavfallet.

MILJØGEVINSTER
Her er også samlet fakta om hvilke miljøge-
vinster gjenvinning av de ulike fraksjonene 
gir. Det framgår blant annet at for hver kg 
plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og 
reduserer vårt CO2-utslipp med ca. 2,7 kg. 
Og at verdens matproduksjon står for ca. 30 
% av alle klimagassutslipp. Matsvinn alene 
står for 10 % av verdens klimagassutslipp, 
og ville vært verdens 3. største land når det 
kommer til denne type forurensing.

Vi får også lære at hele 85% av materia-
lene i elektriske produkter kan gjenvinnes til 

nye råvarer. Både elektronikk og farlig avfall 
inneholder miljøgifter som kan føre til alvor-
lige skader på mennesker og miljø dersom det 
ikke behandles forsvarlig.

Kampanjen har også fått utarbeidet et 
bildemateriell, syv ulike montasjer som skal 
illustrere hvilket potensial det er for økt 
kildesortering av fraksjonene plast, papir, 
matavfall, farlig avfall/EE-avfall, tekstilavfall, 
glass og metall samt pantbar emballasje. 
Bildeserien er laget i et samarbeid mellom 
LOOP og Made by Handverk v/Eivind Stoud 
Platou og fotograf Morten Borgestad. Disse 
bildene er produsert for eksklusiv publisering 
i Dagbladet Magasinet, men etter å ha stått 
på trykk der vil de bli tilgjengelige for alle som 
er med i kampanjen. Også Kretsløpet. 

Mengden avfall fra tjenesteytende 
næringer økte med mer enn 5 prosent fra 
2014 og var i 2015 på nesten 2,2 million-
er tonn. Varehandelen var som vanlig den 
klart største bidragsyteren. Kategorien 
«blandet avfall» er fortsatt den dominer-
ende delen av avfallet fra disse næring-
ene, med en andel på 47 prosent. Siden 
2006 har avfallsmengdene i tjeneste-
ytende næringer økt med 50 prosent. Til 
sammenlikning økte verdiskapningen for 
næringene, målt i produksjon i basisverdi 
og faste 2005-priser, med 23 prosent i 
samme tidsrom. At avfallsmengdene har 
økt mer enn dobbelt så mye som produk-
sjonen over dette tidsrommet indikerer 
at de tjenesteytende næringene har blitt 
mindre avfallseffektive de siste ni årene.

KRAFTIG AVFALLSVEKST FRA 
TJENESTEYTENDE NÆRINGER

Av det hver enkelt nord-
mann kaster i rest avfallet 
er det 20 kg matavfall, 26 
kg spiselig mat, 14,5 kg 
plastemballasje og 1,3 kg 
elektronikkavfall. Det ønsker 
kampanjen «Slank restavfal-
let» å gjøre noe med.

Trangt om plassen i restavfallsdunken i filmsnuttene «Dunkendialogene». Posene spilles av fra venstre Gard B. 
Eidsvold, Helen Vikstvedt og Edvard Schulteiss.
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Ta kontakt for et meget konkurransedyktig tilbud!

MolokDomino®er en ny, arealeffektiv avfallsbrønn – semi undergrunn – 
som baserer seg på den kjente og velfungerende Molok®-teknologien. 
MolokDomino® er modulbasert, kan deles i 2 kammere og rommer inntil 
5000 liter avfall. MolokDomino® tilbys også som overfl atecontainer (2000 l).

Metro full undergrunnMolokClassic®

Ny avfallsbrønn fra

– alt annet er kopier

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

NYHET
Bare 1/3 av restavfallet er søppel

Serverings-
bransjen vil 
redusere 
 matsvinnet

Matsvinnet pr innbygger ble redusert med 12% fra 2010 til 2015, ifølge ForMat-pro-
sjektet. Nå inviteres serveringsbransjen å yte sitt bidrag for å komme videre.

Gjennom det felles initiativet «Kutt matsvinn 
2020» skal hoteller, kantiner og restauranter 
over hele landet kutte sitt matsvinn med  
20 prosent innen 2020. 

NorgesGruppen, Matvett og 
andre samarbeidspartnere 
lanserer nå et bransjeprosjekt, 
der sentrale aktører i serverings-
bransjen går sammen om å kutte 
matsvinnet. Det er hotellkjedene 
Scandic og Nordic Choice Hotels, 
Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus (SiO) og leverandørene 
ASKO og Unilever, som sammen 
med NorgesGruppen og Matvett 
har jobbet frem konseptet «Kutt 
Matsvinn 2020», og hele serve-
ringsbransjen inviteres nå med. 

− Målet er at alle deltakerne 
skal redusere sitt matsvinn med 
20 prosent de neste tre årene 
og bidra på veien til å nå FNs 
bærekraftmål om å halvere mats-
vinn på verdensbasis, sier Bjørn 
Stangjordet i NorgesGruppen. 

Initiativet innebærer å måle 
omfanget av matsvinn hos den 
enkelte samt bidra til å etablere 
statistikk på matsvinn fra hotell, 
restaurant og kantine i Norge. 
Den treårige avtalen inkluderer 
også utvikling av felles verktøy 

for måling og rapportering, 
opplæring av ansatte samt felles 
grafisk profil og kommunika-
sjonsaktiviteter ut mot gjestene. 

− Systematisk kartlegging av 
matsvinn på serveringsstedene, 
fra kjøkkenets produksjon til 
gjestenes tallerkener, er helt 
nødvendig for å forebygge mats-
vinn i verdikjeden. Det gir positiv 
effekt på bunnlinjen, for miljøet 
og for samfunnet, sier Anne-
Grete Haugen i Matvett, som 
skal være prosjektleder for «Kutt 
Matsvinn 2020» . Prosjektet ble 
presentert for bransjen under 
kunde- og leverandørdagene, 
i regi av NorgesGruppen og 
ASKO Servering. Denne årlige 
konferansen samler mer enn 
400 kunder og leverandører 
innen hotell, kantine, restaurant 
og servicehandel. Et av målene 
i prosjektet, som løper ut 2019, 
er å få med så mange aktører 
som mulig. Derfor ble en stor del 
av årets konferanseprogram viet 
matsvinn. 



INNSAMLING

Vi møter renovatørene Per Egil Tuvan og Jan 
Grimsgård mellom snøhaugene ved riksvei 3 
på Hanestad i Hedmark. – Hei! To blide karer 
kjører papirsekker og plastsekker. Tuvan 
henter sekkene. Grimsgård kjører bilen. Det 
er minus syv grader og litt vind, men senere 
på dagen blir det sprengkaldt. Disse to gutta 
klager ikke. – En fin vinterdag, fastslår de.

Grimsgård starter bilen og kjører inn på en 
liten bygdevei på vestsiden av Glomma i Stor-
Elvdal i Hedmark. Veien er smal og svingete 
mange steder. Litt isete veibane, mye snø i 
veikantene. Snøfokk i lufta når vi kommer til 
åpne strekninger. 

Grimsgård svinger renovasjonsbilen inntil 
veikantene og stopper. Tuvan går som regel 
for å hente sekkene, men noen ganger jogger 
han for å holde varmen. Et sted henger en 
plastsekk på håndtaket til en sparkstøtting.  

Et sted står to papirsekker oppå søppel-
stativene. Og ved en nedsnødd bil ligger tre 
plastsekker i en snøhaug. Så kommer vi til 
dagens fineste hus for avfallssekker ved et 
gårdsbruk i Alvdal. 

– Se her! Tuvan er imponert! Huset har 
to dører til ulike typer sekker. Det er malt i 
bonderødt og står som et strålende eksempel 
på hvordan detkan gjøres. Noe å tenke på for 
de som slenger fra seg sekkene rundt omkring.

