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Papirsekkens ulike formater
og kvaliteter har mange
bruksområder:

Papirsekker er en 
moderne og fleksibel 
emballasje for avfall.
Den er robust, miljøvennlig
og en hygenisk engangs-
løsning for mange ulike
avfallsfraksjoner.
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Så godt som uten 
betydning
Når dette leses er stortingsvalget enten i ferd med å gjennomføres eller 
stemmene er nylig talt opp. Og det må dessverre konstateres at utfallet ikke 
spiller særlig stor rolle for den bransjen som dekkes av dette bladet. Ikke at 
det er noe å trakte etter at rammebetingelsene snus på hodet ved skifte 
av politisk lederskap. Men det er heller ikke gunstig at skiftende regjeringer 
demonstrerer et fullstendig fravær av interesse for avfallshåndtering og 
gjenvinning. 

Den rødgrønne regjeringen la i august 2013 fram sin avfallsstrategi (som 
den da varslede stortingsmeldingen hadde kokt ned til) en måned før forrige 
stortingsvalg. Den inneholdt ikke mye nytt, men noen få konkrete forslag 
som for øvrig stort sett ikke er gjennomført. Og Høyres Nikolai Astrup var ikke 
nådig i sin dom: – Strategien mangler visjoner og ingen viktige eller vanskelige 
spørsmål er berørt, sa han til Kretsløpet.  

Så fikk vi altså regjeringsskifte og under 
budsjettforhandlingene før jul i 2015 ba 
stortingsflertallet regjeringen legge fram 
en stortingsmelding om avfallspolitikk 
og den sirkulære økonomien. Og det 
gjorde altså klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen den 21. juni, på Stortingets siste 
arbeidsdag før valget. 

Dersom dokumentet som da ble framlagt hadde hatt hatt samme 
tittel som hovedkapittelet, nemlig «Strategi mot marin plastforsøpling og 
spredning av mikroplast» ville det vært et bra produkt. Men å kalle de 65 
sidene som ble presentert en stortingsmelding med tittelen Avfall som 
ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi grenser til en fornærmelse. Her 
var det åpenbart at hensikten var å kvittere ut Stortingets bestilling uten 
unødig ressursbruk.

Men det er vel ingen grunn til å la seg overraske. Med et klart unntak for 
marin forsøpling og et mulig unntak for matsvinn bekreftes det gang på 
gang at våre folkevalgte egentlig ikke er interessert i avfallshåndtering og 
gjenvinning. Daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sa følgende 
ved framleggelsen av sin strategi 2013: Avfallspolitikken fungerer i  
hovedsak godt. Jeg opplever heller ikke at det er noen stor politisk uenighet 
om det vi foreslår.

Han hadde helt rett og slik er det fortsatt. Men det er i hvert fall en klar 
beskjed om at den norske avfallspolitikken utformes i Brüssel og at aktørene 
i bransjen selv må tilpasse seg den. Og muligens er det like bra, men da er 
det kanskje på sin plass at politikerne demper sin svulstige språkbruk om 
viktigheten av å komme over til en sirkulær økonomi.
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Forsiden: 
Denne plukkeroboten kan «programmere seg selv» ved å observere 
avfallet og den kan plukke ut opptil 4000 objekter i timen. Hos 
selskapet Carl F i Skåne brukes den til å redusere mengden restavfall 
til forbrenning. Foto: ZenRobotics.

…det var åpenbart 
hensikten å kvittere 
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bestilling uten 
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Hovedpunktene i den varslede 
forskriften om emballasjeavfall 
trådte i kraft allerede 
1. september. Fra nå av må 
alle produsenter som tilfører 
markedet minst 1000 kg av en 
emballasjetype per år, være 
medlem i et returselskap.

Av Astri Kløvstad

Miljødirektoratet leverte sitt endelige forslag 
til et nytt kapittel om emballasjeavfall i 
avfallsforskriften i mai, etter en høringsrunde. 
Nå har Klima- og miljødepartementet fastsatt 
endelig forskrift, som med unntak av tre 
paragrafer har virkning fra 1. september.

I den delen av forskriften som trådte i 
kraft nå settes det altså krav om at alle 
produsenter som tilfører markedet minst 
1000 kg av en emballasjetype per år, 
må være medlem i et returselskap. Og 
returselskapene som ønsker å delta skal 
kunne dokumentere at de tar forholdsmessig 
ansvar for alle emballasjetyper som 
medlemmene setter på markedet – og gjør 
dette over hele landet. 

Paragrafene som man får litt lenger tid på 
å oppfylle stiller krav til godkjent innsamling 
og behandling av brukt emballasje, og 
de pålegger alle vareprodusenter og 
importører å ta ansvar for emballasjen de 
setter på det norske markedet gjennom et 
myndighetsgodkjent system. Dette vil gjelde 
fra 1. januar 2018.

IKKE KRAV OM EIERSKAP I 
RETURSELSKAP
Den fastsatte forskriften avviker ikke mye 
fra forslaget som direktoratet presenterte. 

Men et moment som har blitt fjernet er 
kravet om at produsenter av emballasje 
eller organisasjoner som representerer slike 
virksomheter skal være deleier i og sitte i 
styrende organer i returselskapet. I følge 
Norsirk som har kommentert dette på sin 
nettside, er dette endret etter innspill derfra.

– Å legge begrensinger på eierskap hører 
ikke hjemme i en norsk forskriftstekst 
fra 2017, sier direktør Stig Ervik der, og 
legger til at Konkurransetilsynet har vært 
klare i sine anbefalinger. – Konkurranse er 
viktig i avfallsbransjen, og det ville vært 
bakstreversk å legge begrensninger inn en 
forskriftstekst, påpeker Ervik. 

ETTERLYSER KLARERE REGLER
Grønt Punkt gir på sin nettside uttrykk for 
tilfredshet med at forskriften nå er på plass. 

– Vi imøteser en kontinuerlig og fast 
oppfølging fra miljømyndighetene. Erfaringer 
fra andre land i Europa med konkurrerende 
retursystemer har vist at underrapportering 
og løselig tolkning av diffuse krav ikke gagner 
miljøet, men undergraver et bredt ansvar, 
heter det der. 

Samtidig ser organisasjonen for seg 
enkelte utfordringer som må klargjøres og 
løses:

• Forskriften forutsetter at 
Toll- og avgiftsdirektoratet har 
godt beregningsgrunnlag for 
emballasjemengder. Vi imøteser 
klarere beregningsregler både for 
import og nasjonal produksjon slik at 
underrapportering ikke blir et smutthull.

• Godkjenningskravene mht. nasjonal 
dekning og innsamlingsandeler er fortsatt 
vage og vi forventer at disse skal defineres 
bedre.

• Kravet om en landsdekkende 
informasjonskampanje er fortsatt meget 
upresist og kan av returselskapene tolkes 
som alt eller nær ingenting. 

– GJØR GRØNT PUNKT-MERKET 
OVERFLØDIG
Norsirks Stig Ervik mener på sin side at tiden 
nå er ute for emballasjemerket Grønt Punkt. 
– Med en forskrift på plass, som krever at 
alle tar sitt miljøansvar for emballasjen, har 
også emballasjemerket Grønt Punkt utspilt 
sin rolle. Det er jo ikke et miljømerke, men et 
betalingsmerke som bare sier at det er betalt 
for at emballasjen skal håndteres riktig. Det 
er utdatert når vi får et produsentansvar i 
Avfallsforskriften, sier han. 

Nå er det forbudt å være «gratispassasjer»

Det var ventet at 
den nye emballasje-
forskriften skulle tre 
i kraft fra årsskiftet, 
men den gjelder alt-
så fra 1. september.
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Robot mot restavfall
Avfallselskapet Carl F i Malmø 
tar imot og sorterer rundt 
40 000 tonn BA-avfall og 
industriavfall årlig. Tidligere 
endte 40% av dette opp som 
brennbart restavfall, etter at 
de installerte Sveriges første 
avfallssorteringsrobot er denne 
andelen redusert til 10%. 

Av Johs. Bjørndal

Carl F er en middels stor avfallsbedrift i 
Skåne, som ved hjelp av 4500 containere 
og 45 egne biler tar hånd om rundt 90 000 
tonn avfall årlig. Av dette er 50 000 tonn 
kildesorterte fraksjoner, hovedsakelig 
metall, papp og plast, mens 40 000 tonn 
altså er blandet avfall, hovedsakelig fra 
byggebransjen. – Vi behandlet dette som 
alle andre, plukket ut det grøvste med 
gravemaskin, kvernet og siktet avfallet 
og tok ut metall med magnet. Men vi så 
at det fortsatt var mye gjenvinnbart i 
denne fraksjonen. Dessuten inneholdt 
den ganske mye inert materiale – stein og 
grus – som gjorde at brenselsfraksjonen 
fikk en temmelig høy askeprosent, forteller 
markedssjef Fredrik Nordh hos Carl F. Han 
forteller at konkurransen i avfallsbransjen i 
Malmö er hard. – Selv i en god periode som 
nå er det umulig å høyne prisene, de har 
stått stille siden 2010. Altså må vi prøve 
å forbedre lønnsomheten ved å få mer ut 
av avfallet – og begrense kostnadene ved 
viderebehandling, sier han for å forklare den 
foreløpig ganske unike investeringen.

PROGRAMMERER SEG SELV
Carl-Robot, som nyanskaffelsen omtales 
internt, er levert av det finske selskapet 
ZenRobotics og tar automatisert 
avfallsbehandling til et nytt nivå. En ting er 
at de to armene kan identifisere og plukke 
ut inntil 4000 enheter i timen. Det virkelig 
revolusjonerende er at den er utstyrt med 
såkalt Artificial Intelligence og i stand til 
å programmere seg selv. – Den observerer 
avfallet og lager sin egen algoritme, dere 
bør se filmen Matrix for å skjønne dette, 
sa Rainer Rehn fra ZenRobotics da han 
presenterte konseptet på Avfallskonferansen 
i Kristiansand i juni. 

– Vel, den gjør heldigvis ikke noe helt annet 
enn det vi vil ha den til, nyanserer Nordh. Og 
hos Carl F har de foreløpig lært roboten å 
plukke trevirke, metall og faktisk stein ut av 

restavfallsstrømmen. – Det handler jo ikke 
bare om å få ut fraksjoner med verdi, men like 
mye å begrense den negative verdien, sier 
Nordh, Han forteller at de må betale rundt 
500 kroner pr tonn for å levere sitt brennbare 
restavfall til Sysav – det interkommunale 
avfallsselskapet i Skåne som har to store 
forbrenningsanlegg. – Det handler først og 
fremst om å få ut det tyngste fra denne 
fraksjonen og etter et halvt års drift ligger 

vi an til å begrense mengden brennbart 
restavfall med 12 000 tonn årlig, forteller 
Nordh. Hvilket skulle tilsi en innsparing på 
seks millioner kroner, ikke ubetydelig for et 
selskap med en total omsetning på rundt 
125 mill.

TREVIRKET MATERIALGJENVINNES
Av de 12 000 tonnene som plukkes ut 
av robotene er rundt halvparten trevirke, 
metaller utgjør rundt 2 000 tonn mens 
resten er inert materiale. Nordh forteller at 
deres forsiktige kalkyle ikke forutsetter noen 
inntekter fra disse fraksjonene. – Trevirket er 
jo omtrent null verdt, metallene har en positiv 
verdi, mens den inerte steinfraksjonen må 
knuses om den skal brukes til noe fornuftig. 
Men renheten er upåklagelig, trevirket 
eksporteres faktisk til Polen der IKEA lager 
sponplater av det. De betaler ikke mer enn et 
svensk fjernvarmeverk, men det sier jo noe 
om kvaliteten, sier Nordh.

Han forteller også at robotene i starten 
også plukket ut plast, men at dette ga en 
blandet plastfraksjon som ingen ville ha, og 
at de nå lar plasten gå gjennom anlegget 
som brennbart restavfall. – Vi vil i stedet lære 
roboten å sortere ut PP og HDPE, det vil si 
flasker og kanner, som har bedre avsetning, 
sier han. 

En tradisjonelt stor gjenvinningsfraksjon 
som papp og papir er derimot ikke så 
enkel å få ut ved hjelp av roboten. – En 
plukkerobot har jo den begrensning at 

Robotarmen snapper et trestykke ut av restavfallsstrømmen. Men inntil 4000 plukkede objekter pr time og 
mulighet for å jobbe døgnkontinuerlig er det relativt vanskelig for manuell arbeidskraft å konkurrere.

Markedssjef Fredrik Nordh (t.v.) og driftssjef Håkan 
Månsson med robotarmen som kan håndtere objekter 
på opptil 30 kg.  

6 |                            | nr 4 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Vi Gratulerer            med Terminator 
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TERMINATOR Universalkvern 
Markedslederen som effektivt kverner de mest 
krevende og vanskeligste avfallsfraksjonene 
 
Kverner returtrevirke effektivt med lavt innhold 
av finstoff i sluttfraksjonen 

 

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

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 
Nye Multistar One Stjernesikt 

 

Ny, effektiv og enkel produksjonslinje 
som er spesielt godt egnet for returtre 
og annet treavfall. 
Krokløftmontert stjernesikt  
som i kombinasjon med grovkvern 
effektivt produserer ønsket fliskvalitet. 
Kun overstørrelsen av flis returneres 
automatisk tilbake til kverna for 
ytterligere neddeling 

 

den må ha tredimensjonale enheter for 
å kunne identifisere og gripe dem. Papir 
eller andre ting som ligger helt flatt på 
båndet får den ikke tak i, derfor sorteres 
alt som skal til roboten i en vibrasjonssikt 
først. Her blir de flate objektene sortert ut. 
Neste steg for oss blir å bygge på med en 
separat sorteringslinje for todimensjonalt 

materiale, der finnes det mye som er 
gjenvinnbart. Men om det blir en robotløsning 
her har vi ikke bestemt, sier Nordh.

JOBBER 18 TIMER I DØGNET
Totalinvesteringen for Carl F har vært på 18 
millioner SEK, da er forbehandlingsenhetene 
inkludert. ZenRobotics har nemlig levert 

et komplett anlegg, som også blant annet 
omfatter en såkalt kasett utstyrt med 
walking floor. – Denne fylles opp med 
forbehandlet avfall før ettermiddagsskiftet 
går kl 18. Da har roboten nok å jobbe med til 
rundt midnatt, etter det står den stille til det 
kommer folk på jobb igjen, forklarer Nordh. 
Her supplerer driftssjef Håkan Månsson med 

Alt avfall som skal til roboten går først gjennom en vibrasjonssikt, for å skille 
det tredimensjonale og dermed plukkbare avfallet fra de flate objektene.

Avfallet som skal sorteres mates først inn i en kasett utstyrt med walking floor. 
Deretter går det på bånd inn til robotene inne i det blå teltet.

›
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

at de skrur hastigheten noe ned om natta, 
siden det uansett ikke er nok avfall til om 
morgenen. Det betyr at roboten da rekker 
å plukke ut så godt som alle objekter av de 
aktuelle fraksjonene. På dagtid kjøres noe 
raskere, da prioriteres de mest lønnsomme 
objektene – altså utplukking av metall – før de 
øvrige fraksjonene. De to legger ikke skjul på 
at de gjerne kunne hatt mer ”mat” til roboten, 
Månsson anslår kapasitetsutnyttelsen til 
mellom 70 og 80 prosent. På spørsmål av 
hva som kan skape trøbbel i anlegget nevner 
han tau og snorer – trolig gjenkjennelig 
for gjenvinningsaktører uten robotisert 
sortering.

KREVER VOLUM
Så er spørsmålet selvsagt hvor mye avfall 
som skal til for å forsvare en slik investering. 
– Jeg tror ikke vi får se så voldsomt mange 
slike enheter i Sverige, man må i hvert fall 
ha 30 000 tonn egnet avfall på ett sted, 
sier Nordh. Hvilke fraksjoner egner seg så 
for robotsortering? Anleggene som hittil er i 
drift, i Finland, Nederland, Japan, Singapore og 
Kina, har blitt satt inn i sortering av BA-avfall 
eller industriavfall. Men Rainer Rehn opplyste 

på Avfallskonferansen at det pågår tester på 
husholdningsavfall i poser både i England og 
Tyskland. Men det sier seg selv at avfall som 
skal plukkes og løftes av en metallklype må 
være noenlunde fast i fisken. 

KONKURRANSEFORTRINN
Markedssjefen Fredrik Nordh mener 
avfallsroboten kan gi konkurransefordeler 
som hittil ikke er utnyttet. – Vi har nå 
mulighet til å materialgjenvinne mer enn 
noen andre – og gi kundene helt presise 
tilbakemeldinger på hva akkurat deres avfall 
inneholdt og hvor mye som ble gjenvunnet. 
Dette har vi foreløpig ikke markedsført, 
kanskje er vi litt engstelige for at kundene vil 
ha sin del av kaka dersom de ser at vi  
klarer å begrense kostnadene, sier Nordh.  
At kundene vil betale ekstra for en 
miljømessig bedre avfallshåndtering har han 
liten tro på. – Vi kommer kanskje dit en gang. 
Vi har nok kunder som synes det er fint å 
markedsføre sin miljøprofil, men foreløpig 
handler det mest om pris. Og en ny løsning 
kan være så miljøvennlig den vil, om den ikke 
samtidig er lønnsom vil den raskt forsvinne 
igjen, mener han. 

             
FORTSATT MULIGHETER
Anlegget i Malmö fungerer som et 
utstillingsvindu for ZenRobotics og 
servicenivået er deretter. – Oppfølgingen 
har vært veldig tett og vi har nesten ikke 
hatt nedetid på anlegget, sier Nordh.  Han 
understreker at verken roboten eller de 
som bruker den er utlært. – Vi har fått det 
til å fungere, men det finnes mange flere 
muligheter. Vi har to plukkeenheter som kan 
sortere fire fraksjoner hver og kan lett øke til 
åtte fraksjoner, det kan for eksempel være 
aktuelt å ta ut rustfritt stål som en egen 
fraksjon, sier han. Og det er ikke vanskelig å 
lære roboten noe nytt, da sender man 100 
objekter av den ønskede fraksjonen gjennom 
systemet. 

Carl Fredrik Jönsson er fjerde generasjon 
i familiebedriften Carl F, som startet med 
hestetransport av koks for 129 år siden. I dag 
omsetter bedriften for drøyt 125 millioner 
SEK og har 65 ansatte, de fleste sjåfører.  

– Vi konkurrerer med riksdekkende konsern 
som omsetter for milliarder og må hele tiden 
tenke nytt, sier han.

