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Avfallsinnsamling 
er også et fag
Aktørskiftet på avfallsinnsamlingen i Oslo førte som alle vet til 
innsamlingskaos, klagestorm, virksomhetsoverdragelse og konkurs. Deloitte-
rapporten (se side 6-8) tydeliggjør at Veireno ikke hadde kompetanse eller 
soliditet til å hanskes med en så stor jobb – og Renovasjonsetaten i Oslo 
hadde ikke kompetanse til å avsløre det. Resultatet er altså at Oslo Kommune 
igjen har overtatt avfallsinnsamlingen etter at den har vært lagt ut på anbud 
i 20 år. Så vidt Kretsløpet forstår er det ingen planer om å legge den ut på 
nytt, i hvert fall ikke i inneværende bystyreperiode. Men rapporten viser også 
at saken ikke nådde politikernes bord før det gikk virkelig galt, å forsøke å slå 
politisk mynt på denne prosessen er derfor ikke helt redelig.

Omtrent samtidig har det kommet for en dag at det klabber også for Reno 
Norden, landets klart største aktør på avfallsinnsamling. Dette selskapet 
ble etablert i 2000 (som Reno Norge) av to tidligere medarbeidere i Norsk 
Gjenvinning, etter at dette konsernet 
valgte å legge ned sin sitt datterselskap 
som var spesielt innrettet mot 
renovasjon. Det nye selskapet fokuserte 
på en eneste oppgave, innsamling av 
husholdningsavfall, og vokste raskt. I dag 
opererer selskapet i hele Norden og samler 
inn avfall fra 230 kommuner. Veksten var 
rask, Reno Norden hadde svært gode marginer og ble etter hvert interessant 
for profesjonelle investorer. I 2011 ble selskapet kjøpt opp av to private 
equity fond, omtrent samtidig forsvant gründere og nøkkelpersoner ut. Så 
ble selskapet børsnotert med brask og bram i desember 2014, men den siste 
tiden har selskapet måttet ta store tap etter å ha «feilkalkulert» flere store 
anbud. Børsverdien er redusert til promiller av hva den var ved lansering og 
det jobbes hardt med refinansiering av selskapet.

Poenget med å trekke fram dette er å få fram at å drive kostnadseffektiv 
og samtidig pålitelig avfallsinnsamling også er et fag. Det spiller liten rolle 
om arbeidet skjer i privat eller offentlig regi, hovedsaken er at virksomhetene 
ledes av noen som har erfaring med dette puslespillet. Vi ser da nå også 
at tidligere Reno Norden-ansatte etablerer nye virksomheter som raskt 
etablerer seg i markedet, mens deres tidligere arbeidsgiver blør. 

Vi har en sterk mistanke om at har hersket en vrangforestilling – på 
grensen til arroganse – både blant private investorer og store kunder om 
at avfallsinnsamling er enkelt. Men det har vi altså det siste året fått 
dokumentert grundig at det ikke er. Også på dette området trengs det 
kompetanse for å gjøre en god jobb. Det er egentlig innlysende, men det er 
likevel en erkjennelse som har sittet langt inne og kostet mange dyrt.

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i 
henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er 
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OPPLAGSKONTROLLERT

Forsiden: 
Rapporten fra konsulentselskapet Deloitte gir Oslo REN skylda for 
kaoset som oppsto etter at Veireno overtok avfallsinnhentingen i 
hovedstaden i oktober i fjor. Foto: NTB Scanpix.

… hovedsaken er at 
virksomheten ledes 
av noen som har 
erfaring med dette 
puslespillet.
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NYHETER

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

Etter at Oslo kommunes 
ryddegutt Arild Sundberg har 
fungert som direktør for Oslo 
REN i drøyt fire måneder har 
han nå gått tilbake til sin faste 
jobb som kommunaldirektør i 
byrådsavdelingen for finans. 
Tron E. Kallum (56), som opprin-
nelig var seksjonsleder i denne 
avdelingen, fulgte med Sundberg 
over til Oslo REN og har altså nå 
overtatt som direktør. Han sier til 
Kretsløpet at byrådsavdelingen 
snart vil utlyse stillingen, men 
han regner med at det tar et 
halvt års tid før en ny direktør er 
på plass i fast stilling. 

Kallum sier til Kretsløpet at 
han de siste månedene har 
arbeidet med å etablere en 
innsamlingsavdeling i Oslo 
REN, det er jo 20 år siden sist 
kommunen drev avfallsinnsam-
ling i egenregi. Det har bydd 
på utfordringer, det gikk blant 
annet seks uker før bostyret 
etter Veireno-konkursen friga 
selskapets renovasjonsbiler.

På spørsmål om de mange 
klagene som fortsatt kommer 
på avfallshentingen i Oslo svarer 
Kallum at de overtok et system 
som blant annet ikke hadde 

noen plan for hvordan påsken 
skulle avvikles og at svært 
mange av renovatørene var lovet 
fri. – Tømmingen da ble gjen-
nomført uten problemer, men vi 
fikk et etterslep som har skapt 
problemer i forhold til alle de 
bevegelige fridagene i mai. Men 
vi har nå delt opp noen problem-
ruter og etablert åtte nye lag. Vi 
har vært ytterst nøye på å ikke 
forårsake nye brudd på arbeids-
miljøloven og har i enkelte tilfelle 
tilbakekalt renovatører selv om 
de ikke var ferdige med rutene 
sine for å hindre dette, forteller 
Kallum. 

Men han legger til at 
kommun en ikke vurderer å 
forlate toskiftsordningen, som 
har vært framholdt som en av 
hoved årsakene til problem ene 
med å få inn avfallet. Han 
forteller at det nå er 171 
ansatte og 61 biler som sørger 
for de 112 000 ukentlige 
tømmingene i hovedstaden.

Tron E. Kallum er for øvrig 
bosatt i Spydeberg og aktiv 
lokalpolitiker. Han er fylkesleder 
for Senterpartiet i Østfold og 
gruppeleder for Senterpartiet i 
kommunestyret i Spydeberg. 

Tron E. Kallum 
konstituert som ny 
direktør i Oslo REN

Tron E. Kallum (56) overtar direktørstolen i Oslo 
REN, men bare midlertidig. Stillingen skal snart 
utlyses for en permanent ansettelse.

Av Johs. Bjørndal

Kommunikasjonssjef Annica 
Fiedler forlater 16. juni Norsk 
Gjenvinning etter 20 år, og 
sier samtidig farvel med avfall 
og gjenvinningsbransjen etter 
30 år. Før hun begynte i Norsk 
Gjenvinning i 1997 arbeidet 
hun nemlig med farlig avfall i 
bl.a. Renor, Sakab og Tekniska 
Verken i Linköping. Hun går nå 
over til å jobbe med strategisk 
kommunikasjon i Bane NOR 
(tidligere Jernbaneverket).  
Til Kretsløpet sier Annica at hun 
nå har blitt 50 år og at hvis hun  
i det hele tatt skulle prøve noe 
annet i yrkeslivet var tiden inne 
nå. For å videreføre hennes 
arbeid har Norsk Gjenvinning 
ansatt Bim Cornelia Kase som 
kommunikasjonsrådgiver, hun 

kommer fra tilsvarende jobb i 
konsulentselskapet Sweco.

J.B.

Tron E. Kallum sier det har vært et overordnet mål for Oslo REN å gjennomføre 
avfalls innsamlingen i hovedstaden uten å bryte arbeidsmiljøloven. 
Foto: Senterpartiet. 

Annica Fiedler 
skifter bransje

Annica Fiedler synes det er 
 vemodig å forlate avfallsbransjen, 
men sier hun er kommet til at det 
var nå eller aldri.
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INNSAMLING

- a strong solution for the environment

SMICON Biokvern

ReTec Miljø ApS
Tel.: +45 7456 8106
www.retec.dk

ReTec develops, constructs and manufactures special machines for the waste and recycling industry.  

We offer practical solutions to our customer’s needs, helping them increase profitability in their business. 

SMICON Biokvern sorterer emballasje fra 
organisk avfall, slik at avfall kan brukes i 
videreutvikling av biogas ifølge SPCR 120.

Output: Emballasje

Output: Biomasse

Input organisk avfall

Som kjent resulterte klage-
stormen i fjor høst og i vinter 
med at REN-direktør Pål  
A.Sommernes ble sparket, at 
kontrakten ble hevet, Veireno 
gikk konkurs og hele avfalls-
innsamlingen i hovedstaden ble 
rekommunalisert. Rapporten, 
som jo i sin helhet er skrevet i 
etterpåklokskapens skarpe lys, 
legger skylden for dette på RENs 
arbeid med anskaffelsesprosess, 

mobilisering og kontraktsopp-
følging. Deloitte har ikke funnet 
spor av politiske føringer fra 
Byrådsavdelingens side under 
dette arbeidet.

GRUNDIG PROSESS 
– FEIL KONKLUSJONER
Bjørn Kopstad, tidligere direktør 
for Norsk Gjenvinnings divisjon 
for renovasjon, har lest rapporten 
grundig og presenterte sine 

vurderinger på Avfall Norge, 
Norsk Industri og MEFs seminar 
om offentlige anskaffelser 
nylig. Han konstaterte der 
at det som skulle være den 

grundigste prosessen noen-
sinne endte i totalt havari. 
Han konkluderte med at det 
ble for mange involvert i 
prosessen, at selv om Oslo 
REN har mange med generell 
avfallskompetanse enten 
manglet spisskompetansen for 
avfallsinnhenting eller ikke lyttet 
tilstrekkelig til de få i etaten som 
eventuelt hadde det. 

FOR MANGE KOKKER
Anskaffelsprosessen forut 
for den såkalt 5.generasjons 
kontrakten for avfallsinnsamling 
ble organisert som et prosjekt 
med etatens ledergruppe som 
styringsgruppe og med mange 
undergrupper, til sammen var 
oppimot 50 personer involvert 
i prosessen. Prosjektet leverte 
hele 24 separate utredninger 

Manglende risikovurdering 
fra Renovasjonsetaten

Bjørn Kopstad, tidligere direktør for 
renovasjon i Norsk Gjenvinning, har 
nå etablert sitt eget rådgivningfirma 
Auritus. Han mener Oslo REN manglet 
det han kaller kritisk kompetanse på 
avfallsinnsamling.

Som tidligere omtalt engasjerte Byrådet i Oslo 
konsulentselskapet Deloitte til å undersøke 
hvorfor så mye gikk galt da Veireno overtok 
innsamlingen av avfall i Oslo i fjor høst. 
Rapporten frikjenner langt på vei politikerne og 
legger skylden på Renovasjonsetatens (RENs) 
vurderinger.

Av Johs. Bjørndal
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om ulike deltemaer, i disse 
ble det blant annet påpekt at 
innføring av skiftordning, ny 
teknologi, bare en leverandør 
uten underleverandører og 
samtidig oppstart i hele byen 
hver for seg øker sårbarheten 
i avfallsinnsamlingen. Men 
Deloitte har ikke funnet 
noen samlet risikovurdering 
ved at alle disse løsningene 
ble valgt samtidig. – Det 
kan stilles spørsmål ved om 
styringsgruppen hadde gjort de 
samme beslutningene dersom 
en slik risikovurdering hadde 
blitt gjennomført, heter det i 
rapporten. Dette mener Kopstad 
også er et vesentlig poeng. – 
Prosjektet ble så stort at det ble 
vanskelig for beslutningstakerne 
å sortere ut de virkelig kritiske 
faktorene, sier han. 

KRITISKE FAKTORER
Kopstad fokuserte i sitt fore-
drag på åtte elementer som han 
mente var de avgjørende for at 
det gikk som det gikk: Størrelse 
på kontrakten (en leverandør), 
skiftordninger, ruteomlegging 
(og nøkler), RENs kompetanse, 
Veirenos kompetanse, Veirenos 
soliditet, innføring av ny tekno-
logi og tildelingskriterier. Han 
mente (i likhet med Deloitte- 
rapporten) at Oslo REN hadde 
gjort feil både i anbudsutfor-
mingen, i mobiliseringsfasen og i 
gjennomføringsfasen. 

– Oslo REN hadde fullt innsyn 
i Veirenos kalkyler før allerede i 
anbudsfasen og det er skrem-
mende at ingen i etaten reagerte, 
sier han. Det lave tilbudet fra 
Veireno, svak soliditet i forhold til 
kontraktsstørrelse, og «pilot-pro-
sjekt» med skiftkjøring i hele 
Oslo (og dermed store ruteom-
legginger) ga i sum en forut-
sigbar katastrofe, mener Kopstad.  
Ifølge Deloitte-rapporten hadde 
REN estimert kontraktsverdien 
til 1,25 milliarder kroner, mens 
Veirenos pristilbud var 420 milli-
oner. Det hører med til historien 
at Norsk Gjenvinning hadde nest 
laveste anbud, men det var rundt 
20% høyere enn Veirenos. 

ANBUD UTEN 
FORHANDLINGER
Da Oslo forrige gang hadde 

innsamlingen ute på an bud ble 
det gjennomført en anbuds-
prosess med forhandling. Denne 
gangen ble prosessen gjennom-
ført som en åpen tilbudskon-
kurranse uten mulighet for å 
utfordre leverandørene når det 
gjelder realistisk sammenheng 
mellom tilbudt pris, driftsmodell, 
personellressurser og utstyr, 
som det står i rapporten. Men 
den forrige anskaffelsespro-
sessen endte med en KOFA-sak 
og innkjøpssjefen mente denne 
konkluderte med at en slik 
prosess var ulovlig. Dette mener 
Deloitte er en feil tolkning av 
KOFAs avgjørelse og mener REN 
i større grad burde undersøkt og 
utredet muligheten for å benytte 
konkurranse med forhandling 
før anskaffelsesprosedyre ble 
endelig valgt.

MANGELFULLE 
KRITERIER…
Deloitte-rapporten er også kritisk 
til tildelingskriteriene som ble 
valgt: Gjennomgangen viser at 
tildelingskriteriene bestod av pris 
(75 %), oppdragsforståelse  
(15 %) og miljø (10 %). 

Det var ingen krav til 
leverandørene om å dokumentere 
en driftsmodell som ivaretok 
oppdragets leveransekrav og 
sammenhenger med hensyn til 
ruter, mannskap, biler, etc., som 
grunnlag for kontraktstildeling. 
Utformingen av 
tilbudsforespørselen sørget etter 
Deloittes mening derfor ikke 
for at Oslo kommune har hatt 
tilstrekkelig kunnskap/ sikkerhet 
om leverandørenes konkrete 
oppdragsforståelse, driftsmodell 
eller kompetanse til å prise et 
omfattende og samfunnskritisk 
renovasjonsoppdrag forsvarlig, 
heter det her. Kopstad gir for 
øvrig  REN rett i at f.eks. 50% 
vekting av pris ikke ville gitt 
annet resultat på tildelingen i 
Oslo. 

Rapporten – og Kopstads 
foredrag – ga en langt grundigere 
presentasjon av prosessen 
enn det plassen tillater her. 
Rapporten kan lastes ned i 
sin helhet via Aftenpostens 
hjemmesider.
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UTSTILLERLISTEINNSAMLING

- to the futureWLCOM AS \ Industrivegen 23A \ 2069 Jessheim \ Tlf. + 47 63 91 20 00 \ www.WLCOM.no

Programvare for effektiv veiing på brovekt og i hjullaster

Har du...
	 Løse	lapper	og	kvitteringer?
	 Feilregistreringer?
	 Liten	kontroll	på	dataflyt?

Tidspress?
Fakturert	alle	vektbilag?
Mye	manuelt	arbeid?

Online ScaleTM

- et komplett system for registrering,  
rapportering og administrasjon 

Vi har løsningen!

WLCOM ASEFFEKTIV VEIING

I sin kommentar til rapporten 
skriver Sommernes blant annet 
dette: 
Deloittes rapportutkast er 
dessverre etter min syn selektiv, 
ubalansert og har så stor 
avstand fra tidligere direktørs 
kunnskap om fakta og forståelse 
av ansvar og roller, kontekst, 
anskaffelsesregelverk og metode 
for rapportskriving, at jeg ikke 
ønsker å polemisere/mene noe 
om utkastet til rapport. Deloittes 
utkast inneholder noen lærings-
punkter, men er som helhet etter 
mitt syn preget av etterpå-
klokskap, overveiende negativ 
vinkling og " jakt på syndebukk".

Det er etter mitt syn krevende 
å ta stilling til innhold og vurder-
inger i dokumentet blant annet 
av tre avgjørende grunner: 
1.  Deloitte oppgir at kildegrunn-

laget er skriftlige kilder. Disse 
dokumentene synliggjøres 
ikke. Det er følgelig umulig for 

leseren å identifisere disse 
dokumentene, og på samme 
vis umulig å vite hvilke doku-
menter som et valgt vekk. 

2.  Analysemetoden – argumen-
ters relevans og vekt – av 
de valgte dokumenter og 
intervjuer er ikke synliggjort. 

 Dette gjør det nærmest 
umulig å mene noe om 
rimeligheten og de tolkninger 
som ligger til grunn. Over-
nevnte er helt avgjørende for 
å kunne si noe fornuftig om 
både gyldighet og pålitelighet 
i Deloittes utkast til rapport 
(preget av subjektiv synsing 
– i begrenset grad etterprøv-
bart). 

3.  Deloittes utkast til rapport 
skiller ikke tydelig mellom 
administrative, faglige og 
organisatoriske forhold/
ansvar og roller, men sauser 
dette sammen.

Til Kretsløpet sier Sommernes 
at han er skuffet over rapporten, 
men mener erfaringene fra Oslo-
saken er noe hele bransjen kan 
benytte i læringsøyemed. – Det 
forstår jeg allerede skjer og det 
er jeg glad for, sier han. 

Pål A. Sommernes arbeider 
fortsatt i Oslo kommune, nå for 

Byrådsavdelingen for byutvikling. 
Han er for øvrig fortsatt leder 
av Avfall Norges valgkomitè og 
vil med den hatten dukke opp på 
avfallskonferansen i Kristiansand. 

– Preges av jakt på syndebukk

Pål A. Sommernes, tidligere direktør i Oslo REN, er ikke spesielt imponert over 
Deloitte-rapporten om aktørskiftet i Oslo.

En særegenhet ved Deloitte- rapporten er at 
Oslo RENs tidligere direktør Pål A. Sommernes 
er gitt anledning til å kommentere innholdet – 
og at hans merknader er tatt med i rapporten. 
De er som ventet ikke spesielt positive, hans 
forventninger om en «uhildet faktabasert 
redegjørelse» er slett ikke oppfylt.

Av Johs. Bjørndal
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I FLERE TUSEN PROSJEKTER HAR VI SATT 
VÅR KUNNSKAP I SYSTEM. VÅRE LØSNINGER 
OG ERFARINGER VIL VI DELE MED DEG.

Velkommen 
til vår stand!

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

enviropac.no

PROGRAM
TIRSDAG KL. 16-18:00
«Kick off» med bevertning.
Du avslutter besøket med å teste vår nyervervede 
GLASSKNUSER!
Mindre volum og mere glass pr. enhet – færre transporter 
og besparelser for både bedrift og miljø!
 
ONSDAG OG TORSDAG
· Fra tidlig morgen serverer vi messens beste kaffekopp 
brygget av vår profesjonelle Barista.
· Vårt løsnings- og kunnskapssenter er åpent hele dagen.
Bli oppdatert på utstyr til kildesortering og maskiner til 
komprimering og behandling av avfall:
Komprimatorer som kan transporteres begge veier – 
Nedgravd container med pedal - Matavfallposer i resirkulert 
plast - Ut med fossilt brennstoff på plastbeholdere – 
inn med GreenMade!
· Et minne for livet!
Vi foreviger deg i vår re-sirkulerbare       stol  

Husk å få med deg en prøve på vår Greenmade beholder 
og vårt innsamlingsnett for småelektrisk, batterier, lyskilder, 
glass & metall mm. produsert av gjenvunnet PET.
Velkommen til oss!



›

Forbrenningssjef 
for gjenvinning
Odd Terje Døvik er direktør for Sørlandets store 
forbrenningsanlegg Returkraft as. Han har lenge vært en ivrig 
forkjemper for at norsk avfall skal behandles i Norge, men mener 
faktisk samtidig at en altfor stor del av avfallet i landet går til 
forbrenning.

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

– SSB har jo vist at det er en klar sammen-
heng mellom andelen som går til materi-
algjenvinning og prisen på forbrenning. Et 
«norsk prisnivå» på forbrenning som reflek-
terer de reelle kostnadene ved å bygge og 
drifte et avfallsforbrenningsanlegg ville gitt 
avfallsbesitterne insitament og økonom isk 
spillerom til en skikkelig sortering. Men vi 
har altså lagt oss på Europas mest liberale 
eksportpolitikk og det har resultert i at det 
bare er Estland som sender en høyere andel 
av avfallet til forbrenning enn oss, sier Døvik. 

Selv kan han i hvert fall ikke beskyldes for 
å dumpe forbrenningsprisene. Anlegget han 
er sjef for fikk som en del vil huske en ganske 
trang fødsel. Prosjektet hadde eksistert 
lenge, som et samarbeid mellom Agder Energi 
og Avfall Sør, men i 2006 ga Agder Energi 
plutselig uttrykk for at de enten ville bygge 
og eie anlegget alene, eller ikke være med i 
det hele tatt. Da valgte de kommunalt eide 
avfallsselskapene å gå videre på egen hånd. 
Men mens planlegging, innkjøp og bygging 
ble gjort mens alle piler pekte oppover 
hadde finanskrisen slått til for fullt og gitt 
både avfallsmengder og forbrenningspriser 
en solid trøkk før anlegget ble satt i drift i 
2010. – Timingen kunne ikke vært verre, sier 
Døvik, som har fulgt og ledet anlegget siden 
byggefasen, snart ni år. 

Anlegget ble bygd for å håndtere restav-
fallet fra innbyggerne i 23 kommuner fra 
Risør i øst, Lindesnes i vest og Bykle i nord. 
Og med en kapasitet på 130 000 tonn 
ble det bygget stort nok til å ta høyde for 
avfalls- og befolkningsvekst en generasjon 
framover. Men ved oppstarten utgjorde det 
kommunale restavfallet bare rundt 50% av 
denne kapasiteten, resten måtte fylles opp 
med næringsavfall til priser som ble satt i 
nabolandet. – Vi er ikke de eneste som har 
blitt nødt til å senke prisene på mottak av 

næringsavfall for i det hele tatt å få brensel 
nok. Det er jo uansett bedre enn å gå for 
halv maskin og la husholdningene ta hele 
kostnaden, sier Døvik.

 
Men det skulle bli vanskeligere.  Det nye 

selvkostregelverket som trådte i kraft i 2015 
krevde fullfordeling av faste kostnader på 
hele volumet og dermed ble Returkrafts 
mottak av næringsavfall satt under kraftig 
press. Egenkapitalen ville skrumpe raskt og 
spørsmålet om ny kapitaltilførsel kom på 
bordet. Dette vakte ikke akkurat begeistring 
hos lokalpolitikere som definitivt syntes de 
hadde påtatt seg nok økonomisk ansvar og 
betalte dyrt nok for å få behandlet avfallet 
sitt. Noen lokalpolitikere tok til orde for 
å selge anlegget å bruke pengene til for 
eksempel flere sykehjemsplasser. – Det 
hadde neppe blitt så mange plasser. Selv om 
noen mot formodning ville kjøpt anlegget til 
bokført verdi ville mesteparten av pengene 
gått til å betale ned gjelda, kommenterer 
Døvik. 