FRISKT PÅ BRETTET
Tuvan stiger opp på det lille brettet på 
baksiden av renovasjonsbilen. Der står han 
mens Grimsgård kjører. Bilen kan ikke kjøre 
fortere enn 30 kilometer i timen med en 
mann på brettet. Og skulle det dukke opp 
et problem, kan Tuvan trykke på den røde 
nødknappen eller en av de svarte knappene 
for å gi beskjed til sjåføren inne i bilen.

Vi kommer opp til ei lang, åpen slette 
hvor vinden tar såpass tak, at det blir kraftig 
snøfokk i lufta på baksiden av bilen hvor 
Tuvan står. Han ruller hetta på jakka over 
hodet og holder seg fast med den ene hånda 
i håndtaket som er festet til bilen. Grimsgård 
stopper inne på tunet ved neste gårdsbruk. 
– Fryser du, Tuvan? – Nei, jeg er vant til kulda. 
Jeg har jobbet med dette i mange, mange år, 
sier han. 

– Men du bruker ikke lue på hodet, selv om 

Strålende utført arbeid i kulda

Dette huset for avfallssekkene er forbilledlig.

Renovatør Per Egil 
Tuvan står på brettet 
bak på bilen, når 
de kjører mellom 
gårdsbrukene her i 
Alvdal i Hedmark.

Renovatørene henter avfallsekker i sprengkulda og kjører 
renovasjonsbilen på glatte veier mellom snøfonnene. Kundene 
til selskapet FIAS i Hedmark er strålende fornøyde med jobben 
renovatørene utfører.              Av Harald Vingelsgaard
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FIAS INGEN LOV STOPPER 
 ARBEIDET I KULDA

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS kjører avfall 
fra husholdningene i et stort geografisk område som omfatter 
kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, 
Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal.

FIAS har om lag 50 ansatte totalt, derav 13 som kjører 
«komprimatorbil» - renovasjonsbil – til husholdningene.

Kundene er strålende fornøyde med tjenesten, viser 
undersøkelser som FIAS har gjort.

Arbeidsmiljøloven i Norge gir ingen grense for når det er for kaldt 
å arbeide ute, ifølge nettsidene til Arbeidstilsynet. Opplevelse 
av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. 
Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at 
temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. 
Det er inngått enkelte lokale avtaler i Norge, om at arbeidet 
stanser ved temperaturer under minus 20 grader, står det på 
Arbeidstilsynets hjemmeside.

det nærmer seg 10 kuldegrader?
– Nei. Men når det nærmer seg 20 

minusgrader finner jeg fram både lue, bøff og 
en ekstra varm dress, kanskje også et ekstra 
par med hansker. I sprengkulda er det verst 
på fingrene. 

Tuvan trives i jobben. Og han understreker 
at han nesten aldri er sjuk. Heller ikke så mye 
som en liten forkjølelse kan han huske å ha 
hatt på lang, lang tid. Kanskje det er den 
friske lufta og fysisk arbeid som gjør susen?

Grimsgård fortsetter å kjøre. Han møter 
en traktor som brøyter veien så snøføyka 
står over hele renovasjonsbilen. Og en annen 
traktor som trekker med seg et stort lass 
tømmer. De kjører på kantene av veien i 
gangfart for å kunne møtes.

Over de mektige fjellene i Alvdal skinner 
ikke solen denne dagen. Men noen skyer 
farges i lys rosa og rødt, vakkert. Himmelen er 
for det meste grå, men noen steder også blå. 

Renovatørene har arbeidet i mange timer 
og tar en pause på Alvdal. De setter seg og 
slapper av med en matbit. Tuvan har vært 
renovatør i 13 år, Grimsgård er ganske ny på 
bilen.

– Tiden går fort i denne jobben.  Vi vet hva 
vi skal gjøre. Det er bare å arbeide til jobben 
er gjort ferdig, sier Tuvan.

STOR TRAFIKK – OG GLATT
– Hva er det viktigste dere må gjøre i 

arbeidsdagen?
– Passe oss i trafikken. Ikke gå over veien 

uten å se oss for. Vi kan bli kjørt ned. Verst 
er riksvei 3, sier de. Der kjører flere tusen 
biler i høy hastighet hver dag, mange av 
dem bryr seg ikke om fartsgrensene, og det 
er spesielt mye trailere langs denne veien, 
en av hovedfartsårene mellom Oslo og 
Trondheim.  – Det viktigste langs ruta, med 
tanke på avfallet, er at vi sjekker stativene 
hvor sekkene står og passer på at vi får med 
oss alt. 

I romjula og nyttårshelga var det så glatt at 
de måtte ha på kjettinger på hjulene på bilen.

– Vi kom nesten ikke fram på veiene, 
det var mange varmegrader og såpeglatt.  
Sekkene kan være tunge. Og når vi svinger 
oss for å få kaste de oppi bilen, kan vi miste 
balansen på isen, fastslår Tuvan. Han peker 
på skoene sine. – Disse skoene er topp. De er 
varme, og gir svært godt feste på isen. Jeg 
har prøvd andre sko som er dårlige, såla blir 
knallhard når det blir iskaldt, og dermed sklir 
jeg bortover isen.

MER JOBBING
Pausen er over. Det er tid for å hente 
plastsekker og søppelsekker i et annet 
boligfelt på Alvdal, denne gang Plassen i 
retning Folldal. De to bytter roller. Tuvan 
kjører, Grimsgård bærer sekker. 

I femtiden er de ferdige med å samle inn 
sekker. Turen går nordover til Tolga, der 
har FIAS et stort anlegg hvor alt søppelet 
tømmes. Og i løpet av ettermiddagen er det 
blitt mye kaldere, time for time. Når bilen 

kommer til Tolga viser termometeret 18 
minusgrader. 

Papiret tømmes i den ene enden av 
industrihallen, plast i den andre. – Takk 
for god sortering, står det bak på bilen. 
Renovatørene utfører med andre ord en 
viktig jobb. For miljøet. – Og så møter vi så 
mange hyggelige mennesker hvor vi henter 
sekkene. Eldre mennesker står og venter 
på oss for å få prate litt. Mange ga oss 
twistposer og konfektesker til julegave. Noen 
skrev julehilsen på sekken de leverte. Vi fikk 
til og med julegave etter jul av ei som hadde 
glemt å gi oss den før jul… 

Og så legger de vekt på at det er godt 
arbeidsmiljø i bedriften. – Vi trives som 
renovatører, sier Tuvan og Grimsgård.

PS: 
Dagen etter at vi var med renovatørene, 
ble det sprengkaldt, med mer enn 30 
minusgrader både på Tynset og Drevsjø.  Da 
ble det stopp, ingen renovasjonsbiler kjørte til 
disse to stedene. 

I slik kulde virker ikke det tekniske utstyret 
på bilen. Hydraulikken svikter. Og det er alt 
for kaldt å arbeide ute på bilen i slikt vær. 30 
minusgrader gir høy risiko for mannskapenes 
helse og sikkerhet, med fare for blant annet 
frostskader. FIAS vurderer nøye om de skal 
innstille ruter når det blir kaldere enn 20 
minusgrader.

Per Egil Tuvan er med og kjører papir og plast 
denne dagen, her i Alvdal nord i Hedmark.

Jan Grimsgård er ferdig med å tømme papiret i produk-
sjonshallen til FIAS i Tolga i Hedmark.