Roboten sorterer ut en trefraksjon som er så rein at IKEA produserer sponplater av den i Polen. Til høyre utsortert 
inert materiale, restavfallet som leveres til Carl F inneholder en forbløffende stor mengde stein. 

Den utsorterte metallfraksjonen er en salgsvare 
som det ikke er noen grunn til å sende inn i Sysavs 
forbrenningsanlegg.

Carl F oppgir å være det eneste avfallsselskapet i Sverige som 
er selvforsynt med strøm. Det sørger denne vindmølla for.

Carl F har sørget for at selskapets 45 biler og 4500 kontainere er lette å kjenne igjen 
på veiene i Skåne.
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I FLERE TUSEN PROSEKTER HAR VI SATT VÅR KUNNSKAP 
I SYSTEM. VÅRE LØSNINGER OG ERFARINGER VIL VI 
DELE MED DEG.

VELKOMMEN 
TIL VÅR STAND
NYHET!
Miljøskap for farlig avfall – kvalitetsskap fra 
ILAB. På Farlig Avfallskonferansen går det 
i rødt – men selvfølgelig står du fritt til å 
velge farge!

• 3 størrelser: 1,6 – 2,2 – 3 meter

• Oppsamlingskar (kapasitet fra 250-750 liter)

• Flyttbart – utsparing i bunn for jekketralle

• Skråtak for avrenning

• Låsbare dører

• Materiale: Stål: S235

• Leveres med hylleinnredning

SPØR OM TILBUD PÅ FULL BIL!
Nytt lager på 8000 m – alt på et sted – one stop shop
Vi er din lager og logistikkleverandør!

eviropac.no

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



AVFALLSPOLITIKK

Det er synd å si at avfallsspørsmål og 
diskusjoner om stortingsmeldingen har 
dominert høstens valgkamp. Men den ble 
da diskutert under et arrangement i regi av 
Avfall Norge på Arendalsuka. Her ga Avfall 
Norge-direktør Nancy Strand på nytt uttrykk 
for en viss skuffelse: – Vi hadde et ønske om 
en melding som skulle være mer konkret, 
eksempelvis med krav til andel resirkulerte 
råvarer i ny produksjon, sa hun. 

UTSORTERING AV MATAVFALL 
OG PLAST
– Vi har under 40% materialgjenvinning 
mens det vedtatte EU-kravet for 2020 er 
50%. Flere tiltak trengs for å komme dit og 
vi vil vurdere et krav om at alle kommuner 
skal ha utsortering av plast og matavfall, 
vi har bedt Miljødirektoratet utrede dette. 
Vi vil også vurdere et nasjonalt mål for 
materialgjenvinning, sa Vidar Helgesen, 
både da meldingen ble presentert og på 
Arendalsuka. Han tok også opp hvilket stort 
miljøproblem matsvinn er: 

– Om matsvinn var et land ville det hatt 
verdens tredje største utslipp av klimagasser, 
etter USA og Kina. Men her har matbransjen 
i Norge allerede presentert en avtale om 
halvering av matsvinnet, sa Helgesen.

Liten oppmerksomhet rundt  avfallsmeldingen
På det avgående Stortingets siste arbeidsdag før valget la klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen fram stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. 
Det var et  overkommelig dokument på 66 sider.

Av Johs. Bjørndal

Vidar Helgesen poserer villig med meldingen, der 
forsiden prydes av et hode laget av avfall.        

Slik kommenterte Vidar Helgesen 
at flere aktører ga uttrykk for 
skuffelse over ambisjonsnivået i 
Stortingsmeldingen allerede da den ble 
lagt frem 21. juni.

– Vi har kvittert ut Stortingets ønske om 
en avfallsmelding og breddet denne ut 
til også å omhandle sirkulær økonomi. 
Det er klart mange spørsmål kunne 
vært behandlet grundigere, men vi må 
komme tilbake når EU har fastsatt sine 
mål.

– Denne meldingen kommer på 
Stortingets siste arbeidsdag denne 
sesjonen og vil dermed ikke bli 
behandlet før etter valget. Er dette 
temaet så lite kontroversielt at det ikke 
spiller noen rolle hvilke politikere som 
behandler det?

– Jeg har tro på at et nytt storting 
vil behandle meldingen seriøst 
uansett hvordan det blir sammensatt. 
Meldingen kommer på oppdrag fra det 
sittende Stortinget, men en del ting 
må altså konkretiseres nærmere når 
EU har fullført behandlingen av sin 
sirkulærpakke.

  – VI HAR LEVERT 

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 

 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 

Velkommen til demodager 19 - 21 Oktober hos  

Fredheim Maskin AS i Spydeberg 
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Liten oppmerksomhet rundt  avfallsmeldingen
KRAFTTAK MOT PLAST I HAVET
Mest konkret er meldingen altså når det 
gjelder tiltak mot plastforsøpling av havet. 
Helgesen understreket at engasjementet 
for dette hadde vært sterkt også før den 
såkalte plasthvalen måtte avlives. – Vi vil ta 
initiativ i FN's miljøforum og være pådriver i 
dette arbeidet, sa han og listet også opp ulike 
nasjonale tiltak:
•  Produsentansvar for fiskerier og 

oppdrettsnæring.
•  Gratis levering av avfall i havner.
•  Styrket tilskuddsordning for opprydning og 

forebygging.
•  Dialog om bransjedrevet løsning for 

plastposer som ivaretar EU-direktivets krav.
Helgesen varslet også økt offentlig innsats 
i opprydningsarbeidet, med involvering av 
Kystverket og Havforskningsinstituttet, økt 
regionalt samarbeid med Fylkesmannen som 
koordinator og en mer permanent kommunal 
tilskuddsordning. Det ble også varslet 
etablering av nytt miljøsenter i Lofoten som 
skal styrke den nasjonale kompetansen på 
området.

MER VASKING AV VEIENE
Helgesen tok også spesielt opp spredning 
av mikroplast, som meldingen mener utgjør 
en forholdsvis stor del av Norges bidrag 
til plastforsøplingen av havet. Også her 
inneholder meldingen en opplisting av 
konkrete tiltak: 
–  økt veivasking og renseløsninger for 

mikroplast i overvann fra veier
–  tiltak for å redusere spredning av 

gummigranulat fra kunstgressbaner
–  tiltak for å redusere forurensning fra 

småbåthavner

– PÅ TIDE Å GJENNOMFØRE
– Vi er enige i at resirkulerbare 
avfallsfraksjoner bør sorteres ut til 
materialgjenvinning, men nå er det på 
tide å gjennomføre dette tiltaket i stedet 
for å sette i gang nye utredninger, sier 
Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk 
Industri.

Han er også overrasket over at 
stortingsmeldingen ikke omtaler 
fjorårets rapport fra de nordiske 
konkurransemyndighetene, som pekte 
på behovet for økt konkurranse i 

avfallsbransjen: – Oppsummert inneholder 
stortingsmeldingen forslag som er 
gode og som vil kunne bidra til økt 
ressursutnyttelse av avfall. Samtidig 
er jeg skuffet over departementets 
manglende forståelse for at næringslivet 
trenger konkurranse på like vilkår 
når private og kommunale bedrifter 
konkurrerer i de samme kommersielle 
avfallsmarkedene, sier han.

                                                                                                                                       

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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AVFALLSPOLITIKK

I en såkalt beslutning og 
kjennelse på 11 sider gjennomgår 
Agder lagmannsrett dommen 
som ble avsagt av Vestfold 
Tingrett i mars. Her framgår 
det at lagmannsretten finner 
dommen vel begrunnet og 
konkluderer slik: Lagmannsretten 
finner det klart at ankene fra 

de tiltalte ikke vil føre frem og 
at de bør nektes fremmet etter 
straffeprosesslovens paragraf 
321. 

IKKE FORTLØPENDE
Grunnlaget for anken var at de 
tiltalte mente lagringen av 1250 
tonn EE-avfall ikke innebar noe 

Agder lagmannsrett 
avviste anken i Revac-saken
Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget 
fengsel for daglig leder og 60 dager for 
de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot 
blir stående, etter at Agder lagmannsrett 
i slutten av juni nektet å behandle anken i 
Revac-saken.

Av Johs. Bjørndal

KRETSLØPET RETTER
I reportasjen fra Renor Brevik i forrige nummer er beskrivelsen 
av behandlingen av noe av det farlige avfallet blitt feil. 
Det er ikke sånn at malingsspann, bilbatterier, oljefiltre og 
elektronikk kvernes sammen. Fra Renor får vi presisert at bare 
malingsspann kvernes i prosessen i Brevik. Oljefiltre sendes 
til anlegget på Aurskog og kvernes der. Renor mottar, men 
behandler ikke batterier og elektronikk. Dette avfallet sendes til 
behandlingsmottak som er godkjente for disse fraksjonene.

Det måtte tilkalles spesialenheter fra Torp flyplass og raffineriet på Slagentangen 
for å få bukt med den voldsomme brannen sommeren 2014. Etter tre år foreligger 
det nå en rettskraftig dom mot de tre Revac-eierne. 
Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.

brudd på bedriftens tillatelse 
etter Forurensningsloven, siden 
denne er basert på årlig mottak 
og behandling og lagring av 
inntil 65 000 tonn EE-avfall og 
20 000 tonn kabel, som det står. 
Dette avviser lagmannsretten 
og siterer fra tillatelsens 
punkt 9.2, der det står at 
"mottatt avfall skal fortløpende 
behandles og transporteres 
vekk til godkjente mottak".

Agder lagmannsrett deler 
tingrettens vurdering av at 
dette vilkåret betyr at det 
kreves en mer eller mindre 
kontinuerlig håndtering av 
avfallet, uten noe ugrunnet 
opphold, og konkluderer 
med at lagmannsretten ikke 
er i tvil om at lagringen av 
1250 tonn EE-avfall innebar 
et brudd på vilkårene i 
forurensningstillatelsen.

FISKEDØD
Det var om morgenen 21. juli 
2014 at det oppsto brann 
i dette avfallet, som ble 
lagret i påvente av at et nytt 
behandlingsanlegg skulle 
stå klart. Den voldsomme 
brannen ble først slukket ved 
hjelp av spesialenheter med 
skumkanoner fra Slagentangen 
og Torp flyplass. Men da 
den blusset opp igjen ut på 
kvelden ble slukningsarbeidet 
gjenopptatt, denne gangen 
med vann. Dette vannet 
brakte med seg brannskum og 
miljøgifter fra EE-avfallet ut 
i Aulie-vassdraget, noe som 
førte til omfattende fiskedød 
og at Fylkesmannen i Vestfold 
anmeldte saken.

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
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Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljøregnskap 2016

Bilen din blir til nye 
praktiske ting

Sparkesykkelen er sannsynligvis fra den gamle bilen din.

Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes. 
Hele 85,2% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2016. Ulike metaller 
utgjør størsteparten av materialene i en bil. 142 280 bilvrak ble behandlet i fjor, 
det vil si ca 139 954 tonn metall. Metallene blir sortert og solgt som råvare til 
produksjon av nye produkter - for eksempel sparkesykler.  Totalt ble 97,7% av 
bilen din gjenvunnet  i 2016.  Slik sparer vi miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.



AVFALLSPOLITIKK

Budsjettforliket i Stortinget om 
årets statsbudsjett inneholdt 
midler til en returordning for 
fritidsbåter, men ganske lite om 
hvordan opplegget skal gjennom-
føres i praksis. Men Miljødirekto-
ratet har arbeidet utrettelig med 
det, i løpet av sommeren er en 
ny forskrift sendt på høring, og 
tilskuddsordningen er etablert.

PENGER TIL MOTTAKERNE
Tilskuddene skal gå til godkjente 
anlegg som sørger for mottak, 

transport og behandling av 
kasserte fritidsbåter. Den ble 
sjøsatt i juli, selv om forskriften 
som ble sendt på høring 22. 
mai ennå ikke har trådt i kraft. 
Tilskuddsordningen omfatter 
båter som ikke brukes i næring 
med skroglengde inntil 15 meter. 
Anlegg som tar imot slike er 
berettiget et tilskudd på 11 
kroner pr kg skrog og annet avfall 
fra kassert fritidsbåt som leveres 
sammen med skroget, og som 
gjenvinnes eller sluttbehandles 

ved eget eller andre anlegg, 
heter det i bestemmelsene for 
ordningen, som er lagt ut på 
Miljødirektoratets søknadsportal. 
Tilskuddsmottakere skal sørge 
for at båter med egenvekt opp 
til 1 tonn kan leveres gratis, 
for tyngre båter kan det kreves 
delbetaling fra båteier, om 
dette er nødvendig for å dekke 
kostnadene for mottak, trans-
port og behandling. Det betales 
ikke tilskudd for fritidsbåter med 
aluminiumsskrog eller for kjøl 

og innvendig ballast av metall. 
Kiloprisen på 11 kr gjelder bare 
opp til 3 tonn, 33 000 kroner blir 
med andre ord et maksimalbeløp 
pr båt. Tilskuddet gis ikke til 
avfall og forurensninger som ikke 
normalt er del av en fritidsbåt. 

…MEN BARE 6 KRONER 
TIL KOMMUNENE
Som tidligere omtalt foreslo 
Miljødirektoratet i mai et nytt 
kapittel i avfallsforskriften 
som fastsetter kommunenes 

Tilskuddsordning for kasserte 
fritidsbåter på plass
Statlige tilskuddsordninger for mottak og behandling av fritidsbåter ble vedtatt i rekordfart i løpet 
av sommeren. Men så langt har det ikke vært noe rush fra aktører som vil registrere seg som mottak 
og få et tilskudd på 11 kroner pr kg for mottatte båtvrak.

Av Johs. Bjørndal

En tilskuddsordning som skal sørge for å få båter som denne vekk fra naturen og inn i avfallssystemet er nå på plass. Men lite tyder foreløpig på at den vil få stor effekt inneværende år. 
Foto: Astri Kløvstad.

14 |                            | nr 4 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



Tilskuddsordning for kasserte 
fritidsbåter på plass

ansvar for fritidsbåter. Forslaget 
innebærer at båter mindre enn 
15 fot (4,57 meter) uten innen-
bordsmotor skulle kunne leveres 
gratis til kommunale mottak, men 
at kostnadene skal refunderes av 
tilskuddsordningen. Dette gjelder 
også for kanoer og kajakker. Denne 
forskriftsendringen har som nevnt 
ikke trådt i kraft, men det er likevel 
innført et tilskudd på 6 kr pr kg 
for slike båter, som man antar har 
et beskjedent behov for miljø-
sanering. Kommunene kan også 
ta imot større båter og få tilskudd 
for disse, om de faller innenfor 
tilskuddsordningen. Kommuner 
og interkommunale selskaper kan 
søke om forhåndsgodkjenning 
som tilskuddsmottager uten å ha 
tillatelse til mottak og behandling 
fra Fylkesmannen, men dersom de 
vil ta imot og behandle større båter 
må også de innhente slik tillatelse. 

HVOR ER GULROTEN?
Tilskuddsordningen er altså rettet 
mot mottakere og behandlingsan-
legg og gir i utgangspunktet ikke 
noe annet insitament til båtei-
erne enn at de kan levere gratis. 
Innføring av en ren panteordning 
hindres av at det ikke finnes noe 
register for fritidsbåter som gjør 
det mulig å fastslå eierskap til 
båtvrakene. Dermed vil et pante-
beløp av noen størrelse kunne 
føre til stjeling og import av vrak. 
Men det åpnes for at tilskudds-
mottagerne kan utbetale noe av 
tilskuddet til båteier for å dekke 
hele eller deler av båteiers kostnad 
ved innlevering til mottaket, eller 
å innføre andre insentiver for 
innlevering, som det står i reglene 
for tilskuddsordningen. Det er 
altså opp til mottakene om de vil 
bruke deler av tilskuddet til å lokke 
båteiere til å levere hos dem. Det 
står ingen ting om at dette forut-
setter dokumentasjon av eierskap 
til båten.

MEN VIL DET HA 
NOEN EFFEKT?
Henrik Lystad i Avfall Norge 
forteller at mange kommuner og 
interkommunale selskaper har 
tatt imot kasserte småbåter på 
sine mottak også tidligere, og i 
varierende grad tatt betaling for 
det. Men noe stort omfang har ikke 

dette hatt. –  En liten rundspørring 
vi har foretatt tyder på at rundt 
300 båter i året har blitt innlevert 
totalt. Vi er usikre på om tilskudds-
ordningen vil gi noen stor økning 
så lenge båteieren ikke har annet 
insitament enn gratis levering, sier 
han. 

Det virker som det nå er en 
felles erkjennelse at en velfunge-
rende returordning for kasserte 
fritidsbåter krever at det opprettes 
et obligatorisk småbåtbåtregister. 
Flere aktører, blant dem Rednings-
selskapet, er mer enn villige til å 
påta seg den jobben. Men foreløpig 
er ikke dette vedtatt politisk, gjen-
nomføringen vil også ta noe tid. 
Og siden budsjettforliket ga en klar 
føring om å få etablert noe kjapt 
ble det i første omgang en ordning 
rettet mot mottaksanleggene. 

SKJER LITE I ÅR
Men noe rush fra private aktører 
for å få godkjennelse som 
mottaksanlegg og dermed 
tilskuddsmottager har det ikke 
vært. Så vidt Kretsløpet forstår 
er det i skrivende stund bare 
to aktører som har søkt om slik 
godkjennelse, Ecofiber i Stavanger 
(omtalt i Kretsløpet nr 6 2016) og 
Viking Gjenvinning, som holder til i 
Giske kommune på Sunnmøre. 

Blant dem som har hatt gått 
relativt høyt på bane og etterlyst 
en returordning for fritidsbåter er 
Thomas Mørch, ansvarlig for forret-
ningsutvikling i Norsk Gjenvinning. 
Han forsikrer at konsernet vil ta en 
rolle i gjenvinningen av kasserte 
båter. – Tilskuddsordningen ble 
sjøsatt i juli så det er kanskje ikke 
så rart at det ikke har skjedd så 
mye ennå. Vi har brukt noe tid på å 
finne ut hvor og hvordan dette skal 
gjøres, men er i ferd med å konklu-
dere. Når det gjelder behandling 
må man tenke industrielt og ha 
volum, mens mottak naturligvis må 
finnes mange steder. Men vi har 
foreløpig ikke søkt om behand-
lingstillatelse og det betyr at vi 
ikke vil være operative på denne 
siden av nyttår, sier han. 