I dag har saken roet seg, det er bare Demo-
kratenes Vidar Kleppe som fortsatt lufter 
spørsmålet i Kristiansand bystyre. 

Men eierkommunene må ut med 1750 
kroner for hvert tonn restavfall de sender til 
Returkraft. Av dette går 650 kroner til å fylle 
opp selvkostfondet, som havnet på minus-
siden i de vanskelige årene etter oppstart. 

– Returkraft svarte på utfordringene i det 
nye selvkostregelverket ved å legge om 
næringsporteføljen i retning bedre betalte 
fraksjoner. Selskapet har konsesjon til å 
motta visse typer farlig avfall, og har i løpet 
av de siste par-tre årene fått et gjenombrudd 
i dette markedet. I tillegg har mottaksav-
gift ene for næringsavfall utviklet seg og 
gjort avstanden til det svenske prisnivået 
mindre – Jeg mener fortsatt at norske 
myndigheter gikk lenger enn det som var 

nødvendig for å tilfredsstille EØS-regelverket, 
men dette er en avsluttet sak som vi ikke 
bruker mer energi på. Vi har tilpasset oss 
situasjonen og har svarte tall i regnskapet, 
også for næringsdelen av virksomheten, sier 
Døvik fornøyd.

– Betyr det at du har lagt lobbyvirksom-
heten for eksportrestriksjoner på hylla?

– Absolutt ikke. For Returkrafts del spiller 
det ingen rolle, for det går ikke noe hushold-
ningsavfall til Sverige fra vår region. Men 
jeg mener fortsatt at det er en usedvanlig 
dårlig og lite bærekraftig løsning å sende 
avfallet til Sverige. Om materialgjenvin-
ningsandelen i Norge var slik den burde ville 
den norske forbrenningskapasiteten på 1,7 
millioner tonn vært omtrent passe stor. I 
dag sendes nesten det dobbelte til forbren-
ning. Svenskene på sin side burde bruke sin 
overkapasitet på to millioner tonn til å ta 
imot deponiavfall fra andre deler av Europa. 
Det finnes ca 70 millioner tonn å ta av!  
Dette er et område som virkelig skriker etter 
regulering. Å kjøre avfall tvers gjennom hele 
landet på en dårlig skodd polsk trailer med en 
underbetalt bulgarsk sjåfør er selvsagt billig, 
men er ingen langsiktig, god løsning. Og jeg 
er ikke sikker på om argumentet om returlast 
alltid holder heller. Kanskje er avfallet i mange 
tilfeller primærlasten som muliggjør en billig 
varetransport tilbake til Norge? 

 – Men det kan vel argumenteres for at 
avfallet blir bedre energiutnyttet i Sverige?

– Svenskene har utviklet sin fjernvarme-
bransje gjennom mer enn 50 år, mens vi 
fortsatt er i utbyggingsfasen. Men vår 
energiutnyttelsesgrad går opp for hvert 
år, fjernvarmeleveransen økte fra 86 GWh 
i 2015 til 110 GWh i fjor, i tillegg leverte vi 
77 GWh elektrisk kraft, nok til nesten 4000 
eneboliger. Energiutnyttelsen var på 56% 
etter «norsk formel» eller 0,79 etter den 
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såkalte R1-formelen (der elproduksjon vektes 
høyere, red.anm.) som gir et riktigere bilde av 
driften fordi den ikke i like stor grad påvirkes 
av værgudene. Agder Energi bygger ut 
nettet i det tempoet de har lovet og vil snart 
passere den første terskelen på 120 GWh. 
Så, ja, både svenskene og danske har høyere 
energiutnyttelse enn oss, men vi vil aldri 
komme opp på deres nivå hvis våre anlegg 
skal fortsette å konkurrere mot svenske 
Harry-priser. Her har myndighetene et ansvar. 
Skal vi nå målsetningen om å bruke mindre 
direktevirkende elektrisitet til oppvarming må 
rammevilkårene stimulere til mer utbygging 
av fjernvarme. 

– Så forbrenningsanleg-
gene har en rolle også i en 
sirkulær økonomi?

– I en ideell framtid 
der alle resurser holdes i 
sirkulasjon vil ikke forbren-
ning ha noen stor rolle som 
behandlingsform. Men det 
ligger noen år fram i tid. Og 
selv i en perfekt sirkulær 
økonomi vil det nok være 
behov for å ta ting ut av 
kretsløpet, fordi stoffene 
er skadelige eller av andre 
årsaker uønsket. Men 
dersom det om 40-50 år 
år viser seg at behovet for 
et anlegg som vårt ikke lenger er til stede er 
jo det utmerket. Da er anlegget utslitt, har 
avtjent verneplikten og kan plukkes ned igjen.

Returkrafts anlegg ligger på Langemyr, 
rundt fem kilometer nord for Kristiansand 
sentrum. Etableringen var ikke problemfri, 
med demonstrasjonstog og mange avisinn-
legg. Men da man i 2011 nabovarslet at man 
også ønsket å behandle farlig avfall var det 
ingen som reagerte. – Folk har vel erfart at 
dette anlegget ikke medfører verken lukt eller 

andre ulemper. Det leveres riktig nok avfall 
her døgnet rundt, men beliggenheten kloss 
ved riksveien og uten naboer i umiddelbar 
nærhet gjør at ingen sjeneres av det. Og vi 
har ikke registrert noen negative effekter av 
at vi nå tar imot imot større mengder farlig 
avfalls-fraksjoner som trykkimpregnert tre, 
ftalater, oljeholdig avfall, maling, lim og lakk. 
Dette tas naturligvis imot separat og med de 
krav til dokumentasjon som farlig avfall har, 
men blandes med ordinært avfall i bunkeren 
og brennes sammen med dette. 

Odd Terje Døvik kom fra Elkem til Retur-
kraft i 2009 og er opptatt av å få fram at 

det er lite som skiller det 
kommunalt eide forbren-
ningsanlegget fra en 
industribedrift. – Vi har 
de samme utfordringene 
og tenker industrielt hele 
veien. Det handler om å 
drive så godt som over-
hode mulig, med fokus 
på oppetid, nøysomhet 
på kostnadssiden og høy 
standard på HMS. Det er 
flere år siden vi hadde en 
fraværsskade, vi har bare 
hatt en siden oppstarten 
i 2010, og sykefraværet 
er på rekordlave 2% i snitt 
for de siste fem årene. Det 

betyr at vi nesten alltid vinner den «indre 
debatten» vi alle i blant opplever når vi 
våkner og ikke er helt i form. Det betyr faktisk 
ganske mye på bunnlinja. 

– Mange vil mene at selvkostprinsippet ikke 
fremmer slike holdninger?

– Det kan sikkert være en strukturell 
utfordring der all aktiviteten skjer til selvkost. 
Men vi har altså en konkurranseutsatt andel 
som vi nå klarer å tjene penger på. Jeg føler at 
markedet benchmarker oss hver eneste dag. 

Men Returkraft skiller seg i hvert fall fra 
de fleste industribedrifter ved at anlegget 
har en egen skolestue, der det tas imot 
rundt 3000 besøkende i året. – Vi har et 
samfunnsansvar og vil gjerne gi en pay-back 
til innbyggerne som står bak oss.  Det er ikke 
så mange industrianlegg som har mulighet 
til å ønske barn og unge velkommen inn. Her 
lærer de selvfølgelig om avfallssortering og 
gjenvinning, men får også regne på energiut-
nyttelse og økonomi, forteller Døvik.

Folkeopplysning er ikke helt nytt for 
53-åringen fra Vennesla. Han er nemlig 
utdannet teolog, men praktiserte dette bare 
som feltprest i Forsvaret før han gikk over i 
lærergjerningen. Først noen år på Krigsskolen 
på Gimlemoen, deretter fem år på Ansgar 
Teologiske Høgskole i Kristiansand. Men i 
1998 bar det over i industrien, først som 
personalsjef og etterhvert som salgsdirektør 
ved Saint-Gobain i Lillesand og Arendal. 
De siste årene før han kom til Returkraft 
arbeidet Døvik i Elkem, der han hadde globalt 
forretningsansvar for å selge et produkt 
Elkem hadde utviklet på basis av noe som 
før var et avfallsstoff. – Det ble veldig mye 
reising. Det er mye å gjøre i perioder her 
også, men jeg slipper å bruke så mye tid på 
flyplasser, sier han. Idag trenger han bare 
20 minutter på å komme seg på jobb fra 
hjemmet i nabokommunen Søgne. – Den blir 
snart tvangssammenslått med Kristiansand. 
Jeg er fornøyd med det siden jeg tilhører dem 
som stemte for sammenslåing, sier Døvik. 
Men synes det er beklagelig at Søgne må 
tvinges inn, og at hans opprinnelige hjem-
kommune Vennesla ikke vil være med på noe 
som helst.

Når Odd Terje Døvik  ikke er på jobb liker 
han å være på hytta ved Byglandsfjorden 
eller aller helst farte rundt i inn- og utland 
på motorsykkel sammen med kona, som han 
traff i godt voksen alder.  

– Å kjøre avfall 
tvers gjennom hele 
landet på en dårlig 
skodd polsk trailer 
med en underbetalt 
bulgarsk sjåfør er 
selvsagt billig, men 
er ingen langsiktig, 
god løsning.

PORTRETTET

“

›

Vi kan bidra til å 
▪ forankre gode målsettinger
▪ utvikle presise strategier
▪ etablere effektive rutiner for rapportering og oppfølging

Vi har i over 15 år assistert store og små regionale renovasjonsvirksomheter
med å enes om nå-tilstanden og finne veien videre. Vår arbeidsform er basert
på faktabasert analyse og gruppearbeid i dine lokaler. Sammen trenger vi én
dag på å gi et tydelig bilde av virksomhetens posisjon i forhold til andre. 
Dette er grunnlaget for å bedømme muligheter, utfordringer og veivalg.

For mer informasjon kontakt meg på 915 14 529 eller erland.eggen@energidata.no
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På sortere.no får norske bedrifter en oversikt over lover og regler, fordeler ved å kilde- 
sortere og viktigst av alt: lokale avfallsmottak og -tjenester. Der forventer de å finne dere.

Sørg for at det er lett å finne dere på sortere.no. Legg inn avfallsmottak og
 informasjon om tjenestene dere tilbyr. Les mer på sortere.no/bedrift/tjenester.

Kontakt oss på 24 02 20 09 eller post@sortere.no, 
eller møt oss på stand 152-153 på avfallskonferansen.

Gå ikke glipp av nye kunder



INNSAMLING

Den årlige strandryddedagen 
ble arrangert for syvende gang 
den 6. mai. Nesten 28 000 
frivillige har vært ute og ryddet 
strender og i skrivende stund 
er 218 tonn registrert inn på 
Hold Norge rents nettsted 
 ryddeportalen.no. 

I år har aktiviteten vært spesielt stor på Vest-
landet, bare på  Haugalandet er det samlet 
inn 45 tonn marint avfall gjennom en storstilt 
ryddeaksjon som har vart i flere uker. 

Avfallsselskapet Ragn-Sells har tatt en 
aktiv rolle i strandryddingen og åpnet for 
gratis mottak av avfall fra ryddeaksjoner. 
Dette har gitt stor pågang, hittil i år har 
selskapet tatt imot over 55 tonn marint 
avfall fra ulike aksjoner.

Strandrydding kan fortone seg som en 
uendelig jobb og en kan lure på om innsatsen 
i det hele tatt monner. Men det britiske 
miljøkonsulentselskapet Eunomia konklu-
derer med at regelmessig og kontinuerlig 

strandrydding er et meget effektivt tiltak 
både for å fjerne avfall før det havner i havet 
og for å plukke opp avfall før det føres tilbake 
ut på havet. 

I følge en rapport fra selskapet er det 
knappe 1 % av plastforsøplingen i havet som 
flyter på havoverflaten eller i vannsøylen, og 
globalt er konsentrasjonen gjennomsnittlig 
1 kg per kvadratkilometer. Konsentrasjonen 
øker betydelig i havstrømsvirvelområdene 
(gyrene), og gyren nord i Stillehavet har 
høyest konsentrasjon med hele 18 kg per 
kvadratkilometer.

Men langs kysten er konsentrasjonen av 
forsøpling mye høyere og langt mer tilgjeng-

elig. Eunomia estimerer at det gjennom-
snittlig er hele to tonn marint avfall per 
kvadratkilometer kystlinje på verdensbasis. 
Samtidig er dette avfallet i kontinuerlig 
beveg else både ute på havet og mellom 
havet og land. 

Mer nedslående er det at 94 % av plasten 
som dumpes i havet ender på bunnen, og 
på verdensbasis anslås det at havbunnen 
gjennomsnittlig er dekket med 70 kg avfall 
per kvadratkilometer. Til sammenlikning har 
Havforskningsinstituttet gjort observasjoner 
som indikerer at havbunnen utenfor Norge 
gjennomsnittlig er dekket av 200 kg avfall 
per kvadratkilometer.

Rekordoppslutning om strandrydding

En rapport for OECD har nylig anslått at 
omkring en tredel av all plasten som brukes i 
verden «lekker» ut av materialkretsløpet og 
aldri når avfallsplasser eller gjenvinning, heter 
det i uttalelsen fra Naturvernforbundet. 
– Vi trenger tydelige politiske virkemidler som 
gjør at plastforbruket reduseres kraftig og 
at forsøplingen av plast i naturen blir borte. 
Dette gjelder både bioplast og fossil plast, 
heter det. 

Blant de konkrete forslagene er disse: 

Fjerne plast fra naturen 
Plastforurensning langs kysten må få samme 
status som akutt forurensning og kyst- og 

miljømyndighetene må snarest igangsette en 
kartleggings- og oppryddingsaksjon. Midler 
til opprydding og frivillig innsats må økes. 
Bidrag fra stat, kommune og næringsliv må 
koordineres og forenkles slik at for eksempel 
innsamlet søppel lett og kostnadsfritt blir 
fraktet vekk etter opprydding. 

• Utfasing og forbud mot forsøplende 
engangsemballasje.

 Det bør gjøres en vurdering av hvilke typer 
engangsemballasje som gir høyest risiko for 
plastforsøpling. Papir, kartong og trevirke 
kan i mange tilfeller erstatte en del av den 
vanligste husholdningsplasten. 

• Høy miljøavgift på bruk av plast. 
 For å vri teknologiutviklingen mot fornybare 

og mer miljøvennlige løsninger bør det 
innføres en høy avgift på bruk av jomfruelig 
plast. 

• Påbud om sortering av plastavfall. 
 Både kommuner og næringsdrivende bør 

pålegges å kildesortere alt avfall, inkludert 
plastavfall. 

• Øke panten på flasker.
 Det er på tide å øke panten på tomgods, 

hvert år kaster nordmenn mange milli-
oner flasker og bokser i restavfallet eller i 
naturen. Panten bør økes fra kr 1,- til kr 5,- 
for små enheter og til det doble for store. 
Det bør også innføres pant på flere typer 
emballasje.

• Forskningen på nye materialer som 
kan erstatte plast må økes. 

Naturvernforbundet vil ha tiltak mot 
plastforurensningen

Alle disse sekkene ble fylt opp med marint avfall på en og samme strand på Karmøy. Foto: Bente Vaage.

Landsstyret i Naturvernforbundet ber klima- og miljøministeren om 
tiltak mot plastforurensningen langs norskekysten og en strategi 
for å redusere plastforbruket. Blant forslagene er mer systematisk 
opprydning, miljøavgift på bruk av plast og økt flaskepant.
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Røkke-skip skal samle opp 
plast fra havet

– Havet har gitt meg store muligheter, det er 
jeg takknemlig for, sier Røkke i intervjuet med 
Aftenposten. Han skal være Norges tiende 
rikeste med en formue på 17,2 milliarder 
kroner, og fiskerier er noe av det han har bygd 
formuen sin på. Nå ønsker han å gi brorparten 
av det han har tjent tilbake til samfunnet, 

og forskningsskipet er en del av det, skriver 
Aftenposten.

Skipet utvikles i samarbeid med WWF 
og skal ha teknologi og utstyr til målinger, 
analyser og tester av alle slag, ned til 6000 
meters dyp, 20 meter under havbunnen og 
helt opp i atmosfæren. Og Røkke skal finan-

siere både bygging og drift av skipet med et 
mannskap på 30 og inntil 60 forskere.

KANSKJE DRIVSTOFF 
Og en del av aktiviteten skal altså være 
knyttet til teknologier for å fjerne plastfor-
søpling fra havet. Nina Jensen i WWF forteller 
til Kretsløpet at arbeidet med å velge tekno-
logi og løsninger fortsatt pågår.

– Intensjonen er helt klart at i deler av tiden 
skipet er på tokt skal det brukes til oppsam-
ling av plast. Vi skal ha et forbrenningsanlegg 
om bord som kan brenne cirka 5 tonn plast i 
døgnet uten å slippe ut miljøfarlige avgasser, 
og dette vil bli brukt til blant annet energi-
gjenvinning på skipet. Men vi ser også på 
mulige løsninger for å omdanne plasten til 
drivstoff, og tanken er at også det skal skje 
om bord. Vi vurderer nå ulike løsninger for å 
se om det lar seg gjøre, sier hun.

Jensen og WWF har samarbeidet med 
Røkke i flere år, først og fremst i sammen-
heng med Røkkes fiske etter krill. Nå er altså 
samarbeidet utvidet til å gjelde byggingen av 
dette skipet. Overfor Aftenposten under-
streker Jensen at WWF likevel er helt uavhen-

WWF-leder Nina Jensen samarbeider med Kjell Inge Røkke i utviklingen 
av forsknings- og ekspedisjonsskipet som skal være ferdig om tre år. Foto: Ilja C. Hendel

Betegnelsen REV er en forkortelse for research, expedition og vessel. Ambisjonen er at skipet selv skal driftes så 
miljøvennlig som mulig, med lavt drivstoff-forbruk, lave utslipp og batteriteknologi til å lagre energi. Og i tillegg 
skal det altså brukes til å finne løsninger for å redde livet i havet. Illustrasjon: Rosellinis four-10

I Aftenposten kunne 
vi 2. mai lese om Kjell 
Inge  Røkkes plan er 
om et forsknings- og 
 ekspedisjonsskip som 
skal være en gave fra 
ham tilbake til sam-
funnet. Skipet utvikles 
i samarbeid med WWF, 
og et av målene er at 
det skal fjerne plast-
forsøpling fra havet.

Av Astri Kløvstad

INNSAMLING
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Vi skal ha et forbrenningsanlegg om bord 
som kan brenne cirka 5 tonn plast i døgnet...

“

gige og frie, og de vil fortsatt utfordre Røkke 
i saker hvor de er uenige, som blant annet i 
synet på oljeutvinning. 

UAVHENGIG FORSKNING
– Dette skal være et forsknings- og ekspedi-
sjonsskip og skal brukes til det i to tredjedeler 
av tiden. Den siste tredjedelen av tiden skal 
skipet brukes til utleie. Vi kommer til å sette 
ned en uavhengig forskningskomite som 
skal legge planer for konkrete forskningspro-
sjekter og tilhørende ekspedisjoner knyttet til 
de utvalgte temaene. 

Plast, marin forsøpling og forurensning er 
et av hovedtemaene som er valgt. I tillegg 
ønsker vi å se på nye løsninger for å unngå 
bifangst, som er et stort problem i fiskeriene 
og som bidrar globalt til betydelig ressursslø-
seri. Også havforsuring vil være et tema, det 
skyldes at havet tar opp betydelige mengder 
CO2 noe som forårsaker stor skade på marint 

liv, spesielt organismer som bruker kalk til å 
danne skall og skjelett, forteller hun.

– Vi i WWF og jeg som marinbiolog har jo 
lenge vært bekymret for det som skjer med 
livet i havet. Det er betydelige utfordringer 
som må løses, og vi har etterlyst en rednings-
pakke. Nå føler vi på mange måter at vi har 
fått det, for dette skipet skal jo nettopp bidra 
til å forske fram de helt konkrete svarene på 
de store utfordringene i havet og bidra til å 
realisere og skalere opp løsningene, sier hun.

«LØSNINGSFABRIKK»
På spørsmål om hvor mye et slikt skip kan 
monne, svarer hun at intensjonen er å 
bruke skipet som en plattform for å samle 
forskere fra hele verden. – Det kan være 
både etablerte, ledende forskere og unge 
uetablerte – og gjerne andre miljøer også. 
Tanken er at de sammen skal skape disse helt 
konkrete løsningene, enten det er en «støv-

sugerordning» for å samle opp mikroplast, 
eller det er en mirakelkur mot havforsuring. 
For å implementere og realisere løsningene 
trenger man ikke skipet som sådan. Men man 
trenger det som en plattform for å samle de 
ulike kunnskapsmiljøene, sier hun og legger til 
at det også er et ønske at skipet kan brukes 
som et forum for meningsbrytning, der man 
bringer inn relevante beslutningstakere, folk 
som er spesielt opptatt av en viss problema-
tikk og folk som har midler og ressurser som 
kan bidra for å få dette til. – Det er det som 
gjør dette skipet unikt, avslutter hun.

Skipet skal være 100 prosent eid av et 
selskap som heter Rosellinis four-10. I følge 
Aftenposten ble byggekontrakten med Vard, 
tidligere Aker Yards, undertegnet 1. mai. 
Skipet skal bygges i Norge og Romania og 
skal stå ferdig sommeren 2020.

Changing packaging by innovation

( 69 81 55 10 – 917 48 320

* svein.skjolden@tommen.no 

8 tommen.no

Strekkfilm
• Strekkfilm 75 cm bredde 

x 1500 m lengde. 

• UV-beskyttet. 

• Gode klebe-egenskaper. 

• Hvit farge 
(alternativer finnes).

• Produsert av ledende 
landbruksstrekkfilm-
produsenter.

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

(alternativer finnes).
• Stor styrke og stabilitet.

Beskyttelsesnett
mot plast på avveie og fuglehakk
15x18 m: 
Solide nett som kan brukes 
mange ganger.

AVFALLSPAKKING I BALL



INNSAMLING

– Det er gledelig at den 
sittende regjeringen har bidratt 
til å sette marin forsøpling 
på dagsorden. Tiltaksplanen 
fra Miljødirektoratet i 
2016 er positiv, men ikke 
tilstrekkelig på lengre sikt. En 
hovedutfordring er det fortsatt 
at herreløst avfall faller mellom 
flere stoler, og at vi mangler et 
regelverk som tydelig beskriver 
ansvarsfordelingen.

Av Nancy Strand, direktør i Avfall Norge

I følge strandrydderapporten Hold Norge 
rent ga ut i 2016 er det forbruksavfall 
og avfall fra fiskeri og havbruk inkl. 
fritidsfiske som utgjør det meste av det 
marine avfallet i Norge. Vi trenger en fell es 
forståelse og et robust regelverk som 
tydelig beskriver oppgave- og rollefordeling 
og ansvarsplassering, samt ressursbruk 
og finansiering for ulike tiltak. Skal vi løse 
utfordringene med marin forsøpling må vi ta 
grundigere tak i alt avfall på avveie, for det 
meste havner i havet til slutt. Dette er noen 
av utfordringene som Avfall Norge mener må 
løses:

• Klarere grensesnitt mellom frivillig 
og profesjonell innsats. Frivilliges 
ryddeinnsats er svært viktig, men det er 
også behov for profesjonell innsats en 

rekke steder (offentlig og privat)
• Mer kunnskap om mengder, kilder og 

konsekvenser.
• Permanente og forutsigbare 

finansieringsløsninger. 
• Ansvarsplasseringen i dagens regelverk 

kan beholdes, men det må klargjøres hva 
det innebærer for ulike aktører. 