 Bilen er framme ved anlegget til FIAS i Tolga. Tid for 
tømming av avfallet i denne industrihallen.
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

I Norge jobber offentlig eide og privat eide 
selskaper i godt samspill for å sikre gode 
avfalls- og gjenvinningsløsninger. I 2015 
omsatte hele bransjen for mer enn 20 mrd. 
kroner, noe som plasserer den høyt opp 
på lista over lønnsomme næringer i Norge. 
Det er en rivende innovasjon og utvikling 
i bransjen – en stadig jakt etter bedre, mer 
ressurseffektive og nyskapende løsninger 
hvor avfall blir råvarer for ny produksjon. 
Dette finner vi igjen både når det gjelder 
husholdningsavfall og næringsavfall, og vi 
finner det igjen enten det er snakk om den 
offentlig drevne delen av markedet eller det 
som private aktører foretar seg.

Derfor er det et mål for oss at vi nå 
løfter debatten fra å handle om driftsform 
for en begrenset del av den samlede 
avfallsbransjen, til å handle om hvilke 
rammevilkår som vil legge til rette for god 
etterspørsel etter våre råvarer og produkter 
bransjen skaper. Det er dette som vil 
definere hvorvidt vi vil lykkes med grønn 
omstilling i årene som kommer, og om vi 
skal klare å utvikle en velfungerende og 
sirkulær økonomi. En debatt om driftsform 
– konkurranseutsatt eller offentlig egenregi 
– er selvsagt ikke uvesentlig, men må 
likevel være underordnet i det langsiktige 
perspektivet. Det må selvfølgelig være helt 
klart at Avfall Norge ikke tar stilling til den 
ene driftsformen fremfor den andre.  

DET SOM SKAPER GRØNN 
OMSTILLING
Det må være et overordnet premiss for 
utvikling av nye verdiskapende og grønne 
næringer, at disse støttes opp av generelle 
rammevilkår heller enn særordninger og 
subsidier. Det er de samme mekanismene 
som skal skape industriell utvikling av grønne 
næringer, som for annen verdiskapning. 

I et avfalls- og gjenvinningsperspektiv 
handler dette om å skape etterspørsel etter 
gjenvunne varer, avfallsbasert energi og 
drivstoff, slik at dette markedet kan utvikles. 
Her er det vi i bransjen som selv skal spille 
hovedrollen, og som må ta et hovedansvar 
for en positiv utvikling. Myndighetenes 
primære rolle skal være som kravstiller og 
tilrettelegger. Samtidig har offentlig sektor 
gjennom sin rolle som bestiller og kunde et 
ansvar for å bidra nettopp til etterspørsel 
av grønne varer og tjenester, gjennom sine 
anskaffelsesprosesser.

Det regjeringsutnevnte utvalget for 
Grønn konkurransekraft presiserte i sin 
rapport i 2016 at det er stor vilje til 
omstilling i næringslivet. Aktørene i avfalls- 
og gjenvinningsbransjen har satt egne, 
ambisiøse mål som kan gjennomføres på 
eget initiativ, for eksempel at all innsamling 
og transport av avfall skal være klimanøytral 
innen 2030. Det er også rom for å etablere 
samarbeid med andre næringsaktører, 
særlig industrien og landbruket, om mer 

ressurseffektive løsninger. Dette finner 
vi gode eksempler på fra f.eks. Vestfold, 
hvor avfalls- og gjenvinningsbransjen har 
samarbeidet med landbruket om å lage 
en fremtidsrettet produksjon av biogass 
og biogjødsel. Lignende eksempler, hvor 
private og offentlige aktører på tvers av 
ulike næringer samarbeider og driver frem 
utvikling av den sirkulære økonomien, finner 
vi igjen flere steder i landet. 

2017 - ET VIKTIG ÅR
2017 er et viktig år for den sirkulære 
økonomien. Nye rammedirektiv blir 
vedtatt i EU. Regjeringen arbeider med 
en egen melding til Stortinget om avfall 
og gjenvinning, som er ventet i løpet av 
vinteren. Denne er viktig og vil legge mye av 
rammene for myndighetenes medvirkning 
til å skape et velfungerende marked for 
bransjens råvarer og produkter i fremtiden. 
Her vil anbefalingene fra utvalget Grønn 
konkurransekraft veie tungt, hvor Avfall 
Norge var en viktig bidragsyter med vårt 
Veikart for en sirkulær økonomi.

Like viktig blir imidlertid partiprogrammene 
som skal behandles på landsmøtene denne 
våren. Det er disse programmene de partiene 
som skal forhandle om regjeringsplattform 
etter valget kommer til å ha med seg inn i 
møtene, og plattformen vil ligge til grunn 
for hva regjeringen vil prioritere i neste 
stortingsperiode. 

Rammevilkår er det avgjørende – ikke driftsform
Avfalls- og gjenvinnings-
bransjen har mye å vinne 
på sterkere synlighet i 
samfunnsdebatten. Vi skaper 
store verdier for samfunnet, 
vi vil være en viktig aktør for 
at norsk verdiskapning får 
flere ben å stå på i fremtiden. 
Derfor bør vi jobbe sammen 
for bedre rammevilkår for 
hele bransjen, uavhengig av 
driftsform.

Av Nancy A. Strand og 
Kjell Øyvind Pedersen, 

administrerende 
direktør og 

styreleder i Avfall Norge

Nancy Strand og Kjell Øivind Pedersen i Avfall Norge mener spørsmålet om hvem som skal gjøre hva av offentli-
ge og private aktører ikke er blant de viktigste i avfallspolitikken.
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Mer end 400 norske bedrifter benytter i dag transportstyringssystemer fra Hogia Transport Systems AS.

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

hogia.no/transport

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

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

Rammevilkår er det avgjørende – ikke driftsform
I begge disse viktige og premissgivende 

prosessene jobber vi i Avfall Norge 
aktivt for å løfte frem hvilke muligheter 
som finnes for en mer ressurseffektiv 
avfalls- og gjenvinningspolitikk, og hvilke 
rammebetingelser som er viktige å få på 
plass for å få dette til.

OFFENSIVE FORSLAG
Bransjen pekte i «Veikart for en sirkulær 
økonomi» som Avfall Norge kom med i 2016, 
på et sterkere krav om kildesortering som den 
viktigste driveren for verdiskapning i avfalls- 
og gjenvinningsbransjen. I januar ble det 
fra Miljødirektoratets side foreslått krav om 
obligatorisk sortering av mat- og plastavfall 
til både kommuner og næringsaktører. 

Foreløpig er det bare ett parti som har 
kommet med sitt endelige utkast til nytt 
partiprogram, og oppmerksomheten rundt 
sortering dekkes i stor grad inn her. Vi håper 
de andre partiene følger opp med offensive 
forslag i sine programutkast.

Tiltak som dette vil føre til økt 
verdiskaping og konkurransekraft i avfalls- 
og gjenvinningsbransjen, og i samfunnet 
som helhet. Det vil bidra til at innovasjon 
og utvikling, som i dag skjer hos både 
kommunale og private selskap, vil få bedre 
rammebetingelser. Det er dette – og ikke 
debatten om hvem som er best egnet til å 
utvikle bransjen av private og offentlige – 
som er den viktige debatten å ta videre. 

“
– Det må selvfølgelig være helt klart at Avfall Norge ikke tar 
stilling til den ene driftsformen fremfor den andre.

EU-kommisjonen kritisk til 
økt forbrenningskapasitet 
EU-kommisjonen publiserte nylig notatet  
Communication on the role of waste 
to energy in the circular economy. Her 
framgår det at EU-kommisjonen er skeptisk 
til økt avfallsforbrenning. Særlig frykter 
kommisjonen at økt forbrenningskapasitet 
kan gå på bekostning av materialgjenvinning 
og dermed undergrave avfallshierarkiet.