På spørsmål om 11 kroner pr kg 
er nok til å kunne få i gang mate-
rialgjenvinning av disse båtene 
svarer Thomas Mørch at tilskuddet 
i hvert fall gjør det mulig å teste ut 
et opplegg i praksis.

Nå blir 
krokcontainerne 
SIKRERE
SAMMEN MED Norsk Industri, Lastebileierforbundet, Vegvesenet 
og representanter fra brukere og produsenter har BNS 
bidratt til å utarbeide et forslag til nye forskrifter for bruk av 
krokcontainere. Bakgrunnen er de alt for mange ulykkene som 
følge av at containere har løsnet fra rammen eller veltet.

Vi har nå utviklet utviklet en bransjestandard som er lagt ut 
til høring. Standarden er foreløpig en frivillig ordning som 
supplerer det eksisterende regelverket, med strengere krav til 
låseinnretninger. Du kan lese mer om dette på bns.no

BNS involverer seg i 

arbeidet med å gjøre 

transport med 

krokcontainere 

sikrere. 

Sammen med ledende 

bransje aktører har vi 

nå utarbeidet forslag 

til nye forskrifter.



På årets utgave av Arendalsuka 
arrangerte Redningsselskapet 
og Avfall Norge en debatt om 
den nye ordningen for å samle 
inn fritidsbåter. Og beskjeden 
til Klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen var at det skal mye 
penger til for å få dette til å 
fungere.

Av Line Venn

Mepex Consult har tidligere presentert en 
rapport der det framgår at det er mulig å 
materialgjenvinne 60% av fritidsbåtene 
og i Stavanger prøver selskapet Ecofiber 
ut dette. Men i Arendal gjorde Bjørn Hoel, 
direktør i Ragn-Sells, det klinkende klart at 
materialverdiene i båtene ikke bidrar til å 
få i gang slik gjenvinning. – I motsetning til 
bilvrakene har ikke disse båtene noen som 
helst verdi, derimot koster det mye å ta hånd 
om dem. Det er ikke interessant for oss å 
være med på en slik ordning dersom det  
ikke følger med penger, sa Hoel.

Og før båtene kommer så langt som til 
behandling skal de altså komme på land 
og transporteres. Rune Hvass, havnefogd i 
Arendal, fikk godt fram at heller ikke dette 
er uten kostnader. – Hvert år henter vi 
gjensatte båter i havna, får dem på land og 
transporterer dem til avfallsmottak. Dette 
kan gjerne koste 70 000 kroner   – før avfalls-
bransjen får hånd om den, sa han.

Men noen – blant dem Avfall Norges 
direktør Nancy Strand – var mer positive: 
– Det viktigste er at vi nå kommer i gang, 
det har vært snakk om å få på plass en 

ordning i veldig mange år. Men selvfølgelig 
må det settes av nok midler for å få det til 
å skje noe. Bare 300 båter ble levert inn 
til avfallsmottakene i fjor, mens behovet 
kan være mellom 10 og 20 000 båter 
årlig, inkludert et stort etterslep. Og det er 
selvsagt uhyre viktig å få tatt hånd om de 
herreløse båtene, sa hun.

Vidar Helgesen sa på sin side at han hadde 

fått med seg og var glad for utålmodigheten 
og engasjementet i forsamlingen.  
– Vi trenger nye ideer og vi trenger noen som 
kan ta tak i disse og samordne innsatsen. 
I avfallsmeldingen lanserte vi et nytt 
senter for oljevern og marin forsøpling i 
Lofoten. Ambisjonen er at dette kan bli et 
koordinerende organ for dette arbeidet, sa 
han.

– Det trengs mye penger

Havnefogd Rune Hvass i Arendal hadde klare meldinger til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– VI ER KLARE 
Christopher Svelland på Kambo Marina nær Moss er klar til å ta imot og behandle flere båter 
bare de nødvendige tillatelsene på plass. – Vi har allerede tatt imot og behandlet en del vrak, 
men det har gjerne vært forsikringssaker på grunn av branner e.l. Men vi har plate med fast 
dekke og utstyr til å miljøsanere og knuse ned båter og behovet er absolutt til stede, sier 
han. Svelland mener tilskuddet på 11 kroner pr kg absolutt gjør dette interessant, men han 
sier det må ledsages av en veiledning med krav om hva som er tilstrekkelig miljøsanering og 
godkjent behandling. Men også han er klar på at gamle tre- og glassfiberbåter ikke har noen 
positiv materialverdi.

• Programvare som effektiviserer
 forvaltning av renovasjonstjenesten 

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

KOMTEK RENOVASJON  

• Feltverktøy for tømme- og avviksregistring 
• Moderne innbyggerløsninger som sikrer
 god dialog og «Min side» funksjonalitet

- et totalkonsept 

AVFALLSPOLITIKK



Systemet gir oversikt over alt avfall på lager. Dette 
g jør at det er enkelt å oppfylle myndighetenes krav 
til journalføring og rapportering. 

Systemet er integrert med AVFALLSDEKLARERING.no.
Last ned deklarasjoner som er registrert av kunder, eller 
opprett ny deklarasjon.

INTRODUKSJONSPRIS FRA

Kr. 5.000,-
REGISTRERINGSSYSTEM FOR FARLIG AVFALL

LAGERSTYRING

INTEGRERT MED AVFALLSDEKLARERING.no

INTEGRASJON MED VEKT

Ålesund | Bergen | Hardanger | Haugesund



UTLANDET

• 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

Weine Wiqvist har vært direk-
tør for bransjeorganisasjonen 
Avfall Sverige i mer enn 20 år. 
Medlemmene her er kommuner 
og interkommunale selska-
per og Wiqvist sier det ikke er 
aktuelt å utvide Avfall Sverige 
til en felles organisasjon for en 
samlet avfallsbransje.

Av Johs. Bjørndal

– Spørsmålet har jo vært oppe til diskusjon 
noen ganger i løpet av min tid, men det 
er noen år siden sist. Mitt inntrykk er at 
kommunene fortsatt vil ha et talerør for sine 
interesser. Det finnes jo områder der det er 
motsetninger og dersom organisasjonen skal 
favne alle må disse da behandles i andre fora.

–  I Norge viser politikerne beskjeden 
interesse for avfall, med et mulig unntak 
for marin forsøpling. Spiller det noen rolle 
for avfallspolitikken hvem som har regjer-
ingsmakten i Sverige?

– Det er nok stor enighet om målene, mer 
gjenvinning og sirkulær økonomi er alle for. 
Men det kan være litt forskjellige oppfat-
ninger om hvordan man skal komme dit, for 
eksempel er det politiske skillelinjer i hold-
ningen til utvidet produsentansvar. 

Som noen husker ble den såkalte avfalls-
utredningen i Sverige overlevert regjeringen 
i 2012. Den foreslo i hovedsak "norske 

løsninger", blant annet at kommunene skulle 
overta ansvaret for innsamling av emballasje. 
Men regjeringen Reinfeldt la denne utred-
ningen i en skuff. 

– Det stemmer. Den borgerlige regjeringen 
ville ikke flytte ansvar fra næringslivet og 
over til kommunene og dermed ble utred-
ningen lagt på is. Siden har vi jo fått ny 
regjering, men den har ikke flertall i Riks-
dagen og må føle seg fram. Men så vidt jeg 

vet pågår det nettopp i disse dager forhand-
linger mellom regjeringen og opposisjonen 
om å finne et kompromiss. Dette er jo ikke 
en sak som engasjerer alminnelige velgere 
og politikerne er nok nå interessert i å få en 
avklaring. Vi ønsker naturligvis ”den norske 
modellen” velkommen, altså at kommunene 
skal stå for innsamlingen av emballasje og 
papir fra husholdningene.

–  Men er ikke ”forurenseren betaler”-prin-
sippet og dermed produsentansvar et utslag 
av rettferdighet.

– Jo, prinsippet er bra, men det har vist 
seg å være et problematisk og noen ganger 
direkte dysfunksjonelt styringsmiddel. I 
teorien skulle jo produsentansvaret medføre 
at man utviklet mer gjenvinnbare og dermed 
miljøvennlige produkter. Slik har det jo 
ikke fungert, da ville vi hatt mer ensartet 
emballasje produsert av samme materiale, i 
stedet har det bare blitt fokus på innsamling, 
gjenvinningsmål og hva som er ”godt nok”. 
Produsentansvaret for emballasje og aviser 
ivaretar innsamlingen gjennom et glissent 
bringesystem. Dette gir et altfor dårlig tilbud 
og dermed for små innsamlede volumer.  
Mange kommuner har derfor måttet begynne 
å supplere med egen innsamling, men da er jo 
ikke lenger produsentansvar reelt. Et annet 
problem er at det blir svært vanskelig å få på 
plass rasjonelle ordninger som omfatter alt 
avfallet innen samme fraksjon når produ-
sentene skal ha monopol på sitt eget avfall. 
Produsentansvaret for emballasje vanskelig-
gjør for eksempel en innsamlingsordning for 
all plast

– Kommunene vil fortsatt 
ha et talerør

Weine Wiquist er tiljhenger av høye, men realistiske 
mål for materialgjenvinning. – Før talldiskusjonen må 
man bli enige om definisjonene – altså hva som skal 
måles, sier han. Foto: Karin Jönsson, Avfall Sverige.
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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!

–  I Norge ivaretas produsentansvaret for 
EE-avfall av flere konkurrerende returselskap, 
noe som har skapt relativt dårlig stemning. 
Det problemet har ikke dere.

– Nei, heldigvis ikke. Jeg tror det er uhyre 
vanskelig å kombinere samfunnsoppdrag 
og konkurranse. Konkurranse betyr at man 
kan velge å gjøre noe eller å la være. Hvis 
man for eksempel er forpliktet til å samle inn 
EE-avfall over hele landet har man ikke den 
muligheten. 

– Hva med konkurranseutsetting av avfalls-
innsamling og -behandling og diskusjonen 
om hvem som skal gjøre hva?

– Det er mindre egenregi og kommunal 
drift i Sverige enn i Norge, det foregikk en 
storstilt konkurranseutsetting på 90-tallet. 
Siden har det nok gått litt andre veien igjen, 
men jeg opplever at det var klarere ideolog-
iske skillelinjer i dette spørsmålet tidligere. 
Vi har gjennomført en undersøkelse blant 
våre medlemmer, den viser at det absolutt 
ikke er noen sammenheng mellom graden 
av konkurranseutsetting og hvilke partier 
som styrer kommunen, ei heller er det noen 
sammenheng med kommunens størrelse. Det 
betyr at man har en pragmatisk holdning til 
dette spørsmålet og det synes jeg er bra.

– Det pågår for tiden en drakamp om mate-
rialgjenvinningsmål og målemetoder i EU, 
som ser ut til å munne ut i svært ambisiøse 
mål. Er det fornuftig?

– Det er egentlig meningsløst å diskutere 
prosentvise gjenvinningsmål før man har blitt 
enige om hva som skal måles som gjen-
vunnet og hva som skal utgjøre nevneren 
i regnestykket, altså hva det skal regnes 
prosent av. Det er ulike tolkninger av hva som 
inngår i begrepet municipal waste. Og så er 
det jo spørsmål om hva man skal regne som 
materialgjenvunnet. I dag regnes det stort 
sett med innsamlet mengde, om man skal 
regne andelen som virkelig blir gjenvunnet til 
nye materialer vil tallene bli adskillig lavere. 
Det gjør i seg selv at mange land er imot 
en slik endring, det blir vanskelig å forklare 
at gjenvinningsandelen plutselig har falt. 
Det kan også bli vanskelig i praksis å få målt 
mengden som går inn i det enkelte anlegg, 
kanskje må man rykke litt tilbake i verdi-
kjeden. Men mitt poeng er at det er menings-
løst å diskutere tall før man har oppnådd 
enighet om hva man faktisk snakker om.

–  EUs sirkulærpakke har også blitt kritisert 
for å fokusere for ensidig på husholdnings-
avfallet?

– Den kritikken slutter jeg meg til uten 

videre, så ofte vi har sjansen sier vi at det er 
horribelt å ikke ha de samme ambisjonene 
for næringslivets avfall. Nå ryktes det at 
EU-kommisjonen arbeider med nye mål også 
for næringsavfallet, det er i så fall på tide. 

– Men uansett hvor dette lander må vel 
materialgjenvinningen økes. Hvor bør man 
etter din mening sette inn støtet?

– Jeg pleier å si at det er lettere å forbedre 
de systemene man allerede har enn å starte 
noe helt nytt. Det kastes fortsatt mye 
gjenvinnbart av de fraksjonene som skulle 
vært kildesortert i, for eksempel går 30-35% 
av emballasjen og avisene i restavfallet. Av 
fraksjoner der det i dag gjøres for lite vil jeg 
nevne tekstiler. Men jeg er også opptatt av 
at materialgjenvinningsmålene skal være 
edruelige. Om de settes for høyt vil det 
utløse tvilsomme løsninger og en ressursbruk 
som ikke er optimal. Med det avfallet og de 
nedstrømsløsningene vi har i dag mener 
jeg at kanskje 65% materialgjenvinning er 
ambisiøst nok. 

– Den norske avfallsmeldingen som ble lagt 
fram før sommerferien vil utrede obligatorisk 
utsortering av matavfall. Hva synes du om 
det virkemiddelet?

– Et av våre nasjonale miljømål er at 
halvparten av matavfallet skal utsorteres ›

19|                            | nr 4 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



innen 2018. Dette er vi i ferd med å klare, 
muligens et år etter skjema. Det er for lengst 
dokumentert at utsortering og behandling 
fungerer, biogassproduksjonen øker og jeg 
synes tiden er moden for en regulering. Vi er 
for en obligatorisk innsamling av matavfall 
både fra husholdninger og virksomheter.

– Men det er fortsatt vanskelig å få til en 
lønnsom produksjonen av biogass.

Det er riktig og vi arbeider for tiden 
hardt med å bedre rammebetingelsene. I 
Sverige blir biogass hovedsakelig stimulert 
gjennom skattefritak ved bruk, ikke gjennom 
produksjonsstøtte. Det fører faktisk til at 
svenskprodusert biogass blir utkonkurrert 
av for eksempel dansk, som nyter godt av 
produksjonsstøtte. Men dette må finne 
sin løsning, det er det siste tiåret investert 
milliarder i separat innsamling av matavfall 
og biogassanlegg og disse investeringene 
må beskyttes. Heldigvis elsker alle biogass, 
da kan ikke vanskelig økonomi få ødelegge 
det hele. 

– Det foregår for tiden en utredning om 
gjeninnføring av forbrenningsavgift i Sverige. 
Er det også et virkemiddel Avfall Sverige 
støtter?

– Nei. Utredningen skulle vurdere økonom-
iske styringsmidler for el- og varmepro-
duksjon og hadde altså et bredere mandat 
enn bare å vurdere avgift på forbrenning 
av avfall. Men da det lekket ut at den kom 
til å konkludere med å ikke anbefale en slik 
avgift, fikk utrederne som tilleggsoppgave å 
se på hvordan en slik avgift kunne utformes 
uansett. Altså en rent politisk føring. Vårt 
standpunkt er at forbrenningsavgift ikke er 

noe effektivt virkemiddel for å øke material-
gjenvinningen. Den må være veldig høy for å 
ha noen effekt, vi mener det er mer treffsik-
kert å øke gjenvinningsmålene. 

 – I Norge er det en viss diskusjon om den 
store eksporten av avfall til Sverige. Er det 
kontroversielt her at Sverige importerer så 
mye avfall?

– Nei, egentlig ikke. Et fungerende marked 
forutsetter fri bevegelse både innen og 
mellom land og importrestriksjoner er neppe 
aktuell politikk. Det kan selvsagt argument-
eres med at miljønytten ville vært større 
om forbrenningskapasiteten ble brukt til å 
ta imot avfall fra deponiland. Hvilke virke-
midler norske myndigheter bør ta i bruk for 
å fremme gjenvinningen i Norge har ikke vi 
synspunkter på. 

Weine Wiquist var i forrige årtusen såkalt 
teknisk attache i Los Angeles før han ble 
direktør for Avfall Sverige. – Det skjer så mye 
i avfallsbransjen at det aldri blir kjedelig. Og 
ofte kan det jo være en fordel å ha et litt 
lengre tidsperspektiv på begivenhetene, sier 
han for å forklare sin lange fartstid. 

… det er horribelt å ikke ha 
de samme ambisjonene for 
næringslivets avfall.

“

AVFALL SVERIGE
Forløperen til dagens Avfall Sverige – Södra Sveriges Renhållsverkförening – ble etablert 
av åtte kommuner i Skåne i 1947 og hovedkontoret ligger fortsatt i Malmö. I 1962 ble 
foreningen riksdekkende og fikk navnet Svenska Renhållningsvärkföreningen. I 2007 ble 
navnet end ret til Avfall Sverige og organisasjonen, som altså fyller 70 år i år,  har nå 380 
medlemmer.

Weine Wiquist engasjerer seg også internasjonalt. 
Han har nettopp gått av som leder for det europeiske 
nettverket Municipal Waste Europe, men er nyvalgt 
styremedlem i den internasjonale avfallsorganisasjo-
nen ISWA. Foto: Karin Jönsson, Avfall Sverige.

UTLANDET

Miljøsikring for lagring og oppbevaring av olje og kjemikalier.
Velkommen til vår stand på NFFA, Stavanger 13-14 september.

MILJØSIKRING

Leverandør av miljøprodukter
som presterer  

AllMaritim AS, Hillerenveien 82, 5174 Mathopen, Bergen
Tlf. 55 33 61 60, Mobil 55 33 61 61, E-post: post@allmaritim.com

www.allmaritim.com Kontakt

›
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Takk for innsatsen
Ruteretur feirer 15 år i år. Sammen med mennesker og aktører fra 
hele landet har vi sørget for at 800 000 PCB-ruter har fått en trygg 
innsamling og sluttbehandling.  

Ved å gjøre PCB-ruter som er farlig avfall om til brensel og ny 
isolasjon (glasset går til Glava) er Ruteretur blant pionerne innenfor 
den sirkulære økonomien. Det har vi vært siden fire bransje-
organisasjoner i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen tok et stort 
samfunnsansvar ved å etablere verdens første, og trolig eneste,
retursystem for PCB-ruter i 2002.  