• Verdiskapingspotensialet i marint avfall må 
utredes. 

Måten disse utfordringene møtes på i 
dag er for fragmentert, også innad i vår 
bransje. Samtidig er det ingen steder hvor 
ansvaret for dette arbeidet passer bedre 
inn. Avfalls- og gjenvinningsbransjen må 
derfor ta en ledende rolle og tenke nasjonalt 
og helhetlig rundt herreløst avfall. Gode 
ideer og initiativ må samordnes og gjøres 

Customer
Relations

Weighbridge/DepotTransport 
Optimisation

Route
Planning

ProductionIntegration

Subcontractor
Management

Container
Management

Analytics

Materials
Management

Komplett fagsystem som øker effektiviteten 

-fra innsamling til gjenvinning
AMCS tilbyr en plattform av software 
og hardware, som skaper grunnlag 
for samarbeide mellom aktørene. 
Transportører, kommuner og inter-
kommunale selskaper kan med samme 
system oppnå gjennomsiktighet og 
store besparelser! På en 2-timers 
workshop vil vi gjennomgå Deres 
utfordringer og behov i forhold til 
innsamling og gjenvinning av avfall.

Bestill en gratis workshop på
http://bit.ly/2pZyiYW

2017 06 Kretløpet annonce v1 dkn.indd   1 16/05/2017   10:01:56

–  Avfallsbransjen må ta en 
ledende rolle mot marin forsøpling
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Besøk oss på:  
Stand 50-51 på Avfallskonferansen 13.–15. juni 2017
Her presenterer vi:

Scanvaegt Bilvektsløsninger omfatter:
•  Robuste, driftsikre bilvekter
•  Raske mobilveiesystemer
•  .NET-basert softwaresystem
•  Intelligente veieterminaler 
•  Trafikkbommer og trafikklys 
•  Kamera-overvåkning

Mobilveiesystemer Hjullastervekter Bilvektsløsninger

Scanvaegt Systems AS  
Vestvollveien 32G  • 2019 Skedsmokorset   • Tel. 9664 6700  • post@scanvaegt.no  • www.scanvaegt.no

til nasjonale løsninger som vi står sammen 
om. Flere kommunale og interkommunale 
renovasjons- og avfallsselskap må åpne opp 
for å ta imot marint avfall vederlagsfritt 
ved å benytte mulighetene som ligger i 
refusjonsordningen. Vi må sørge for at 
det engasjementet som er rundt disse 
utfordringene i dag også løftes til å ta 
tak i andre momenter, som å rydde opp på 
havbunnen. Og som leder for Avfall Norge 
vil jeg ta initiativ til et tettere samarbeid 
mellom avfalls- og gjenvinningsbransjen og 
Skjærgårdstjenesten. 

AVFALLS- OG GJENVINNINGS-
BRANSJENS TILTAK:
• Ta initiativet til å standardisere arbeidet 

med innsamling og behandling og lage en 
veileder for kommuner, interkommunale 
selskaper og private avfallsselskaper, 
basert på dagens regelverk og beste 
praksis.

• Videreutvikle refusjonsordningen for 
marint avfall sammen med Hold Norge 
Rent.

• Samordne informasjons- og tilrette -

 leggingstiltak, blant annet ved bruk av 
ryddeportalen til Hold Norge Rent.

• Arbeide med nye løsninger, teknologi 
og forretningsmodeller for å utnytte 
ressursene i det marine avfallet og finne 
løsninger som kan brukes globalt. 

HVA KAN ANDRE AKTØRER GJØRE:
• Frivilliges engasjement er svært viktig  
 og må fortsette.
• Hold Norge Rent må fortsatt spille en 

nøkkelrolle i å koordinere arbeidet mot 
marin forsøpling.

• Alle bransjer og virksomheter oppfordres 
til å se på forebyggende tiltak mot marin 
forsøpling, og hva de kan gjøre for å bidra 
til opprydding. 

HVA MÅ MYNDIGHETENE GJØRE:
• Etablere en robust marin 

renovasjonsordning som tydelig plasserer 
ansvar og roller.

• Gjennomgå og oppdatere relevant 
regelverk.

• Øke tilsynet ift opprydding av forsøpling 
og avfall på avveie.

Nancy Strand mener avfallsbransjen må ta ordentlig tak 
i marin forsøpling, men at myndighetene må avklare 
tydelig ere hvem som har ansvar for det herreløse avfallet.
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Kramer 5055e er en
full elektrisk 4-hjulsstyrt
hjullaster med stor
kapasitet

”

DEN NYE HEL-ELEKTRISKE KRAMER

H&H Maskin AS, Solgaard Skog 9, 1599 Moss | Tlf. 69 26 22 22 | post@hh-maskin.no | www.hh-maskin.no
Hordaland/Sogn og Fjordane: Tor Isdahl | Mob. 930 36 814       Rogaland: Sigve Holen | Mob. 958 83 622

Drivstoff uavhengig
Driftstid inntil 5 timer
Løftekapasitet inntil 2,5 tonn
Meget lavt CO2 fot avtrykk
Ingen avgasser
Perfekt for restriktive miljøer
Lav service kostLav service kost
Fremtidsrettet teknologi
Godt egnet for støy sensitive
byggeplasser og natt arbeid

Miljøvennlig
      Tar vare på miljøet

Meget støysvak
      Ideell for støy sensitive
       områder (bybildet, parker,
       gravplasser, etc.)

Økonomisk drift
      Ca. 4 ganger lavere
       kost pr. driftstime

Ingen utslipp
      Kan operere
       utslippsfritt
       innendørs

AVFALLSPOLITIKK

Plast skal i framtiden produ-
ser es, brukes og gjenbrukes i 
et sirkulært kretsløp som ikke 
utgjør en risiko for helse eller 
miljø. Slik lyder framtidsvisjon-
en i det nye plastprogrammet 
som ble vedtatt av de nordiske 
miljøministrene under et møte i 
Nordisk ministerråd for miljø på 
Bygdøy nylig.

 – Det er nødvendig med en global 
kursendring for å redusere mengden plast-
avfall og mikroplast i havet. De nordiske 
landene skal gjennom plastprogrammet bidra 
til å redusere konsekvensene av plast for 
miljøet. Jeg håper på et konkret samarbeid om 
relevante tiltak, sier Norges klima- og miljø-

minister Vidar Helgesen, leder for Nordisk 
ministerråd for miljø i 2017.

Det nordiske plastprogrammet er delt inn i 
seks strategiske fokusområder:
1)  Forebygging av plastavfall og støtte til 

design for gjenbruk, lengre holdbarhet og 
gjenvinning

2)  Effektive søppelhåndteringssystemer og 
økt gjenvinning av plastavfall.

3)  Samarbeid for å stanse plastforsøp-
lingen i havet og finne kostnadseffektive 
løsninger for opprydning.

4)  Kunnskapsutvikling om mikroplast og 
identifisering av tiltak som reduserer 
utslippene av mikroplast i miljøet.

5)  Utdyping av kunnskapen om miljøavtrykk 
av biobasert og biologisk nedbrytbar plast.

6)  Utdyping av kunnskapen om problem-
atiske stoffer i gjenvinningen av plast-
materiale.

I et brev til Europakommisjonen, som for 
øyeblikket arbeider med en strategi for plast 
i den sirkulære økonomien, understreker 
Nordisk ministerråd for miljø viktigheten av 
å skape et fungerende andrehåndsmarked 
for plast, stimulere design for gjenvin-
ning og igangsette tiltak mot mikroplast i 
forbruksvarer.

Nordiske miljøministre vil ha 
bærekraftig plastbruk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreket 
hvor viktig det er å gjøre noe med plastforsøplingen 
av havet da han åpnet årets strandryddeaksjon på 
Bygdøy.



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

Vi leverer alle typer maskiner 
innen avfallsbehandling!

TOTALLØSNINGER

svelvikmaskin.no



AVFALLSPOLITIKK

Ny forskrift om emballasje avfall 
kan komme kjapt
Miljødirektoratet har nå 
sendt endelig forslag 
til forskrift om embal-
lasjeavfall til Klima- og 
miljødepartementet et-
ter at den har vært på 
høring. Det foreslåes 
at forskriften skal tre i 
kraft allerede 1. juli. 

Av Johs. Bjørndal

Siden midten av 1990-tallet har 
næringslivet selv hatt ansvar 
for å samle inn emballasjeavfall 
i Norge. Emballasjebransjene 
gikk sammen og opprettet 
flere returselskap, som siden 
har sørget for innsamling og 
behandling av emballasjeavfall 
fra husholdninger og næringsliv. 
Denne ordningen har vært 
basert på frivillige avtaler mellom 

myndighetene og næringslivet, 
de såkalte bransjeavtalene. 

UTLØST 
AV NYETABLERING
Dette systemet ble utfordret da 
daværende Elretur (nå Norsirk) i 
2014 forkynte at de ikke lenger 
ville nøye seg med å være et 
returselskap for EE-avfall, men 
også begynne å samle inn 

emballasje (og batterier). Slik at 
medlemmene – importører og 
produsenter av EE-produkter – 
også kunne ivareta sine forplik-
telser som emballasjebrukere 
gjennom sitt medlemskap i 
Norsirk. Datterselskapet Embal-
lasjegjenvinning ble etablert i 
2015, dermed har de etablerte 
returselskapene fått konkur-
ranse fra en ny aktør som ikke er 
bundet av bransjeavtalene. 

Denne etableringen fikk 
Miljødirektoratet til å reagere 
raskt, i januar 2015 ble det sendt 
et brev til Klima- og miljøde-
partementet, der direktoratet 
ba om å få begynne arbeidet 
med en ny forskrift. Det fikk 
Miljødirektoratet lov til, utkast 
til ny forskrift forelå i fjor vinter, 
det ble gjennomført en hørings-
runde og 7. mai ble altså det 
endelige utkastet oversendt 
departementet med forslag om 
en kjapp ikrafttredelse. – Det 
er for å sikre at konkurransen 

skjer på like vilkår. Nye aktører, 
som ikke er forpliktet av de 
gjeldende avtalene, kan velge å 
samle inn den emballasjen som 
er mest lønnsom å håndtere. 
Dette undergraver systemet og 
er en trussel mot håndtering av 
emballasjeavfall. Vi ser derfor 
et behov for å forskriftsfeste 
produsentansvaret, sier direktør 
Ellen Hambro på Miljødirektora-
tets nettsider.

MÅLENE KAN 
BLI SKJERPET
I forskriften foreslås det at alle 
virksomheter som produserer 
eller importerer mer enn 1000 
kg emballasje eller emballerte 
produkter hvert år, må være 
medlem i et godkjent retursel-
skap. Det foreslås også et krav 
om at returselskapene må ha 
godkjenning fra Miljødirektoratet. 
Og en slik godkjenning krever at 
returselskapet driver innsamling 
«løpende og i hele landet», som 

Miljødirektoratet og Ellen Hambro 
reagerte raskt da det dukket opp et 
returselskap innen emballasje som ikke 
hadde avtale med myndighetene.

Conecto har 150 ansatte og er en del av SpareBank 1 Gruppen. 
Vårt gode omdømme i markedet gjør Conecto til en attraktiv 
 samarbeidspartner på inkassotjenester. 
www.conecto.no 

Velg et inkassoselskap som ivaretar ditt  omdømme. 
Frigjør ressurser til egen kjerne virksomhet, og vær

trygg på at vi behandler dine kunder på en god 
måte. Conecto er inkasso selskapet som best 

 ivaretar de som skylder penger – og samtidig 
 leverer høyest gjenvinning. 

GJENVINN MER 

Fordi det handler
om verdier

Conecto-annonse-180x128.indd   1 10.05.17   20.55



Konkurrentene Stig Ervik i Norsirk og Jaana Røine i Grønt Punkt Norge hilser den 
nye forskriften for innsamling og behandling av emballasjeavfall velkommen.

det står i forskriften. – Vi mener 
at en godkjenning av retur-
selskap, og krav til innsamling, 
behandling og rapportering vil 
stimulere til rettferdige konkur-
ransevilkår for returselskapene, 
sier Hambro.

Forskriften inneholder også 
følgende minstekrav til materi-
algjenvinning: Minst 30 prosent 
plastemballasje unntatt EPS, 50 
prosent EPS, 60 prosent emballa-
sjekartong, 65 prosent emballasje 
av brunt papir, 60 prosent metall-
emballasje, 60 prosent glassem-
ballasje og 15 prosent treembal-
lasje, men disse kan bli skjerpet: 
– EU forventes å vedta nytt 
avfallsregelverk i løpet av 2017, 
og alt tyder på at det blir vedtatt 
betydelig strengere mål for mate-
rialgjenvinning av emballasje. 
Inntil det nye EU-regelverket blir 
vedtatt, forskriftsfester vi målene 
i dagens emballasjeavtaler og 
gjeldende emballasjedirektiv. Når 
nytt EU-regelverk blir vedtatt 
med nye bindende mål må vi 
likevel revidere forskriften for å 
ivareta de nye forpliktelsene vi 
får, sier Hambro.

HILSES VELKOMMEN
Grønt Punkt Norge var forbe-
holdne da forskriftsarbeidet ble 
igangsatt, men hilser nå det nye 
regelverket velkommen: – Det har 
vært frustrerende å kommunisere 
sorteringsbudskap nasjonalt og 
dernest drifte et godt, lands-
dekkende retursystem når vi har 
hatt både bedrifter som ikke er 
med på å bidra ved å betale for 
sin andel emballasje og aktører 
som kan underby oss ved å ikke 
ta et like omfattende ansvar som 
oss, uttaler adm. dir. Jaana Røine i 
Grønt Punkt Norge.

Mannen som har fått skylda for 
det hele er også fornøyd: – Hvis vi 
er å takke for at det nå kommer 
en forskrift som medfører at alle 
dagens gratispassasjerer snart 
må dekke egne kostnader og 
ikke lengre kan skyve dem over 

på resten av fellesskapet, så er 
vi godt fornøyde, sier Stig Ervik, 
direktør i Norsirk. Han sier det har 
vært utfordrende å komme inn på 
dette markedet, som har vært et 
monopolmarked i mange år. 

– Vår største utfordring har 
kanskje vært å få operatører til å 
jobbe med å samle inn emballasje 
for oss, og derfor har vi ikke fått 
samlet inn fra hele landet. Tidli-
gere inngåtte avtaler, sammen 
med NORSIRKs relativt lave 
behov for mengder, setter oss i 
en litt vanskelig situasjon, men 
dette ser vi på som utfordringer 
vi skal løse i 2017, sier Ervik, og 
legger til at han forventer 100% 
geografisk dekning i løpet av året. 
Norsirk oppgir at de samlet inn 
23.600 tonn emballasje i 2016, 
herav 17.200 tonn bølgepapp. 
Til sammenligning samlet Grønt 
Punkt-systemet inn rundt 
500 000 tonn av tilsvarende 
fraksjoner, rundt halvparten av 
dette var bølgepapp.

INGEN CLEARING 
– FORELØPIG
Mange av høringsinstansene 
har meldt tilbak at det burde 
bli etablert et uavhengig organ 
som skal beregne hvor mye 
emballasje avfall de ulike retursel-
skapene er forpliktet til å samle 
inn. – Det vil kreve videre utred-
ning og er noe Miljødirektor atet 
vil vurdere i vårt videre arbeid, sier 
Halmbro om dette.

Derimot inneholder forskriften 
krav om at emballasjebrukerne 
skal jobbe med avfallsreduk-
sjon og rapportere om dette: 
 – I dag jobber næringslivet med 
å forbedre emballasjen slik at 
produktene er godt beskyttet 
med minst mulig ressursbruk 
og miljøbelastning. Vi foreslår 
nå at avfallsforebygging blir 
en viktig ere del av emballasje-
arbeidet og vi vil sammen med 
næringslivet se nærmere på 
hvordan dette kan gjøres i praksis, 
sier Hambro.

Driftstans?
Befolkningsvarsling
– enkel og effektiv varsling på 
e-post, SMS og talemelding.
Tiden er sjelden på din side, når planlagte 
eller uforutsette hendelser inntreffer. Ofte 
handler det om å nå ut med informasjon til 
en definert gruppe mennesker på en rask, 
enkel og sikker måte.

Varsling24 løser denne utfordringen,  
ved å kommunisere på e-post, SMS  
og fasttelefon.

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

Vil du vite mer?
Møt oss på Avfallskonferansen  
på stand nr. 120. Velkommen innom.

telefon:  56 90 14 86
e-post:  salg@framweb.no
web: www.varsling24.no
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VÅTORGANISK

Din leverandør av miljøundesøkelser
og avfallskarakterisering

Hanne Marit Henriksen
Avd. ingeniør

Kristina Linder
Avd. ingeniør

Kontakt våre fagfolk
info@sintefmolab.no

sentralbord: 404 84 100
www.sintefmolab.no

Drivstoffproduksjon også ved Saugbrugs
Ved Saugbrugs-
foreningen i Halden 
har det blitt produ-
sert biogass helt 
siden 1990, basert på 
 avløpsvann fra papir-
produksjonen. Men 
utnyttelsen av gassen 
har vært dårlig, noe 
har vært faklet og noe 
har gått til fyrkjelen og 
«forstyrret» forbren-
ningen der. Men nå blir 
denne «ubrukelige» 
ressursen til drivstoff 
for bussene i Halden. 

Av Line Venn
– Prosjektet startet for knappe to 
år siden med støtte fra Oslo-

fjordfondet og målet var å finne 
ut hvordan Saugbrugs kunne 
maksimere biogassproduksjonen. 
Resultatet har blitt gjenoppbyg-
ging av avløpsvannsystemene, 
en ny biologisk reaktor og 
utstyr til å rense og oppgradere 
gassen til drivstoffkvalitet, 
forteller Saugbrugs´ administrer-
ende direktør Kjell Arve Kure. 
Bakgrunnen var at et totrinns 
renseanlegg ble installert etter 
alle kunstens regler da Saug-
brugs siste papirmaskin PM6 
ble installert i 1990. Anaerob 
og aerob behandling av avløps-
vannet sørget for å bryte ned 
det biologiske materialet, og 
metangass var et uunngåelig 
resultat av prosessen. Men den 
ble bare i noen grad utnyttet 
i fabrikkens fyrkjele og lagde 
snarere forstyrrelser, forteller 
Kure om anlegget som nå er 
forvandlet.

ØKONOMISK GUNSTIG
– Idéen var å få et salgbart 
produkt ut av disse avfallsstrøm-
mene. Anaerobe prosesser har 
vi mye erfaring med fra før, nå 
har vi investert i en ny og større 
reaktor og får tatt mer av de 
organiske materialene våre inn 
til den nye reaktoren med større 
kapasitet, forteller Kure. Noe som 

gir mer biogass med påfølgende 
rensing, komprimering og salg til 
drivstoff. – Med det har vi fått et 
nytt produkt som gir inntekter, 
men også en ny prosess som 
sparer oss for utgifter. Biogassen 
går til AGA som bruker denne på 
busser i området, sier han. Prisen 
ut til kunden vil ikke Kure avsløre, 
men han bekrefter at produktet 
gir lønnsomhet og at han har 
en tiårs leveringsavtale med 
AGA. – Totalt gir hele prosessen 
noen titalls millioner til bunnlinja, 
forteller han fornøyd.

150 MILLIONER, 
52 FRA ENOVA
Nytt anlegg med ny reaktor 
og oppgradering har kostet 
150 millioner kroner. For en 
gjeldstynget bedrift uten stor 
investeringskapasitet, har 52 
millioner kroner fra Enova vært 
kjærkomment. Og Haldens 
kommunale pensjonskasse og 
Sparebank1-gruppen har bidratt 
med lån. Alle fikk blomster under 
åpningsseansen. Norske Skog har 
imidlertid etablert et eget datter-
selskap, Saugbrugs Bioenergi AS 
som i følge Kure skal ha spyttet 
i noen kroner selv også, uten at 
han vil si hvor mye.

– Hadde prosjektet vært 
realiser bart uten Enova-støtten?

Daværende administrerende direktør i Norske Skog, Sven Ombudstvedt (t.v.) og administrerende direktør for Saugbrugs Kjell 
Arve Kure (t.h.) holder snoren stramt for HM Kong Harald. 
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TAR DU MILJØ- 
ARBEID PÅ ALVOR?
DET GJØR VI OG.
Intertek er til stede på Avfallskonferansen 2017. 
Besøk oss på stand nr. 1 for å spille Jakkolo og 
vinne fine premier – og for en hyggelig prat om 
dine ISO-sertifiseringer.
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33 42 00 40     
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 – Ja, det hadde det nok, men 
Enova har bidratt i nesten samt-
lige av våre større energiprosjekter 
de siste ti årene, vært en effektiv 
støttespiller og i flere av dem vært 
direkte utløsende for realisering. 
Så den støtten de gir er viktig, sier 
Kure.

KONGELIG ÅPNING
Det nye anlegget ble åpnet av 
HM Kong Harald 12. mai, med 
påfølgende omvisning. – Biogass-
prosjektet er en del av avløpsren-
seanlegget fra papirproduksjonen. 
Avløpsvannet med vannløste 
rester fra veden samles og ledes 
inn til en anaerob reaktor, altså 
uten oksygen, der spesielle 
bakterier lager metan-rågass. Med 
kommer også hydrogensulfid (H2S) 
og karbondioksid (CO2), fortalte 
utviklingsleder Dag Molteberg til 
en interessert Kong Harald. 
– Metangassen renses så for 
hydrogensulfid og CO2 og ren 
metan komprimeres deretter til 
200-250 bar og fylles på flyttbare 
tanker tilhørende AGA. Tankene 
transporterer AGA deretter til sine 
kunder, for eksempel fyllesta-
sjoner for busser. Slik har vi gjort 
en avfallsstrøm om til et salgbart 
produkt som sparer miljøet. Resul-
tatet er en produksjon på 400 
Nm3 (normalkubikkmeter) biogass 
pr time, til sammen 2,7 millioner 
Nm3 i året (1 Nm3 biogass tilsvarer 
1 liter diesel). Dette er drivstoff 
nok for 200 busser som går 
20.000 km hver i året, forklarte 
Molteberg. 

Norske Skog har en tiårs-kon-
trakt med AGA som mottaker. 
Saugbrugforeningen produserer 
ikke flytende biogass, men kompri-
mert (CBG). Til salg i et nærområde 
med mange fylle stasjoner er dette 
mest lønnsomt.

KAN GI MINDRE MOTTAK 
AV RETURTREVIRKE
En annen endring er at det nye 
biogassanlegget produserer slam 
med høyere tørrstoffverdi. Dette 
går inn i biobrenselanlegget som 
dekker dampbehovet for tørking 
av papir, og mer tørrstoff gir bedre 
energiutbytte. Hittil har dette 
anlegget tatt imot relativt mye 
returvirke, også med maling og 
lakk. 

– Hvordan vil behovet for 
returvirke endres med det nye 
anlegget? 