Kommisjonen avviser imidlertid ikke 
at avfallsforbrenning kan ha en rolle i 
overgangen til sirkulær økonomi, men 
avfallshierarkiet må være styrende. 
Forbrenning må ikke gå på bekostning 
av aktivitetene som ligger over, 
nemlig avfallsreduksjon, gjenbruk og 
materialgjenvinning.

Medlemsland som vurderer økt 
forbrenningkapasitet må ta hensyn til risikoen 
for at avfallsmengden kan bli for liten, mener 
Kommisjonen. Nye forbrenningsanlegg bør 
bare bygges dersom tilgangen på egnet 
avfall er sikret for 20-30 år framover, uten 
at dette går på bekostning av kildesortering 
eller gjenvinningsforpliktelser, heter det. 
Kommisjonen mener at medlemsland som 
fortsatt deponerer mesteparten av sitt 
husholdningsavfall først må investere 
i kildesortering og gjenvinningsanlegg. 
Kommisjonen mener også at medlemsland 
med stor forbrenningskapasitet bør innføre 
eller øke avgiften på avfallsforbrenning.

Kilde: euwid-recycling.com 
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Grunnen til at anbudssamarbeidet 
– på tross av åpenhet rundt 
samarbeidet - endte med bot er ifølge 
Konkurransetilsynet at det var mulig 
for hvert enkelt selskap å inngi tilbud 
på deloppdrag, men selskapene valgte 
i stedet å samarbeide om å levere 
felles tilbud med felles pris på alle 
deloppdragene. Man hadde på forhånd 
utvekslet informasjon om priser og 
om tilgjengelig behandlingskapasitet. 
Selskapene var de eneste som var 
prekvalifisert i konkurransen, og 
Konkurransetilsynet vurderte at 
selskapene kunne fastsette prisen i 

fellestilbudet med liten risiko for å tape 
anbudskonkurransen. Anbudssamarbeidet 
reduserte antall potensielle eller faktiske 
konkurrenter i alle deloppdragene. 

STORE KONSEKVENSER
Andre typer ulovlig anbudssamarbeid 
mellom konkurrenter, kan være avtaler 
om hvem som skal inngi tilbud i en 
bestemt konkurranse, eller at den ene 
inngir fiktivt tilbud (for eksempel for høyt 
priset i forhold til det man kjenner til om 
konkurrentens tilbud, f.eks. på grunn av 
forutgående informasjonsutveksling) eller 
avtalt ordning om markedsdeling. Også 

Pass opp for anbudssamarbeid!

Hanne Torkelsen, partner i LYNX advokatfirma, advarer sterkt 
mot samarbeid som virker begrensende på konkurransen.

Som omtalt i forrige utgave av Kretsløpet har Konkurranse-
tilsynet ilagt bøter på til sammen 6,5 millioner i gebyr til to 
selskaper for ulovlig anbudssamarbeid. Dette skjedde selv 
om selskapene la inn felles anbud i full åpenhet. Saken viser 
at det reageres strengt på samarbeid som kan redusere 
konkurransen.

Av Hanne S. Torkelsen, LYNX advokatfirma

Det�er�kommet�NY�fareseddel�og�etikett�for�Litiumbatterier������
gjeldende�fra�01.01.2017.�Vi�har�et�stort�utvalg�av�faresedler�til�
vinterkampanje�ut�februar�-17.�Vi�kan�tilby�følgende�priser;�

100x100mm,�rull�à�250�stk:�375,-�

100x100mm,�rull�à�1000�stk:�950,-�

250x250mm,�pk.�250�stk:�2375,-�

Vennligst�oppgi�følgende�rabattkode�ved�bestilling:�DGMVK2017�

Bestilling�sendes�til� t@dgm.no�eller�via�våre�nettsider�
www.dgm.no��

�

�

TRENGER�DU�FARESEDLER?�



det at man opptrer som underleverandører 
for hverandre kan være et eksempel på 
ulovlig anbudssamarbeid.

Ulovlig anbudssamarbeid kan få store 
konsekvenser for selskaper, ikke bare i 
form av bøter fra Konkurransetilsynet, men 
også i form av utestengelse fra offentlige 
anbud. I anskaffelsesforskriften som trådte 
i kraft 1. januar 2017, kan oppdragsgiver 
avvise en leverandør fra anbudskonkurranse 
dersom oppdragsgiver har klare 
holdepunkter for at leverandøren har 
inngått en konkurransebegrensende avtale 
(f.eks. avtaler om markedsdeling, ulovlig 
prissamarbeid, ulovlig anbudssamarbeid o.l.). 

NÅR KAN ANBUDSSAMARBEID 
VÆRE LOVLIG?
Det er imidlertid ikke alltid ulovlig å inngi 
felles anbud, men det er strenge vilkår som 
oppstilles. En forutsetning er at ingen av 
selskapene er i stand til å gi tilbud hver 
for seg, f.eks. fordi selskapene hver for 
seg ikke har nødvendig kompetanse eller 
kapasitet til å inngi tilbud på hele eller 
deler av oppdraget, men oppnår dette ved 
å samarbeide om et prosjekt. Men her må 
det også foretas vurderinger om hvorvidt 
selskapet kan skaffe seg nødvendige 
ressurser og kompetanse, uten å gå til det 

skritt å samarbeide med en konkurrent.  
Noen ganger kan anbudssamarbeid fremme 
konkurransen, fordi flere aktører kan gi tilbud, 
enn det som er tilfelle uten samarbeidet. 
Anbudssamarbeid som genererer flere 
tilbud og mer konkurranse vil være lovlig. 
På den annen side kan et anbudssamarbeid 
virke konkurransebegrensende, fordi det 
reduserer antallet faktiske eller potensielle 
tilbydere i et prosjekt. Et prosjekt- eller 
anbudssamarbeid som i utgangspunktet 
virker konkurransebegrensende kan imidlertid 
gi fordeler som oppveier den mulige skaden 
på konkurransen, for eksempel ved økt 
ressursbruk og økt kvalitet i prosjektet, noe 
som i enkelte tilfelle kan forsvares utifra 
Konkurranseloven.  Anbudssamarbeid mellom 
aktører som ikke er konkurrenter i samme 
marked, f.eks. en rørlegger og en tømrer, 
er heller ikke ulovlig. Opererer man i ulike 
bransjer kan det også være tillatt med felles 
anbud.

TIL HØYESTERETT
EFTA-domstolen har også nylig avsagt 
en rådgivende uttalelse for Høyesterett, 
som gjelder en anke fra Ski Taxi og Follo 
Taxi på et overtredelsesgebyr ilagt av 
Konkurransetilsynet, fordi de to selskapene 
innga felles tilbud i en anbudskonkurranse.  

Taxiselskapene ble dømt i lagmannsretten, 
som uttalte at anbudssamarbeidet innebar at 
konkurransen ble eliminert mellom selskaper 
som kunne inngitt separate tilbud, og at 
det forelå klar sannsynlighetsovervekt for 
at samarbeidet var egnet til å begrense 
konkurransen. Lagmannsretten kom 
dermed til at samarbeidet hadde et 
konkurransebegrensende formål, selv om det 
forelå åpenhet om samarbeidet. Høyesterett 
forela en del spørsmål for EFTA-domstolen, 
som i sin uttalelse bl.a. sier at åpenhet 
overfor anskaffelsesmyndigheten om at 
tilbudene var felles kan være et tegn på 
at partene ikke hadde til hensikt å bryte 
forbudet mot konkurransebegrensende 
avtaler. Partenes hensikt er imidlertid ikke 
en nødvendig faktor i vurderingen av om en 
avtale kan anses som en formålsrestriksjon, 
selv om det kan tas hensyn til dette. Det er 
opp til Høyesterett å bestemme om det er 
ulovlig anbudssamarbeid i den konkrete sak.