Leser du dette er du kanskje blant dem som har bidratt i 
dette viktige miljøarbeidet? Tusen takk for innsatsen!

www.ruteretur.no
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– Vi har funnet ut at 
mer enn 40 prosent av 
el-artiklene som kas-
t es på gjenvinnings-
stasjonene fungerer. 
Tar vi med det som 
leveres inn som bruk-
bart til byttebua vår 
kommer vi trolig opp i 
50 prosent. Vi kommer 
til å øke innsatsen for 
å få til mer ombruk av 
disse sakene, sier Tord 
Tjelflaat i IVAR.

Av Johs. Bjørndal

Selskapet har riktig nok 
ikke testet produktene, en 
hovedfagstudent har i to uker 
stått på gjenvinningsstasjonen 
og spurt besøkende som har 
etterlatt EE-produkter om de 
virker. Og det viser det seg at de 
ofte gjør, av de 2000 produktene 
undersøkelsen omfatter ble 
det oppgitt at 42% fortsatt 
fungerte. Det tror Tjelflaat er 
et minimumstall. – Vi tror ingen 
påstår at det de kaster virker 
hvis dette er feil, det er vel heller 
noen som er flaue over å kaste 
fungerende ting og sier at de 
ikke virker, sier han.

INNGÅR SAMARBEID
Som tabellen på motstående 
side viser er det store 
variasjoner mellom de ulike 
produktgruppene, men Tjelflaat 
mener tallene gir et godt 
grunnlag for å sette i verk mer 
systematiske tiltak for å øke 
ombruket. – Vi har stadig hatt 
henvendelser fra aktører som vil 
forsyne seg av EE-avfallet, men 
vi har så langt sagt nei fordi vi 
har betraktet dette avfallet som 
returselskapenes eiendom. Men 
nå er det vel avklart at vi selv kan 
bestemme over det, vi er derfor  i 
ferd med å inngå avtale med to 
aktører som får avfall fra oss for 

reparasjon og videresalg. 
Den ene er Green Audio, 

et selskap i Stavanger som 
forlenger levetiden på lyd- og 
bildeutstyr ved å overta utstyr 
som skal kasseres fra bedrifter 
og private, for å overhale, 
kvalitetssikre og videreformidle 
det. – Avtalen er at de får 
utstyret fra oss gratis mot at de 
funksjonstester alt. Det de finner 
salgbart beholder de, mens 
resten returneres til vår Byttebu, 
forteller Tjelflaat. 

Den andre aktøren er Billige 
hvitevarer i Sandnes, som har 
verksted og utsalg. – Det er jo 
ofte helt bagatellmessige feil på 
varene av denne typen som ikke 
virker, sier Tjelflaat. 

KAN VIDEREFORMIDLES
– Nå har vi hatt returordning 

for EE-avfall siden 1999, men 
ombruksandelen er fortsatt på 
beskjedne 1,6 prosent, det er 
rett og slett for dårlig når det 
årlig kasseres 150 000 tonn. 
Men når verken myndighetene 
eller returselskapene ønsker å ta 
skikkelig tak i dette får vi heller 
gjøre det selv. Norsirk har riktig 
nok i sitt nye avtaleutkast som 
nå tilbys kommunene foreslått 
ekstra godtgjørelse for avfall 
som går til ombruk. Men vi har 
hatt Byttebu siden 2008, nå 
ønsker vi å utvide dette tilbudet. 
Et tiltak til som vi kommer til å 
iverksette er å sette opp synlige 
skilt på gjenvinningsstasjonen 
om at velfungerende el-artikler 
kan legges i Byttebu-kassene 
som vi har utplassert på 
gjenvinningsstasjonen. Disse 
kassene er et tiltak for å få tak 

i brukbare ting som av en eller 
annen grunn ikke har funnet 
veien til Byttebua. I dag kjører vi 
ned 20 slike kubikkmeter store 
kasser med ulike gjenstander 
hver uke, sier Tjelflaat. 

– Men er det ikke betenkelig å 
videreformidle elektrisk utstyr 
som kan være defekt og kanskje 
brannfarlig. 

– Vi har faktisk fått utført en 
juridisk betenkning om dette. 
Den konkluderer med at IVAR 
ikke vil komme i ansvar som følge 
av skade ved etterfølgende bruk 
dersom publikum varsles på en 
tydelig måte om at produktene 
er kasserte, kan være ødelagte 
og at de kan være potensielt 
farlige uten reparasjon, sier han. 

– Halvparten av EE-avfallet fungerer

Tord Tjelflaat, ass. avdelingsleder for gjenvinning i IVAR, viser fram fortsatt fungerende EE-artikler som er kastet på selskapets 
gjenvinningsstasjon på Forus.
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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

Produktgruppe Prosent som fungerer

PC-tastatur 67%
PC/TV-flatskjermer 56%
Lamper 51%
Høytalere 46%
Printere 44%
Mobil/Laptop 44%
Motorsag 44%
Frysebokser 43%
Blendere 43%
Komfyrer 41%
Ovner 40%
Stereo 38%
Kantklipper 38%
Vifter 38%
Kjøleskap 37%
Kaffetraktere 36%
Strykejern 33%
Oppvaskmaskiner 31%
Leker 30%
Gressklippere 28%
Støvsugere 27%
Vaskemaskiner 20%
Driller 20%
Høytrykkspylere 13%

Oversikt over produktgrupper og andelen som fungerte. Gjelder artikler 
som ble kastet på gjenvinningstasjonen (ikke levert i Byttebua).

Returselskapenes 
innsamlingsforpliktelser 
beregnes ut fra 
medlemmenes 
markedsandel innenfor de 
14 ulike produktgruppene 
EE-avfallet er inndelt i. 
Det er i praksis umulig å 
"treffe riktig" innenfor alle 
disse det enkelte år, derfor 
er det etablert et system 
med etterregulering, slik 
at for lite innsamlet et år 
må tas igjen det neste. 

I varselet som er sendt 
Norsirk framgår det at 
selskapet har samlet inn 
for lite avfall innenfor syv 
produktgrupper. Blant 
disse er kulde møb ler, 
el-verktøy, datautstyr, 
leker og sportsutstyr, 
medisinsk utstyr og 
salgsautomater. Det framgår 
at Norsirk må samle inn 38 
100 tonn til sammen av 
disse produktgruppene, det 
tilsvarer selskapets ordinære 
innsamlingsforpliktelse og 1/3 
av den beregnede akkumulerte 
underinnsamlingen, som 
Miljødirektoratet dermed 
godtar kan være helt eliminert 
innen 31. desember 2018. 
Om ikke Norsirk samler inn 
disse mengdene vil det påløpe 
en tvangsmulkt som varierer 
fra 100 kroner pr tonn for 
el-verktøy til 900 kroner pr 
tonn for kuldemøbler. 

Direktør Stig Ervik sier 
varselet ikke innebærer noen 

dramatikk og garanterer 
at Norsirk vil samle inn 
etterslepet, som utgjør 
vel 8300 tonn, i løpet 
av året. – Det er viktig å 
være klar over at disse 
varslene er myndighetenes 
eneste mulighet til å agere 
overfor markedet mellom 
produsentansvarsselskap ene 
– hvis man ser bort fra det 
drastiske skritt å trekke tilbake 
godkjenningen. Vi er ikke det 
eneste selskapet som har 
fått et slikt brev. Dersom et 
clearingsystem selskapene 
imellom hadde fungert, ville 
myndighetens varslinger ikke 
vært nødvendige, sier han.

Norsirk har 
fått varsel om 
tvangsmulkt
Langvarig underinnsamling av flere produkt-
grupper EE-avfall har fått Miljødirektoratet til 
å sende varsel om tvangsmulkt til retursel-
skapet Norsirk. Et lignende varsel ble også 
sendt i januar i fjor, men så langt er ikke 
selskapet ilagt noen slik straff.

Av Johs. Bjørndal

Stig Ervik, direktør i Norsirk, forsikrer at de vil 
oppfylle sine innsamlingsplikter før 

året er omme.



FARLIG AVFALLSKONFERANSEN

ONSDAG 13. SEPTEMBER 

10:00 - 10:10  Velkommen 

10:10 - 10:30
OFFISIELL ÅPNING 
Per Inge Torkelsen, bystyremedlem for Venstre

10:30 - 11:15 
Miljødirektoratet og DSB gir bransjen viktig informasjon. Arne Lærdal, sjefingeniør i DSB orienterer om kompetansekrav for transport 
av farlig avfall som farlig gods, direktoratets forventinger til sikkerhetsrådgiverne innen farlig avfall samt andre aktualiteter. 
Seksjonsleder Pål Spillum i Miljødirektoratet informerer om aktuelle forhold for farlig avfallsaktørene (temaer under utredning).

11:15 - 11:35
«Værmelding» fra NFFA: Forbered deg på stiv kuling og ruskevær! Men her er 10 bud som bidrar til enklere og tryggere hverdag for 
oss som håndterer farlig avfall. 
Einar Bratteng, NFFA-jurist

11:35 - 11:50 
Fritt ord med forsøk på avklaringer 
Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

11:50 - 13:15 LUNSJ, UTSTILLINGSVANDRING OG FAGLIG PRAT 

13:15 - 13:35 
Et kritisk blikk på den sirkulære økonomien. 
Olaf Brastad, Bellona.

13:35 - 13:55 
Bekymringsmelding: Hvor stor er risikoen for at ubåten i Fedje blir Norges største miljøkatastrofe og avfallsproblem? 
Flere tyske eksperter utelukker ikke at 67 tonn kvikksølv kan bli spredd langs norskekysten og aldri komme til forsvarlig behandling. 
Adm. dir. Michael Franck, Argentum Vivum Solutions begrunner sin bekymring.

13:55 - 14:30 
Returordninger for båter og campingvogner. Hva har de gjort i Sverige? Hva skjer nå i Norge? 
Seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen, Miljødirektoratet og Maria Rindstad / Josefin Arrhenborg, Båtskroten i Sverige.

14:30 - 14:50 
OBS-varsel fra bransjen: Stadig mer avfall med radioaktivitet inn i avfallsstrømmen? 
Vi har bedt seniorrådgiver Mette Nilsen i Statens strålevern kommentere spørsmålet flere av bransjens aktører stiller seg samt gi 
annen aktuell informasjon til bransjen.

14:50 - 15:00 
Fritt ord med forsøk på avklaringer 
Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

15:00 - 15:40 KAFFE, KAKE, UTSTILLINGSVANDRING OG FAGLIG PRAT 

15:40 - 16:00 
Mikroplast: Aktuelt miljøproblem som ennå ikke har «truffet» farlig avfallsbransjen 
Seniorforsker Claudia Halsband, Akvaplan NIVA

16:00 - 17:00 
«Konge i eget liv». Forsamlingen får sin diagnose 
Dr. Ingvard Wilhelmsen, Hypokonderklinikken i Bergen.

19:00 - 00:00 
MIDDAG, SOSIALT SAMVÆR, UNDERHOLDNING OG FAGLIG PRAT 
Kanskje kommer både Bjarne Rimi, Ari Behn og Kongen? I alle fall kommer Pål Espen Mulder Kilstad!
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Mer info:
www.farligavfallskonferansen.no

Stavanger forum                         Arrangører:
13. – 14. september 2017         

TORSDAG 14. SEPTEMBER 

09:00 - 09:10 Velkommen til en strålende dag i Stavanger! 

09:10 - 09:30 
Et lærerikt og tankevekkende foredrag om brannfaren ved avfall. Framført av folk som har vært i ilden på avfallsanlegg. Bri-
gadesjef Frode Johansen, branninspektørene Øyvind Nermoen og Ava Sadeghi, alle Rogaland brann og redning IKS.

09:30 - 09:50 
Hva gjør avfall farlig? Innføring i hvordan grenseverdier fastsettes etter dagens avfallsregelverk Med kilde i veiledningsmateriell 
fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og –sanering. Tor Fredrik Holth, toksikolog (Eurotox) og medlem i NFFAs kompetansepool.

09:50 - 10:10 
Industriutslippsdirektivets betydning for farlig avfallsvirksomheter. Nye krav om grunnundersøkelser og overvåking for farlig 
avfallsanlegg Karoline Høyvik, COWI

10:10 - 10:20 Fritt ord med forsøk på avklaringer Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

10:20 - 11:15 KAFFE, KAKE, UTSTILLINGSVANDRING OG FAGLIG PRAT 

11:15 - 11:35 
Erfaringer etter to år med krav til kompetanse ved transport av farlig avfall Refleksjoner fra aktør som mener å ha forstått og har 
innordnet seg et diffust regelverk.Dordi Snefjellå, prosjektleder farlig avfall / sikkerhetsrådgiver ADR hos Østbø AS.

11:35 - 11:55 
«Vær bevisst din rolle og ditt ansvar ved håndtering av farlig avfall» Erfaringsutveksling fra èn av bransjens mest erfarne aktører 
med dyrekjøpte erfaringer. Markedssjef Tom Berntsen, Renor.

11:55 - 12:05 
Bransjens omdømmeprosjekt: Lansering av farlig avfallsbransjens «Lille grønne»! 
Det er vi som tar ansvar for det mest krevende avfallet! Vi er en forutsetning for bærekraftige samfunn. Vi skaper en renere 
verden.

12:05 - 12:10 TAKK FOR I ÅR! VELKOMMEN TIL..... 

Hovedsponsor:
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Vårt mål er å resirkulere 25 % av det avfallet vi mottar. 
Vi forsker blant annet på å utvinne salt fra aske for å bruke 

det som en ressurs.

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

«NOAH er en viktig del av norsk miljøindustri. 
Vi trenger bedrifter som er villige til å satse.»

Stein Lier Hansen, adm. dir. Norsk Industri

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og 
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlings-
metoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR

noah_brevik_Kretslopet_a4.indd   2 22.08.2016   10.00



Vi som er ansatt i NOAH tar hver dag ansvar for ditt og mitt 
avfall. Vi er stolte over den jobben vi gjør for miljøet.

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

«Ansatte i NOAH har en eier som bryr seg om menneskene og miljøet. 
Vi er en del av et veldrevet selskap som har muligheter og vilje til å 
investere i nytenkning.»

Trond Harald Bratberg, 
hovedtillitsvalgt i NOAH / leder Langøens fagforening

NOAH er et av Nordens ledende miljøselskap som tar ansvar for forbrukerens og 
industriens avfall. På Langøya utenfor Holmestrand har vi i 25 år utviklet behandlings-
metoder for et renere miljø. NOAH er eid av Gjelsten Holding.

NOAH TAR ANSVAR

noah_brevik_Kretslopet_a4.indd   6 22.08.2016   10.02



FARLIG AVFALL

– Fedje-ubåten kan forårsake 
en miljøkatastrofe på norskekysten

Norske myndigheter ble så tidlig som i 1999 
klar over at ubåtvraket hadde farlig last, 
og i 2003 ble det lokalisert. Risikoen for å 
få alt dette kvikksølvet ut i havmassene 
og inn i næringskjeden er til stede og alle 
er enige i at dette må unngås. Likevel har 
lite skjedd. Diskusjonen har gått på om det 
beste er å dekke det hele til eller å heve den 
sønderrevne ubåten og fjerne både den og 
de kvikksølvbeholderne som har falt ut og 

ligger fritt i sedimentene på havbunnen. 
Begge deler gir risiko for utlekking, men det 
er det også ved å la alt ligge. Med tiden blir 
materialet i beholderne korrodert, og faren 
for lekkasjer øker.

STØTTEFYLLING PÅ PLASS
Foruten å overvåke utlekkingen fra ubåten til 
vannmasser og sedimenter er det ikke gjort 
andre fysiske tiltak siden saken ble kjent 

enn å legge en støttefylling ved vraket. Det 
var nødvendig fordi den forreste delen av 
skipet lå på en skråning på ustabil grunn hvor 
det var fare for ras. I fjor sommer ble om lag 

Den tyske under-
vannsbåten U-864 
som ble senket utenfor 
Fedje i Hordaland 
i 1945, ligger der 
fortsatt. På 150 
meters dyp, knekt i 
to og lastet med om 
lag 65 tonn kvikksølv 
fordelt på over 1800 
beholdere – og i tillegg 
en del våpen som 
torpedoer og granater. 
På Farlig Avfall 2017 
blir denne  ubåten et 
av temaene.

Av Astri Kløvstad

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. 
Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket

Michael Franck kommer til Farlig Avfall 2017 for å gi 
sine vurderinger av situasjonen for ubåtvraket utenfor 
Fedje. Han har lang erfaring med teknologiutvikling 
knyttet til behandling av farlig avfall i Tyskland, blant 
annet av kvikksølv og eksplosiver.

UNITECH MENER DE KAN HEVE UBÅTEN 
– Ved hjelp av et fartøy med en stor luke i bunnen, vinsjer oppe på dekk og en stor 
ramme med stropper som vi senker ned, vil vi klare å heve ubåten, uten at det utgjør en 
trussel for havmiljøet rundt, påstår styreleder og gründer Bernt Hellesøe i vestlandsfir-
maet Unitech.

Men da denne løsningen ble presentert på et åpent møte i juni var bare 20 personer 
tilstede. Ordfører Stian Herøy (H) sier at folk begynner å bli lei saken. 

– Vi har vært på flere møter opp gjennom årene. Mange forslag om hvordan ubåten skal 
heves har blitt presentert. Men så langt har ingenting skjedd, sier han. 

Herøy tror ikke den politiske ballen vil begynne å rulle igjen, selv om ideen til Unitech 
er mulig å gjennomføre. Han sier at de fleste på Ferdje ønsker at ubåten skal heves, 
men i de siste årene har engasjementet falt. 

Kilde: ba.no
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– Etter min mening må man 
prøve å fjerne kvikksølvet fra 
vraket.

“

200 000 tonn masse lagt ut for å stabilisere 
grunnen, et tiltak som ble karakterisert som 
vellykket, og helt nødvendig enten løsningen 
blir å heve eller dekke til vraket. 

Utover det er det ikke gjort annet enn 
utredninger. Det er til gjengjeld blitt gjort 
grundig. 14 år er gått siden båten ble 
lokalisert og over 100 millioner kroner skal ha 
gått med til ut  -redningene. De har konkludert 
med at heving er mulig, men veldig kostbart. 
I følge Teknisk Ukeblad anbefaler Kystverket 
at kvikksølvlasten i ubåtvraket blir dekket 
til, ikke hevet. De mener tildekking er det 
alternativet som best imøtekommer miljøkrav 
på kort sikt, og at det vil være et varig tiltak 
for å hindre at miljøet i fremtiden blir påvirket 
av forurensingen som kvikksølvlasten i 
vraket av U-864 representerer.