– Vi vet egentlig ikke hvor 
mye vil returvirke vi vil trenge 
før biogassanlegget er innkjørt 
og erfaringer gjort. Molteberg 
forklarer hvilke faktorer som vil 
spille inn: – Vi har et gitt varme-
behov i fabrikken avhengig av 
hvor mye vi produserer. En god 
del dekkes av dampgjenvinning 
fra produksjon av tremasse, ca 
60-65 % av raffineringsenergien 
gjenvinnes på denne måten. 
Resten produseres i biobren-
selkjelen, der det brennes slam, 
fiberrester, bark og innkjøpt 
returvirke. Med det nye biogass-
anlegget blir det mer slam og 
høyere tørrstoffinnhold, vi får 
dermed mer termisk energi, men 
siden vi er i en innkjøringsfase er 
det for tidlig å si hvor mye det vil 
påvirke bruken av returvirke. Men 
produksjonen av papir har gått 
opp det siste året og dermed øker 
dampbehovet, forklarer Molteberg. 
Han forteller videre at Saugbrugs 
for tiden også ser på nye mulige 
produkter utenfor papirområdet. 
– For mange av disse vil termisk 
energi til tørking eller oppvarming 
inngå. Virkeliggjøres noen av disse 
mulighetene vil det også bety 
økt behov for returvirke framover, 
forteller han.

Det trengtes mange gule vester til de besøkende under åpningen av det 
nye biogassanlegget som sees bak forsamlingen. 
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Flere produsenter av tyngre 
kjøretøyer lanserer nå modeller 
som kan tankes opp med 
flytende biogass. Det øker 
rekkevidden betraktelig og 
gir tungtransporten et godt 
fossilfritt alternativ.

Av Johs. Bjørndal

Det var på et seminar med tittelen "De 
første 100" i Oslo 9. mai at Scania og Iveco 
viste fram sine nye gassdrevne trekkvogner. 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
Zero, Smart Green Region, Biokraft og 
AGA. Smart Green Region er et såkalt 
interregprosjekt der et av målene er å 
etablere en fossilfri vei mellom Trondheim 
og Sundsvall. Og seminarets tittel spiller på 
at man må få et visst antall brukere for å 
få til marked og distribusjon av biogassen 
som før året er omme skal produseres i strie 
strømmer på Skogn.

MILJØVENNLIGE – OG DYRE
De nye trekkvognene har fått motorer som 
er konstruert spesielt for gassdrift. Det gir 
en rekkevidde på 150 mil og en langt bedre 
effektkurve enn gassdrevne motorer har hatt 
hittil. Det er rett og slett snakk om kjøretøyer 

som godt tåler sammenligning med dagens 
dieselbiler, men som har store miljøfordeler 
både når det gjelder CO2, partikkelutslipp og 
støy. Dessverre er prisen også noe høyere, 
det ble antydet 20-25%, noe som så vidt 
vi skjønner betyr 250-300 000 kroner for 
en ny trekkvogn. Dette har hittil bremset 
innfasingen av biogass i et transportmarked 
der konkurransen er beinhard. Så langt er det 
meste av biogassbruken busstransport eller 

avfallsinnsamling med det offentlige som 
tjenestekjøpere. 

STØTTE TRENGS
Et problem i denne sammenheng er det også 
at annenhåndsmarkedet for gassdrevne biler 
har vært lite. Her ble det framholdt at biler 
beregnet på flytende biogass har en fordel, 
siden store transportaktører på kontinentet 
er i ferd med å legge om til LNG (flytende 
naturgass). Men flere av dem som hadde 
ordet på seminaret mente Enova burde 
komme opp med en støtteordning til bilkjøp 
som utlignet prisforskjellen til dieselbiler. 
I tillegg trengs det støtte for å få fart på 
etableringen av fyllestasjoner. Og Rune 
Holmen, utviklingssjef for industri, transport 
og teknologi i Enova, sa at de arbeidet med 
nye ordninger for biogass. Bjørn Malm fra 
Tine ville gjerne ha et ord med i laget når 
disse skulle utformes, men han konstaterte 
at teknologien nå var moden og forkynte at 
selskapet ville sette inn 30 biogassdrevne 
biler "i første omgang", dersom distribusjon 
og øvrige rammebetingelser var på plass.

Håvard Wollan, direktør i Biokraft og altså 
snart verdens største leverandør av flytende 
biogass, var ikke bekymret for tilgangen 
på gass. I løpet av året vil 12,5 millioner 
normalkubikkmeter biogass produseres ved 
fabrikken, et volum som etter planen raskt 
skal fordobles. 

Ny generasjon trailere kan 
kjøre på flytende biogass

Både Scania og Iveco hadde fått gassdrevne trekkvogner til Youngstorget for å vise at disse faktisk er klare for 
markedet.

Håvard Wollan, direktør i Biokraft, konstaterer fornøyd at de nye bilene har plass til mye av den flytende 
biogassen han snart kan levere.
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VÅTORGANISK

Slik så Biokrafts nye anlegg ut fra lufta i slutten av april. 

Verdens største er i rute
Biokraft har nå begynt å 
kalle sitt anlegg på Skogn for 
verdens største fabrikk for 
produksjon av flytende biogass 
(LBG). I løpet av året skal den 
være i stand til å levere et 
volum tilsvarende 12,5 mill 
Nm³, men det er meningen at 
dette skal fordobles allerede i 
løpet av kort tid.

Av Johs. Bjørndal

Ifølge Biokrafts årsmelding for 2016 var 
det Innovasjon Norges direktør Anita Krohn 
Traaseth som under grunnsteinnedleggelsen 
i november i fjor (omtalt i Kretsløpet nr 
1/2017) påpekte at anlegget som er i ferd 
med å reise seg er det største i verden av sitt 
slag. Fram til da titulerte Biokraft det med det 
noe mer knuslete «Nord-Europas største».

Vel, anlegget skal uansett være i rute, noe 
som betyr oppstart i november og at den 
første biogassen skal være klar for markedet 
før året er omme. I første omgang dreier 
det seg altså om 12,5 millioner Nm³, som 
erstatter omtrent like mange liter diesel. 
Rundt 80% av energien vil stamme fra såkalt 
Kategori 2 biprodukt fra oppdrettsnæringen, 
som for ekempel består av selvdød fisk som 
ikke kan brukes i fôrproduksjon. Resten vil 
være avløpsslam fra naboen, altså Norske 
Skogs papirproduksjon.

Men oppgraderings- og videre-
foredlingsanlegget til LBG har kapasitet til 
det dobbelte, råstoff skal det også være 
nok av så det er egentlig bare å bygge og 
koble på flere råtnetanker. Hvis man får 
solgt produktet. – Vi har salg på det volumet 
vi starter med, men ikke på en fordobling. 
Håpet er at flere transportører vil skaffe seg 
de nye LBG-drevne tungbilene og dermed 

øke markedet, sier Johannes Fjell Hojem. Den 
tidligere Zero-medarbeideren er nå intet 
mindre enn Manager, Commercial & Public 
Relations i Biokraft.

Anlegget som nå reiser seg har en 
kostnadsramme på 400 millioner kroner, 
hvorav Enova har bidratt med 82 millioner. 
En fordobling av produksjonen vil ifølge Fjell 
Hojem koste ytterligere 2-300 millioner.

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

www.ksr-maskin.no 

 Targo 3000 saktegående avfallskvern 

 Drivstoffbesparende direkte drift 

 Markedets beste servicetilgang  

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

NYHET! 

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt 

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

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Leveres på hjul, belter eller som stasjonær 
anlegg 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Rapport inntil 3 år 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

Møt oss på Avfallskonferansen 2017, 13-15 Juni  
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Biokraft er ikke alene om å 
slippe oppgradert biogass ut 
på markedet mot slutten av 
året. Naboen i Verdal bygger 
nå oppgraderingsanlegg, men 
Ecopro satser på å levere 
komprimert biogass (CBG).

Av Johs. Bjørndal

Helt siden 2008 har Ecopro produsert 
biogass av matavfall og slam fra 52 
kommuner i midt-Norge. Men hittil 
har biogassen blitt brukt til å skaffe 
varmeenergi til selve prosessen pluss noe 
strømproduksjon og litt fakling. Men fra 
desember skal datterselskapet Ecogas 
oppgradere biogassen og levere CBG til blant 
andre gassbussene i Trondheim. 

BUSSDRIFT I TRONDHEIM
Oppgraderingsanlegget vil koste 54 
millioner kroner og Enova vil bidra med 
17 av disse. Produksjonen på 30 GWh 

vil tilsvare cirka 3 millioner liter diesel i 
året, og kan drifte halvparten av dagens 
gassbusser i Trondheim. Ecogas skal levere 
gassen til Gasnor, som i dag er leverandør 
til bussene i trønderhovedstaden, heter det 
i pressemeldingen fra Enova. Gasnor er et 
datterselskap av Shell som hovedsakelig 
driver produksjon, distribusjon og salg 
av naturgass og de skal ha inngått en 
tiårsavtale om mottak og videresalg av 
gassen fra Verdal.

VURDERTE FLYTENDE
Tore Fløan, daglig leder i Ecopro og styreleder 
i Ecogas, sier til Kretsløpet at de har bestilt 
samme type oppgraderingsanlegg som 
er i drift hos HRA på Trollmyra og Greve 
Biogass i Vestfold. Han sier oppgradering 
til flytende biogass ble vurdert nøye, men 
man landet altså på CBG. – Flytende biogass 
krever høyere investeringer og vi vurderte 
også risikoen i markedet for å være større. 
Dessuten er omgjøringen til flytende i seg 
selv energikrevende, utbyttet reduseres med 
nærmere 30%, forklarer Fløan. På spørsmål 
om ikke denne oppgraderingen til drivstoff 
burde kommet for flere år siden svarer han 

at Ecopro hadde en trang fødsel og at det 
først var viktig å få kontroll over økonomien 
og industrialisere prosessen. – Men nå går 
det bra og det er på tide å utvikle anlegget 
videre. Eierne er svært interessert i denne 
oppgraderingen, ikke minst ønsker en del 
biogass til sin egen avfallsinnhenting, sier 
Fløan. 

KANSKJE FLISFYRING
Han forteller videre at avfall og slam fra 
eierkommunene utnytter så godt som 
hele kapasiteten ved anlegget på Verdal, 
våtorganisk næringsavfall utgjør bare noen 
få prosent. – Anlegget kunne godt vært litt 
større, sier Fløan. 

Substratet varmes som ved de fleste 
biogassanlegg opp til 170 grader og trykkav-
lastes brått før det avkjøles og går over i 
råtnetankene, dette gir metanbakteriene lett 
spill. – Vi har behov for rundt 6 GWh varme 
til denne prosessen. Dersom vi får salg på all 
gassen til drivstoff vil vi vurdere å installere 
flisfyring for å skaffe oss denne energien, 
avslutter Tore Fløan. 

Drivstoff også fra Ecopro

Dette biogassanleg-
get i skogen skal nå 
etter snart ti års drift 
kunne levere et salg-
bart produkt. Foto: 
Per Jarle Eriksen.
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Marken kan spise tonnevis av avfall
En av fagturene på Avfalls-
konferansens første dag går til 
Grimstad, der selskapet Høst AS 
tester ut såkalt vermikompo st-
ering. Det betyr kort fortalt at 
myriader av meitemark spiser 
avfallet, mens markens etter-
latenskaper er den fineste jord.

Av Johs. Bjørndal

Forsknings- og utviklingssjef Erik Norgaard 
og tekniker Sergiu Moisei tar imot oss i 
vakre omgivelser på Landvik rett utenfor 
Grimstad, der Høst AS holder til. Som noen 
vil vite er selskapet Norges største aktør 
innenfor utnyttelse av ulike kompost- 
 kvaliteter og behandlet slam i jordblandinger, 
jordforbedringsmidler, pottemedier og 
gjødselprodukter. Selskapet omsetter bl.a. 
oppimot 200 000 tonn med kompostbaserte 
jordblandinger til profesjonelle brukere og 
husholdninger i hele Sør-Norge..  

Selskapet ble etablert av danske Solum AS 
et par år før årtusenskiftet med Torleiv Næss 
Ugland som gründer. Den gang under navnet 
Norsk Jordforbedring. I 2008 ble selskapet 
kjøpt opp av samme Ugland og hans kollega 
Erik Norgaard med god hjelp av selskapet 
Septik 24 AS (nå Invest 24, suksessrik aktør 
innen mobil avvanning av septik) og Aust-
Agder Næringsselskap. Selskapet ble døpt 
om, og fikk nå det litt omstendelige, men 
talende navnet Høst verdien i avfall as.

VIL HA DET VARMT
Selskapet driver et ganske omfattende 
utviklingsarbeid og her kommer meitemarken 
inn. Den er for tiden bosatt i et par isolerte 
kontainere, siden bygging av administra-

sjonsbygg og parallell rigging av moderne 
driftsbygning på Landvik krevde utflytting 
fra opprinnelig bopel. – Vi kunne ikke la 
denne byggefasen koste millioner av liv, og 
etablerte en midlertidig bopel i kontainere, 
forklarer Norgaard. Marken trenger rundt 20 
grader for å fungere optimalt, så kontainerne 
måtte isoleres godt. Litt graving i store 
dunker avdekker myriader av mark, som 
for tiden fôres daglig med forkompostert 
og dermed hygienisert hestemøkk blandet 
med andre lett tilgjengelige fraksjoner fra 
industri og landbruk. For denne kompost-
miksen spises rett og slett av marken og ut 
i den andre enden kommer små, runde kuler 
som etter hvert faller ned gjennom en sikt 
i bunnen av dunkene. Næringssammenset-
ningen, innholdet av humus og strukturen 
skal gjøre denne vermikomposten til et 
særdeles godt og helsebringende vekst-
medium for plantene.

TETTE KOLONIER
Marken er ikke av helt samme type som den 
som kommer opp på plenen i regnvær. Det 
dreier seg om to typer såkalt kompostmark, 
Eisenia fetida og Eisenia andrei. Disse artene 
er særdeles sosiale, og villige til å leve i 
tette kolonier gjerne med mer enn 10 000 
individer pr kvadratmeter om bare forhold ene 
er riktige og næringstilgangen god. Selve 
marken utnyttes foreløpig ikke, verken 
som proteinkilde eller til sportsfiske. Det er 
kapasiteten til å omdanne organisk materiale, 
gjerne såkalte problemfraksjoner, til verdifull 
organisk gjødsel, som gjør den interessant. 

STOR KAPASITET
Spørsmålet blir da om det virkelig går an å 
oppskalere teknologien til industriell skala, 
som kan ta imot avfallsmengder som gjør 
metoden kommersielt interessant. – Det 
finnes ganske store anlegg bl.a. i USA, 
Australia og Baltikum, gjerne i tilknytning til 
farmer som driver såkalt organisk jordbruk, 
men også frittstående gjødselprodusenter, 
sier Norgaard. 

Ifølge litteraturen skal det gå an å 
kompost ere 5-6 tonn avfall pr m² årlig, det vil 
si at et anlegg som dekker et mål vil kunne ta 
imot 5-6000 tonn slam eller matavfallskom-
post. Men for at sluttproduktet også skal få 
størst mulig verdi må det kunne selges som 
et lagringsstabilt, hygienisert og ugrasfritt 
vekstmedium. Det vil si at avfallet må gjen-
nomgå en eller annen form for varmebehand-
ling før marken får det, forklarer Norgaard. 

RIMELIG?
Ganske mye arbeid gjenstår nok før vermi-
kompostering vil bli et reelt alternativ til 
dagens behandlingsformer for våtorganisk 
avfall. Men etableringskostnadene virker 
overkommelige, noen svære bassenger med 
mark i et temperert rom og et system for å 
samle opp markens etterlatenskaper. 

Metoden utprøves også som renseme-
tode for lett forurenset jord, får vi vite.  Og 
produktet er utvilsomt salgbart, i motsetning 
til avføringen fra de fleste andre arter er 
markens helt luktfri. HØST er ute og tester 
markedet med produktet Vermipro, markkom-
post på små 5 liters spann.

Marken kommer til overflaten for å spise så lenge det er det er mørkt, men holder seg ellers litt nede 
i beholderne, som bør ha en dybde på minst 40 cm.

Forskningssjef Erik Norgaard (t.v.) og tekniker Sergio 
Moisei viser fram ferdig vermikompost. Sistnevnte er 
utdannet teolog og biolog i Moldova og steller sine 
mange husdyr omsorgsfullt. I bakgrunnen bygningen 
som skal huse denne prosessen i adskillig større 
målestokk
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 COD.  MODEL  LxPxH mm  TARE Kg  ROWS  N° Of WIRES

 863C20  COMPACT  2000x500x440  212  3  16800

 COD.  MODEL  LxPxH mm  TARE Kg  ROWS  N° of  WIRES

 865C20  CLASSIC  2000x950x440  380  6  33600

 COD.  MODEL  LxPxH mm  TARE Kg  ROWS  N° of  WIRES

 865C25  LARGE  2500x950x440  470  6  42000

 COD.  MODEL  LxPxH mm  TARE Kg  ROWS  N° of  WIRES

 865C30  EXTRA LARGE  3000x950x440  580  6  50400

Butti «Industrielle koster» er, med sine sterke børster av stål C53, det beste produktet på markedet 
for å rydde metallskrot, industrielt avfall, plast, papir, glass og tre.
De kan brukes med pallegaffel og kan beveges med alle typer gaffeltrucker eller hjullastere; det 
doble gaffelsystemet gjør kostene holdbare. Vedlikeholdskostnadene er i tillegg veldig lave, ettersom 
verken hydraulikk eller strøm er nødvendig. Den beste løsningen for å rydde store områder!!
for å fornye kosten, kan vi tilby en utskiftingspakke som består av stålbørster og som raskt og enkelt 
lar seg skifte.

På Landvik finnes også landets 
største aquaponics-anlegg, det 
vil si innendørs fiskeoppdrett 
og grønnsakdyrking som 
rensing av fiskens avløpsvann. 
Om oppdrettsnæringen etter 
hvert tvinges på land kan 
denne lukkede løsningen få 
stort omfang. 

Av Johs. Bjørndal

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har 
en avdeling på Landvik og her finnes et 
testanlegg som har vært i drift siden 2014. 
Her produseres brunørret fra Otra og den 
spesielle laksen fra Byglandsfjorden – bleke 
– i et lukket anlegg. De rundt 20 000 literne 
med vann i anlegget pumpes kontinuerlig 
over til en 50 m² stor drivbenk der det 
produseres ulike typer av salat og urter, 
basert på næringen i vannet. Fisken blir en 
kg i løpet av et år, mens det kan høstes salat 
hver uke. Eneste input er fiskefôr, noe kalk 
for å få riktig pH, luft og noen få liter vann i 
døgnet for å kompensere fordampingen. En 
liten mengde komposterbart slam er eneste 
ikke salgbare biprodukt foreløpig, men her er 
det planer. 

Vannet må gjennom et biofilter og risle 
gjennom et slags luftetårn for å kvitte seg 
med CO2. En dobbeltvirkende varmepumpe 
er også nødvendig for å holde stabil 
vanntemperatur for de fiskeartene som er 
salgbare i Norge. – Det finnes ganske store 

anlegg der det oppdrettes Tilapia, som trives 
i 28 graders vann. Men kjøling av vannet er 
bare aktuelt en liten del av året, forteller 
forsker Siv Lene Gangenes Skar. Sammen 
med forskningstekniker Atle Beisland er hun 
ansvarlig for anlegget, og de har stor tro på 
potensialet. – Vi opplever stor interesse både 
fra oppdretts- og gartnerinæringen, forteller 
de. Og et mer pedagogisk eksempel på 
sirkulær økonomi er knapt mulig å tenke seg.

Sirkulær fiskeoppdrett og grønnsakdyrking

Atle Beisland og Siv Lene Gangenes Skar viser fram produktene fra akvaponi-anlegget, innlandslaks og salat.

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

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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www.kanstad-mek.no 
Telefon 77 72 26 00
E-post fi rmapost@kanstad-mek.no

DESIGNET FOR NORDISK KLIMA

Klima- og miljø-
minister Vidar 
Helgesen figurerer 
ikke på Avfalls-
konferansens 
ordinære program, 
men kommer til 
Kristiansand 13. juni 
for å åpne ut  -
stilling  en, der mer 
enn 80 leveran-
dører til avfalls- og 
gjenvinnings-
bransjen er på plass. 
Dette blir en kick off 
for hele konfe-
ransen og skjer 
altså i Sørlands-
hallen kl 16. Det påfølgende Bli kjent-arrangementet finner sted i 
Kaptein Sabeltanns rike kl 1930. Arrrangøren gjør oppmerksom på 
at det ikke busser til og fra sentrum i mellom disse begivenhetene,  
så bli kjent-antrekket bør være iført til Helgesen kommer.

Helgesen åpner 
utstillingen



Aanderaa Data Instru-
ments (Loadtronic)

102

Accon AS
Agenturhuset 145
Alles Miljø AS 81,82,83,84
AMCS Norge AS 128
AS Batteriretur 39, 40
Avfall Norge 41,42
BioBag International as 113,114
BNS Miljø 26, 27
C3C Engineering AB 149
Cellwood Machinery AB 104
Conecto 137
Containerproff AS 127
Containergruppen Norge 
AS

22

DGM Norge AS 65
Døvigen AS 118
Eden Aquatech AS 88
Envac 76
Envir AB 74
EnviroPac AS 166, 167, 168, 

169, 171, 172, 
173, 174

Faggruppe Energigjenvin-
ning

115,116

Fredheim Maskin AS 23
Flexsign 109
Fram Web 120
Fretex Vest-Norge AS 48,49
Frevar KF 165, 170
Geminor AS 129,13
Giant Leap Technologies 
AS

92

Hans Andersson 
Plastics AB

94

UTSTILLERLISTE

       

Høst verdien i avfall A/S 105, 106
Intertek Certification AS 1, 2
Kanstad Mekaniske AS 146,147,148
Kiesel Skandinavia 57

KGH Customs Services 87
KGK Norge AS 29
Kommunalbanken AS 97
Kreditorforeningen Sør 5
Liebherr Norge 80
Logiwaste 110,111
LOOP 152,153
Magne Gitmark & Co. AS 101,112
Miljø & Sikkerhet 132
Miljø-Teknologi AS 53,54,55
Mivanor AS 151
Modulo Beton A/S 75
Namdal Ressurs AS 100,89, 90, 

91, 98, 99 og 
15/16

Norconsult Informasjons-
systemer AS

144,135

Nordcon AS 64
Norsirk 13,14,
Norsk Gjenvinning 24,25
Norsk Navigasjon Reno-
vasjon

139

Norges Forskningsråd 86
Norkart AS 121,122,123
Nærenergi 95
Opsystem as 12
Papyrus Supplies AS 73
Phoenix Danmark A/S 7
Polymer Trade AS 17
Poul Tarp AS 62
Precia Molen 
Scandinavia AS

70,71

UTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULERUTSTILLER                               MODULER

Telefon 948 00 982 
www.alles.no

Stand 81, 82, 83, 84

Purac AB 131
Ruteretur AS 85
Røros Produkter 43
Sarpsborg Avfallsenergi 
AS

78,79

Scaleit AS 63

Scan Lux Flexible A/S 21
Scanvaegt Systems AS 50, 51
Skan Kontroll 72
Smart Recyckling 77

Strømbergs Plast AS
155, 156, 157, 
162, 163, 164

Syklus Glass AS 158, 159, 160 
,161

Total Holding / Total 
Packaging AS

33, 34, 35, 36, 
37, 38

Tritec Container AS 3

UFF 93,96

UMS A/S 136
Unotech 107
Uniteam 154
Varig teknikk og miljø 119
Vest Systempartner 124
Volvo Maskin AS 11
Wamatech A/S 150
WLCOM AS 103
UTEOMRÅDET:
Magne Gitmark FELT B 100 m2
Enviropac, FELT B 200 m2

OP system AS & Volvo 
FELT A

290m2

Fredheim maskin, FELT C 70 m2

Namdal Ressurs, FELT C 200 m2

Telefon 952 11 919  
www.mivanor.no     Stand 151

Telefon 99 26 81 86  
www.opsystem.no

Stand 12 + Utestand

Telefon 23 50 16 00  
www.ums.no
Stand 136
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UTSTILLERKART

www.mivanor.no     
Stand 151

www.ums.no
Stand 136
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www.alles.no
Stand 81, 82, 83, 84

www.opsystem.no
Stand 12 + Utestand

www.sae.green
Stand 78, 79

Neste års konferanse:
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INNSAMLING

Henter restavfall hver tredje uke
Agder Renovasjon har holdt 
lenge på kildesorteringens 
urløsning, med skap etter 
den såkalte mossemodellen 
og restavfallet i sekk. Men nå 
legges det ubønnhørlig om til 
plastbeholdere og abonnente-
ne kan velge om de vil ha fire 
eller fem slike. Men restavfallet 
blir hentet bare hver tredje uke.