Vurderer man anbudssamarbeid er det 
første man bør spørre seg om dette bidrar til 
økt konkurranse. Er svaret nei, bør man finne 
andre måter å løse utfordringer med å skaffe 
til veie kompetanse og ressurser enn å inngi 
felles tilbud med konkurrenter, f.eks. ved 
innleie av utstyr og  personell som belastes 
prosjektet.

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
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UTSTILLERLISTEFARLIG AVFALL

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
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Av de 1,4 millioner tonnene ble 
litt under 31 % gjenvunnet, 
hvorav 14 % materialgjenvunnet 
og 17 % energiutnyttet, framgår 
det på SSBs hjemmesider. 
Resten ble sluttbehandlet på 
deponi eller i forbrenningsovner. 
Det vil alltid være noe farlig 
avfall som går til ukjent håndte-
ring, men SSB har i år valgt ikke 
å publisere disse tallene fordi 
beregningsmetoden er under 
revisjon.

MEST FRA INDUSTRIEN
Omkring 38 %, rundt 540 000 
tonn av det farlige avfallet levert til godkjent 
behandling i fjor, kom fra industrien, mens 
bergverk og utvinning, som blant annet 
omfatter norsk oljeutvinning, stod for i 
overkant av 23 %, i underkant av 330 000 
tonn. SSB beregner at litt over tre prosent 

stammet fra husholdningene, det si rundt ni 
kilo farlig avfall per person.

OLJE- OG TUNGMETALLHOLDIG 
 AVFALL DOMINERER
I 2015 utgjorde oljeholdig avfall den største 

mengden farlig avfall til godkjent behandling 
med cirka 510 000 tonn. Deretter følger 
tungmetallholdig farlig avfall med cirka 
470 000 tonn.  Oljeholdig avfall består i stor 
grad av oljebasert borevæske og oljeemul-
sjoner som stammer fra oljeboringsakti-
viteter på kontinentalsokkelen, mens det 
tungmetallholdige består mye av metall-
hydroksidslam, slagg, støv og flyveaske fra 
industrien, men også andre avfallstyper som 
CCA-impregnert trevirke, uorganiske salter og 
brukt blåsesand inngår. 

EKSPORTEN SANK
De siste årene har Norge eksportert stadig 
økende mengder farlig avfall til behandling i 
utlandet, men i 2015 sank eksporten med 22 
prosent, til 330 000 tonn. Importen derimot, 
økte med 48 prosent til nærmere 260 000 
tonn. Importen er dominert av tungmetall-
holdig avfall til deponering i Norge, dels også 
noe spillolje til forbrenning. Eksporten består 
i hovedsak av ulike typer oljeavfall, men også 
noe prosessvann og tungmetallholdig avfall. 

Stadig mer farlig avfall
Ifølge Statistisk sentralbyrå ble rundt 1,4 millioner tonn farlig 
avfall levert til godkjent behandling i 2015, en økning på i 
underkant av fem prosent fra 2014. 



VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL 
I NORGE, 
KONTAKT OSS FOR 
ET GODT TILBUD
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– Veilederen har fått posisjon som 
bransjens mest komplette og pålit-
elige hjelpemiddel ved deklarering 
samt forberedelse til transport 
av farlig avfall og radioaktivt 
avfall. NFFA-veilederen som nå 
kommer skal være komplementær 
til myndighetenes elektroniske 
deklareringssystem. 

– Som bransjeforening er vi i unik 
posisjon til å utvikle en veileder 
som dette. Vi har daglig dialog 
med medlemmene om problem-
stillinger de møter og regelmessig 
kontakt med myndighetene for 
avklaringer. I tillegg får vi solide 
bidrag fra vår kompetansepool med 
spisskompe tanse innen viktige 
områder. Arbeidet med veilederen 
ledes av NFFAs Marit Lindstad og 
med avgjørende innsats av NFFAs 
kompetansepool med Anne-Mette 
Lillehagen i spissen, sier Hansen.  

NY VEILEDER 
FOR GRENSEVERDIER
En sentral problemstilling innen 
farlig avfall, er hva som er farlig 
og hva som er ordinært avfall. En 
veileder innen dette området har 

lenge vært særdeles etterspurt 
fordi regelverket innen området er 
meget komplekst og utfordrende 
å benytte direkte – d.v.s. Vedlegg 
IV til CLP.    

– Sammen med Forum for 
miljøkartlegging og sanering er 
vi i sluttfasen av arbeidet med 
å utvikle en veileder som skal 
gi  tryggest mulig tolkning av 
regelverket, sier Roar Hansen, 
som beskriver veilederen som 
en kombinasjon av tabeller, 
forklaringstekst og eksempler 
innenfor henholdsvis organiske 
og uorganiske stoffer. Arbeidet 
kom i gang fordi det drøyer med 
at myndighetene selv utvikler 
veiledningsmateriell, samt at 
medlemmer i har anmodet 
NFFA om å ta et selvstendig 
initiativ, sier Hansen, som 
understreker at ambisjonen er 
regelmessige revisjoner også 
av denne veilederen. Den blir 
for øvrig kun tilgjengelig for 
medlemmer av NFFA og Forum for 
miljøkartlegging og sanering, via 
NFFAs hjemmeside.

Ny NFFA-
veileder på vei
– Det er nå igangsatt et omfattende arbeid 
med å revidere NFFA-veilederen. Denne 
«farlig avfallsbibelen» skal komme i sin 
6. utgave gjeldende for 2017-2019, 
forteller Roar Hansen som er general-
sekretær i Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA).

En ny utgave av denne «farlig avfallsbibelen» er nå under utarbeidelse hos NFFA.



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

28. februar Byggavfall på avfallsmottak - kurs Trondheim Nomiko guro@nomiko.no

2. mars Grunnkurs farlig avfall – modul 2 Bergen NFFA www.nffa.no

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

14. mars Byggavfall på avfallsmottak - kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

15-16. mars Kommunikasjonsseminar Oslo 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 Quality Hotel, Langesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

4-5. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Thon Hotel, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

24-25. april
Planlegging av renovasjonsløsninger 
– kurs

Thon Hotel, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25.april
Asbestkartlegging og risikovurdering 
- kurs

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

25-26. april
Kurs for driftsoperatører på mottak for 
farlig avfall

Thon Hotel, Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

26. april
Miljøkartlegging av bygg og anlegg – 
kurs nivå 2

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

3. mai
Seminar for behandlingsanlegg farlig 
avfall

Oslo
NFFA, Norsk Industri, 
Miljødirektoratet

www.nffa.no

10. mai Asbest på avfallsmottak - kurs Thon Hotel, Oslo Airport 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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Det såkalte NHP-nett verket, 
som består av 18 medlems-
bedrifter innenfor bransjene 
bygg, avfall og konsulent-
tjenester, utarbeider nå NHP4, 
som altså er den fjerde nasjo-
nale handlingsplanen for hånd-
tering av byggavfall og omfat-
ter perioden 2017-2020. 

Nettverket utformer og fastsetter 
nå næringens mål og ambisjoner for 
avfallsreduksjon, materialgjenvinning, 
forsvarlig håndtering av farlig avfall og 
miljøgifter m.v. Det identifiseres nødvendige 
tiltak innenfor de ulike temaene for å oppnå 
fastsatte mål de kommende 3 år.  

NHP4 utarbeides etter at Nasjonal 
handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
henholdsvis for perioden 2001-2005 (NHP1) 
og 2007-2012 (NHP2) og 2013-2016 
(NHP3) er avsluttet. NHP4 skal bygge på 
erfaringene med og evaluering av NHP3. 