Lokalbefolkningen på Fedje er imidlertid 
klare på at ubåten må heves, men til tross 
for at saken har pågått i mange år er det ikke 
trukket noen endelig konklusjon om hvorvidt 
ubåten skal heves eller dekkes til.

REDD FOR 
SELVDETONERING
Dette temaet blir tatt opp på Farlig Avfall 
2017 i Stavanger. Dit kommer daglig leder av 
konsulentfirmaet Argentum Vivum Solutions 
i Lübeck i Tyskland, Michael Franck. Han 
har over 20 års erfaring innenfor teknologi 
knyttet til resirkulering og avfallsbehandling 
og har i den sammenheng  jobbet både med 
kvikksølvavfall og gammel ammunisjon. 
Franck mener at norske myndigheter faktisk 
bør utrede enda mer. Men nå bør de fokusere 
på hva som kan skje med U-864 i lys av at 

båten også inneholder eksplosiver.
– Vi har mer problemer med gammel 

ammunisjon i Tyskland enn dere har. Her har 
vi minst en selvdetonering i året, de skjer 
både til lands og til havs, og vi jobber veldig 
mye med disse sakene. En selvdetonering 
på 150 meters dyp får sjelden store 
konsekvenser. Men når sprengstoffet 
befinner seg sammen med store mengder 
kvikksølv er bildet helt annerledes. Om 
havstrømmene går den veien, vil kvikksølvet 
kunne bli spredd langs hele norskekysten i 
løpet av to måneder. Dette er selvfølgelig et 
ekstremt scenario, men hvem kan garantere 
at det ikke vil skje? spør Franck.

På spørsmål om han vil presentere en 
løsning på konferansen, svarer han at han 
vil vise noen ideer og muligheter, men ikke 
ferdige løsninger. 

Han mener Forsvaret bør delta i nye 
utredninger med sin kompetanse om gammel 
ammunisjon.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig, 
men å tildekke kvikksølvet sammen med 
ammunisjonen, tror jeg vil være veldig 
risikabelt over tid, sier Michael Franck.

Etter mer enn 70 år på havets bunn er ubåtdelene knapt til å kjenne igjen. 
Foto: Kystverket

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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UTLANDET

I en månedslang ak-
sjon der 43 land deltok 
avslørte Interpol 141 
skipslaster med ulovlig 
eksportert avfall og 85 
ulovlige dumpeplasser. 
Mesteparten av det 
ulovlige avfallet var 
metaller og EE-avfall.

I juni koordinerrte den internasjo-
nale politiorganisasjonen Interpol 
den største aksjonen mot avfalls-
kriminalitet noen gang. Politi, 
tollvesen og miljømyndigheter fra 
43 land deltok i aksjonen som altså 
identifiserte 1,5 millioner tonn 
ulovlig disponert avfall. – Denne 
30-dagersaksjonen var en stor 
suksess. Den viste hvilke resultater 
som kan oppnås når mange land 
samarbeider om å avsløre miljøkri-
minalitet. Og kriminelle grupper-
inger som er involvert i ulovlig 
avfallshåndtering har fått en 
kraftig advarsel om at de kommer 
til å bli tatt, sier Joseph Poux, 
leder for miljøkrimseksjonen i det 
amerikanske justisdepartementet 
og leder for den internasjonale 
Pollution Crime Working Group. 

I alt identifiserte aksjonen 226 
tilfeller av miljøkriminalitet, av disse 
var 141 båttransporter  med til 
sammen 14 000 tonn ulovlig avfall 
og 85 tilfeller av ulovlig dumping 
av til sammen mer enn 1 million 
tonn avfall. I tillegg fant man 413 
brudd på administrative bestem-
melser. Hele 326 enkeltpersoner 
og 244 selskaper vil bli anmeldt for 
disse forholdene. 

Aksjonen bekreftet at 
Asia og Afrika er de viktigste 
bestemmelses stedene for ulovlig 
avfall, men det ble også oppdaget 
«nye ruter», blant annet en last 
med farlig avfall fra Kypros til 
Mellom-Amerika, der det ble 
avdekket kriminelle nettverk man 
ikke tidligere kjente til. Også ulovlig 
transport av avfall innen Europa 
ble avdekket.

Avfallskriminalitet har hittil vært 
et område med mulighet for store 
gevinster og med beskjeden risiko 
for å bli tatt, ikke minst på grunn 
av ulik lovgivning og lite samarbeid 
landene imellom. Men oppmerk-
somheten rundt denne formen for 
organisert kriminalitet er i ferd med 
å bli større, blant annet har EUs 
råd vedtatt at dette skal være et 
prioritert innsatsområde de neste 
fem årene.

Kilde: Pressemelding fra Interpol

Interpol fant 
1,5 millioner tonn 
ulovlig avfall

Ulovlig eksportert avfall oppdaget i Nederland under aksjonen i juni.

30 |                            | nr 4 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

NYHET!
100% GJENVINNING AV 
PROPANBEHOLDERE
Kontakt oss for informasjon 
og leveringsbetingelser



Interpol fant 
1,5 millioner tonn 
ulovlig avfall

Ulovlig eksportert avfall oppdaget i Nederland under aksjonen i juni.

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



FARLIG AVFALL

Statoil vil ha fritak for store 
deler av regelverket som gjeld-
er for mottak og behandling 
av farlig avfall. Det synes ikke 
Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA) at selskapet skal få.

Av Johs. Bjørndal

Statoil Mongstad er som kjent primært et 
oljeraffineri, men på anlegget tas imot og 
behandles rundt 200 000 m³ slop og olje-
holdig vann fra båter som laster og losser ved 
raffineriets havn. Dette materialet går inn som 
råvare i raffineriet, en praksis selskapet ønsker 
å fortsette med. 

BLANDES MED EGET AVLØPSVANN
Statoil søker likevel dispensasjon fra forurens-
ningslovens bestemmelser om oppbevaring, 
deklarasjon og garantistillelse ved lagring av 
farlig avfall. I søknaden fra Statoil Mongstad 
framgår det at avfallsfraksjonene det søkes 
unntak for vil blandes på store tanker og så 
sendes fortløpende gjennom renseanlegget 
sammen med bedriftens eget avløpsvann. 
Det vil derfor ikke være mulig å behandle de 
ulike fraksjonene separat eller holde dem fra 
avløpsvannet fra raffineriet, heter det. 

Og på grunn av den komplekse integrer-
ingen mellom mottatte fraksjoner og 
bedrift ens eget avløpsvann som lagres og 
behandles i samme anlegg vil det ikke være 
mulig å drifte et deklarasjonssystem og 
bedriften søker derfor også om unntak fra 
deklarasjonsgebyr, heter det i søknaden som 
Miljødirektoratet la ut til høring i slutten av juni. 

Og siden selskapet ikke lagrer det mottatte 
avfallet søkes det også om fritak fra forurens-
ningslovens krav om bankgaranti for lagring av 
avfallsfraksjonene.

KRASS HØRINGSUTTALELSE
Og i sin høringsuttalelse til søknaden gir 
altså NFFA krystallklart uttrykk for at Statoil 
ikke bør innvilges disse unntakene. Dersom 
søknaden til Statoil går igjennom i uendret 
form innebærer dette en forskjellsbehandling 
fra andre aktører som behandler samme type 
avfall. Det skapes også en berettiget forvent-
ning i bransjen om at andre aktører vil få de 
samme unntakene. Unntakene fra Statoil sin 
side er ikke begrunnet i tvingende miljøhensyn 
eller andre vektige grunner. Det er rene økono-
miske hensyn som gjør seg gjeldende. Dette 
skiller ikke Statoil fra noen andre aktører i bran-

sjen. Statoil ser ut til å ønske at regelverket 
skal tilpasse seg Statoil. Virkeligheten er at det 
er bransjen som må tilpasse seg regelverket, 
heter det blant annet her.

FORVENTER LIKEBEHANDLING
Bransjen mener det er helt sentralt at 
aktørene i bransjen likebehandles. I og med at 
Statoil Mongstad nå skal anses som et avfall-
sanlegg og dermed en aktør i markedet på 
lik linje med andre, må de samme krav gjelde, 
herunder krav til deklarering, utslippskrav, 
lagring av avfall etc. Dersom søknaden til 
Statoil går igjennom i uendret form innebærer 
dette en forskjellsbehandling fra andre aktører 
som behandler samme type avfall, heter det 
i høringsuttalelsen som ble avlevert noen få 
dager før høringsfristen gikk ut 15. august.

Statoil søker om fritak fra deklarasjonsplikt 
– konkurransevridende særbehandling mener NFFA

Statoil Mongstad er en stor virksomhet. Men ikke så stor at den bør kunne bestemme regelverket selv, mener 
NFFA.

Norges største    
vannbehandlingsanlegg! Vi behandler: 

Prosessvann / vaskevann 
Sloppvann/oljeholdig vann 
Oljeemulsjoner 
Oljebasert borevæske 
Boreavfall 
Vandig flytende avfall 
Skutebunnsvann / sludge 

Vi tar også imot og mellomlagrer både farlig avfall 
og ordinært avfall på anlegget vårt på  Mongstad. 
Ta kontakt for informasjon og tilbud! 

Telefon: 55 94 78 78  / 
mongstad@sargruppen.noStoremyra 145 A, MONGSTAD  -  www.sargruppen.no 



Yara mener at alle har rett til ren luft. I over 20 år har vi levert løsninger for å fjerne 
lukt og H2S (hydrogensulfid) over hele verden.

Yara kan tilby en rekke produkter og tjenester for å identifisere, forebygge eller fjerne 
lukt og H2S. Vi samarbeider med deg for å finne kilden til problemet slik at vi kan tilby 
deg den riktige løsningen og vi tar fullt ansvar for prosessen, fra installasjon til drift og 
vedlikehold av utstyr.

Vi tilbyr:
Ren luft. Et trivelig miljø ved å fjerne lukt i og rundt ditt nærmiljø.

Trygt miljø. Redusert helserisiko for ansatte og allmenheten ved å eliminere giftige 
gasser og korrosjon.

Forlenget levetid på materialer og utstyr. Forhindret slitasje og skade på infrastruktur og 
utstyr fra H2S korrosjon.

Vi kan nå tilby et enda bredere spekter av løsninger og produkter, for å sikre at vi løser 
dine spesifikke luktproblemer på best mulig måte. Les mer på www.yara.no

Yara Odor and H2S Solutions

Yara mener at alle har rett til ren luft. I over 20 år har vi levert løsninger for å rense
lukt og H2S (hydrogensulfid) over hele verden.

Yara kan tilby en rekke produkter og tjenester for å identifisere, forebygge eller rense lukt 
& H2S. Vi samarbeider med deg for å finne kilden til problemet slik at vi kan tilby 
deg den riktige løsningen. Vi tar fullt ansvar for hele prosessen, fra kartlegging, analyser, 
installasjon til drift og vedlikehold av utstyr. 

Vi tilbyr:
Ren luft. Et trivelig miljø ved å rense lukt i og rundt ditt nærmiljø.

Trygt miljø. Redusert helserisiko for ansatte og allmenheten ved å eliminere giftige 
gasser og korrosjon.

Forlenget levetid på materialer og utstyr. Forhindret slitasje og skade på infrastruktur og 
utstyr fra H2S korrosjon. 5 års garanti med serviceavtale.

Vi kan nå tilby et enda bredere spekter av løsninger og produkter, for å sikre at vi 
løser dine spesifikke lukt og gass problemer på best mulig måte. 

Ta kontakt på telefon: +47 35 58 3700 eller les mer på www.yara.no



AVFALLSPOLITIKK

På Energigården på Brandbu 
er landets første komplette 
biodrivstoffstasjon nå åpnet. 
Der kan kunder med avtale 
fylle fire forskjellige fornybare 
drivstofftyper.

Tekst og foto: Astri Kløvstad

– Foreløpig har stasjonen et begrenset antall 
kunder. Men hensikten med den er i like stor 
grad å vise utvalget av biodrivstofftyper som 
en del av Energigårdens praktisk-teoretiske 
informasjonsarbeid, forklarte daglig leder Erik 
Eid Hohle ved åpningen i midten av august. 

I forbindelse med åpningen ble det 
arrangert et fagseminar hvor mange 
kjente størrelser innen bioenergi deltok. 
Og Jonas Gahr Støre kom for å klippe over 
snora. Her fikk han mange innspill om hvilke 
rammebetingelser som er gode, hvilke man 
ønsker annerledes, og naturligvis også om at 
rammene bør være stabile over en viss tid. 

KLIMAMÅL
Gahr Støre var opptatt av det politiske 
vedtaket som er gjort om å redusere 
klimagassutslippene med 40 prosent innen 
2030. – Jeg tror det vi står overfor nå vil gjøre 

politikk viktigere enn før. Vi må gjøre alt vi 
kan for å bruke markedet til å nå dette målet, 
men det er helt urimelig å tenke at markedet 
skal bære all den risikoen som må tas for å 
klare overgangen på så kort tid. Her må vi 
inn i et spleiselag og det har vi allerede en 
del gode kimer til i Norge, sa han. Han mente 
også at klimautfordringen kan nyttes til å få 
skaffe nye arbeidsplasser.

– Målet er å komme sikkert fram til 40 
prosent reduksjon innen 2030. Jeg tror 
dere kan føle dere trygge på at det valget 

har det politiske Norge tatt. Jeg er ganske 
sikker på at klokka teller ned for det fossile. 
Så hvordan skal dette spleiselaget skje? Jeg 
mener vi har tapt to-tre år i intensitet på 
utslippsreduksjonen, vi må ha mye kraftigere 
innsats for å nå 40 prosent kutt innen 2030. 
Da må storsamfunnet være med og ta risiko 
på noen områder. Vi må kunne finansiere og 
prøve ut nye ting som er litt mer risikofylt 
enn vi vil gjøre på andre områder, sa han.

INFORMASJONSSTASJON
Støre var imponert over foretaksomheten 
og kreativiteten på Energigården da han 
åpnet stasjonen og fylte biogass på en bil 
og biodiesel på en annen. På de to andre 
fyllepunktene var det bioetanol og fornybar 
strøm. Eid Hohle understreket nemlig at også 
el-biler kan gå på bioenergi. Det er inngått 
avtale om biokraftsertifikater fra Eidsiva 
Bioenergi for strømmen som lader elbilene på 
Energigården. Eidsiva har strømproduksjon 
på sitt forbrenningsanlegg på Trehørningen 
hvor biobrensel er råstoffet. 

Alle fyllepunktene hadde 
varedeklarasjonen slått opp med informasjon 
om råstoff, leverandør, produsent, pris 
per kWh og per km og hvor stor reduksjon 
i klimagassutslippene energiproduktet 
representerer.

Drivstoffstasjon med bare bio

Mens Jonas Gahr Støre innviet drivstoffstasjonen ved å fylle tanken på en biogassbil, forklarte Jan Reistad fra 
HRA om energiens vandring fra matavfallet i de grønne posene via 

deres anlegg i Jevnaker til AGAs leveranser av drivstoff. Daglig leder av 
Energigården og eier av pumpestasjonen Erik Eid Hohle til venstre.

DEKLARASJON: Ingen skal være i tvil om hva de fyller 
på tanken på Energigården.
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Innovative beholdere for

Sikker håndtering 
av farlig avfall

•
•
• UN-serti�sert for faste

og �ytende materialer

•
• Lavradioaktivt materiale
•
•
•
• Industrielle rensemidler
• Smøremidler
•

www.mezonic.com

Vil du vite mer, ring Morgan Broberg  på telefon: +46 70 386 97 86
Trond Heier på telefon: +47 970 44 544

Beholderne fra Mezonic AS gjør avfallshåndtering mer lønnsomt og miljøvennlig. 
Beholderne vil aldri ruste, er enkle å stable og kan forbrennes helt uten å etterlate rester. De er egnet 
til lagring av alle typer materialer, �ytende og faste, både risikoavfall og biprodukter.

OVERLEGEN STYRKE
Beholderen har overlegen
støtabsorbering, styrke og 
stabilitet, med støtabsorberende
ribber både rundt lokket 
og i bunnen. 

NORSKUTVIKLET 
Beholderen er utviklet av 
det norske selskapet Mezonic.

KOSTNADSEFFEKTIV
Innovativ konstruksjon gjør 
at du kan sette to fylte 
beholdere oppå hverandre 
ved transport og lagring. 
Beholderne passer også i 
hverandre, slik at det går 
fem beholdere innenfor 
høyden av en ordinær 
container. 

LENGRE LEVETID
Beholderen ruster aldri. 
Alle komponentene er 
laget av sprøytestøpt 
polyetylen, noe som øker 
levetiden drastisk.

BRUKERVENNLIG
Den smarte løsningen 
med et stort, avtagbart 
lokk og et indre skrulokk, 
gjør beholderen svært 
enkel i bruk.

NY HENDIG FATTRALLE
Til våre innovative og 
UN-serti�serte fat har vi nå 
en lett fattralle i karbon�ber 
og aluminium, 
med tilt og løftespak som 
passer de �este typer fat.



UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Siden produksjonen 
skjøt fart på 1950-   tallet 
er det totalt produsert 
8,3 milliarder tonn 
plast i verden, ifølge 
beregninger utført av 
forskere i California 
og Georgia. Og hele 
79 prosent av dette 
enorme kvantumet finn-
es fortsatt, enten i naturen, 
i havet eller nedgravd på 
deponier verden rundt.

Av Johs. Bjørndal

De amerikanske forskernes arbeid, som er 
publisert i tidsskriftet Science Advance, 
omtales som den første globale studien 
av verdens totale plastproduksjon. De har 

gjennomgått den historiske produksjonen av 
plastartikler fra ulike industrier. 

Og om resultatet er riktig er det pro du-
sert noe over 1,1 tonn plast pr nå levende 
menneske på kloden. Men det er disponer-
ingen av den produserte plasten som virkelig 
bekymrer forskerne. Ifølge beregningene er 
det nemlig bare 9 prosent av den produserte 
plasten som er materialgjenvunnet, mens 12 
prosent har gått til forbrenning. Det betyr 
at hele 79 prosent – rundt 6,3 millioner tonn 

fortsatt finnes, enten i produkter, i naturen, 
havet eller på fyllplasser og deponier. 

– De fleste plastprodukter blir avfall 
ganske raskt, men de vanligste plasttypene 
brytes så langsomt ned at dette ikke gir noe 
nevneverdig bidrag. Det meste av plasten vi 
har produsert vil bli værende i hundre- eller 
tusenvis av år om det ikke blir tatt hånd 
om, sier Jenna Jambeck, en av forskerne 
bak studien. – Våre funn understreker 
behovet for å tenke kritisk gjennom hvilke 
materialer vi bruker og hvordan vi organiserer 
avfallsbehandlingen, sier hun. 