Av Johs. Bjørndal

Anita Aanonsen Jernquist er daglig leder i 
Agder Renovasjon IKS og tar imot oss på 
selskapets anlegg i Heftingsdalen. Hun viser 
fram en diger plasthall som har huset de 
110 000 beholderne som nettopp er distri-
buert til 29 000 abonnenter i kommunene 
Arendal, Grimstad og Froland. – Omleggingen 
har selvfølgelig medført en del støy, men i 
det store og hele har det gått greit. Vi har 
distribuert dunker for matavfall, papir, glass- 
og metallemballasje og restavfall. Og de som 
vil kan få en femte dunk for plast, noe over-
raskende mange har villet. Og selv om vi fore-
løpig ikke har noen tall å slå i bordet merker vi 
økning på de kildesorterte fraksjon ene – og 
forhåpentligvis en varig nedgang på restav-
fallsmengden, forteller hun.

ENERETT TIL RETURKRAFT
Som mange vil vite eier Agder Renovasjon 
31% av Returkraft, det store forbrenningsan-
legget i Kristiansand som kostet halvannen 
milliard kroner og ble satt i drift i 2009. Og 
det er gjort enerettstildeling til Returkraft for 
restavfallet fra husholdningene for 20 år og 
ti år for det farlige avfallet. Men verken eier-
skapet eller tildelingen legger noen demper 
på arbeidet med å begrense restavfalls-
mengden. – Av de rundt 60 000 tonnene som 
kommer inn til anlegget her fra husholdning 
og bedrifter, går rundt 11 000 tonn restavfall 
fra husholdningene videre til Returkraft, i 
tillegg sender vi endel trevirke fra gjenvin-
ningsstasjonene som vinterbrensel. Med den 
omleggingen vi nå har gjort øker vi innsam-
lingskapasiteten for gjenvinningsfraksjonene 
og gir folk et bedre tilbud, sier Jernquist. 

UKENTLIG HENTING AV MATAVFALL
– Men noen reaksjoner er det vel på at rest-
avfallet hentes bare hver tredje uke?
– Ja, noe har det vært, ikke minst en del klare 

meldinger på facebook. Men de fleste forstår 
at de har fått et bedre tilbud.  Restavfallsvo-
lumet opprettholdes jo, tømming av en 140 
liters dunk hver tredje uke tilsvarer mer enn 
en 80-liters sekk annenhver uke som vi 
hadde tidligere. Og ettersom mat- og hage-
avfallsdunken tømmes hver uke, er det fullt 
mulig å kildesortere seg unna luktproblemer, 
sier Jernquist. Hun forteller at avfallsinnsam-
lingen foregår med tokammerbiler. Mat- og 
hageavfall er med hver gang, mens restavfall, 
papir og plast veksler på å fylle det andre 
kammeret. Det blir dermed treukersintervaller 
på disse fraksjonene, mens glass- og metall-

emballasje hentes med egen bil hver åttende 
uke. De som ikke har takket ja til egen plast-
dunk kan fortsatt levere det i gjennomsiktig 
sekk, som henges på en av dunkene.  

AKTØRSKIFTE
Jernquist forteller at det nettopp er sendt 
ut tildelingsbrev for ny innsamlingskontrakt 
for 6+3 år, til den relativt ferske aktøren 
NordRen som hadde det økonomisk mest 
fordelaktige tilbudet. – Litt påvirket av 
historien i Oslo valgte vi å vekte pris med bare 
50%, mens kvalitet talte 30% og miljø 20%. 
Det ble likevel prisen som skilte de to beste 
tilbudene, sier Jernquist. Hun forteller at det 
ikke ble stilt krav om gassdrift, men at en bil 
som skal tømme i Arendal sentrum skal være 
elektrisk fra januar 2019.  Men fram til april 
neste år er det fortsatt Reno Norden som 
står for avfallsinnsamlingen, med 15 biler og 
27 ansatte. – Vi har ingenting å utsette på 
den jobben de har gjort, sier Jernquist.

DEPONI OG KOMPOSTERING
Agder Renovasjon har en omsetning på rundt 
125 millioner og 40 ansatte, 30 av disse har 
sin arbeidsplass på anlegget i Heftingsdalen 
rett utenfor Arendal. I tillegg finnes et mindre 
anlegg på Østerhus i Grimstad. På Heftings-
dalen foregår det ganske mye, og det mener 
Jernquist det bør gjøre også i framtida. – Vi vil 
søke om å øke fyllingshøyden på vårt 52 daa 
store deponi med ti meter, om det går i orden 
vil vi ha kapasitet til å vare i generasjoner 
med dagens bruk. Vi ser det som veldig viktig 
å opprettholde et lokalt mottak for de økende 
mengdene av forurenset jord, betong og 
andre tunge inerte fraksjoner, sier hun.
I Heftingsdalen komposteres det også i 
ganske stor skala, de rundt 5000 tonnene 

Anita Aanonsen Jernquist med et sett dunker som skal 
ut til en abonnent. – Tida var overmoden for denne 
endringen, sier hun.

May Britt Gundersen tar hjertelig imot kundene på gjenvinningsstasjonen i Heftingsdalen. 
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forstå morgendagen

som kommer inn av mat- og hageavfall 
kvernes og legges i storranker på friland. 
Jørgen Hurvedal, formann ved anlegget, 
forteller at luktproblemer oppstår ytterst 
sjelden, og at den ferdige komposten er 
så populær at de blir utsolgt hvert år. Men 
det lar seg ikke skjule at denne formen for 
avfallsbehandling medfører et visst fugleliv. 

SORTERINGSANLEGG OG 
 OMBRUKSBUTIKK
På anlegget sorteres og presses det også 
papir og plast i et temmelig velbrukt såkalt 
halvautomatisk anlegg. Da Kretsløpet 
besøkte Heftingsdalen i 1999 var det også 
en manuell stasjon på papiranlegget der fire 
personer drev ettersortering, men dette ble 
avviklet i 2007.  – Vi synes det er viktig at 

regionens avfall bidrar til lokal verdiskaping 
og sysselsetting, men akkurat de arbeids-
plassene er det vel ingen som savner, sier 
Jernquist.
Hun viser derimot gjerne fram bruktbutikken, 
der innlevering fra de mange besøkende på 
gjenvinningsstasjonen gir grunnlag for en 
stadig økende omsetning av gjenbruksvarer 
som ifjor nådde to millioner kroner. – Før kom 
mannfolkene alltid alene til gjenvinnings-
stasjonen, men nå er kvinnene med for å 
gå i gjenvinningsbutikken. Og da blir det 
oftest med noe tilbake igjen også, ler Anita 
Jernquist.

NY E-18 KLOSS INNPÅ
Også tida framover vil by på store forand-
ringer i Heftingsdalen. Ny firefelts E-18 vil 

komme tett på anlegget og det betyr ny 
innkjøring delvis finansiert av Nye Veier, samt 
nytt administrasjonsbygg, sprengningsarbei-
dene til omleggingen er snart sluttført.  
– Det blir nok å pusle med også de neste 
årene. Men vi ser fram til at den nye veien 
gir oss en mer sentral plassering, sier den 
daglige lederen som kom fra næringsmiddel-
bransjen til Agder Renovasjon for ti år siden. 
Hun berømmer kulturen i bransjen: – Det er 
en god tradisjon for å dele sine erfaringer og 
hjelpe hverandre, ikke minst hadde jeg god 
hjelp og støtte fra Sigurd Tvedt i Avfall Sør de 
første årene, sier Anita Aanonsen Jernquist.

Formann Jørgen Hurvedal er den første som kommer 
og den siste som går på anlegget i Heftingsdalen.

Mat og hageavfallet kvernes, blandes og komposteres 
et halvår i storranker. Luktplagene er minimale, men 
fuglelivet må karakteriseres som rikt. 

Hege Andersen, Beate Kjenndalen og Bente Ulsted 
sørger for at ombruksbutikken har et stort og velord-
net vareutvalg.
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DEBATT

Hvor skal avfall- og 
gjenvinningsbransjen 
være etter at neste 
stortingsperiode er 
over? Hvordan skal 
Avfall Norge bidra til at 
medlemmene våre 
– og bransjen – når sine 
mål? På medlemsmøtet 
i forbindelse med årets 
avfallskonferanse 
legges fram en ny 
strategi og vi ser fram 
til gode diskusjoner.

Av Nancy Strand, 
adm.dir. Avfall Norge

Synet på avfall er i endring. Der 
avfall tidligere ble betraktet 
som et problem som måtte 
fjernes og deponeres, er avfall 
i dag ressurs og råvare for en 
industri som skaper store verdier 
for samfunnet. Digitalisering, 
urbanisering, demografisk 
utvikling og klimaendringer stiller 
samfunnet vårt overfor nye 
utfordringer. Og midt i dette skal 
avfalls- og gjenvinningsbransjen, 
spille en avgjørende rolle som 
navet i den nye, bærekraftige og 
sirkulære økonomien. 

 Kort sagt kan man si at vår 
bransje påvirkes av trender og 
utviklingstrekk som krever av 
oss at vi har evne til endring i 
høyt tempo. Siden Avfall Norge 
i 2015 bestemte seg for å 
være en interesseorganisasjon 
for en samlet avfalls- og 
gjenvinningsbransje, har vi 
systematisk jobbet for å skape 
møteplasser for bransjen og 
synlig- og tydeliggjøre bransjens 
betydning i samfunnet. Selv 
om vi legger merke til at vi 
øker og forsterker vår posisjon, 
blant annet med gjennomslag i 
statsbudsjettet om å etablere 
en returordning for kasserte 

fritidsbåter, er det et stykke igjen 
før vi er der vi skal. Som politikere 
pleier å si: Vi er stolte, men ikke 
fornøyde.

 Når vi nå har satt i gang 
arbeidet med en ny rullering av 
vår strategi har vi bestemt at vi 
skal ha et lengre tidsperspektiv 
på arbeidet vårt. Siden vi i 2017 
har stortingsvalg og dermed går 
inn i en ny regjeringsperiode, 
har vi satt 2022 som 
merkeår, og stilt oss selv 
spørsmålene: Hvor skal avfall- 
og gjenvinningsbransjen være 
etter at neste stortingsperiode 
er over? Hvilke barrierer 
og hindringer er det vi må 
håndtere på veien for å nå 
disse målsetningene? Hvordan 
skal Avfall Norge bidra til at 
medlemmene våre – og bransjen 
– når sine mål?

 Veikartet for sirkulær 
økonomi som vi presenterte 
i 2016 markerte avfalls- og 
gjenvinningsbransjen som navet 
i den sirkulære økonomien. 
Nå skal vi arbeide videre for å 
konkretisere denne rollen. For 
oss er det en naturlig målsetning, 
nesten selvsagt: Større 
ressurseffektivitet basert på 

avfallsressurser er jo sirkularitet. 
Men sirkulær økonomi er ikke 
bare å gjøre det vi har gjort litt 
bedre enn i går. Den betyr at 
ressurser i omløp skal danne 
grunnlaget for samfunnets 
økonomi, og det innebærer en 
helt annen kompleksitet og ikke 
minst et mangfold av aktører 
som må være involvert. 

 Sirkulær økonomi er blitt et 
begrep mange vil ha et eierskap 
til. Det er bra! Det er spennende 
at alt fra grundere til tunge 
industriaktører jobber med nye 
løsninger og forretningsmodeller 
for å hindre at avfall oppstår og 
at det som noen ikke har bruk for 
finner veien til nye brukere eller 
produsenter. Men vi ser også 
at det er behov for avfalls- og 
gjenvinningsbransjens kunnskap 
for å finne løsninger som er 

miljømessig gode for samfunnet 
og har en fornuftig økonomi i 
seg. Vi skal fremme en helhet 
hvor hele ressurspyramiden er 
med, og det inkluderer også 
behov for å fjerne miljøgifter ut 
av kretsløpet, utnytte energien 
i det avfallet som (ennå) ikke 
lar seg materialgjenvinne og 
sluttbehandle avfallet. 

 Men knappe ressurser, 
tydelige klimamål kombinert med 
nye teknologiske muligheter 
gjør det interessant for en rekke 
andre aktører og næringer å 
hente inn resirkulerte råstoffer. 
De økonomiske mulighetene 
vil ligge i å utnytte verdien så 
høyt oppe i ressurspyramiden 
som mulig. Dersom avfalls- og 
gjenvinningsbransjen ikke følger 
med på denne utviklingen kan 
vi fort ende opp som irrelevante 
aktører utover de basistjenester 
som samfunnet krever. Og vi 
vil oppleve rammebetingelser 
som ikke løser de problemene 
vi mener er de avgjørende. 
Produsenter som IKEA, Apple, 
H&M og andre er allerede i full 
gang med å utvikle lukkede 
materialkretsløp, og andre 
bransjer vil også gjerne definere 
den sirkulære økonomien. 

 Om vår bransje skal 
lykkes med å være et nav 
for sirkulærøkonomien må vi 
nødvendigvis definere innholdet 
i en slik, bærekraftig økonomi. 
Og dersom bransjen skal spille 
en rolle i fremtiden må vi også 
erkjenne at det er mange andre 
aktører som fort kan se den 
økonomiske nytten av høyere 
ressurseffektivitet. Dette er jo 
det vi ønsker, men vi ønsker også  
å spille en rolle selv.

 

Navet i den sirkulære økonomien – ny 
strategi for Avfall Norge 2018 – 2022

Direktør Nancy Strand i Avfall Norge vil presentere forslaget til ny strategi for 
 organisasjonen på Avfall Norges medlemsmøte forut for årets avfallskonferanse.

….sirkulær økonomi er ikke bare å gjøre det 
vi har gjort litt bedre enn i går.

“
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BEST Å VÆRE 
FØRE VAR
Visste du at prosjekter som gir høyere gjenvinningsgrad, mindre 
forbrenning, reduserte CO2-utslipp, mindre transportbehov eller 
smartere ressursbruk kan få rimeligere lån hos oss?
Sjekk om ditt prosjekt kvalifiserer til vår Grønne rente 
på www.kommunalbanken.no/gronn

- eller møt oss på Avfallskonferansen 2017



UMS Servicevarsling  
lar deg kommunisere 
med alle innbyggerne  

i din kommune!

Møt oss på  

Avfallskonferansen  

for demo! 

STAND 136

www.ums.no  •  23 50 16 00  • post@ums.no

Løsningen er koblet opp mot  
folkeregisteret og DIFI/Postens kontakter

Som konsekvens av de endrede 
medlemskriteriene i Avfall Norge 
i 2015, vedtok generalfor-
samlingen i 2016 en ny modell 
for medlemskontingent. Den 
nye modellen skulle etter planen 
innfases over tre år; kontingent-
årene 2017,  2018 og 2019. 
I forbindelse med utsending av 
faktura for kontingent i 2017 
høsten 2016 ble det varslet om 
hvilk en virkning den nye modellen 
ville få for det enkelte medlem. 

FOR RASK ØKNING
Tilbakemeldingene på varselet 
har i en del tilfeller vært at den 
endrede kontingentmodellen vil 
gi for stor endring i form av økt 
kontingent, og for rask innfasing. 
Som følge av dette har styret 
i Avfall Norge jobbet frem en 
justert kontingentmodell, som 
senker toppnivåene sammen-
lignet med den modell general-
forsamlingen vedtok i 2016. 

Den nye kontingentmodellen 
har to hovedelementer; grunn-
kontingent og prosjektkontin-
gent. Grunnkontingenten vil 
gjelde både hovedmedlemmer 
og assosierte medlemmer, mens 

prosjektkontingenten vil være 
å anse som en abonnements-
ordning, hvor hovedmedlemmer 
abonnerer på en prosjektporte-
følje. Denne vil erstatte dagens 
FoU-kontingent og kampanjekon-
tingent. I tillegg foreslås en fort-
satt mulighet for prosjektfinansi-
ering gjennom bidrag til konkrete 
prosjekter, som også skal være 
mulig for ikke-medlemmer å  
delta i – såkalte spleiselag.

LIKESTILLING AV 
MEDLEMMENE
 – Avfall Norge skal være en 
samlende bransjeorganisasjon 
som tiltrekker seg medlemmer 
fra alle deler av bransjen. Som 
medlemsorganisasjon må 
Avfall Norge innrette arbeid og 
kontingent på en slik måte at 
dette kan realiseres. En viktig 
hensikt med kontingentmodellen 
er å likestille offentlige og privat 
eide medlemmer – både når det 
kommer til innflytelse i orga-
nisasjonen og når det gjelder 
finansiering av virksomheten. Et 
mål har også vært forenkling i 
forhold til kontingentmodellen fra 
før 2015. 

Kontingent-
modellen for 
Avfall Norge 
korrigeres
På fjorårets generalforsamling ble en ny 
modell for kontingentberegning basert på 
virksomhetens kostnader vedtatt. Nå legges 
det opp til at denne blir korrigert på årets 
generalforsamling

Av Nancy Strand, Avfall Norge
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C O N C R E T E  m 3  C O N S T R U C T I O N

C3C Blocksystem™ er et komplett system av store betongblokker som kan tilpasses den enkelte kunde.
Støttemurer, Binger, Bulklager, Takløsninger, Gjerder- deponi, Drenasje – avrenning. Støttemurer med vinkler.  
C3C Engineering har etablert ett nettverk av produsenter og lager i hele Norge. Ta kontakt og vi finner  
nermeste produsent/ transportør som passer for deres prosjekt.

C3C ENGINEERING AB NORGE  -  0047 90647627 -  WWW.C3C.SE -  WWW.STØTTEMURER.COM 

C3C BLOCKSYSTEM™

Kundetilpassede stamme systemerMassive betongblokk som enkelt 
bygges sammen som Lego

Containerstasjon med lett  
adkomst og hoy sikkerhet

ENKELT     FLEKSIBELT     FLYTTBART



GJENVINNING

Liten lekkasje raserte forbrenningsovn
En sprekk på størrelse med en femkroning i et 
vannrør førte til totalhavari på forbrenningsan-
legget til Jönköping Energi i Sverige. Hva kan vi 
lære av det?

Av Eirik Vigsnes, Mediepartner

– Dette viser hvordan ting fort 
kan gå galt hvis uhellet først 
er ute. Bransjen må bli flinkere 
til å dele kunnskap og lære av 
hverandres erfaringer, sier Tore 
Jan Hodnemyr, driftssjef ved 
Returkraft AS i Kristiansand.

Hodnemyr og Returkraft 
var vertskap for den første 
fagsamlingen for operatører 
og driftsledere innen avfallsfor-
brenning som har vært arrangert 
i Norge. 60 nøkkelpersoner fra 
11 anlegg deltok på samlingen i 
Kristiansand i slutten av april.  
I to dager satt deltakerne 
sammen og delte egne  opple-
velser, risikosituasjoner og 
forebyggende tiltak.  

Blant temaene var opp- og 
nedkjøring av anlegg, vedlike-
holdsrutiner, nødprosedyrer 
 og kritiske komponenter i ovn 

og kjeler. Mulige løsninger ble 
lansert og diskutert i arbeids-
grupper og i plenum. 

– Her var det mye nyttig å ta 
med seg. Jeg kjente meg igjen 
i mange av de scenariene som 
ble beskrevet. Vi kan åpenbart 
forbedre en del prosedyrer og 
rutiner hos oss, sier Jan André 
Korneliussen, operatør på Forus 
Energigjenvinning i Rogaland. 

DA ALT GIKK GALT
Den dramatiske historien fra  
Jönköping Energi dannet et 
dramatisk bakteppe for fag-
samlingen. Den 5. oktober ifjor 
startet et langvarig mareritt for 
eiere og ansatte av forbrennings-
anlegget som produserer strøm 
og fjernvarme til over 30 000 
husholdninger i den svenske 
byen. En tilsynelatende bagatell-

messig lekkasje i en varmeveksler 
på forbrenningsovnen førte til 
totalhavari og skader for 30 
millioner kroner. Det skulle gå 
ni uker og ytterligere mange 
millioner kroner i produksjonstap 
før anlegget var i drift igjen.

Anleggets tekniske sjef, Mikael 
Lindberg, gikk gjennom hendel-
sesforløpet steg for steg. 

Vanntilførselen til en 
høytrykks varmeveksler som 
regulerer temperaturen på 
røykgassen fra ovnen, fikk en 
lekkasje. Det førte til at anlegget 
stoppet, men driftsansvarlig 
valgte å la bålet i ovnen brenne 
helt ut, i stedet for å tømme 
kjelen for resten av det bren-
nende avfallet.  Nedbrenningen 

– Vi har mye å lære av hverandre, sier (t.h) Tore Jan Hodnemyr, driftssjef på Retur-
kraft til sine svenske gjester, Mikael Lindberg (t.v.) og Ola Sjöland fra Jönköping 
Energi. 

La oss vise deg hvordan våre innfordrings- 
løsninger kan gjøre din hverdag mer effektiv

www.kred.no

Inkasso er  
mer enn penger



tok nesten et døgn. Da kjelen 
var tom for brennende avfall, ble 
varmeveksleren reparert. Kjelen 
ble fylt med vann  og klargjort 
for start. 

STORE SKADER
– Under oppstart oppdaget 
vi store lekkasjer i kjelen og 
skjønte at det det hadde skjedd 
dramatiske ting. Kjelen hadde 
blitt utsatt for enorme krefter 
som følge av overoppheting og 
ukontrollert varmeekspansjon. 
Kraftige stålkonstruksjoner var 
blitt bøyd, hele ovnskjelen hadde 
vridd seg, og flere kraftige stag 
som holder kjelen var blitt strekt, 
forklarer Lindberg.

Han og kollegene har analysert 
hendelsesforløpet for å se om 
noe kunne vært gjort annerledes. 
Da lekkasjen i economiseren 
oppsto  kom situasjonen ut av 
kontroll. Det  ble det tilløp til kaos 
og panikk i kontrollrommet. Minst 
20 personer samlet seg der, og 
det ble vanskelig for ansvarlig 
driftsleder å holde fokus. 

– FOR MANGE KOKKER
Dersom ledelsen i kontroll-

rommet hadde fått arbeidsro 
kunne beslutningene blitt bedre. 
For eksempel kunne de hatt 
større fokus på å få slukket 
brannen i ovnen raskt og få ned 
temperaturen. Et tiltak kunne ha 
vært å fjerne brennende avfall. 