Arbeidet planlegges og vurderes i lys av 
EUs avfallspyramide, endringer som er skjedd 
i aktuelle rammebetingelser, og ikke minst 
en statusgjennomgang av problemområder, 
blant dem utvalgte problemfraksjoner i BA- 
avfallet i forbindelse med riving, rehabilitering 
og nybygging.

NHP3s siste samling ble avholdt hos MEF 
den 29. november 2016. Det ble da besluttet 
å utarbeide en ny Nasjonal Handlingsplan for 
bygg- og anleggsavfall for perioden 2017-
2020. I lys av de utfordringer som ligger 
foran bransjen den kommende perioden vil 
NHPs-nettverksforum prioritere å utarbeide 
et nytt planverk innenfor de tre besluttede 
hovedområdene: 
 1. Farlig avfall og miljøgifter 
 2. Materialgjenvinning 
 3. Avfallsreduksjon

Nettverket vil som tidligere prioritere 
oppgaven å formidle og spre informasjon 
og kompetanse til aktører i bygg-, 
anleggs- og avfallsbransjen. Det skal f.eks. 
arrangeres et miniseminar i samarbeid med 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i mai 
2017 etter samme oppskrift som Hordaland 
i april 2016. Målene i NHP4 vil ses i lys av 
EUs materialgjenvinningskrav til bygg- og 

anleggsavfall generelt og bransjens arbeid 
med sirkulær økonomi spesielt. Nettverket 
vil forsterke sin pådriverrolle for å nå disse 
målene.

NHP4s overordnede prioritering er at 
alt bygg- og anleggsavfall  skal søkes 
minimert/redusert og sikres høyest mulig 

gjenvinning og forsvarlig håndtering. Den 
nye handlingsplan 2017 – 2020 utarbeides 
første halvår 2017 med dette hovedfokuset. 
Det blir viktig å bidra til en bedre 
ressursutnyttelse av BA-avfallet samt hindre 
spredning og ev. resirkulering av miljøgifter.

VIL ØKE PRISEN 
FOR LEVERING AV PCBRUTER

Miljødirektoratet foreslår å endre avfallsforskriften, slik at maksimal pris for levering 
av kasserte PCB-ruter oppjusteres til kr 1 400,- per tonn for perioden 2017-2019. 

Hva som anses som maksimal normalpris for isolerglassruter uten PCB fastsettes av 
Miljødirektoratet for tre år om gangen og har ligget på kr 1 300,- per tonn de siste tre 
årene, etter en justering i henhold til konsumprisindeksen i 2014. 

Kasserte PCB-holdige isolerglassruter er omfattet av en egen returordning for å sikre 
at rutene samles inn og behandles forsvarlig. Regelverket for ordningen er gitt i 
avfallsforskriften, kapittel 14 om kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Produsenter 
og importører av nye isolerglassruter er her pålagt å sørge for at alle kan levere inn 
kasserte PCB-ruter til avfallsmottak mot et vederlag som ikke overstiger normalpris 
for innlevering av isolerglassruter som ikke er farlig avfall. Merkostnader som påløper 
utover dette må dekkes av produsentene og importører.

Arbeidet med ny Nasjonal handlings-
plan for byggavfall i gang

Rannveig Landet (midten) fra BNL er nyvalgt leder for NHP-nettverket. Hun er her flankert av avtroppende leder 
Gunnar Grini og nettverkets sekretær Marit Lindstad. 

39|                            | nr 1 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



SMÅNYTT

Søppelgass tvinger familie til å flytte
For 30 år siden var det kommunal søppelfylling i Brånåsdalen i 
Skedsmo. Søppelet er nå begravet, men avfallsgasser siver inn i et av 
bolighusene i nærheten. – Huset ble bygget for nær det gamle depo-
niet, sier sjef for kommunalteknisk avdeling i Skedsmo, Birger Marøy. 
Setningsskader har gjort huset skeivt. Gulvet har sprukket og det siver 
gass fra fyllinga inn i huset.

– Ved et tilfelle tok det fyr i baderomsgulvet. Trolig ble gassen fra 
deponiet antent av de avrevne varmekablene i baderomsgulvet, sier 
Marøy.

Allerede i 2010 rapporterte en familie om gasslukt og misfarging 
av gresset ved eiendommen. Deler av hekken og et epletre var også 
ødelagt. Prøvelsene var ikke over med det. I 2015 meldte eierne fra om 
skader på selve huset. Undersøkelser viste at en del av boligen hadde 
sunket 13 cm og det ble påvist metangass inne i huset og benzen på 
tomta utenfor.

Skedsmo kommune er ansvarlige for forurensingen og for å rydde 
opp. Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten sier kommunen skal hjelpe 
familien i det utsatte huset å finne en ny bolig.

– Dette er en veldig lei historie. Jeg skjønner godt fortvilelsen til 
familien, det er på høy tid at dette blir tatt tak i og det gjør vi nå, sier 
ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten.

NRK Østlandssendingen 12.01

ESA avviste klager mot sjødeponi
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har ikke avdekket brudd på EØS- 
reglene og avslutter behandlingen av tre klager på Norges tillatelse 
til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden. Det var i 2015 at Førde 
kommune, SalmonCamera og Naturvernforbundet sendte inn klager til 
ESA på at selskapet Nordic Mining hadde fått tillatelse til å deponere 
250 millioner tonn steinmasser på bunnen av Førdefjorden. Klagerne 
mente at Norge brøt med rammedirektivet for vann i EØS-avtalen ved 
å godkjenne prosjektet.

Når nå ESA har behandlet klagene, har denne behandlingen uteluk-
kende gått ut på å bringe på det rene om Norge har fulgt reglene i 
vanndirektivet, og om det er begått åpenbare feil i beslutningspro-
sessen. Det har ikke vært ESAs rolle å granske prosjektet som sådan, 
og omfanget av undersøkelsen har derfor vært begrenset, skriver ESA i 
sin pressemelding om saken. Slike feil har ESA altså ikke funnet. 

Naturvernforbundet skriver på sin nettside at deres klage til ESA 
spesielt tok for seg resultater fra uavhengig forskning som viser at 
prosjektet ikke er miljømessig forsvarlig. Dessuten at tap for eksis-
terende næring ikke er blitt vektlagt i tillatelsen og at heller ikke alter-
nativ bruk og tilbakefylling av massene er vurdert som alternativ til 
sjødeponi. Ingenting av dette går inn i det som ESA vurderer som saks-
behandling, og det er dermed ikke tatt med i vurderingen av prosessen 
ved å gi tillatelsen. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom signa-

liserer at de ikke anser slaget som 
tapt, men vil gjøre det de kan for å 
stoppe gruveprosjektet.

A.K.

ESA mener det ikke er brudd på EUs 
vanndirektiv å dumpe steinmasser fra 
Engebøfjellet i fjorden utenfor, etter at 
det verdifulle mineralet rutil er tatt ut.

 

MOBIL KASSALØSNING FOR
GJENVINNINGSSTASJONER

Effektiv ekspedering av salg
Kort, kontang og kredittsalg
Webbassert oppgjørssystem
Integrasjon med økonomisystem

Norges fremste kompetansemiljø 
innen mobil tjenesteutvikling

For mer info kontakt:   993 40 373,   jn@giantleap.no,   giantleap.no

Bærum skal sortere matavfall 
– ber folk fryse ned rekeskall
Innbyggere i Bærum er bekymret for at ny avfallsordning i kommunen 
fører til stank i boligområdene, hvor søppelet skal hentes hver 14. dag. 
Eksempelvis lukter ikke rekeskall i en solvarm avfallsbeholdere over flere 
dager godt. – Hvis du spiser reker på en fredag og avfallet først blir hentet 
fem dager senere, kan skallet legges i fryseren frem til det blir hentet. 
Når det gjelder rått kjøtt og annet som kan føre til lukt, er d  et lurt å strø 
litt salt over slik at bakteriene drepes. Det finnes mange metoder for å 
hindre lukt, sier tjenesteleder Tone Bye Moen i forurensning og reno-
vasjon i Bærum kommune og fortsetter: – De nye beholderne er helt 
tette, så det bør ikke bli noe problem. Kommunen har en avtale som kan 
iverksettes med henting hver uke i sommermånedene.