Plastproduksjonen har eksplodert 
siden 50-tallet. I 1950 ble det produsert 
rundt 2 millioner tonn plast, mens det i 
2015 ble produsert 400 millioner tonn. 
Det betyr at mer enn halvparten av 
totalmengden  i verden er produsert siden 
årtusenskiftet. Om ikke produksjonstakten 
og/eller avfallsbehandlingen endres 
vesentlig vil det værew 12 milliarder tonn 
plast i naturen eller på deponier når den 
industrielle plastproduksjonen «feirer 
hundreårsjubileum» i 2050.

Det er produsert mer enn 8 milliarder 
tonn plast i verden – hittil

Rekom AS   |   O. J. Brochs gate 12, 5006 Bergen   |   Tlf 55 90 44 50   |   rekom.no

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!
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Nye tall fra SSB visert at samlet 
avfallsmengde fra husholdning-
ene i 2016 var 2,3 millioner 
tonn, omtrent det samme som 
de fire foregående årene. 
Andelen som gikk materialgjen-
vinning var 38%, også dette er 
uendret fra året før. 
Den stabile totalmengden betyr likevel en 
viss nedgang i generert avfallsmengde pr 
innbygger. I 2016 produserte hver av oss 
433 kg avfall, en nedgang på 6 kg fra året 
før. Og siden forbruksvolumet økte med 
1,5 prosent fra 2015 til 2016 går det med 
en viss rett an å hevde at sammenhengen 
mellom økonomisk vekst og generert avfalls-
mengde er brutt (se figur). Men om man går 
litt lengre tilbake har avfallsmengden fra 
husholdningene økt kraftig, fram til 2008, 
med rundt 5 prosent årlig. Og ser man de 
siste 20 årene under ett har forbruksvekst og 
avfallsmengde hatt omtrent samme utvikling.

Andelen til materialgjenvinning har som 

tidligere omtalt gått ned de siste årene, men 
fra 2015 til 2016 er den stabil. Mengden 
til materialgjenvinning øker for både plast, 
glass og metall, men papir fortsetter å falle 
og går ned med 4 prosent. Til gjengjeld har 
mengden matavfall som går til biogasspro-
duksjon økt med 13 prosent og er fordoblet 
siden 2012. Andelen av matavfallet som går 
til kompostering er derimot redusert. 

Andelen av husholdningsavfallet som går 

til forbrenning ligger uendret på 58 prosent, 
i rundt 150 kommuner går matavfallet fort-
satt sammen med restavfallet til forbrenning. 
Andelen til deponi har en marginal nedgang 
fra 2,9 til 2,8 prosent.

Avfallsgebyret i 2016 var i snitt 993 
kroner pr innbygger, noe som tilsvarer 2,29 
kroner pr kg avfall.

 Les mer på ssb.no 

Avfallsmengden fra husholdninger er stabil
Figur 1. Konsum og avfall. Hushald. Indeks 1996=1
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Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

ANNONSE

ANNONSE

Fortum Waste Solutions er den komplette problem-
løseren for å håndtere problemavfall. 
– Vi fokuserer på gjenvinning og effektivisering av 
samfunnets ressurser, sier Kjetil Himle, salgsdirektør i 
Fortum Waste Solutions Norway.

– Målet vårt er å engasjere kunder 
og samfunn i prosessen mot en rene-
re verden. Derfor utvikler vi bære-
kraftige løsninger for å gjenvinne 
verdifulle materialer og fjerne ska-
delige materialer og stoffer fra krets-
løpet, sier Himle. 

På sikt blir det utenkelig å pro-
dusere produkter som ikke er bære-
kraftige. Det betyr at produktene må 
lages av materialer som lar seg gjen-
vinne mange ganger. Himle er opp-
tatt av sirkulær økonomi, der avfall 
kan skape verdier og samtidig bidra 
til at miljøutfordringene i dagens 
samfunn blir mindre. Miljøgiftene 
må tas ut av sirkelen på en trygg og 
bærekraftig måte.

– Behovet for energi vil øke med 

over 50 prosent innen 2030. Å utnyt-
te ressursene mer effektivt kommer 
til å bli mye viktigere enn det har 
vært til nå, sier han.

 
Miljøsuksess krever samarbeid. 
Himle fokuserer på hele verdikje-
den ved industriproduksjon. Det 
betyr at man allerede ved planleg-
ging og materialvalg har resirkule-
ring og ressursutnyttelse for øye. 
– Får vi til dette blir avfallsgenere-
ringen mindre, og både kostnadene 
og behovet for råvarer reduseres. Vi 
bidrar med å forbedre kundens ma-
terialer og energieffektivitet nettopp 
ved å tilby løsninger for resirkule-
ring og gjenbruk. Vi er med på alle 
trinn i avfallshåndteringen og hjelper 

kundene med å utvikle prosessene 
sine på en måte som enten reduserer 
mengden avfall eller øker anvendelig-
heten av avfallet. Vi behandler mange 
forskjellige materialer, og en stadig 
større del gjenbrukes eller går til en-
ergiproduksjon, avslutter Himle.

– Vi er din samarbeidspartner når det 
gjelder å ta hånd om komplisert avfall, 
forurenset vann og jord, aske og slagg – 
og utvikle nye løsninger for avfallshånd-
tering, sier Kjetil Himle, salgsdirektør i 
Fortum Waste Solutions Norway.

FAKTA
Fortums Recycling and Waste Solutions 
tilbyr tjenester innen avfallsgjenvinning 
og materialeffektivitet i Norden. Sel-
skapet har nesten 650 ansatte i Norge, 
Sverige, Finland og Danmark og inngår i 
Fortums divisjon City Solutions. Fortum 
sysselsetter omtrent 8 000 medarbei-
dere og hadde en omsetning i 2016 på 
3,6 milliarder euro.
Mer informasjon: 
www.fortum.com/wastesolutions»
 

NUMMER ÉN I Å HÅNDTERE PROBLEMAVFALL

Utvikling av konsum og avfallsmengde siste 20 år

 Indeks 1996 = 1
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Den nye tyske emballasjeloven ble med 
et solid flertall endelig vedtatt 12 mai. 
For salgsemballasje i plast, hovedsakelig 
husholdninger, økes målet for mekanisk 
materialgjenvinning fra 36% (målet fra 
1994) brått til 58,5% i 2019 og til hele 63% 
i 2022. For de andre materialene er målet 
for materialgjenvinning satt til 90% i 2022. 
Sånn er den saken. Tyskland tok ledelsen på 
dette feltet allerede tidlig på 90- tallet, nå 
rykker de fra igjen. Kanskje blir det med dette 
lettere for EU og dilte etter. Ingen i Tyskland 
er helt fornøyd med kompromisset, men den 
etterlengtede avklaringen vil gi en viktig 
stimulans for investeringer i plastgjenvinning, 
sier lederen for Grønt Punkt i Tyskland. 

DISKUSJONER OM ANSVAR
Tyskland har brukt meget lang tid på denne 
saken. Ansvarsfordelingen mellom private 
aktører og kommunene har vært spesielt 
vanskelig. I Tyskland, som i Sverige, har man 
såkalte duale systemer der næringslivet har 
ansvaret for emballasjen helt fra kjøkken-
benken. Denne konflikten knytter seg også 
til diskusjonen om å utvide produsentenes 
ansvar til å gjelde mer enn bare emballasje, 
dvs. også for andre husholdningsartikler. 
Selv om 15 millioner tyskere allerede har en 
slik ordning for nesten alt deres plastavfall, 
har kommunene satt en stopper for en slik 
lov  basert videre innskrenkning av deres 
monopolrolle. Derfor utvides ikke lovgiv-
ningen til annen plast fra husholdningene. 
Så får vi se hvor den plasten havner. Som en 
del av det politiske kompromisset vil for øvrig 
kommun ene få større innflytelse på utfor-
mingen av lokale innsamlingsløsninger, f.eks. i 
valget mellom sekk og beholder, så lenge den 
er gul.

 
REGULERING AV KONKURRANSE 
MELLOM SYSTEMER

En annen utfordring har vært reguleringen 
av konkurransen mellom konkurrerende 
retursystemer. Siden 2000 har man hatt om 
lag 10 konkurrerende systemer i Tyskland. 
Denne konkurransen er ikke lett å regulere og 
det har nærmest hersket kaos i hele perioden, 
på tross av stadig nye reguleringer, 7 ganger 
har forskriften blitt justert for å tette hullene. 
Nå innføres, nok engang, nye detaljerte regler 
for hvordan konkurransen kan reguleres, 
blant annet gjennom clearing og et såkalt 
«Zentrale Stelle», eid av næringslivet for å 
få orden i sysakene. Om det lykkes gjenstår å 
se. Etter konkurransens inntog kjennetegnes 
systemene i Tyskland av en høy andel 
gratispassasjerer, lite transparens og mye 
juks i rapporteringene. Det har kort fortalt 
vært mer fokus på administrativ krangel 
og å overleve økonomisk på kort sikt, enn 
på å bringe oss inn i en kretsløpsøkonomi! 
Samtidig, kildesortering og henteordninger 
med en gul sekk/ beholder, ligger fast, alle 
skal fortsatt putte sin plastemballasje, 
metallbokser og drikkekartonger i denne 
sekken, og så skal disse hentes for sortering 
og gjenvinning i henhold til markedsandel 
fra de konkurrerende systemene. Har 
f.eks. ett system 30% markedsandel, skal 
systemet hente 30% av innsamlet materiale 
i kommunene, mens kommunene på sin 
side er forpliktet til å følge konseptet: All 
salgsemballasje skal kildesorteres i hele 
Tyskland, enten i sekk eller beholder. 
Kommunene kan velge om de vil samle inn 
annen plast i samme beholder. 

MEKANISK MATERIALGJENVINNING 
Det nevnte målet på 63% omfatter for 
øvrig kun mekanisk materialgjenvinning, ikke 
kjemisk gjenvinning.  Kjemisk gjenvinning 
var veldig i vinden på 90- tallet, nå er det 
liten interesse for dette. Kjemisk gjenvinning 
fremstår i dag som en altfor dyr og 
energiintensiv løsning.

Tyskerne har satt seg høye mål for sin 
salgsemballasje i plast, dvs. plastemballasje 
både fra husholdninger og andre kilder 
(«kommunalt avfall» som mange i Europa 
bruker som begrep). Resultatene skal måles 
opp mot mengden betalt emballasje, dvs. for 
den mengden retursystemenes medlemmer 
har rapportert inn. I Tyskland har man opplevd 
en meget høy andel gratispassasjerer, dvs 
bedrifter som enten ikke er medlem eller 
som innrapporterer for lite. Tyskerne er 
dyktige og grundige, men metodikken deres 
indikerer nok litt for gode gjenvinningstall 
fra retursystemene. Det er den nasjonale 
uavhengige statistikk som vil gi «sannheten» 
om all materialgjenvinning i forhold til hele 
mengden plastavfall som genereres.  

VENTER IKKE PÅ BRUSSEL
Det kan kanskje for oss i Norge virke 
underlig at tyskernes nye bestemmelser 
ble vedtatt bare noen måneder før EU skal 
enes om sin sirkulære pakke og et oppdatert 
emballasjedirektiv. Men her må vi huske på 
at tysk lovgivning, også på dette området, 
følger sine egne lange og kompliserte 
prosesser. At vedtaket kommer akkurat nå, er 
kanskje tilfeldig. Nesten helt tilfeldig. Det er 

Tyskland fortsatt først 
på gjenvinning av emballasje
Mens mange land sitter høflig 
og venter på EUs sirkulære 
økonomi pakke, bestemmer 
Tyskland seg for nye ambisiøse 
gjenvinningsmål for emballasje 
som legger press på EU.

Av Peter Sundt, Mepex Consult

De tyske målene for materialgjenvinning av emballasje er betraktelig skjerpet gjennom den nye loven som ble 
vedtatt 12. mai.
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jo valgår og pinlig både for Angela Merkel og 
miljøminister er Barbara Hendricks at de har 
brukt så lang tid på denne saken. Gratulerer, 
nå fikk de denne betente saken i boks!  

På samme måte kjører andre land sine 
egne prosesser. Og slik går livet videre i EU, 
ikke helt så harmonisert som vi skulle tro. 
Uansett, ambisjonene er høye for mekanisk 
gjenvinning av plast i alle land i Europa. Om 
EU- målet for mekanisk materialgjenvinning 
av plastemballasje for 2025 ender på 45%, 
55% eller 60% gjenstår å se. Kombinert med 
strenge regler for måling blir dette et tøft 
mål, også for Norge. Skal vi klare å nå det 
nye målet, må vi som i Tyskland, samle inn og 
sortere all plastemballasje, enkelt og greit! Alt 
og alle må med. Næringslivet på sin side må 
sørge for bedre design av sin emballasje, dvs. 
design for ombruk og materialgjenvinning. 
I Tyskland legges det for øvrig i forskriften 
føringer for at emballasjevederlaget skal 
gjenspeile gjenvinnbarheten av plasten. 

KUNSTEN Å REGULERE
Høye mål er et viktig premiss for å oppnå 
dynamikk og for å styre regimer med 
konkurrerende systemer. Med konkurranse i 
markedet viser erfaringene fra andre land at 

minst én aktør legger seg på minimumsmålet, 
eller gjerne litt under. Dermed må alle gjøre 
det samme for å overleve. Dette er resultatet 
av konkurranse i praksis. For å unngå fall i 
gjenvinningen må derfor målene økes. Hvis 
noen i Norge trodde at konkurranse betyr 
fritt frem for enhver kommune og bedrift 
til å samle inn det som passer, må de tro 
om igjen. I land med konkurranse kreves det 
et meget stramt og detaljert regelverk og 
kontrollapparat. Tyskland har de siste 15 
årene slitt med å regulere konkurransen, 
inklusiv et system for clearing. Dette har de 
grundige tyskerne så langt ikke lyktes med, 
muligens vil de lykkes denne gangen. Vi får 
lære av tyskerne og deres erfaringer, og 
samtidig huske at det også er noen forskjeller 
mellom våre to land.    

KLARE ANBEFALINGER TIL NORGE
På Grønt Punkt sitt seminar 23 august 
om konkurrende retursystemer kom det 
klart frem, spesielt fra Christoph Heller 
fra Der Grüne Punkt at konkurranse 
forutsetter meget omfattende og klare 
regler for konkurransen. Uten slike statlige 
bestemmelser, samt tydelige systemer 
for kontroll og sanksjoner, vil et regime 

med konkurranse raskt kollapse, advarte 
tyskerne. Christoph Scharff fra østerrikske 
ARA gjennomgikk deres detaljerte regelverk 
og sluttet seg til de tyske advarslene. Jean 
Hornain fra franske Ecoemballage, la også 
vekt på at konkurranse må bygge på klare 
mål fra myndighetenes side: Hva vil man 
egentlig oppnå?  Så får vi se om Norge, i siste 
sekund lar seg inspirere av andre lands gode 
råd og bitre erfaringer, eller om vi må gjøre 
alle feilene selv først. Det kan jo bli en mager 
trøst at man da i det minste kan skylde på 
forrige regjering! 

      Tyskland har de 
siste 15 årene slitt 
med å regulere 
konkurransen, dette 
har de grundige 
tyskerne så langt 
ikke lyktes med…

“
Vestfold/Buskerud/Telemark/Agder: Anlegg og Miljøservice AS | Tlf. 33 48 71 00 | post@a-m.no | anlegg-miljoservice.no
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AVFALLSPOLITIKK

Kult og kommersielt i Kristiansand

Mottoet for årets konferanse var «Sirkulær 
fremtid», men også denne kan åpenbart by 
på forretningsmuligheter. Selve åpningen av 
konferansen fant sted i utstillingsområdet, 
som ikke var mindre enn før, og utstillerne 
kan i hvert fall ikke klage over at deres 
nærvær ble forbigått i stillhet.

Vel, selve konferansen ble åpnet av 
Avfall Norge-direktør Nancy Strand, som 
ga uttrykk for et fromt ønske om at 
klima- og miljøminister Vidar Helgesen 

ville gå over i historien som mannen som 
brakte avfallsbehandlingen steget opp 
fra problemløsning til verdiskaping. Dette 
skjedde en uke før stortingsmeldingen om 
avfallspolitikk ble fremlagt og det kan vel 
nå konstateres at ønsket ikke har gått i 
oppfyllelse. 

Helgesen beæret forsamlingen med en 
videohilsen, det var en temmelig nøktern 
miljødirektør Ellen Hambro som representerte 
myndigheten i åpningssesjonen. – Begrepet 

Nancy Strand mente avfallsbransjen har gjennomgått 
en rivende utvikling – og det er ikke myndighetenes 
fortjeneste.

Miljødirektør Ellen Hambro mintes med glede sin 
første avfallskonferanse – som forandret livet hennes.

Det såkalte get together-arrangementet første kvelden ble arrangert i Dyrepar-
ken i nydelig vær. Her manglet ikke spektakulære innslag.

Avfallskonferansen er også en kommersiell møteplass, hele 83 utstillere hadde 
funnet veien til Sørlandshallen.

Noen utstillere ble plassert utendørs, her demonstrerer 
Olav Lauvdal i Donovan Nordic sin magnetiske løsning 
for håndtering av hvitevarer. 

Frevar hadde lagt mye arbeid i å få sin stand til å skille 
seg ut og ble belønnet med publikumsprisen.

Årets avfallskonferansen kunne for engangs skyld ikke varte 
opp med deltagerrekord. Men ellers manglet arrangementet 
ingenting, det startet med Sabeltannshow i Dyreparken og 
sluttet med inderlige oppfordringer om å spise opp maten sin 
to dager senere.

Tekst: Johs. Bjørndal   |   Foto:  Vebjørn Rakvaag/Gyro media
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Med plukkanalyser kan du få en økt 
kunnskap om dagens mengde og sam-
mensetting av avfall.

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

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

www.envir.se

Håndplukket kunnskap fra Envir

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

Kult og kommersielt i Kristiansand

Konferansieren Francois Sibbald dro også forsam-
lingen gjennom festmiddagen, da som den relativt 
håpløse kokken Pablo.

sirkulær økonomi blir enten møtt med 
euforisk begeistring eller et skuldertrekk, 
fra de som mener dette er keiserens nye 
klær. Vår tilnærming ligger vel et sted 
imellom, sirkulærpakka kom i kjølvannet 
av finanskrisen og et sterkt motiv var 
nok å skape nye arbeidsplasser i EU. 
Men vi må uansett forholde oss til de 
gjenvinningsmålene EU lander på og vi 
har anbefalt skjerpede krav til kilde- eller 
sentralsortering, sa Hambro. 