– Vi ble tatt litt på sengen 
og så ikke omfanget før det var 
for sent. Kommandolinjene ble 
forstyrret, og vi mistet oversikt. 
Det ble for mange kokker på kjøk-
kenet, sier Lindberg. Men hva var 
årsaken til den skjebnesvangre 
lekkasjen i economiseren?  Den 
foreløpige konklusjonen er 
kondens og korrosjon som følge 
av for store temperaturforskjeller 
i vann som tilføres. En høyere 
minstetemperatur kan redusere 
risikoen for slitasje på vann-
rør ene.

Fra sine svenske kolleger fikk 
forsamlingen med seg følgende 
råd:
• Rydd kontrollrommet og gi 

arbeidsro til den som har 
operatøransvaret i krise-
situasjoner

• Sørg for å ha klare 
kommandolinjer

• Øv jevnlig på mulige kritiske 
scenarier

• Ha gode rutiner for kontroll og 
vedlikehold av kritiske kompo-
nenter

VERDIFULL LÆRING
Jens Sødergren, operatør på 
Klemetsrud-anlegget i Oslo, sier 
han fikk mye verdifull kunnskap 
med seg tilbake til arbeids-
plassen sin etter fagsamlingen. 
– Når det skjer uforutsette 
hendelser, er det viktig å ha gode 
rutiner, og sørge for arbeidsro 
i kontrollrommet. Vi bør også 

bli flinkere til å øve på kritiske 
hendelser som kan ramme oss, 
sier Sødergren.

Hodnemyr er glad for den 
store deltakelsen på fagsam-
lingen. Han ønsker at det skal bli 
et årlig bransjearrangement på 
nasjonalt nivå. – Vi forvalter store 
verdier og kritisk infrastruktur. 
Jeg er overbevist om at kunn-
skapsdeling og erfaringsutveks-
ling vil øke driftssikkerheten og 
redusere sjansene for alvorlige 
hendelser på våre forbrennings-
anlegg, sier Hodnemyr. 

Det var stor deltakelse på driftsseminaret til Returkraft AS 
i Kristiansand 26. og 27. april.  

Ekokem  
er nå Fortum
Fortum tilbyr tjenester innen miljøkunnskap og 
ressurseffektivitet til bedrifter. Vi samarbeider  
med våre kunder for å bygge smarte og  
bærekraftige løsninger for å sikre  
sirkulasjon av verdifulle materialer  
og fjerne skadelige stoffer fra kretsløpet.

kjetil.himle@fortum.com, +4790601224
lisa.moen@fortum.com, +4797073861  

fortum.com/wastesolutions
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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

Effektiv logistikk Trygt og bærekraftigOptimal ressursgjenvinning

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

 La oss  
    håndtere 
       avfallet!

Siden etableringsåret i 2009 har Avfall 
Norges nettverk Avfallsforsk vokst fra 19 
til 37 medlemmer. Gruppen har som mål å 
fremme forskning, utvikling og innovasjon 
innen avfall, gjenvinning, ressurseffektivitet 
og sirkulær økonomi. På årsmøtet 27. april 
avsluttet Avfallsforsk med en workshop om 
hvordan man kunne jobbe mer effektivt i 
nettverk. 

Det var Edgar Valdamis, forfatter av 
boka “How to Network Better”, som styrte 
workshopen. Han minnet om at verken Über 
eller Airbnb oppsto innenfor sine respektive 
bransjer, men at de utvilsomt har påvirket 
utviklingen i taxi- og hotellnæringen radikalt. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er ikke 
immun mot en lignende begivenhet. 

Med dette i minne er det er for smalt å 
ha bransjespesifikke nettverk. Innovasjon er 
ofte et resultat av krysspollinering av ideer, 
og for å få kunnskap om hva som skjer bør 
man engasjere seg i nettverk utenfor egen 
bransje, var hans budskap.

Nancy Strand la i sitt innlegg vekt på at 
vi må ha større mot til å skryte av det som 
skjer i vår egen bransje – og tørre å kalle det 
innovasjon. Hun var ikke tvil om at mange 
innovasjonshelter jobber i det stille på norske 
anlegg, laboratorier og universiteter, og la 
ikke skjul på at hun gjerne skulle ha sett flere 

bli nominert til bransjens innovasjonspris som 
deles ut på Avfallskonferansen. Hun minnet 
om at her har alle et ansvar for å snakke frem 
sine egne – kanskje også seg selv. 

Deretter var det gruppearbeid, som jobbet 
frem følgende momenter til hvordan Avfalls-
forsk skulle bli et mer effektivt nettverk: 
• Ha en lav terskel for å dele kunnskap, 

virkemidler og resultater.
• Invitere andre bransjer inn i nettverket.
• Etablere spilleregler og bygge tillit.
• Delta og bidra på møteplassene.
• Utfordre medlemmene i Avfallsforsk til å 

bidra i nettverket.
• Viktig å synliggjøre “givers gain”, det er OK 

(og til og med viktig) å skryte..
• Etablere en framsnakkingskultur.

Nancy Strand, Avfall Norge ble gjenvalgt 
som styreleder i Avfallsforskning i Avfalls-
forsk, det samme ble Cecilie Lind, Ragn Sells  
som nestleder. 

Avfallsforsk vil nå andre bransjer
Den nye, sirkulære økonomien vil kreve at sektorer lærer å  jobbe 
på tvers av de vanlige linjene. Derfor var det ikke tilfeldig at 
 årsmøtet til Avfallsforsk inkluderte en helt egen workshop om 
nettverking. Den konkluderte med at man bør bredde seg ut til 
andre bransjer.
                                                                                            Av Jens Måge, Avfall Norge   

AVFALLSPOLITIKK
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Energigjenvinning er et viktig bidrag til  
sirkulær-økonomien. Resirkulerte råvarer  
med for dårlig kvalitet, som inneholder  
miljøgifter eller er for teknisk avansert  
til å materialgjenvinnes, har  
forbrenning med energigjenvinning som  
eneste tillatte behandlingsform.

Naturen gjenvinner alt
Det bør vi også

Avfallsystemet
Spillvarmen som følger av avfalls- 

forbrenningen bør utnyttes i størst 
mulig grad, i stedet for å gå til spille.  

Avfallsenergi reduserer bruken av strøm,  
olje og gass til oppvarmingsformål  

og styrker forsyningssikkerheten  
i kraftnettet i kalde perioder.

Fremtidens material- og energi- 
gjenvinningsfabrikker

Energisystemet

Avfallsreduksjon

Ombruk

Material-
gjenvinning

Energig jenvinning

Depon-
ering
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VÅTORANISK

– Nordisk samarbeid 
om  matsvinn bør fortsette

Den nordiske matsvinn- 
konferansen som ble arran-
gert på Gardermoen i slutten 
av april, markerte slutten på 
et treårig prosjekt hvor na-
sjonale matmyndigheter fra 
fire  nordiske land har deltatt. 
 Prosjektet har vært så nyttig 
at et fortsatt samarbeid ble 
 anbefalt.

Av Astri Kløvstad

– Når prosjektet nå avsluttes, vil det fortsatt 
være behov for å koordinere på et nordisk 
nivå. Vi trenger for eksempel å ha sammen-
lignbare data. Vi trenger å diskutere disse 
temaene landene imellom og bli enige om hva 
vi vil ta med videre til EU, slik at vi snakker 
med en stemme der. Og nye ting skjer rundt 
oss hele tiden. Da trenger vi å dele kunnskap 
og erfaringer slik at vi raskt kan danne oss et 
godt bilde av situasjonen og se hvilke tiltak 
som er effektive for å redusere matsvinn. For 

å være i stand til det trenger vi et nordisk 
nettverk av eksperter og en database over 
metoder som er prøvd ut, sa Ingela Dahlin  
i det svenske Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har vært prosjekt-
leder for det nordiske prosjektet og Dahlin 

presenterte resultatene for deltagerne på 
konferansen. Hun kunne fortelle at prosjektet 
har vært delt i tre: Et delprosjekt har sett på 
datomerking og bruk av «Best før» og «Siste 
forbruksdag». Et delprosjekt har sett på 
redistribuering av mat. Og et delprosjekt har 
sett på svinn i primærproduksjonen av mat.

DATOMERKING UTEN 
 HARMONISERING
Det viste seg å være store forskjeller fra land 
til land og fra produsent til produsent når det 
gjaldt datomerking av matvarer. For eksempel 
kunne oppgitt holdbarhet på skivet skinke 
variere fra 17 dager til 45 dager. Man så også 
eksempler på at samme produkt noen steder 
ble stemplet med «Best før» og andre steder 
med «Siste forbruksdag», uten at det var 
noen åpenbar grunn til det. 

Hun nevnte at i Norge brukes det lavere 
lagringstemperatur på kjølevarer enn i de 
andre landene. Ofte blir også ferskt kjøtt 
pakket med oksygenfri gass i emballasjen. 
Begge disse forholdene gjør at maten holder 
seg lengre, og det ble anbefalt å vurdere 
dette også i de andre landene. En klar anbe-
faling var det ellers til alle landene å bare 
bruke «Siste forbruksdag» som datomerking 

Det nordiske prosjektet mot matsvinn har gitt gode resultater, men det er fortsatt mye å arbeide videre med. 

Ingela Dahlin fra det svenske Livsmedelsverket 
presenterte resultatene fra «The Nordic food 
waste reducing project». Her har mat- og 
landbruksmyndigheter og kunnskapsmiljøer fra Norge, 
Sverige, Finland og Danmark har deltatt.
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I følge beregninger utgjør sidestrømmene 
nesten en million tonn….

“

der det virkelig trengs – noe som faktisk er 
ganske sjelden, mente hun. Det er ikke tillatt 
å selge eller gi bort matvarer med denne 
typen datomerking når utløpsdatoen er 
passert.

BEHOV FOR RUTINER 
Delprosjektet som har jobbet med redistri-
buering av mat konkluderte med at å dele 
ut mat er mer ressurseffektivt enn å bruke 
det til biogass eller dyrefôr. Det gjøres i de 
nordiske landene enten via matsentraler eller 
direkte til veldedige organisasjoner. Utford-
rin gen ligger i å finne stabil finansiering til 
drift av matsentraler og at alle involverte 
aktører må kjenne til krav om dokumentasjon 
og annen lovgivning som regulerer dette. Det 
er et stort potensiale for økt utdeling av mat 
som ikke lenger kan selges i butikkene i de 
nordiske landene.

STORE, UKJENTE «SIDESTRØMMER»
De som jobbet med matsvinn i primærproduk-
sjonen innførte begrepet «sidestrømmer» om 

produkter som var ment å bli menneskemat, 
men som aldri ble levert fra produksjons-
stedet. Det viste seg at dette utgjør en langt 
større mengde mat enn det som har vært 
innom videreforedling, engros, detaljhandel 
og eventuelt så langt som til forbruker før 
det blir til matsvinn. I følge deres beregninger 
utgjør sidestrømmene nesten en million tonn, 
mens matsvinnet utgjør 330 000 tonn i de 
nordiske landene per år. Her er det stor usik-
kerhet i tallene og behov for bedre måleme-
toder, men Dahlin understreket at om man 
bare ser på det som defineres som mat svinn, 
ser man ikke hele bildet. Prosjektet har fore-
slått metoder, definisjoner og rammeverk for 
framtidige registreringer av dette.

GOD SPREDNING AV RESULTATENE
Og dette er bare litt av det som har kommet 
ut av skriftlig materiell fra prosjektet. Alle 
delprosjektene har resultert i publiserte 
rapporter, og mye informasjon er spredd på 
den måten. Men prosjektdeltakerne har også 
deltatt i møter og seminarer og fått delt 

erfaringene på mange nivåer nasjonalt og 
internasjonalt.

Dahlin avsluttet med å si at dersom man  
i de nordiske landene klarer å være fore-
gangsland i å redusere matsvinnet, vil det gi 
nordisk mat et fortrinn, en «added value».

Et eksempel på at oppmerksomheten om 
matsvinn er økende er denne veilederen fra 
danske myndigheter i hvordan forbrukere skal 
vurdere mat som har gått ut på dato.



VÅTORANISK

På den nordiske konferansen for forebygging 
av matsvinn som ble holdt i regi av Nordisk 
ministerråd i april, fortalte daglig leder ved 
Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, at det 
allerede er åpnet en matsentral i Bodø, med 
en litt annen tilnærming enn den i Oslo. Man 
er også i gang i Tromsø og planlegger å åpne 
i løpet av andre eller tredje kvartal. I Bergen 
åpner en matsentral rett over sommeren. 
Og i Trondheim er håpet at en sentral åpner 
i løpet av året. Prosjekter er også startet i 
Stavanger og på Sørlandet, kunne Aubert 
fortelle.

NASJONAL OVERBYGNING
Aubert nevnte også planene om å få på plass 
en nasjonal organisasjon, «Matsentralen 
Norge». – Vi trenger en nasjonal organi-
sasjon som kan ha en koordinerende rolle 
og sikre at alle matsentralene følger det 
samme regelverket innenfor matsikkerhet 
osv. Det er også enklere dersom man har en 
nasjonal enhet som kan kommunisere med de 
profesjonelle samarbeidspartene i dagligvare-
bransjen og med myndighetene, sa han. Han 
hadde også et håp om at organsisasjonen 
skal kunne jobbe med finansiering. Målet er 

at Matsentralen Norge skal være på plass før 
sommeren.

For å drifte en matsentral, trengs det 
jo noe penger. En drøy million i året, anslo 
Aubert. Og fram til nå har Matsentralen vært 
drevet som et prosjekt og søkt støtte fra 
ulike fond og stiftelser. En av de 2,6 stilling ene 
Matsentralen har på lønningslista har i stor 
grad vært brukt til å sende inn søknader og 
dokumentere pengebruken overfor dono-
rene. – Men det er ikke slik vi ønsker å bruke 
arbeidskraften hennes, og vi ønsker oss mer 
stabil finansiering nå som vi går over fra 
prosjektfasen til mer løpende drift, fortalte 
Aubert.

EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL
Ole Jørgen Hansen fra Østlandsforskning 
var også bidragsyter på konferansen. Han 
presenterte resultater fra det nordiske 
prosjektet «Food redistribution in the Nordic 
region». Der konkluderte man blant annet 
med at nasjonale matsentraler er viktige 
for å kunne etablere og operere et system 
for omfordeling av matvareressursene i 
samfunnet. En av anbefalingene i dette 
prosjektet var at myndighetene burde støtte 

matsentraler med faste bidrag som en del av 
de sosiale og miljømessige tjenestene.

Også Aubert var inne på at det er en god 
måte for lokale myndigheter å sikre at folk 
som trenger det får nok mat. – Vi utnytter 
ressursene så effektivt vi klarer, og har i år en 
forbedring fra 12-gangen til 16-gangen. En 
donasjon på 10 euro til oss tilsvarer nå 160 
euro i utdelt mat, opplyste han.

Flere matsentraler på trappene

Daglig leder i Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, 
satser på å distribuere 2,4 millioner måltider i år, mot 
2,1 millioner i fjor.

I Norge har vi til nå bare hatt én matsentral, nemlig Mat sentralen 
i Oslo. Det har begrenset mulighetene til å distribuere ut over-
skuddsmat fra butikker og engrosledd til de som trenger det. Men 
nå er flere nye matsentraler under etablering eller i det minste 
planlegging.

Av Astri Kløvstad

KILDESORTERINGS-
UTSTYR PÅ NETT

Besøk oss i dag på: www.ngbutikken.no

Nå kan du kjøpe alt du trenger av 
kildesorteringsutstyr på nett. Stort 
utvalgt i sekker, poser, stativer og 
oppsamlingsutstyr.
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NYHET TIL BEDRIFTER 
MED PRODUSENTANSVAR

Retur fellesskapet gjør produsent ansvaret  enklere 
for  bedrifter som sender  emballasje*,  EE - produkter 
og  batterier ut i markedet. Vi tilbyr  en helhetlig 
 returløsning for store og små  bedrifter over hele 
landet.  Retur fellesskapet er et unikt samarbeid 
 mellom RENAS,  Batteriretur og Grønt Punkt Norge, 
som alle er non-profit selskaper.

Enklere blir det ikke
• Én kontaktperson

• Én samlet faktura for EE-produkter, 
emballasje og batterier

• Enkel rapportering  
og full oversikt før fakturering

• Rådgivning innen design, 
 gjenvinning og materialer 

• Lønnsomt, tidsbesparende  
og miljøvennlig

• Ditt produsentansvar ivaretas i  
henhold til alle myndighetskrav

Ta gjerne kontakt for å vite mer eller få 
et tilbud: post@returfellesskapet.no

circus

* Automatisk lisens på bruk av  
Grønt Punkt® på emballasjen.

RETUR GÅR 
FREMOVER!



● Høy effektivitet - Tidsbesparende
● Vasker med kaldt- og/eller varmtvann
● Jevn og god vaskekvalitet
● Miljøbeskyttende - Redusert vannforbruk
● Enkel betjening - Forbedrer arbeidsmiljøet
● Kundetilpassede løsninger 

Vaskeanlegg for avfallsbeholdere
Alle størrelser fra 80 - 1100 (i hh til EN 840, 1-6)Alle størrelser fra 80 - 1100 (i hh til EN 840, 1-6)

GJENVINNING

Forsker på plasten fra strendene i Telemark

Det er teknologisenteret Norner 
som har fått i oppgave å bistå 
kommunene Porsgrunn, Bamble 
og Skien og deres samarbeid 
med Naturvernforbundet i 
prosjektet «Plast på avveie langs 
Telemarkskysten». Her over-
våkes en indre og en ytre strand 
i hver kommune, og plasten som 
blir samlet inn blir analysert av 
Norner.

Forsker og prosjektleder 
Jorunn Nilsen kan fortelle at 
plastfunnene grovt sett kan 
deles i fire grupper: Det er 
mye plastpellets som brukes 
til produksjon av plastartikler. 
Dette har sannsynligvis å gjøre 

med at det finnes slik industri 
i nærheten. Dessuten består 
funnene av mye plastskum som 
isopor og polyuretanskum. Så 
finnes det en del plastavskav, og 
sist men ikke minst, mye tauverk.

– Vi har gått inn og sett på hva 
slags type materiale dette er. Vi 
har gjort en enkel polymeridenti-
fikasjon av prøvene blant annet 
ved hjelp av infrarød analyse. 
Tilsatsstoffer og andre egen-
skaper ved plastbitene gir dem 
et «fingeravtrykk» som vi kan 
bruke til kvalitativ analyse.  
Vi er i gang med mer dyptgående 
analyser som viser variasjoner i 
de ulike funnene og vi prøver å 

Plast fra seks strender i nedre Telemark er for 
tiden gjenstand for grundige undersøkelser. 
Målet er å finne ut hvilke typer plast det er som 
skylles i land og hvor den kommer fra.

Av Astri Kløvstad

På Avfall Norges seminar om farlig avfall i Langesund fortalte Jorunn Nilsen fra 
Norner om plast på avveie og om arbeidet som blir gjort for å lære mer om hvor det 
kommer fra og om nedbryting av plasten.
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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
Forsker på plasten fra strendene i Telemark

spore kilden. Blant annet finner 
vi at noe av plasten inneholder 
flammehemmere, og det kan 
gi oss et hint om opprinnelsen, 
forteller hun.

Nilsen opplyser også at alt 
tauet som hadde skylt opp på 
strendene var laget av polye-
tylen eller polypropylen. – Det 
finnes jo mye annet tau, for 
eksempel av polyester og 
polyamid. Men polyetylen og 
polypropylen er lettere enn 
sjøvann, så de flyter. De andre 
typene har høyere egenvekt og 
vil synke. De finnes det antagelig 
også rikelig av ute i sjøen, men 
på bunnen, sier hun. Prosjektet 
har fått midler fra Plastreturs 
miljøprosjekt.

Norner jobber også med 
studier av nedbryting og frag-
mentering av marint søppel. Det 

gjør de ved å utsette jomfruelig 
plast som ikke har ligget i havet 
for såkalt akselerert aldring. I et 
«Weather Ometer» blir materi-
alet eksponert for UV-lys, høye 
temperaturer, temperatursving-
ninger, fuktighet osv. I tillegg 
brukes UV-kammer, salttåke-
kammer og fryseboks i bestemte 
tidsintervaller. På denne måten 
kan man se hvor fort plasten 
degraderes. – Vi bruker mye 
høyere temperaturer enn det 
som er i sjøen, men det må vi for 
å få resultater. Vi har kjemik ere 
hos oss som kan estimere 
tilbake igjen hvor lang tid dette 
representerer med realistiske 
temperatur, forklarer hun. Men 
hvor lang tid det faktisk er, står 
det fortsatt litt arbeid igjen for 
å fastslå.

TREG AVSETNING 
PÅ INNSAMLET PLAST

Etter bruddet og politianmeldelsen av Sverec leverer Grønt 
Punkt Norge innsamlet husholdningsplast til Tyskland. Men 
heller ikke dette går på skinner, ifølge Grønt Punkt Norges 
nyhetsbrev. 

Her heter det at leveransesituasjonen for innsamlet plast 
fra husholdninger fortsatt er vanskelig. – Tyske lokalmyndig-
heters saksbehandling av vår eksportsøknad til Tønsmeier- 
anlegget gikk i «sneglefart» og endelig godkjennelse kom 
først primo april. Og da alle eksporttillatelser endelig var på 
plass fikk vi beskjed om at det var brutt ut brann på Relux- 
anlegget i Magdeburg. Skadene på anlegget er omfattende, 
og det vil ikke være mulig å levere dit de neste månedene. 
Heldigvis er det et lite volum som sendes Relux-anlegget. For 
å avhjelpe har vi søkt om importtillatelse for leveranser til et 
annet Tönsmeier-anlegg i Porta Westfalica, og vi forventer at 
leveranser dit kan starte i juli, heter det.

En storbrann 21.april gjorde store skader på det tyske 
gjenvinningsanlegget Relux Magdeburg.



DEBATT

Kjære Klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen. Mens vi venter 
på at EU skal bestemme kom-
mende mål i avfallspolitikken, 
at forskrift for emballasjeavfall 
skal tre i kraft og vår nasjonale 
avfallsstrategi skal komme, har 
vi gjort oss noen tanker om 
produsentansvaret som virke-
middel i Norsk avfallspolitikk.

Av Ellen Halaas, Oslo REN, Tord Tjelflaat, 
IVAR og Toralf Igesund, BIR 

Vi vil presentere konklusjonene først:
–  Myndighetene må innføre clearing-ord-

ninger for alle produsentansvarsordninger 
med konkurrerende produsentansvarssel-
skap.

–  Dekning av kommunenes merkostnader 

er avgjørende, ellers bryter kommunene 
selvkostforskriften og driver ulovlig stats-
støtte.

 
SÅKALT KONKURRANSE
Vi vil gjerne grunngi våre tanker: 
Tidligere hadde de fleste produsentansvars-
selskap monopol for en avfallstype. Etter 
hvert som stadig flere konkurrerende produ-
sentansvarsselskaper dukker opp, opplever 
vi en rekke uheldige effekter som materiali-
serer seg som innsamlingsstopp i slutten av 
året, ensidig oppsigelse av allerede inngåtte 
avtaler og kjøp og salg av statistikk, eller 
«transportstøtte» som det også kalles. 

Flere produsentansvarsselskaper bidrar 
ikke til bedre tjenester eller økt material-
gjenvinning. Fokus fra selskapene er å vinne 
medlemmer ved å minimere vederlaget som 
medlemmene skal betale og eventuelle 
avgifter til staten (f.eks. på drikkevareem-
ballasje). Godtgjørelsen til kommunene for 
å gjøre en jobb ut over det som er pålagt 
blir er en del av totaløkonomien til retur-

selskap ene, og å få den så lav som mulig 
gir dem et konkurransefortrinn i forhold til 
andre selskaper. Kommunene sitter igjen med 
kostnadene ved innsamling og usikkerhet om 
avfallet blir hentet.