– Tidligere ble avfallet hentet én dag i uken, betyr det at renovasjons-
avgiften nå halveres når 
maten sorteres ut?

– Nei, hentingen av 
matavfallet er bare en liten 
del av hele renovasjonen – 
det er henting, omlasting, 
transport og behandling av 
alle typer avfall. Gebyret 
er avhengig av avtaler og 
priser vi får, sier Bye Moen. 
– Vi har ikke signert alle 
avtaler ennå, så prisen kan 
gå begge veier, dyrere eller 
billigere, sier hun.

Budstikka 14.01

Enhetsleder Tone Bye Moen 
i Bærum kommune med nye 

avfallsdunker.

Elretur har byttet navn til Norsirk 
Returselskapet Elretur heter fra årsskiftet Norsirk og begrunner 
navnebyttet slik på sine egne nettsider: Med en økning i både 
kundemasse og i innsamlet volum av batterier, emballasje og 
EE-avfall, har vi sett at vi ikke lenger hadde et egnet navn for å 
dekke alle produsentansvarsordningene våre. Det er bakgrunnen 
for et feiende flott nytt navn fra 2017.
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Her pælmes splitter nye 
FM-radioer rett i søpla
– Jeg skal trø dem så flat som det går an å få dem, og så levere radioene 
til gjenvinning, sier Alf Myrås som vi treffer i Bodø sentrum. Han er en av 
mange som bare hører et evig sus når han skrur på den gamle radioen. 
Det vil si, gammel er den nødvendigvis ikke. Bare susete.

For etter at NRK valgte å slukke FM-nettet er det kun lokalradioen du 
får inn i Nordland.

Hos miljøtorget i Bodø er det travle dager, for nå mottar de radioer 
som fungerer helt perfekt. – Her ser du at plasten fortsatt sitter fast 
enda. Den er ikke pakket ut. Helt utrolig, sier Bernt Olaf Karlsen, mens 
han river av plasten som beskytter dekselet på radioen.

Karlsen er plassjef på miljøtorget i Bodø og jobber hos det interkom-
munale renovasjonselskapet, IRIS Salten. – Her ser dere bare litt av det 
vi har fått inn av radioer bare på noen få dager, forklarer Karlsen og 
viser oss en container med radioer i alle farger og varianter.

Etter at de store radiokanalene gikk over til DAB i Nordland den 11. 
januar, velger nå folk å kaste FM-radioene og heller kjøper nytt. – Det 
finnes muligheter for å kjøpe adapter som kan ta vare på gamle radioer 
og anlegg, men det blir nok en komponent å ta vare på, så folk velger 
heller å kjøpet nytt, forteller Thomas Horn, salgsleder hos OBS på City 
Nord i Bodø.

Samtidig er prisen på adaptere såpass høy at det kan være like billig å 
kjøpe en splitter ny DAB-radio.                                                  

EU-parlamentet har stemt over 
 avfallsdirektivene
24. januar stemte miljøkomiteen i EU-parlamentet over endringsforslag 
til avfallsdirektivene i sirkulærøkonomipakken.

De viktigste endringsforslagene er: 

.De neste månedene vil EU-kommisjonen, Europaparlamentet og 
Ministerrådet diskutere veien videre. Det er ventet at Ministerrådet vil 
gå inn for å redusere målet om materialgjenvinning innen 2030 til 60 
prosent, mens Kommisjonen vil foreslå 65 prosent.

Avfall Norge 27.01

Changing packaging by innovation

( (N)+47 69 81 55 10
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* ordre.tgf@tommen.no

8 tommen.no

Strekkfilm
• Gode klebe-egenskaper. 
• Hvit farge (alternativer finnes).
• 50/75 cm bredde x 1800/1500 m 
• UV-beskyttet. 
• Produsert av ledende 

landbruksstrekkfilmprodusenter.

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

(alternativer finnes)

Sjekker kondensatorer for PCB
Tusen kondensatorer på produkter produsert etter 1986 fjernes og 
undersøkes for PCB. Bakgrunnen for at dette gjøres er for å utelukke at 
det finnes PCB i kondensatorene som i dag går til gjenvinning uten spesi-
alhåndtering.

Kvalitetssjef i NORSIRK, Øivind Nielsen, begrunner viktigheten av 
prosjektet: – PCB er en miljøgift som er svært skadelig for mennesker og 
dyr, og derfor er det svært viktig at vi er sikre på at det ikke finnes PCB i 
nyere kondensatorer. En kondensator med PCB krever en helt annen miljø-
saneringsprosess og gjenvinning enn en uten, og vi må være sikre på at vi 
har oversikt over at alle produsert etter 1986 faktisk er «rene». 

Det har ikke vært lov å benytte kondensatorer med PCB i hvitevarer 
produsert etter 1986, men tidligere undersøkelser av mobiltelefoner har 
vist at såkalte «gjenvinningsspøkelser» kan forekomme, at uren plast ble 
benyttet i nye produkter.

– For å være sikre på at vår miljøsanering og gjenvinning av kondensa-
torer er riktig, undersøker vi nå 1000 kondensatorer. Vi håper å ikke finne 
PCB i noen av disse, men anser det som så viktig å være sikre, at NORSIRK 
sammen med Renas har initiert denne undersøkelsen. Stena Recycling 
benytter et laboratorium i Bergen for å undersøke innholdet i kondensato-
rene, forteller Nielsen.

Norsirk 09.01

Hundre meter lang prototyp 
tålte ikke naturkreftene
En nederlender ønsker å rydde verdenshavene for søppel, men prosjektet 
fikk et uventet tilbakeslag da prototypen ikke fungerte som den skulle. Nå 
jobbes det på spreng med designforbedringer, slik at testingen kan gjen-
opptas snarest mulig. Boyan Slat (22) mener å ha løsningen på de enorme 
utfordringene knyttet til marint avfall. Hvert år havner 8,8 millioner tonn 
søppel i havene våre, 60–80 prosent av dette er plast.

Systemet til Slat skal kunne rydde så mye som halvparten av plasten 
som flyter rundt i den nordlige stillehavsstrømmen over en periode på 10 
år, ifølge prosjektets nettside.

Og i fjor ble en 100 meter lang prototyp sjøsatt – en viktig milepæl 
på veien mot fullskala realisering i 2020. Men det tok ikke lang tid før 
prosjektet fikk et uventet tilbakeslag.

– Det som skjedde etter et par måneder var at store bølger og kraftig 
vind gjorde såpass stor skade på vår prototyp at vi besluttet å ta den inn 
til land igjen for inspeksjon og vedlikehold, sier talsperson Joost Dubois til 
NRK.

Til tross for dette forsikrer Dubois at de etter inspeksjon forstår hvorfor 
prototypen ikke tålte påkjenningene, og hvordan de skal bruke denne 
kunnskapen til å forbedre konstruksjonen.

– Vi implementerer flere designforbedringer nå, før vi vil sjøsette 
prototypen igjen i nær fremtid, forteller talspersonen, og forklarer at det 
å teste et konsept i felt for deretter å gjøre justeringer er en foretrukket 
arbeidsmåte. – På den måten sikrer vi at designet vi ender opp med til slutt 
er i stand til å operere i Stillehavet i årevis, og rydde «The Great Pacific 
Garbage Patch» for søppel.   