Hun startet for øvrig litt personlig med 
å mimre fra sin første avfallskonferanse 
i 1996, også i Kristiansand. – Da 
var jeg nybakt avdelingsleder i 
Miljøverndepartementet og veldig nervøs 
før foredraget. Men etter middagen var det 
dans og jeg danset temmelig lenge med en 
fyr som jeg møtte igjen senere og nå har 
vært samboer med i 15 år. Et flott eksempel 
på gjenbruk, men kanskje ikke på sirkulær 
økonomi, jeg har ikke tenkt å sende ham 
videre, sa hun.

Grønn konkurransekraft-leder Idar Kreutzer 
konstaterte at Norge og Bulgaria var de 
eneste europeiske landene som økte sine 
CO2-utslipp i 2016, men han gjentok sine 
optimistiske anslag om at det kan skapes 
40 000 nye arbeidsplasser ved å gjøre 
økonomien mer sirkulær. Forbrukerdirektør 
Randi Flesland hadde store problemer med å 
forstå hvorfor det ikke er et felles system for 
kildesortering i hele landet. 

Nederlandske Maarten Goorhuis berettet 
om hvordan deres såkalte Conversed 
Collection System – altså henteordning for 
kildesorterte fraksjoner og bringesystem for 
restavfall – har redusert restavfallsmengden 
til en tredjedel.

Alt i alt en konferanse med et godt 
program, frekt og morsomt ledet 
av konferansieren Francois Sibbald. 
Noen vil kanskje at det ble litt mye 
om avfallsreduksjon og litt lite om 
avfallsbehandling.
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Denne opprinnelig danske 
ideen har spredd seg til mange 
europeiske land og Sophie Wiik, 
som har bodd seks år i Køben-
havn og var med på oppstarten 
der, har altså tatt konseptet til 
Norge. Det går i korthet ut på at 
man laster ned en app, der man 
hver dag kan se for eksempel 
hvilke restauranter som har mat 
til overs når det nærmer seg 
stengetid, eller hoteller som har 
mat igjen når frokostserveringen 
går mot slutten. Men maten 
er ikke gratis, man betaler fra 
15 til 50 kroner pr porsjon og 
betalingen skjer via appen. Når 
det er gjort er det bare å møte 
opp på det aktuelle serverings-
stedet og vise kvitteringen på 
telefon, ta maten med seg hjem 
og spise med god samvittighet, i 
visshet om at man har bidratt til 
å redusere matsvinnet i verden. 
Begrensningen er naturligvis at 
man må ta den maten som er til 
overs, det er ingen vits i å spørre 
etter menyen.

– Vi trodde først at det hoved-
sakelig ville være studenter som 
lastet ned appen og benyttet 
seg av dette tilbudet, men har 

sett at alle slags folk finner dette 
interessant. Og blant tilbyderne 
av mat finner vi kafeer, matbu-
tikker, kiosker, bakerier, kantiner, 
bensinstasjoner, restauranter, og 
ikke minst hoteller. Jeg vil spesielt 
nevne Scandic, de har vært 
framoverlente og er inne med 
alle sine 50 hoteller, sier Wiik. 

Too Good To Go finansieres 
ved at en andel av det som 
betales for måltidene går til dem. 
Sophie Wiig vil ikke si nøyaktig 
hvor stor denne andelen er, men 
noen gullgruve har det åpenbart 
ikke vært hittil. – Vi som jobber 
med dette har ikke tatt noen 
lønn i oppbyggingsfasen, men 
nå begynner vi å få et volum 
som gir rom for det, sier hun til 
Kretsløpet. I skrivende stund har 
Too Good To Go reddet 341 000 
porsjoner mat fra å bli kastet.  
– Dette har redusert CO2-ut-
slippet med rundt 700 tonn, sier 
hun fornøyd.

Det er også mulig å gi bort mat 
via appen. Avfall Norge-direktør 
Nancy Strand fortalte under 
prisutdelingen at de under sitt 
julearrangement oppdaget at 
de kom til å få mat til overs. De 

la ut melding om det på appen 
og ganske raskt dukket det opp 
4-5 intersserte. – De satte seg 
faktisk ned og spiste også, så 
det ble riktig hyggelig, sa hun. 
Too Good To Go samarbeider 
også med Matcentralen, mer enn 
10 000 måltider gratis måltider 
har funnet veien dit via appen. 

Den andre innovasjonsprisen 
gikk til Oslo REN for sitt samar-
beid med bydeler og frivillige 
organisasjoner om etablering 

av små, lokale gjenvinningssta-
sjoner. – De har et aktivt samar-
beide med bydelen og frivillige 
organisasjoner og samlokaliserer 
seg med andre kommunale 
tjenester som frivillighetssentral, 
åpen barnehage, fritidsklubb og 
«åpen møteplass». De arrangerer 
og legger til rette for arbeidstre-
ning, ombruk, møteplasser, 
fiksefester, byttemarked og 
sykkelverksteder, heter det bl.a i 
begrunnelsen.

Gründerprisen til Too Good To Go
Den ene av de to Innovasjonsprisene som ble delt ut på Avfallskonferansen 2017– den såkalte 
gründerprisen – gikk til Sophie Wiik i Too Good To Go. Hun lanserte konseptet i Norge i fjor vinter 
og etter halvannet år har 298 000 lastet ned appen, som gjør at de kan finne billige mål tider hos 
de 470 tilbyderne som så langt har sluttet seg til ordningen.

Av Johs. Bjørndal

Sophie Wiik var stolt og glad over å kunne ta imot Innovasjonsprisen på årets 
avfallskonferanse. Foto: Vebjørn Rakvaag/Gyro Media.

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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Vonde spenninger skiller frem-
deles naboer og regioner etter 
den blodige Bosniakrigen og 
frivillig samarbeid over grensene 
er uvanlig. Medieoppbudet var 
derfor stort da fem ulike reno-
vasjonsselskaper fra Norge fikk 
seks lokale renovasjonsselskap 
fra ulike sider av de gamle front-
linjene til å signere på en flerårig 
samarbeidskontrakt.

 
FIRE ÅRS VARIGHET
Renovasjonsbransjen har 

utviklet seg veldig forskjellig i 
Nord- og Sør-Europa de siste tiår. 
Miljøvennlig avfallshåndtering 
er ukjent flere steder på Balkan, 
mens åpne deponi er velkjent. 
Den norske renovasjonsbransjen 
ligger flere tiår foran og miljø-
gevinsten av å dele kompetanse 
og utstyr er stor.  – Vår innsats 
gjør en stor lokal forskjell og 
bidrar til et bedre samfunn og 
økt livskvalitet for innbyggerne 
gjennom etablering av gode 
offentlige tjenester. Innsatsen 

betyr også mye for de norske 
renovasjonsselskapene. Noen 
selskap har reist ned med mange 
ansatte og de er blitt svært 
engasjert. Avfallsbransjens rolle 
blir tydelig når en ser et land der 
alt må bygges opp igjen. Vi har 
forpliktet oss til å støtte dette i 
fire år. Hvis det fungerer bra vil 
vi vurdere forlengelse, sier Toralf 
Igesund, leder for ANIN Balkan.

MANGE NORSKE 
SELSKAPER MED
Norske renovasjonsselskaper 
og vennskapskommuner  har 
i mange år sendt brukt utstyr 
og biler til ulike renovasjons-
selskaper på Balkan. Vefsn 
kommune er vennskapskommune 
med Gorni Milanovac på grunn 
av at kommunen huset tyske 
fangeleirer med jugoslaver 
under krigen. Andre bånd ble 
knyttet etter borgerkrigen på 
1990-tallet. Da kom det mange 
flyktninger fra Bosnia til for 
eksempel Sund, og etterhvert ble 
Sund vennskapskommune med 
Konjic.

Når ressurspersoner på flukt 
møter lokale hjelpsomme ildsjeler, 
kan svært positive ting skje. Fra 
tilfeldig humanitær bistand og 
vennskapskommuner ble det i 
2016 tatt initiativ til et nettverk 
under Avfall Norge, ANIN Balkan. 
Nå er det i ferd med å bli etablert 
en formell vedlikeholdsorgani-
sasjon. Samarbeidet bygger på 
et mangeårig engasjement fra 
mange norske vennskapskom-
muner og renovasjonsselskaper 
på Balkan rundt kompetanse-
spredning og deling av brukt 
utstyr. Det nye er at samarbeidet 
blir formalisert gjennom en 
vedlike holdsorganisasjon som 
skal stå på egne bein og betjene 
alle de deltakende renovasjons-
selskapene på Balkan.

DEPONIET RASTE 
UT I ELVEN
BIR hadde allerede sendt ned en 
del brukt materiell til Konjic, men 
da et bratt deponi raste ut i elven 
ble det klart at det var behov 
for gode grep for å løse de store 
avfallsproblemene i regionen. 

Tidligere fiender på Balkan 
samarbeider om vedlikehold 

av norske renovasjonsbiler

Mangeårig innsats på Balkan fra norske renovasjonsselskaper går nå inn i en ny og spennende 
fase. Det ble i 2016 etablert et eget nettverk i Avfall Norge – ANIN Balkan. Nå etableres en egen 
vedlikeholdsorganisasjon og de norske selskapene forplikter seg til å gi støtte i fire år. 

Av Tina Skudal, BiR

Samling av alle samar-
beidspartnerne fra Norge 
og Balkan foran en norsk 
renovasjonsbil som er i 
drift i Bosnia.

Toralf Igesund skriver under samarbeidsavtalen mens Trygve Berdal fra HAMOS 
(t.v.) og Jan Egil Koreberg fra RiR følger med. Til høyre ledere for de lokale avfalls-
selskapene. ›
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BIRs forvaltnings- og utviklings-
sjef Toralf Igesund deltok i utar-
beidelse av en energi- og avfalls-
plan for området i samarbeid med 
lokale ressurspersoner. Konjic har 
også mottatt  EØS-midler, til et 
sorteringsanlegg for avfall og til 
rensing av kloakk, det har vært et 
viktig bidrag til å heve miljøstan-
darden. Nå er Konjic kjent for sitt 
klare vann og sine rene gater. 
Det lokale renovasjonsselskapet, 
Standard, tar fatt i sortering 
og behandling av stadig flere 

avfallstyper. Nå planlegger 
de blant annet å starte med 
kompostering av matavfall.

 
EN TANKEVEKKENDE 
HYDRAULIKKPUMPE...
Bilene som er donert til Balkan 
har vært fylt opp med reserve-
deler og annet utstyr. Faren ved 
å sende brukt materiell til andre 
er jo at utstyr kan bli ødelagt og 
må repareres. De lokale mekanik-
erne og renovatørene har fått 
opplæring i bruk og vedlikehold 

av utstyr, men det ble klart at de 
er sårbare da hydraulikkpumpen 
på den ene bilen røyk. Det er ikke 
enkelt å skifte ut slike komplekse 
deler, løsningen på problemet ble 
å sende ned våre egne mekanik-
 ere og en ny pumpe for å gi et 
lynkurs i montering. Problemet 
ble løst ad-hoc, men alle så at en 
bedre løsning vil være en fast 
vedlikeholds- og reparasjonsor-
ganisasjon som bygger opp lokal 
kompetanse.

SAMMEN FOR EN GOD SAK
Flere norske avfallsselskaper har 
nå formalisert engasjementet på 
Balkan med en 4-årig samar-
beidsavtale. Vi er enige om å 
finansiere en bil og en mekaniker 
som skal ivareta og sørge for at 
bilene som er gitt til de lokale 
renovasjonsselskapene er i drift. 
Tabellen til høyre viser de samar-
beidende selskapene.

 

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Det mest konkrete utslaget av avtalen er denne unge mekanikeren som kan reise 
rundt med sin nye servicebil og reparere renovasjonsbiler der det trengs. 

Fortsatt er åpne deponier i fjellsidene den vanligste formen for avfallsbehandling på 
Balkan. I bakre del av bildet skimtes røyk som viser at det ulmer i deponiet.

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

Targo 3000
Saktegående avfallskvern 

En enakslet saktegående 
avfallskvern med direkte drift 
som kverner alle typer avfall!

Mater:  4,5 m³ ( 7 m³)
Aksel:  3 000 x 600 mm
Vekt:  25 tonn (hjul)
Vekt:  27 tonn (belter)

 

 Besøk oss under kundedagene 19 - 21 Oktober for demo 
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Norske selskaper og region Balkanske selskaper og region

BIR, Sund kommune Standard, Konjic Bosnia og Herzegovina (BIH)

HAMOS, flere kommuner i Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal

KOMOS i Mostar, BIH

Innherred Renovasjon Herceg Novi, Montenegro

SHMIL, Helgeland Gornji Milanovac i Serbia

RIR, Molde Nevesinje BIH

?? HAMOS har gitt en bil til selskapet og nå leter 
vi etter et norsk vennskapsselskap til dette 
området.

Jablanica, BIH. 

Nå er organisasjonen formelt 
etablert og en intensjonsavtale 
er signert både fra de norske og 
de balkanske renovasjonssel-

skapene. Det førte til stor lokal 
mediedekning. Fra RiR (Romsdal 
Interkommunale Renovasjons-
selskap IKS) stilte daglig leder 

Jan Egil Korseberg opp til intervju 
om vedlikeholdsorganisasjonen. 
Han fikk høre seg selv på bosnisk 
radio både på norsk og i oversatt 
versjon kort tid etter opptaket.

MOBIL VERKSTEDBIL
Signeringen av intensjonsav-
talen var høytidelig og formell. I 
flere av talene ble det fremhevet 
at samarbeid må respekteres. 
Det ble gitt uttrykk for at de ikke 
er stolte over egen avfallshånd-
ter ing, og ønsker å løfte den til 

en bedre standard. Det ble pekt 
på at avfallshåndtering er et 
stort internasjonalt problem og 
at dette var et viktig møte for at 
de nå kan gripe fatt i problemet. 

En ung nyutdannet mann har 
allerede tatt fatt på det praktiske 
arbeidet i vedlikeholdsorganisa-
sjonen. Han gleder seg stort over 
den mobile verkstedsbilen som 
nå kjører rundt mellom de lokale 
renovasjonsselskapene og gjør 
vedlikehold på renovasjonsbilene 
som er sendt ned.

Avfallssortering og gjenvinning er i sin spede begynnelse på Balkan, men i Konjic i 
Bosnia er avfallsselskapet Standard i gang med manuell sortering av husholdnings-
avfall.

Denne trommelen løser opp avfallet og fordeler det jevnt utover sorteringsbåndet. 
Men den ble matet med håndkraft på baksiden.

ScanX.NET
ScanX.NET er et moderne, intuitivt og  
skalerbart it-system til registrering og  
administrasjon av data i realtid
Systemet håndterer vektregistrering, innberetning,  
betaling, trafikkstyring, identifikasjon, fakturering 
og mange andre oppgaver.

Smarte features
•  Skalerbart, moduloppbygget system 
•  Styring av flere terminaler og vekter
•  Administrasjon av flere facilities/lokasjoner
•  Enkel administrasjon av basisdata
•  Intuitive veiemetoder
•  Mange registreringsmetoder
•  Enkel integrasjon til eksterne systemer
•   Multi-klient installasjoner, også på  terminalservere

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

HURTIGT, 
SKALERBART OG 

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

25-27. september Biogasstur Göteborg Avfall Norge jens.maage@avfallnorge.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

10. oktober ReRep 2017 Kulturhuset, Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11. oktober Farlig avfall, grunnkurs modul 1 Scandic Hotel, Oslo NFFA www.nffa.no

11. oktober Farlig avfall, grunnkurs modul 2 Bergen NFFA www.nffa.no

11-12. oktober Avfallsreduksjon og ombruk Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

12. oktober Farlig avfall, grunnkurs modul 3 Scandic Hotel, Asker NFFA www.nffa.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

24-25. oktober Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

25-26. oktober Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

27. oktober Produsentansvarsdagen Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

8-9. november Drift av deponi – kurs Gardermoen 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

16-17. november Driftsforum biogass Scandic Byparken Bergen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21-22. november Deponigasskurs Scandic Hotel Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.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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SMÅNYTT

Fordobler antall 
mottak for avfall 
som fiskere får opp 
– Forsøplingen av havet er en av verdens største miljøutfordringer. 
Det truer livet i havet, forurenser sjømaten og skaper problemer for 
fiskere som får søppel i redskapene sine. Vi legger nå til rette for at 
fiskerne kan bidra i den nasjonale ryddedugnaden ved at vi oppretter 
flere mottaksstasjoner for slikt avfall, sa klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen da han nylig  åpnet det nye mottaket i Utgårdskilen på 
Hvaler.
Doblingen av antall mottak er et resultat av regjeringen og samar-
beidspartiene fikk bevilget én million kroner til ordningen i revidert 
nasjonalbudsjett. Fishing for Litter er en ordning hvor fiskere bidrar 
med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen. Ved 
mottakene kan fiskerne levere avfallet gratis og på en enkel måte. 
Typer og mengder avfall registreres slik at forebyggende tiltak kan 
målrettes best mulig. Ordningen med Fishing for Litter ble opprettet 
som et pilotprosjekt i 2016. Så langt har det vært fire mottakssta-
sjoner; i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy. I løpet av det første 
året leverte fiskere inn 48 tonn avfall. Nå er det åpnet et nytt mottak 
i Utgårdskilen på Hvaler. Snart kommer også ordningen på plass i 
Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland.
– Fishing for Litter er ett av de mange tiltakene vi har startet for å 
redusere forsøplingen av havet og kysten. Sammen med samarbeids-
partiene har vi også økt tilskuddsmidlene til opprydning og forebyg-
gende tiltak fra 15 til 60 millioner kroner. Disse tiltakene skjer både i 
regi av frivillige, private bedrifter og kommunale og interkommunale 
selskaper, sier Helgesen.

Kilde: Klima- og miljødepartementet 

PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

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

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 
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I fjor mer ble mer 50 tonn avfall levert gjennom pilotprosjektet Fishing for Litter. 
Nå åpnes flere mottak og det vurderes å gjøre ordningen permanent. Foto: Salt.

Vil diskutere bruk av aske fra biobrensel 
med Norske Skog
Klima- og miljødepartementet vil vurdere ulike løsninger for å 
få fortgang i arbeidet med å utnytte aske fra biobrenselanlegg. 
Politisk ledelse i departementet inviterer derfor ledelsen i Norske 
Skog til et møte. Det er Norske Skog selv som har etterlyst nye 
bruksmuligheter. 