Da returordningen for EE-avfall ble disku-
tert på Avfall Norges Gjenvinningsseminar i 
2014 var Konkurransetilsynets representant 
klar: Produsentansvaret kan ivaretas av 
ett selskap. (kilde: http://www.kretslopet.
no/pdf-utgaver/utgivelser-2014/31-ut-
gave-2-2014-1/file )

Konkurransetilsynet begrunnet dette med 
mindre administrasjon, stordrift ved innsam-
ling, kostbar clearing unngås, ikke-verdiskap-
ende konkurranse mellom selskap unngås. 

Noen vil mene at flere returselskaper i et 
marked gir bedre service og lavere kostnader 
for medlemmene. I så tilfelle må myndig-
het ene gi returselskapene tydelige ramme-
betingelser slik at ikke kommunene blir den 
tapende part og må bære kostnadene.

Vil Norge noe med produsent ansvaret?

Olav Ingstadsvei 12,  1309 Rud

Tlf. 67 17 19 30 www.ntm.no
NTM KGH-2B tokammer

Mobil beholdervasker. 
Bygget på Atego 816 chassis.
Vasker avfallsbeholdere fra
120 liter opp t.o.m. 1100 liter.
To rengjørings lanser gjør ren hele 
beholderens inn -og utside med varmt 
vann 70°C og med 80-100 bars trykk. 
En vanntank på 1300 liter er integrert 
og vannet gjenbrukes flere ganger 
takket være et velutviklet filtersystem. 

NTM KGHv på krokramme 
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www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand 

 

Nye Multistar One stjernesikt 
 

Ny, effektiv og enkel produksjonslinje spesielt 
godt egnet for returtreflis og annet treavfall 

 
Krokløftmontert elektrisk drevet stjernesikt  

 
Produserer i kombinasjon med grovkvern 
effektivt ønsket fliskvalitet.  

 
Kun overstørrelsen fra siktet returneres 
automatisk tilbake til kverna for 2. gangs 
kverning 

 

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
TERMINATOR Universalkvern 
Markedslederen som kverner de 
krevende og vanskelige 
avfallsfraksjonene 
 
Kverner også returtrevirke effektivt 
med lavt innhold av finstoff i 
sluttfraksjonen 

Vil Norge noe med produsent ansvaret?

Ellen Halaas og Tord Tjelflaat utgjør Avfall Norges 
forhandlingsutvalg overfor returselskapene og Toralf 
Igesund er leder for Avfall Norges Faggruppe for 
kommunalt ansvar.

CLEARING MÅ PÅ PLASS
Dersom Klima- og miljødepartementet 
ønsker konkurranse mellom returselskapene, 
må departementet få et clearingsystem 
mellom selskapene på plass, og ordningene 
må organiseres slik at det blir konkurranse 
der det er viktig. Nå har vi et system med 
«ikke-produktiv konkurranse». Produsent-
ansvarsselskapene burde ikke konkurrere 
om å hente avfall fra kommunene. De bør 
konkurrere om gode nedstrømsløsninger og 
effektiv administrasjon. 

Når flere returselskap etableres for en 
og samme avfallstype oppstår spørsmålet; 
Hvilket produsentansvarsselskap skal 
kommunen velge? Kommunene har i noen 
tilfeller valgt anbud som verktøy for å 
behandle selskapene likt, da det i dag ikke 
er noen styring fra myndighetenes side på 
hvordan avfallet skal fordeles mellom dem 
(clearing). Vi ender fort med at returselska-
pene vil gi de store kommunene i sentrale 
strøk høyest godtgjørelse og best service. 
Kommunene i utkantstrøk får lavere godt-

gjørelse og dårlig service. Dette er neppe 
intensjonen i produsentansvar som virke-
middel, men blir vår virkelighet når det ikke 
fastsettes klare retningslinjer. Kommun ene 
har aktivt bidratt både til innsamling av 
emballasjeavfall og EE-avfall. I EE-forskriften 
har kommunen fått en definert rolle, mens 
kommunene er utelatt i den nye emballasje-
forskriften. 

  
LOVSTRIDIGE AVTALER?
Kommunene har fått innskjerpet regelverk 
for beregning av renovasjonsavgift, og 
statsstøtteregelverket er blitt strengere. 
En juridisk utredning av revisjon- og advo-
katfirmaet Deloitte sier at en avtale om 
sortering og opplasting av EE-avfall for et 
produsentansvarsselskap uten å få kompen-
sert merkostnaden dette medfører, kan være 
lovstridig i forhold til forurensningsloven og 
avfallsforskriften og reglene for offentlig 
støtte. 

Også for emballasjeavfall mener vi 
kommunene faktisk må få dekket sine økte 

kostnader ved å samle inn dette separat. 
Avfallsforskriftens §15-3 sier at renovasjons-
gebyret kun kan benyttes til kommunens 
lovpålagte håndtering av husholdningsavfall. 
Som tidligere påpekt, kommunene har ikke 
fått noen rolle i utkast til emballasjeforskrift 
og separat innsamling av emballasjeavfall er 
ikke lovpålagt. 

Kommunene settes i et dilemma, vi ønsker 
å sikre høy gjenvinningsgrad, men skal også 
drive til selvkost uten å bryte statsstøtte-
regelverket. 

 Vi ønsker oss en grundig gjennomgang 
av avfallspolitikken og virkemiddelbruken 
som trengs for å gi norsk avfallspolitikk 
en kursendring mot en sirkulær økonomi. 
I forhold til produsentansvaret som virke-
middel er vi allerede kraftig på overtid.

 

Kommunene i utkantstrøk får lavere 
godtgjørelse og dårlig service.

“
53|                            | nr 3 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



INNSAMLING

Energidatas analyse av 
husholdningsrenovasjon viser 
at aktører med godt omdømme 
også har de beste resultater 
på kostnads-effektivitet og 
miljøstandard.

Av Erland Staal Eggen, 
Energidata Consulting 

 
Energidata har helt siden starten i 2003 
stått for kundemålinger, kvalitetssikring av 
inndata og resultatanalyse for Avfall Norges 
renovasjonsbenchmarking. Den har vært 
gjennomført til sammen åtte ganger og 
opp til 30 virksomheter har deltatt pr. gang. 
Energidata har nå analysert dette materialet 
for å kartlegge eventuelle sammenhenger 
mellom prestasjoner og praksis.

GOD ARBEIDSDELING 
MED BRUKERNE 
Husholdningsrenovasjon vil alltid være et 
samarbeid mellom renovasjonsvirksom-
heten og brukerne. For at dette skal 
fungere må brukerne ha forståelse for å 
gjøre sin del av jobben; dvs. sette av plass 
til beholdere og bidra med sortering og 
transport til hentested og gjenvinnings-
stasjon. Virksomheten kan gjøre en 
større del av jobben, men mer teknologi 
har hittil gitt dyrere løsninger og lavere 
kostnadseffektivitet. Brukernes opplevelse 
av ordningens miljøstandard kan også bli 
svekket og dermed deres vilje til innsats.

HVORDAN SKAPE FORSTÅELSE 
OG TILLIT?
Brukerne må ha tillit til at utsorterte 
fraksjoner virkelig blir gjenvunnet, og at 
virksomheten gjør resten av jobben på en god 
måte, med klar margin til avtalte vedtekter  

og samfunnets lover og regler.  
De beste renovasjonsvirksomhetene bygger 
opp grunnleggende forståelse og tillit 
gjennom informasjon til skoleelever og 
innflyttere og legger til rette for kommunika-
sjon med kunden overalt der kon  takt oppstår 
ved utførelse av tjenestene.  De vet at det 
tar lang tid å bygge opp tillit, men kort tid 
å rive ned og har derfor et usvikelig fokus 
på å opptre i henhold til sitt verdigrunnlag 
og levere minst den standard kundene 
forventer. Dette betyr blant annet at mulige 
konsekvenser av viktige endringer vurderes 
ved hjelp av både simulering, fokusgrupper, 
kundeundersøkelser og juridisk.

HVA ER VIKTIGST FOR BRUKERNE?
I kundemålingen for 2016 var for første 
gang miljøstandard viktigere for samlet 
tjenestetilfredshet enn tjenestestandard 
(bringeavstand, hentefrekvens, beholder-
kapasitet osv). Det tyder på økende 

Husholdningsrenovasjon: 

Gode brukerrelasjoner er 
nøkkelen til gode resultater

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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miljøbevissthet, men også at det ikke er det 
absolutte nivået på tjenestestandarden som 
er avgjørende, men at standarden er som 
forventet. Betydningen av pris var på den 
annen side så lav at noen sammenheng med 

samlet tilfredshet ikke kunne måles. 
For mer informasjon om analysen og 

resultatene, se www.renovasjonsledelse.no.

 
Miljøstandard, tillit og at tilbudet er 
som forventet avgjør tilfredsheten 
hos avfallsabonnentene. Prisen på 

tjenesten spiller derimot mindre 
rolle.

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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Kompostering i fjellregionen
Avfallsselskapet FIAS lager store mengder 
kompostjord av kloakkslam, vominnhold fra dyr, 
trevirke og hageavfall. Anlegget ligger nesten 
på snaufjellet, på Torpet, seks 
kilometer øst for Tolga sentrum nord i Hedmark.

Av Harald Vingelsgaard

FIAS selger mellom fire og fem 
tusen tonn ferdig kompostjord 
i året. Da vi var på besøk, sent i 
mars, var de i gang med å kjøre 
ut 1.500 tonn kompostjord 
til landbruket, fortrinnsvis 
nydyrkede jorder. Om sommeren 
selges også noe kompostjord til 
privatpersoner som bruker den til 
å lage plen.

STORE RANKER
FIAS har et 50 mål stort 
anlegg hvor kompostjorda 
lages, her har de «utendørs 
rankekompostering» og hit 
kjøres trevirke, hageavfall, slam 
fra renseanlegg og septik fra 
husholdninger. Hit kjøres også 

mye avfall fra slakterier, det vil si 
innhold fra vom og tarmer på dyr, 
ikke innvollene fra dyrene.

Men utendørskompostering 
i fjellet er ingen rask operasjon, 
det tar to år fra komposteringen 
starter til ferdig produkt kan 
selges. Rankekompostering 
foregår ved at komposten 
legges i store, lange hauger 
– ranker. Metoden er slik: Flis 
fra returtrevirke og hageavfall 
legges i et lag på bakken i 
bunnen av haugene. Over flisa 
kjøres store mengder med 
kloakkslam. Det lukter ikke godt, 
men det kommer aldri klager på 
dårlig luft, fordi nærmeste nabo 
bor to kilometer fra anlegget. En 

VÅTORGANISK

Her ser vi maskinfører 
Magnus Nyutstumoen 
vende komposten som 
ligger i ranker på Torpet 
i Tolga i Hedmark. At 
det er varmt inni hauge-
ne er ikke vanskelig 
å se.

Driftssjef Ståle Vangskåsen viser fram ferdig, luktfri kompost, klar for salg.
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FIAS (Fjellregionen Inter-
kommunale Avfallsselskap AS)  
er eid av kommunene Holtålen, 
Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, 
Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal 
og Engerdal og behandler 
avfall fra disse kommunene. 
Hovedanlegget ligger på Eid i 
Tolga, komposteringsanlegget 
på Torpet i samme kommune 
nord i Hedmark. FIAS ble stiftet 
i 1996.

FAKTA: 

stor gravemaskin eller hjullaster 
blander flisa og kloakkslammet, 
flisa tilfører luft i slammet. 
Forråtningen starter og det 
utvikles store mengder varme. 
For å hygienisere slammet skal 
det være minimum 55 grader i 
noen uker i løpet av de to årene. 
Da fjernes uønskede bakterier og 
det skal hindre spredning av for 
eksempel ugress.

OMSTENDELIG
Haugene med kompost vendes 
mange ganger. Og når det 
er gått to år, er massen blitt 
ferdig kompostjord som ikke 
lukter vondt i det hele tatt. Den 
ferdige komposten omsettes på 
to måter. Det meste selges til 
landbruket som jordforbedring 
på nydyrkingsfelter, eller til 
næringskunder som trenger 
jord på forskjellige typer anlegg. 
Noe selges også til privatkunder, 
dette er kompost som er 
blandet med sand, slik at den 
blir porøs og fin og kan brukes 
på plener. Men komposten fra 

FIAS anlegget er i klasse 1, den 
nest beste klassen for kompost, 
og kan ikke brukes til å dyrke 
tomater og lignende i private 
husholdninger. Varedeklarasjon 
følger med til kjøperen.

INNTEKTENE
Kompostproduksjon og 
slambehandling drives etter 
selvkostprisnippet for de 
kommunene som har tildelt FIAS 
enerett. Øvrige fraksjoner er en 
del av næringsrenovasjonen.

Når FIAS selger 
kompost, tjener de både på 
næringskundene og de private, 
men ganske lite. Komposten 
selges for eksempel svært billig 
til landbruket, FIAS subsidierer 
til og med en del av transporten 
til landbrukskundene for å få 
produktet ut i markedet, i håp om 
at det vil øke etterspørselen. 

FIAS selger også til 
sine privatkunder på 
gjenvinningsstasjonene, prisen 
er 150 kroner for en kubikkmeter 
med kompostjord. Beløpet 
dekker ikke mer enn behandling 
av komposten med sand og 
litt av transportutgiftene ut til 
salgsstedene. 
– Prisene er lave fordi jord ikke 
er mangelvare i denne delen 
av landet, sier driftssjef Ståle 
Vangskåsen i FIAS, der han står 
mellom komposteringsrankene 
på Torpet i Tolga. 

FORNUFTIG
Han mener likevel det er 

fornuftig med en lokal 
behandling av slammet. – Det er 
bedre at vi gjenvinner avfallet i 
vår egen fjellregion enn at dette 
blir kjørt til mottak andre steder. 

Og et overordnet mål for FIAS 
er klimanøytral avfallshåndtering. 
– Det målet arbeider vi hardt 

for å nå ved blant annet å øke 
andelen materialgjenvinning, sier 
Vangskåsen. Og dette stedet er 
et godt eksempel på gjenvinning 
av avfall, når kloakk og trevirke 
blir til jord som kommer til 
nytte, både for private og for 
næringskunder.   

w w w . n o m i k o . n o

Fornøyde kunder og ansatte
som sammen skaper et bedre miljø

Kompetansesenter 
for miljø og avfall

Miljørådgivning
Prosjektledelse
Kurs og konferanser
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FARLIG AVFALL

I Norcems sementovner i Brevik 
brukes i dag 50-60 000 tonn 
brensel basert på farlig avfall. 
Det erstatter 30-35 000 tonn 
kull. Men Renor, som produse-
rer brenselet, kunne økt leve-
ransene dersom de hadde fått 
mer råstoff.

Av Astri Kløvstad

Markedssjef i Renor, Tom Berntsen, synes 
det er trist å se statistikkene som viser hvor 
mye farlig avfall som eksporteres. Selv om 
det er billigere å levere avfallet til anlegg i 
nabolandene, mener han det er en miljøge-
vinst i å la Renor behandle det. – Det sies 
at miljø vektlegges i anbudsprosesser, men 
hvor mye og basert på hva? spør han. Han 
innrømmer at Renor ikke har vært flinke nok 
til å kommunisere miljøfordelen ved å levere 
farlig avfall til dem.

ERSTATTER KULL
For Renors avdeling i Brevik lager brensel 
til sementproduksjonen ved nabobedriften 
Norcem, som for øvrig også er Renors eier. 
– Når du produserer et tonn sement, slipper 
du ut 700 kg CO2. Og i tillegg brukes kull som 
energibærer for produksjonen. Det er ikke 
akkurat bra, slår Berntsen fast. 

Han forteller at målsettingen til Norcem er 
å lage verdens første CO2-utslippsfrie sement 
innen 2030. – For å få til det, må man gjøre to 
ting: Man må kutte ut kullet som brensel, og 
man må se på hva som kan gjøres med den 
CO2-en som slipper ut av kalksteinen. Og nå 
er teknologien for å fange CO2 fra utslippet 
på plass. Det som gjenstår er å finne en 
løsning og gode avtaler for lagringen, sa han.

De bortimot 60 000 tonnene med brensel 
basert på farlig avfall som i dag brukes ved 
Norcem, bidrar til en reduksjon av CO2-utslip-
pene på 200 000 tonn i året. Men Berntsen 
mener at Renor kunne produsert opp til 
70 000 tonn, om de bare hadde fått en 
større del av det farlige avfallet  som er på 
det norske markedet. 

– Årsaken til at det er billigere å levere til 
Sverige, Danmark, Finland eller Tyskland, 
er at det der er forbrenningsanlegg som 
kan ta imot bulklaster som bare tippes i 
anlegget. Når brenselet derimot skal inn i en 

sement ovn må det bearbeides på forhånd, og 
det koster penger, sier han.

SYSTEM OG OVERSIKT VIKTIG
Det var på Avfall Norges seminar om farlig 
avfall i Langesund at Tom Berntsen holdt 
sin presentasjon om Renor, som i tillegg til 
anlegget i Brevik har mottak av ulike typer 
farlig avfall både på Aurskog og på Bjørke-
langen. En omvisning på anlegget i Brevik ga 
seminardeltakerne innblikk i hva som skjer 
med avfallet som kan ha vært sortert, dekla-
rert og sendt fra deres egen arbeidsplass.

– Alt avfall som leveres må bookes inn, slik 
at vi er sikre på at vi har kapasitet til å ta imot 
det når det kommer, fortalte key account 
manager Annette Misje Bjerkøen som ledet 
en av omvisningsgruppene. Ved ankomst 
blir bilen veid, deklareringsskjema levert og 
man får beskjed om hvor bilen skal losses. 
Flytende avfall som kommer med tankbil har 
eget tømmested hvor væsken blir tappet rett 
på tank. Bunkervare blir tømt med slamsuger 
eller tippet på egnet sted og stykkgods blir 
losset av i lageret hvor hvert kolli blir merket 
og plasseringen i lageret blir registrert inn i 

det interne systemet. – Vi må vite hvor det 
kommer fra, når det kom og hvor det står slik 
at vi vet hvor det er når det skal inn i produk-
sjonen, fortalte hun. Så blir bilen veid på nytt 
når den kjører ut av anlegget igjen.

– Når vi setter kolliene på lager, setter vi 
varene med de samme fysiske og kjemiske 
egenskapene sammen. Hver morgen når 
truckførerne kommer på jobb, får de en ny 
oppskrift. Det er oppskrift på dagens batcher. 
Så henter de det som skal brukes fra lageret, 
og skanner inn strekkoden slik at det blir 
registrert at det er tatt fra lager og sendt til 
produksjon. I oppskriften inngår noe med høy 
brennverdi og noe med lav, for det er viktig 
for de som kjører sementovnen at brenselet 
har så jevn kvalitet som mulig, forklarte hun.

NITROGENSATT BEHANDLING
Brenselet basert på det faste avfallet, 
emballerte kolli og bunkervare, leveres som 
brensel i fast form i kontainere som kjøres 
med bil de få meterne opp til Norcem. Da 
har det vært igjennom en kvern, forbi en 
magnet som har tatt ut metallet og gjennom 
en blender hvor det er blandet med flis for 

Trenger mer farlig avfall til 
brenselproduksjon

Markedssjef i Renor, Tom Berntsen, mener at forbrenning av farlig avfall som erstatning for kull ved produksjon 
av sement er Norges beste miljøprosjekt.
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“

å få den rette konsistensen. Flisa kommer 
både fra jomfruelig trevirke og returtre, 
hvorav en del er behandlet med maling eller 
impregneringsmidler som kreosot. Denne 
prosessen, hvor malingsspann, bilbatterier, 
oljefiltre og elektronikk kvernes sammen, 
innebærer risiko for eksplosjoner og branner, 
og i anlegget der dette foregår er det meste 
av oksygenet fortrengt av nitrogen. Først når 
den grå massen med konsistens som kram 
snø kommer ut av anlegget, eksponeres den 
for oksygen igjen. Og da skjer det i kontrol-
lerte former i en tilpasset silo. – Hvis det skjer 
noe, vil vi at det skjer der. Men så langt har vi 
bare opplevd brann ved et par anledninger, 
fortalte Bjerkøen. Metallet som skilles ut av 
magneten går via et eget vaskeanlegg, og 
leveres som returmetall. Om lag 1700 tonn 
metall går til gjenvinning fra Renor Brevik 
hvert år.

Det flytende avfallet som kommer med 
tankbil, blir først tappet på en mottakstank 

– Det sies at miljø vektlegges i anbuds
prosesser, men hvor mye og basert på hva?

Flytende farlig avfall samles og blandes på store tanker som rommer 100m3 hver. Foto: Renor ›

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  



FARLIG AVFALL

i tankfarmen på området. Så blir prøver av 
innholdet analysert i Renors eget laborato-
rium og deretter blir væsken tappet på den 
tanken som fra før har det innholdet som det 
passer best å blande det med, slik at også det 
flytende brenselet får de egenskapene som 
Norcem ønsker seg. Disse tankene rommer 
100 m3 hver. Når en tank er ferdig produsert 
blir den stengt og et sertifikat som dokumen-
terer innholdet oversendt til Norcem. Dersom 
sementfabrikkens folk aksepterer innholdet 
i tanken, åpnes den mot rørgatene som tar 
væsken til Norcems ovner.

MINERALENE FAST I SEMENTEN
Norcem produserer sju ulike typer sement og 
bruker det brenselet eller den blandingen av 
brensler som egner seg best til den enkelte 
produksjon. I tillegg til brensel fra Renor, 
brennes også annet avfallsbrensel – av det 
mindre farlige slaget, og fortsatt en del 
kull. Forbrenningen skjer ved temperaturer 
mellom 800 og 2000 grader. Det vil si at alt 
som er av organiske forbindelser i bren-
selet blir borte. – Det som er av uorganiske 
forbindelser bindes i klinkeren, det vi lager 
sementen av. Den ser ut som litt usym-
metriske lecakuler før man begynner å mølle 
det opp til det grå pulveret som vi kjenner 
som sement. Det blir derfor ikke noe aske i 
en sementovn, fortalte Tom Berntsen i sin 
presentasjon. Fra salen fikk han spørsmål om 
gjenvinning av byggavfall, som det nå oppfor-
dres til i større grad. Hvor lurt er dette hvis 
det finnes farlige stoffer som tungmetaller 
bundet i betongen? Til det svarte Berntsen 
at det er gjort mye forskning på utlekking av 
dette, både av uavhengige forskningsmiljøer 
og bransjen selv. – Forskningsmiljøer har gjort 
utlekkingstester i hundreårsperspektiv uten 
at man har kunnet registrere utlekking fra 
betongen. I dag blir revet betong ofte brukt 

i byggetomta istedenfor pukk når det skal 
bygges noe nytt der det er revet. Det hadde 
man ikke turt hvis det var et problem at det 
begynte å lekke ut farlige stoffer, sa han.

Men han la til at det kan være et problem 
der betongen er dekket med en eller annen 
form for maling, for en del malingsprodukter 
inneholder forbindelser som gjør betongen 
uegnet til gjenvinning. 