NRK Nordland 22.01

• Forsterkning av medlemslandenes 
rolle i å fremme avfallsreduserende 
tiltak og ombruksløsninger.

• Nye EU-mål om matavfallsreduksjon 
og reduksjon i marin forsøpling• 
Obligatorisk utvidet produsentansvar 
for alle produkter, og krav om regulerte 
produsentansvarsordninger for visse 
avfallstyper. Dette innebærer også 
nye minimumskrav til gjenvinningsgrad 
for avfall samlet inn av alle produsen-
tansvarsordninger.

• Økte mål for materialgjenvinning. 
Endringsforslaget fremmer 70 prosent 
for husholdningsavfall innen 2030, 
hvorav minimum 5 prosentpoeng 

av materialgjenvinningen skal være 
forberedelse til ombruk.

• Ny obligatorisk kildesortering av 
tekstiler innen 2020, i tillegg til 
utvidet krav til matavfallssortering, 
med unntak i tynt befolkede områder. 
Å øke målet for materialgjenvinning av 
emballasje med 5 prosent, og innføre 
egne ikke-bindende mål for ombruk 
med henholdsvis 5 og 10 prosent 
innen 2025 og 2030.

• Å åpne for at Kommisjonen kan sette 
mål også for øvrig næringsavfall. 
Avfallsrammedirektivet og direktivene 
for emballasje, biler, batterier EE-avfall 
og deponi omfattes av avstemningen.

 tv2.no 25.01



Metaller opp, papir ned
Skrapjernprisen har hatt et kraftig fall, men skal nå være på tur opp igjen, mens metallene har 
hatt stigning de siste månedene. Returpapirkvalitetene har falt noe i pris siden november. 

PAPIR OG PAPP 
Returpapir har ifølge EUWIDs 
indeks hatt en nedgang i prisene. 
For bølgepapp falt prisen på 
slutten av året, men økte noe i 
januar. I Tyskland er den nå rundt 
80 Euro per tonn. Hvit rotasjon 
ligger på snaut 170 Euro pr tonn, 
mens blandet papir nå har en 
gjennomsnittspris på rundt 118 
Euro pr tonn. 

TREVIRKE 
Fortsatt finnes store mengder 
returtrevirke på lager og prisen 
på brenselsfraksjonene ligger 
flatt, til tross for at det er midt 
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.

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 et 
kraftig fall i vår, men har steget 
gjennom høsten. Per 1. februar 
er prisene per tonn (omregnet til 
NOK) : 
−  aluminium NOK 15252,  
 opp 6 % fra 17.november
−  kobber   NOK 48 820,  
 opp 6 % fra 17.november
−  bly NOK 19 740,  
 opp 8 % fra 17.november
−  sink NOK 23 055,  
 opp 9 % fra 17.november
Skrapjernprisen svinger kraftig og 
ligger på NOK 865 per 1.februar 
2017, Det er et fall fra NOK 
1140 per tonn 17.november, 
men prisen var enda lavere ved 
årsskiftet og skal nå være på vei 
opp igjen.

TEKSTILER
I følge en ny rapport fra Nordisk 
ministerråd blir over 100 000 
tonn av brukte tekstiler samlet 
inn hvert år i Norden, for det 
meste av hjelpeorganisasjoner. 
Rundt 12 000 tonn går til 
gjenbruk i Afrika. De fleste av 
dem finner veien til uformelle 
annenhåndsmarkeder. Nordiske 
tekstiler som ender opp i 
afrikanske land, gir levebrød for 
minst 10 000 afrikanere.

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. 

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 %.
Bruk av resirkulert plast 
brer om seg. Unilever 
(www.unilever.com) har 
forpliktet seg til å bruke bare 
gjenbrukbare, resirkulerbare 
eller komposterbar plast i 
emballasjen innen 2025.

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. 
På NHOs Årskonferanse ble 
resirkulert glass trukket frem, 
og NHO-sjefen ønsker mer 
resirkulerte syltetøyglass i 
veiene i Norge.

Industrivegen 59
2072 Dal 

Tel +47 99 26 81 86
www.opsystem.no

Klar for framtidens gjenvinning!

Med sikte på å omvandle så mye avfall som mulig til en resurs, utvikler 
vi stadig, i samarbeid med våre leverandører, nye maskiner som er 
spesialiserte på å bearbeide ulike materialer. Sammen med Doppstadt 
står vi klar for å møte utfordringene i framtidens gjenvinning!
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden

Under NHOs Årskonferanse ble Glasopor- 
produksjonen i Skjåk i Gudbrandsdalen 
trukket frem som et eksempel på den typen 
industri-innovasjon Norge trenger for å 
lykkes med det grønne skiftet.    
– Hvis utfordringen er overgangen til 
lavutslippssamfunnet, ja da må du selge 
løsninger på akkurat det. Sånn som Svein 
Lund i Glasopor gjør. Der oppe tar de 
resirkulert glass og ren energi og så lager 
de fyllmasse og isolasjon av det. Så søppel, 
det som tidligere var en ren ulempe, skaper 
verdier og arbeidsplasser i Skjåk, sa Kristin 
Skogen Lund foran salen med hele Norges 
politikk- og næringslivselite.

Dette ble naturligvis tatt godt imot 
av utviklingssjef Svein Lund på Glaso-
por-fabrikken i Skjåk. Der har de investert 
i et anlegg som drives med 100 prosent 
fornybar energi – slik at de har en råvare og 
en produksjon som gir en dobbel miljøge-
vinst. 

– Vi er stolte over å bli brukt som et  
”best case” i et slikt fora. Men enda mer 
stolte er vi over at vi kan levere et produkt 
som løser konkrete utfordringer for bygg- 
og anleggsbransjen, samtidig som det 
reduserer miljøfotavtrykket for prosjektene 
som helhet. Det blir også et stadig viktigere 

utvelgingskriterium ved offentlige anbud, 
sier Lund.

Produksjonen av Glasopor sørger for 
at alt glasset Syklus samler inn går til 
materialgjenvinning. Gjennom en prosess 
der glasset tilsettes silisiumkarbid og kjøres 
inn i tunnelovner med opp til 950 grader, 
har Glasopor gjort avfall til et produkt 
som blir stadig mer etterspurt i bygg-og 
anleggsbransjen. – Skumglasset veier bare 
en tiendedel av stein, og kan derfor brukes 
der stein kunne fått grunnen til å rase ut. I 
tillegg har Glasopor en form som gjør at det 
kan legges langt brattere enn mange av de 
alternative fyllmasseproduktene, sier Kjell 
Håkon Helgesen, administrerende direktør 
i Syklus.

Ny E18 mellom Ørje og Riksgrensen 
er blant prosjektene som støttes opp av 

Glasopor. For Statens vegvesen betyr det 
at man slipper å sette ned peler eller bygge 
bro over strekninger som ellers ikke kunne 
vært fylt opp, noe som både kan forsinke 
og fordyre veiprosjektene. Også prestisje-
byggene i Bjørvika i Oslo, det kommende 
Munch-museet og nytt rådhus i Nittedal 
hviler på dine innsamlede syltetøyglass.

Et strålende eksempel 
på det grønne skiftet

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

Hva har de nye byggene i 
Bjørvika i Oslo, Munch-museet 
og noen av Norges vanskeligste 
veistrekninger til felles? De 
holdes oppe av en blanding av 
luft og finmalt resirkulert glass 
– og det vil NHO-sjef Kristin 
Skogen Lund ha mer av.

Utviklingssjef Svein Lund er stolt over at Glasopor-fabrikken i Skjåk ble trukket fram og fikk rosende 
omtale av NHO-direktør Kristin Skogen Lund. 