SIKKERHET I HØYSETET
I en bedrift som tar hånd om det som er for 
farlig til at vanlige gjenvinningsstasjoner 
kan håndtere det, har naturlig nok sikker-
heten høy oppmerksomhet. Annette Misje 
Bjerkøen omtalte anlegget til Renor i Brevik 
som en «plattform på land» fordi det er 
bygd opp med like mange sikkerhetsbarri-
erer som en oljeplattform. – Vi har vårt eget 
vannreservoar under bakken, og i tillegg har 
vi kommun ens, så her er det nok vann til å 
slukke hvis det skulle skje noe. Vi har egne 

røykdykkere og er tilknytta brannvesenet i 
Brevik, fortalte hun. Anlegget har naturlig nok 
også oppsamling og kontroll av alt avløps-
vann, inkludert overflatevann og et lukt-
fjerningsanlegg, som samler diffuse utslipp 
til luft fra lagringsområder og prosesshall. 
Behandling av flytende og fast avfall i bunker 
foregår også innendørs med avtrekk til lukt-
fjerningsanlegget. 

Denne måten å behandle det farlige 
avfallet på og bruke det som brensel ved 
sementproduksjonen til Norcem oppfyller i 
følge Tom Berntsen tre gjenvinningskoder, 
såkalte R-koder: Bruk som brensel (R1), 
metallgjenvinning (R4) og gjenvinning av 
uorganiske forbindelser (R5). Og han er ikke 
snauere enn at han kaller det Norges beste 
miljøprosjekt. Men det kunne altså vært 
enda bedre, dersom flere av renovasjonssel-
skap ene valgte å sende det farlige avfallet 
sitt dit istedenfor til utlandet.

Orden og oversikt er viktig og innebærer grundig merking av hvert enkelt kolli med farlig avfall. Foto: Renor

›

• Programvare som effektiviserer
 forvaltning av renovasjonstjenesten

KOMTEK RENOVASJON  

• Feltverktøy for tømme- og avviksregistring 

• Moderne innbyggerløsninger som sikrer
 god dialog og «Min side» funksjonalitet

- et totalkonsept 

Kom innom for en hyggelig prat og  
demonstrasjon av våre løsninger. 
Du finner oss på stand 121,122,123.

Besøk vår stand på Avfallskonferansen
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Miljødirektoratet har mottatt 
og sendt på høring søknad fra 
Sydvaranger AS i Kirkenes i 
Finnmark om tillatelse til uttak/
gjenvinning av magnetitt fra 
det gamle avgangsdeponiet i 
Langfjorden. 

Sydvaranger AS er et 
nystartet selskap, etablert av 
Tschudi-gruppen som i fjor vår 
kjøpte gruvevirksomheten fra 
konkursboet til Sydvaranger 
Gruve as. I påvente av at 
myndigheter og marked skal 
gjøre det mulig å gjenoppta 
regulær gruvevirksomhhet 
ønsker. Syd varanger AS å 
gjenvinne magnetittkonsentrat 
fra det gamle avgangsdeponiet i Langfjorden, 
kalt Slambanken. Massene ligger i et område 
av deponiet som tidvis oversvømmes av 
tidevannet.

Volumet av de deponert massene er 
beregnet til 34.000 m3, og tiltaksarealet 
er beregnet til 6.800 m2. Planen er å laste 
opp masser fra området, avvanne dem og 

deretter laste massene opp 
på transportbånd gjennom 
tunell til separasjonsverket. 
For å begrense spredning av 
finpartikler ut i Langfjorden, 
planlegger virksomheten å 
bygge en forlengelse av eksi-
sterende molo og dekke denne 
med en fiberduk.

Etter oppredning i separa-
sjonsverket vil avgangsmas-
sene deponeres i virksom-
hetens deponi i Bøkfjorden. 
Det ble ikke brukt kjemikalier 
under oppredning av malmen 
den gangen den ble deponert 
i Langfjorden, og den omsøkte 
virksomheten vil ifølge tiltaks-

haver gi svært liten negativ påvirkning på 
miljøet rundt tiltaksområdet. 

Kilde: Miljødirektoratet

Sydvaranger AS vil gjenvinne magnetitt 
fra gammelt gruvedeponi

Det er fra denne slambanken Sydvaranger AS ønsker å gjenvinne tidligere deponert magne-
titt. Mineralet består av jernoksid (Fe3O4) og består av 72% jern.

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen 
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg, 
har fl ere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås. 

Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS 

For mer informajon besøk www.dragernorge.no eller www.facebook.com/Drageralkolasalkotester

Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte 
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tennings system og dersom 
sjåførens utåndingspust inneholder høyere alkoholkonsentrasjon enn grensen for 
norsk lov, vil alkolåsen forhindre at motoren startes. En alkolås kan monteres på 
alle typer maskiner der det er strøm. 

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene i henhold til siste CENELEC-standard,

CENELEC EN50436-1 og -2:2014.

Politiet over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for alkohol. 
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Kurs og seminarer

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

karin.halvorsen@avfallnorge.no

29.august Farlig avfall. Grunnkurs modul 1 Asker NFFA post@nffa.no

30. august Farlig avfall. Grunnkurs modul 2 Bergen/Stavanger NFFA post@nffa.no

31. august Farlig avfall. Grunnkurs modul 3 Asker NFFA post@nffa.no

6-7. september Energiseminar
Scandic St. Olav plass, 
Oslo

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

27. september Kurs om farlig avfall – nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

28-29. september Seminar biologisk behandling
Clarion Hotel Admiral, 
Bergen

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

16-19. oktober Farlig avfall – videregående kurs
Quality Hotel Skjærgården, 
Langesund

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

18. oktober Seminar – det kommunale ansvaret Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

24. oktober Byggavfall og avfallsplaner - kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no

25-26. oktober
Miljøkartlegging av bygg og anlegg. 
Kurs – nivå1

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

8. november Kurs om byggavfall for avfallsmottak Oslo Nomiko guro@nomiko.no

8-9. november Høstmøtet Molde Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. november
Miljøkartlegging av bygg og anlegg. 
Kurs – nivå 2

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

15. november
Kurs asbestkartlegging og 
risikovurdering

Oslo Nomiko guro@nomiko.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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VI GJENVINNER FARLIG 
AVFALL - KONTAKT OSS 
FOR ET GODT TILBUD 

Fagbrev gir: 
økt kompetanse

økt jobbsikkerhet
økt lønn

Kurs til eksamen i 
Oslo høsten 2017

Påmelding og informasjon

mef.no

Vil du ta  
fagbrev i 

gjenvinningsfaget?
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SMÅNYTT

Ny norsk teknologi testes i havner
Fire havner i sør-Norge tester nå ut ny, norskutviklet teknologi for å 
samle opp søppel fra overflaten. – Det flyter alt for mye avfall i norske 
havner. Målet vårt er å samle opp mest mulig av denne søpla på en enkel 
måte, sier Trond Lindheim i Sandefjord-firmaet SpillTech. 

Selskapets kjerneområde er oljevern, nå er kunnskapen derfra brukt 
til å  lage en automatisk søppelinnsamler til bruk i havners «vrak-viker», 
områder der strøm, vind, flo og fjære får flytende søppel til å samle 
seg. Den nye søppelinnsamleren, som har fått navnet PortBin Fixed, er 
utviklet i løpet av det siste året, i samarbeid med Sandefjord havn og 
med støtte fra Innovasjon Norge.

– Innsamleren lager et sug i overflaten som gjør at den kan samle opp 
flytende avfall. Søpla samles i en beholder på 30 liter, som så tømmes 
manuelt når det trengs. Noe av det viktigste under utviklingsarbeidet 
har vært å sørge for at utstyret blir enkelt å håndtere, samtidig som det 
er robust nok til å tåle omgivelsene, sier Lindheim. Selv inne i en havn 
skaper sjøvann, vind og bølger ganske tøffe betingelser.

Søppelinnsamleren drives av landstrøm. Det foregår nå en test i 
havnene i Kristiansand, Bergen og Bærum, foruten Sandefjord, men 
kommersiell lansering skal være nært forestående.

Mer informasjon på: http://spilltech.no/portbin/index.html 

PortBin testes i Sandefjord havn.

Fortsetter i Follo Ren
Kommunestyret i Ski vedtok enstemmig å opprettholde medlemskapet 
i Follo Ren IKS. Det innebærer at kommunens avfallshåndtering gjøres 
av selskap som Follo Ren inngår avtale med. Nå er det ROAF (Romerike 
Avfallsforedling). Samtidig vedtok kommunestyret at selskapsavtalen 
reforhandles og at eierinnflytelsen skal reflektere kommunens innbyg-
gertall.

Østlandets Blad 19.05

Stenger massemottak 
av frykt for skred

Etter leirskredet i Sørum, der tre personer mistet livet, har nabokom-
munen Ullensaker sett nærmere på sine deponier i rasutsatte områder. 
De ble ikke beroliget. To av tre massemottak manglet nødvendig 
dokumentasjon om deponiet er fylt opp på riktig måte. Et av disse, 
som ligger i et område med mye kvikkleire, pålegges nå å stenge av 
Ullensaker kommune. – Dette synes jeg er tragisk av dem, sier Helge 
Øynebråten som driver Lystad Massemottak. Deponiet nord for Kløfta 
er en gammel ravinedal som til vanlig fylles opp med jord og stein.

Ullensaker kommune vil ikke ta noen sjanser. I nabokommunen 
Sørum gikk et stort kvikkleireskred utover et jorde i november. Det 
tok med seg og drepte tre litauiske arbeidere. Årsaken til skredet 
er ikke klarlagt, ei heller om et massedeponi i området kan ha hatt 
noen innvirkning, men skredet er årsaken til at Ullensaker nå ettergår 
 deponier i kommunen.       nrk.no 28.05

Norsk Gjenvinning har klaget
Norsk Gjenvinning har klaget på avgjørelsen om å gi renovasjonsopp-
draget til Masternes Gjenvinning, men Vadsø kommune har ikke tenkt 
å snu av den grunn. – Det er ingen tvil om at Masternes Gjenvinning var 
best. Klagen vil ikke bli tatt til følge, sier rådmann Jens Betsi.

I 2012 gikk Vadsø ut av Øfas og valgte et eget opplegg for renova-
sjonen. Norsk Gjenvinning fikk oppdraget. 1. juli går kontrakten ut. Den 
nye anbudsrunden førte til at tre selskap meldte seg. Foruten Norsk 
Gjenvinning og det Øfas-eide Masternes Gjenvinning var det Rask AS 
fra Lakselv.

Administrerende direktør Jørgen Pettersen i Norsk Gjenvinning Reno-
vasjon bekrefter at de har klaget på avgjørelsen, men vil ikke gi ytter-
ligere kommentar. Selskapet har ikke tatt stilling til om de går videre 
med saken om klagen avvises. De kan sende saken til Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA).

Rådmann Betsi mener at det ikke er grunnlag for noen klage.
– Norsk Gjenvinnings klage går ikke direkte på at de føler seg forbi-

gått, men er mer av formell art rundt et skjema, sier Betsi og henviser 
videre til daglig leder Nikolaj Christiansen i Finnut Consult.

ifinnmark.no 22.05

NORGE AS
Tlf. 61 16 16 50
www.gipsrecycling.no

64 |                            | nr 3 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Dette skjedde da en ulåst 
søppelcontainer ble plassert 
i villaområdet
– Eksperimentet bekrefter at folk gladelig gjør seg til snyltere når en 
slik sjanse oppstår. Søppelmoralen er ikke alltid helt på topp hos folk, og 
mange lar seg friste til å dumpe søppel på andres bekostning. Avfallssel-
skapet Ragn-Sells bestemte seg derfor for å gjøre et aldri så lite eksperi-
ment. De plasserte en ulåst avfallscontainer på gaten i et villaområde for 
å se hva som skjedde.

Ikke overraskende gikk det ikke mange dager før testcontaineren var 
fylt med usortert søppel og skrot. Det opplyser Bente Åsen Sørum, salgs- 
og markedsdirektør i avfallsaktøren Ragn-Sells, i en pressemelding. – De 
første par dagene fikk den stå i fred, men så begynte ting å skje. Noen 
kvittet seg med eget søppel på nattestid, andre benyttet de stille timene 
på formiddagen, sier Åsen Sørum. – Eksperimentet bekrefter at folk 
gladelig gjør seg til snyltere når en slik sjanse oppstår, mener hun.

DinSide 11.05

Roboter med kunstig intelligens 
skal fjerne batterier fra EE-avfall
Et kamera, en data-
maskin og en robot arm 
skal i framtiden kunne 
identifisere og fjerne 
elektronikk med 
batterier fra strømmen 
av elektronikkavfall fra 
gjenvinningsstedene. 

Dette er i hvert fall 
håpet til de som står 
bak et nytt prosjekt på 
Teknologisk Institut 
i Danmark. Systemet skal lette det manuelle arbeidet for gjenvin-
ningsbedriftene ved hjelp av kunstig intelligens, skriver instituttet i en 
pressemelding. Robotarmen som skal installeres over samlebåndet hos 
gjenvinningsbedriftene skal styres av en datamaskin med et deep lear-
ning-system. Systemet avgjør på grunnlag av en rekke lagrede bilder om 
gjenstandene på samlebåndet inneholder batterier eller ikke.

Det er svært viktig å fjerne batterier fra elektronikkavfallet, siden de 
inneholder miljøskadelige stoffer som bly, svovelsyre og kadmium. Derfor 
blir batteriene i dag sortert fra avfallsstrømmen manuelt. Men dette er en 
oppgave som er som skapt for roboter, mener Teknologisk Institut.

Teknisk Ukeblad 10.05

Skjerper avfallsrutiner
To ganger er arbeidsmiljøloven brutt etter at RenoNorden tok over 
ansvaret for henting av avfall i Bærum. Klagene på RenoNorden er på 
vei ned etter at selskapet overtok håndteringen av husholdningsavfall, 
plast og papir i Bærum 1. april. Tidvis har det vært hentekaos, for store 
avfallsbiler på små og smale veier og et selskap med svak økonomi. Nå 
viser det seg at RenoNorden har brutt arbeidsmiljølovens overtids-
bestemmelser for å få plukket med seg alt papiret. Det var under en 
orientering i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) bruddene 
kom frem. – Det er knyttet til overtid i forbindelse med papirinnsam-
lingen. RenoNorden har opplevd at det har vært større mengder med 
papir enn de har vært rigget for, og det har ført til den del ekstra arbeid. 
De skal ha skjerpet inn rutinene og vi fikk melding fra avfallsselskapet 
umiddelbart etter at de brøt arbeidsmiljøløven, sier kommunaldirektør 
Arthur Wøhni. Det var i uke 17 bruddene skjedde, dette er også meldt 
videre til Arbeidstilsynet. I snitt har kommunen fått inn i 63 klager hver 
dag på rundt 7.000 tømminger etter oppstarten i april. Forrige uke 
var antall klager nede i 22 på en av dagene. – Vi er virkelig glade for 
denne utviklingen og synes dette er meget bra, sier Jan Willy Mundal, 
kommunal sjef for tekniske tjenester. 

Budstikka 15.05

Over 500 klager - i uka
Etter at Oslo kommune overtok ansvaret for å hente søppel i februar, 
har kommunen i snitt mottatt 512 søppelklager ukentlig. – I valget 
mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å 
følge loven, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i 
Renovasjonsetaten til Aftenposten. – Vi er fortsatt i en fase hvor vi 
prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi 
skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke 
Fredriksen. 

Oslo kommune overtok avfallshåndteringen i hovedstaden et par 
dager før selskapet Veireno, som hadde hatt ansvaret i snaue fem 
måneder, slo seg konkurs i februar. Veireno startet avfallsinnhentingen 
3. oktober 2016, men ved årsskiftet var antallet klager fra frustrerte 
innbyggere oppe i 30.000. Oslo kommune overtok både Veirenos 
ansatte og søppelbilene. Bakke Fredriksen peker på at utgangspunktet 
ikke var det beste da kommunen overtok avfallsinnhentingen. – Vi 
er langt fra fornøyd med klagetallene og jobber hardt for å få dem 
ytterligere ned. Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme 
tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok. Vi var 
en usynlig tjeneste som brått syntes litt bedre i terrenget. sier Bakke 
Fredriksen. 

NTB 30.05

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

Scaleit er Norges største leverandør 
av vekter og veiesystemer til 

miljøsektoren 
 
 

Vi leverer komplette løsninger med: 
brovekter, kontainervekter 

programvare, betalingsterminaler, 
kamera, bommer m.m 

- og vi har vektbransjens beste  
support og service 
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Litt nedgang for metaller og bølgepapp, 
dårlig marked for plast 
Metaller og skrapjern har hatt en negativ prisutvikling siden mars, det samme er tilfelle for 
bølgepapp. Den lave oljeprisen har gjort markedet for gjenvunnet plast svært vanskelig. 

PAPIR OG PAPP 
Returpapirprisen i Europa har 
generelt vært stigende i 2017, 
men bølgepapp har nå hatt en 
prisreduksjon på rundt 15 % 
siden mars. I Tyskland er prisen 
på bølgepapp nå i overkant av 80 
Euro per tonn. Blandet papir har 
en gjennomsnittspris på rundt 
120 Euro pr tonn. 

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 har hatt en negativ 
utvikling siste måneder og 
per 26.mai er prisene per tonn 
(omregnet til NOK) : 
− aluminium NOK 16 367,  
 uendret  fra 24.mars
− kobber   NOK 47 614,  
 ned 3 % fra 24.mars 
− bly NOK 17 534,  
 ned 12 % fra 24.mars 
− sink NOK 22 014,  
 ned  8 % fra 24.mars 

Skrapjernprisen har stabilisert 
seg noe på et relativt høyt nivå, 
men har en liten nedgang fra 27. 
mars og ligger på NOK 1220 per 
28.mai.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge Grønt Punkt Norge 
kildesorterer husholdningen bare 
30 000 tonn plastemballasje 
av totalt 100 000 tonn. 
Miljødirektoratet foreslår å 
lovfeste sortering og gjenvinning 
av plastavfall. EU krever 50 
prosent materialgjenvinning 
av husholdningsavfall og 
liknende avfall fra næringslivet 
innen 2020, målet er da å 
materialgjenvinne 49 000 tonn 
plast. Dagens markedet for 
returplast er svært dårlig pga. 
lav oljepris, og panteflasker av 
plast går nå til forbrenning da 
det ikke er noen etterspørsel fra 
gjenvinningsbedrifter.

TEKSTILER 
I følge en ny rapport fra Nordisk 
ministerråd i 2016 blir over 
100 000 tonn brukte tekstiler 
samlet inn hvert år i Norden og 
går til gjenbruk og resirkulering. 
Gjenbruk og resirkulering av 
de eksporterte tekstiler gir en 
årlig netto besparelse på rundt 
190 000 tonn CO2 ekvivalenter 
av klimagasser og 70 millioner 
kubikkmeter vannforbruk ved 
motregning av produksjon av 
nye tekstiler / materialer. Stadig 
flere klesprodusenter satser 
økologisk og nå resirkulering 
av bomull. bl.a Mud Jeans, som 
satser på økologisk bomull, retur 
og gjenvinning av sine produkter 
til nye varer.

  
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 i 
2015 en «markedsundersøkelse» 
blant produsenter av jord- og 
kompostprodukter. Her framgår 
det at etterspørselen er økende, 
men at prisene er relativt lave. 
Kompost selges for i snitt 100 
kroner pr tonn, med variasjon 
fra mindre enn null opp til 
300 kroner pr tonn. Kompost i 
småemballasje kan oppnå høyere 
priser. 
Våt biorest fra biogassanlegg 
har gjennomgående negativ 
verdi, i snitt minus 11 kroner pr 
tonn med variasjon fra null til 
minus 67 kroner. Tørr biorest har 
positiv verdi, her ligger prisen 
mellom 0 og 20 kroner pr tonn. 
Det understrekes at tallene for 
biorest er basert på et ganske lite 
datagrunnlag. 

TREVIRKE 
Lagrene av returtrevirke har 
minket gjennom vinteren, men 
dette har hatt beskjeden effekt 
på prisene. 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.

GLASS OG            
       METALLEMBALLASJE
Flere kommuner har 
innført henteordning hos 
husholdningene av glass-, 
metallemballasje. 
Dette øker innsamlingsvolumet 
og forbedrer kvaliteten på 
fraksjonene. Miljøavgiften på 
glass og metall er fra 1.jan. 
2017 økt og er nå kr. 5,70 
per enhet. Satsen reduseres 
prosentvis med returandelen.
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• 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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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden
Ny app gir renere glass- 
og metallfraksjoner hos Vesar

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

Eksempel på glass- og metallemballasjedunk hos Vesar som ikke ble 
hentet på grunn av feilsortering, noe plastposene er årsaken til. 

Avfallsselskapet Vesar har hatt henteordning for glass- 
og metallemballasje siden 2009. Og selv om de fleste 
abonnentene er flinke lar det seg ikke nekte at det har 
vært feilsorteringer disse årene, blant annet har det 
vært glass- og metallemballasje samlet i bæreposer og 
innblanding av andre ting enn glass- og metallemballasje 
i denne dunken.

 – Vi har som de fleste andre hatt et lappesystem for 
å gi tilbakemelding til abonnentene når vi ser at det ikke 
er sortert slik det skal.  Men i samarbeid med Norkart 
har vi nå fått utarbeidet en mer effektiv og moderne 
løsning i form av en app, som benyttes av renovatørene. 
Den fungerer slik at renovatøren kan sende meldinger 
direkte til vårt kunde- og abonnementssystem, slik at 
kundeservice til enhver tid har nødvendige opplysninger 
knyttet til de enkelte eiendommene. Dersom renovatøren 
oppdager at det er annet avfall enn det som skal sorteres 
i beholderen så tas det et bilde som sendes rett inn i 
kundesystemet. Kundeservice kan da følge opp kunden, 
ved f.eks. å sende en SMS dersom beholderen ikke er tømt 
og hva som er årsaken til det, forteller Heidi Haugland 
Jensen ved Drift og Kundeservice hos Vesar.

Hun sier at tilbakemeldingene stort sett er positive, og 
at de nå ser at tiltakene har en god effekt. – De aller fleste 
har en positiv vilje til å kildesortere riktig og er interessert 
i å få vite hva de kan gjøre bedre. Det er viktig for oss at 
alle vet hva og hvorfor det er viktig å kildesortere riktig. 
Vi tilbyr også løsninger for kunder som har opplevd at 
beholderen ikke har blitt tømt, blir det ryddet og sortert 
riktig kommer vi ut igjen og henter avfallet utenom vanlig 
hentedag uten ekstra kostnad for kunden. 

Vesars erfaring er at de fleste renovatørene følger opp 
dette systemet på en god måte, men ser selvfølgelig at 
noen er mer aktive enn andre. I perioden fra 1. mars til  
10. april ble det registrert 539 tilfeller der dunken for 
glass- og metallemballasje ikke ble tømt på grunn av 
avvik. Vi har konsentrert oss om den avfallstypen i første 
omgang, sier Haugland Jensen. 

I Syklus er man naturligvis godt fornøyd med 
nyvinningen hos Vesar. – Vi ser en vesentlig forbedring 
av leveransene fra Vesars område. Det er veldig 

positivt at man tar i bruk en ny og effektiv metode for 
kommunikasjon med abonnentene og gir vel dokumentert 
veiledning. Det er også positivt at man ikke «straffer» 
abonnentene, men henter beholderne når avviket er 
rettet opp, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og 
gjenvinning hos Syklus. Som også ønsker alle velkommen 
til Syklus sin stand på Avfallskonferansen i Kristiansand.