Asken regnes etter dagens regelverk som avfall. Den kan for 
eksempel ikke nyttes til spredning i skog med mindre man har fått 
samtykke fra Miljødirektoratet.

– Norske Skog etterlyser tiltak som kan bedre lønnsomheten. 
Vi ønsker å bidra til dette, og inviterer til et møte for å få innspill 
om bedriftens behov. Klima- og miljødepartementet arbeider 
med å endre regelverket med sikte på at asken kan brukes på 
en hensiktsmessig måte med små konsekvenser for miljøet, sier 
statssekretær Lars Andreas Lunde.



SMÅNYTT

Entreprenør dumpet spesialavfall ved elv
Nærmere 200 kubikkmeter spesialavfall fra en branntomt ble funnet 
dumpet i et skogsområde i Steinkjer. Kommunen betegner saken som grov 
miljøkriminalitet. Det avsidesliggende området bar preg av å ha vært brukt 
til lignende virksomhet gjennom flere år. – Dette var et trist og skuffende 
syn. Jeg trodde bransjen hadde blitt ryddigere enn dette tilfellet viser, sier 
enhetsleder Ester Stølan ved renovasjon i Steinkjer kommune. 

Det var forrige uke at Steinkjer kommune fikk tips fra publikum om 
at en navngitt entreprenør hadde dumpet spesialavfall ved ei elv i 
kommunen. Fredag 4. august var personell fra kommunen og Fylkes-
mannen på stedet og gjorde en befaring. Det var først tirsdag at Stølan 
fikk sett miljøkriminaliteten med egne øyne. 

– Vi er helt i startfasen av undersøkelsene. Men det er ingen tvil om at 
dette er en meget alvorlig sak, spesielt med tanke på at det er et firma 
som står bak sier Stølan. 

Under befaringen ble det tidlig klart at det ikke er første gang stedet 
brukes til å dumpe avfall. Ifølge Stølan bar stedet tydelig preg av å ha 
vært brukt til lagring av avfall gjennom flere år. Det var tydelige spor etter 
avfallsbrenning på stedet. 

Dette gjør Stølan bekymret med tanke på avrenning til elva som ligger 
like inntil avfallsområdet. – Det gjør saken ekstra alvorlig at det her er 
stor fare for avrenning til elva, ikke minst når lagringen sannsynligvis har 
pågått over lang tid, sier Stølan. 

– Vi kommer nå til å kreve en snarlig opprydding hvor entreprenøren 
får satt en frist. Holdes ikke denne blir det tvangsmulkt, sier assisterende 
miljøverndirektør Anne Sundet Tangen hos Fylkesmannen i Nord-Trøn-
delag. Entreprenøren som står bak besvarte ikke Trønder-Avisa sine 
oppringninger tirsdag. Men da han var med på befaringen fredag skal 
forklaringen hans ha vært at det kun var snakk om en mellomlagring før 
videre sortering og avfallshåndtering. Denne forklaringen holder ifølge 
enhetsleder Stølan ikke vann. – All sortering og håndtering av spesialavfall 
skal skje der rivningen skjer. 

Trønderavisa 09.08

Er i fare for konkurs
Plutselig kan renovasjonsavgiften din øke kraftig. Siden før sommeren 
har RenoNorden, som samler inn avfall i Drammens-regionen, vært i 
konkursfare. Derfor har renovasjonsselskapet klar en reserveløsning. 
RenoNorden inngikk i fjor avtale med Renovasjonsselskapet for Dram-
mensregionen (RfD) for avfallsinnhenting i kommunene Drammen, 
Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. 
Problemet er imidlertid at RenoNorden regnet feil på denne kontrakten 
og ti andre kontrakter. Dermed taper de penger på avfallsinnhentingen, 
og dette er kontrakter som for RfDs vedkommende gjelder i åtte år 
fremover. Som et børsnotert selskap må RenoNorden bokføre tapet 
allerede nå, og er dermed i store finansielle problemer. Siden 8. juni har 
selskapet vært til særskilt observasjon på Oslo Børs, i likhet med blant 
andre Norske Skog. 

– RenoNorden tok kontakt med oss for å komme ut av kontrakten, 
men vi sa nei. Dette er en meget gjennomarbeidet kontrakt, og de 
leverer tjenester av høy kvalitet, sier Johan Remmen, administrerende 
direktør i RfD til Drammens Tidende. 

Av de 11 kontraktene har RenoNorden kun kommet ut av to mindre, 
i Kragerø og Romsdal. Kontrakten med RfD er sammen med Bærum 
og Hedmark blant de tre største til RenoNorden. – Før sommeren var 
vi alvorlig bekymret med tanke på en mulig konkurs, og vi inngikk 
derfor en beredskapsavtale for å sikre oss fortsatt avfallsinnhenting 
fra første dag, sier Remmen. RfD tok kontakt med Norsk Gjenvinning, 
Ragn Sells og NordRen, og inngikk avtale med Norsk Gjenvinning. Hvis 
Reno-Norden skulle gå over ende så er planen at Norsk Gjenvinning 
overtar biler og mannskap og fortsetter innhentingen. Det var dette 
som skjedde i Oslo da Oslo kommune overtok avfallshåndteringen fra 
Veireno. 

– Hvis andre må overta avfallsinnhenting så blir det dyrere for 
kundene? –  Ja, det blir høyere kostnader, og de må brukerne ta. Det er 
derfor vi motsatte oss å si opp avtalen med RenoNorden, men ved en 
konkurs har vi intet valg, sier Remmen.

Svelvikbladet 24.08

Ap fastholder nei til Ragn-Sells
Ragn-Sells nye Eik-anlegg imponerer ikke Drammen Arbeiderparti. 
– Helt uaktuelt med avfallsanlegg på Eik, sier Eivind Knudsen. Drammen 
Arbeiderpartis nye gruppeleder fra 1. oktober, Eivind Knudsen sier 
Drammen Ap står fast på sitt nei fra to år tilbake og avviser tvert 
planene om avfallshåndtering langs E18 på innfartsåra til Drammen.

Ragn-Sells har skrotet sin gamle plan fra 2015. Den gang søkte 
milliardbedriften om å etablere et åpent anlegg for avfall og resirku-
lering. Dagens søknad som ligger til behandling hos Fylkesmannen 
innebærer etablering av landets første nullutslippsanlegg. Alt skal 
bygges inn. Ikke noe skal lagres ute og alle prosesser skal foregå under 
tak. Det gjør ikke noe inntrykk på Drammen Ap.

– Vårt nei skyldes at trafikkbelastningen i området er veldig sterk. 
Det er ikke noe mål å ha sånne anlegg på steder hvor det bor mange 
folk. Det handler om alle som bor på Eik og som blir berørt. De er alle-
rede belastet trafikkmessig og det foreligger ingen planer fra sentrale 
myndigheter om å utbedre veiforholdene. Da må vi avvise planene, sier 
Knudsen. Han beklager at bystyret ikke allerede for to år siden støttet 
Aps forslag om et endelig nei til planene.

Drammens Tidende 22.08

Ragn-Sells vil 
gjerne bygge 
dette «nullut-
slippsanlegget» 
rett ved E18 sør 
for Drammen. 
Men ikke alle 
synes det er 
noen god ide. 

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
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Ulovlig utfylling kan ha utløst raset
Ifølge økonomimagasinet Kapital skal det ha blitt dumpet eksterne jord-
masser i et områder der det ikke var tillatt, kort tid før leirskredet i Sørum 
ble utløst. Kapital har blant annet snakket med en lastebilsjåfør som sier 
han fikk beskjed om å dumpe et lass med eksterne masser på en kolle 
som ikke er godkjent for mottak av ekstern masse. Kollen grenser til det 
godkjente Asak massemottak. 

Kort tid etter at sjåføren tippet lasteplanet 10. november i fjor, gikk 
skredet som tok tre menneskeliv. 

Ifølge Kapital har øyevitner observert mange lastebilsjåfører som har 
tippet masse på området der det ikke var tillatt. Ingen av lastebilsjåførene 
skal ha vært klar over at området lå utenfor massemottaket. De ble vinket 
inn. Kollen ligger i området der skredet gikk. Eksperter Kapital har snakket 
med mener påfyllingen av eksterne masser er årsaken til at skredet ble 
utløst. 

Den aktuelle kollen skulle planeres ut slik at det kunne nydyrkes. Grunn-
eieren hadde fått tillatelse til dette av Sørum kommune. Forutsetningen 
var at det kun skulle brukes stedegen masse, det vil si masser innenfor 
området, og at det ikke skulle fylles på mer enn tre meter. 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjorde undersøkelser etter at 
skredet gikk. I en rapport som ble levert i februar, kommer det fram at det 
er fylt opp til åtte meter masse i enkelte områder der bakkeplaneringen 
pågikk, det vil si fem meter mer enn det tillatte. 

Massene skal ha vært stedegne, men det er også observert bygnings-
rester og stein i massene. 

De som leverer masse, må betale for å bli kvitt den. Bruken av ekstern 
masse kan ha gitt grunneieren og Norsk Gjenvinning inntekter. En ekspert 
anslår overfor Kapital at det er fylt ut opp mot 100.000 tonn masse. Om 
mye av dette er ekstern masse, kan det ha gitt millioninntekter. Verken 
Norsk Gjenvinning eller grunneier vil kommentere spørsmål om årsak, 
skyld, eller massemottak i området overfor magasinet.

Romerikes Blad 25.08

Stena Recycling vil hogge opp utrangerte 
offshoreinstallasjoner i Mekjarvik 
Stena Recycling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for 
opphogging av utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik, Randaberg 
kommune i Rogaland. Bedriften driver i dag et anlegg for sortering og 
bearbeiding av avfall på nabotomten.

Det søkes om å ta imot inntil 50 000 tonn marine konstruksjoner per 
år. Konstruksjonene skal løftes på land og demonteres på et område med 
fast dekke og oppsamling av avrenning.

Avløpsvannet skal føres til kommunalt renseanlegg. Farlig avfall fjernes 
fra installasjonene før de deles opp ved hjelp av skjærebrenning og klip-
ping. De ulike fraksjonene sorteres og går deretter til gjenvinning. Skjell 
og annen begroing skal fjernes med spyling og kjøres bort fra anlegget 
fortløpende.

Søknaden er lagt ut på høring og fristen for å uttale seg er 10. 
september 2017.

Miljødirektoratet 03.08

Reduserer behovet for deponi
Bedriften OiW Process i Forskningsparken på Herøya Industripark mener 
de har løsningen til hvordan Norge kan redusere behovet for gedigent 
avfallsdeponi ved å fjerne tungmetaller fra farlig avfall. 

– Dette er spennende. Dere ser mulighetene for å løse behovet for et 
stort deponi for farlig avfall, sa stortingsrepresentant og fylkespolitiker 
for Frp, Bård Hoksrud, da han var med en delegasjon på bedriftsbesøk 
hos OiW Process mandag.

Direktør Susan Heldal og medarbeiderne Per Bakke og Albert Buer 
tar gjerne imot politikere som vil ha kunnskap om OiWs forskning og 
prosesser. – I vår bedrift kaller vi avfall for ressurser på avveier. Dagens 
avfallshåndtering i Norge er ikke forenlig med prinsippene for sirkulær 
økonomi, sa Susan Heldal.

OiW Process ser et stort potensiale for å utvikle ny teknologi som 
kan redusere behovet for å deponere farlig avfall. Blant annet har 
bedriften utviklet løsninger for å fjerne tungmetaller fra flyveaske. – 
Framgangsmåten er blant annet å løse opp metaller fra flyveaske i syre, 
sier Per Bakke.Det må en politisk beslutning med økonomiske bidrag til 
for å utvide prosessutviklingen av denne metoden som OiW Process 
ser store muligheter i. OiW er i samarbeid med Herøy Industripark og 
forskningsbdriften Pilotarena på Herøya. Målet er å få finansiert etable-
ringen av et demonstrasjonsanlegg i Herøya Industripark. Disse planene 
har vært på banen siden 2015, men den statlige finansieringen har 
uteblitt.

Porsgrunn Dagblad 29.09

Ruteretur har rundet 15 år 
Ruteretur AS ble etablert 3. juni 2002 og har dermed 
rundet 15 år. Siden oppstarten har returselskapet samlet 
inn 800 000 isolerglassruter med miljøgiften PCB, men nå 
reduseres antallet raskt. 

Ruteretur AS startet innsamlingen av PCB-ruter i 2002, 
selskapet eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedor-
ganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, 
Norsk Eiendom og Norsk Trevare. 

– Den brede eierstrukturen er nok en viktig årsak til at 
de fleste importører og produsenter av isolerglasruter 
støtter opp om produsentansvarsordning, sier daglig leder 
i Ruteretur Sverre Valde. Alle som importerer eller produserer isolerglass 
til det norske markedet skal betale et vederlag for å finansiere innsam-
lingen og behandlingen av PCB-ruter. Ruteretur har i dag 175 deltakere 
som betaler dette vederlaget, som for tiden er kr 12 per isolerglassrute.

Det ble antatt at flesteparten av PCB-rutene allerede var skiftet 
ut da Ruteretur ble etablert 3. juni 2002, og det var få som da trodde 
at Ruteretur skulle bli 15 år. Men antallet gjenværende PCB-ruter var 
høyere enn antatt og PCB-rutene har hatt lengre levetid enn beregnet. 
Derfor er det en god del PCB-ruter igjen, men årlig innsamlet mengde 
er nå kraftig redusert. De to siste årene har nedgangen  vært 12 % årlig 
og det forventes at innsamlet mengde i 2017 blir rundt 40 000 ruter, 
mot 70 000 for bare få år siden. – Det blir derfor spennende å se hvor 
gammel jubilanten blir, den er nok godt over midtlivskrisen, avslutter 
daglig leder i Ruteretur Sverre Valde.

• Behandling og sluttdeponering av forurenset masse/farlig avfall
• Gjenvinning av filterstøv
• Biologisk behandling
• Vakuumsugebiler

Besøk oss gjerne på stand nr. 6 på
Farlig avfallskonferansen!

www.terrateam.no

Sverre Valde, 
daglig leder 
i Ruteretur. 
Foto: Thomas 
Andersen.
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Godt marked for papir, dårlig for plast  
Returpapirprisen har steget kraftig gjennom sommeren, også metallene har hatt en positiv 
utvikling. Avsetningen for gjenvinningsplast er derimot dårlig, den lave oljeprisen har senket 
prisen på jomfruelig plast og redusert import til Kina har i tillegg gjort avsetningen vanskelig.  

PAPIR OG PAPP 
Returpapirprisen i Europa har 
stort sett vært stigende i 2017. 
Fra mai har det vært en stigning 
på blandet papir på over 30 %. I 
Tyskland er prisen på bølgepapp 
nå i overkant av 90 Euro per 
tonn. Blandet papir har en 
gjennomsnittspris på rundt 130 
Euro pr tonn. 

GLASS OG 
METALLEMBALLASJE
Stadig flere kommuner 
innfører henteordning hos 
husholdningene av glass- og 
metallemballasje. Dette øker 
innsamlingsvolumet og forbedrer 
kvaliteten på fraksjonene. I 2016 
ble det samlet inn om lag 75 000 
tonn glassemballasje og 13 500 
tonn metallemballasje. Det ble 
en nedgang på 1 % av innsamlet 
mengde glassemballasje i 2016 
selv om det var forventet en 
økning fra 2015.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge Grønt Punkt Norges 
kildesorterer husholdningene 
bare 30 000 tonn 
plastemballasje av totalt 
100 000 tonn. Miljødirektoratet 
foreslår å lovfeste sortering og 
gjenvinning av plastavfall med et 
nytt kapittel 7 i avfallsforskriften. 
Dagens markedet for returplast 
er relativt svakt, Kina har redusert 
sin import og vil fra 2018 stoppe 
importen av 8 typer plastavfall 
(HS-kode 3915) f.eks. PVC og 
etylenavfall.

JERN OG METALL 
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene 
til gjenvinningsbedriftene vil 
påvirkes av prisene på London 
Metal Exchange (LME), bortsett 
fra jern som ikke er børsnotert. 
Prisene i LME har hatt en posistiv 
utvikling siste måneder og per 
25.august er prisene per tonn 
(omregnet til NOK) : 
− aluminium NOK 16 376,  
 nesten uendret fra 26.mai
− kobber   NOK 52 465,  
 opp 10 % fra 26.mai 
− bly NOK 17 534,  
 opp 4 % fra 26.mai 
− sink NOK 24 355,  
 opp 11 % fra 26.mai 

Også skrapjernprisen har steget 
i løpet av sommeren, her er det 
en oppgang fra på NOK 1220 
den 26.mai til NOK 1550 per 
25.august.

 
VÅTORGANISK   

         AVFALL  
For matrester som 
brød og bakervarer fra 
næringsmiddelindustri betaler 
miljøfôranleggene rundt 3-400 
kroner per tonn. Prisen på 
miljøfôr ligger på 65-75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  
Avfall Norge har gjennomført 
en «markedsundersøkelse» 
blant produsenter av jord- og 
kompostprodukter. Her framgår 
det at etterspørselen er økende, 
men at prisene er relativt lave. 
Kompost selges for i snitt 100 
kroner pr tonn, med variasjon 
fra mindre enn null opp til 
300 kroner pr tonn. Kompost i 
småemballasje kan oppnå høyere 
priser. 
Våt biorest fra biogassanlegg 
har gjennomgående negativ 
verdi, i snitt minus 11 kroner pr 
tonn med variasjon fra null til 
minus 67 kroner. Tørr biorest har 
positiv verdi, her ligger prisen 
mellom 0 og 20 kroner pr tonn. 
Det understrekes at tallene for 
biorest er basert på et ganske lite 
datagrunnlag. 

TREVIRKE 
Det er ingen utvikling i 
prisen for returtrevirke eller 
brenselprodukter basert på 
dette. 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. Utsalgsprisen for briketter 
og pellets i småemballasje 
varierer ganske mye, med priser 
fra ca. kr. 1,50 opp til kr. 3,50 
per kg.
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. 

TEKSTILER 
I følge en ny rapport fra 
Nordisk ministerråd i 2016 blir 
over 100 000 tonn av brukte 
tekstiler samlet inn hvert år i 
Norden og går til gjenbruk og 
resirkulering. Rådet har utviklet 
et frivillig sertifiseringssystem 
«The Nordic textile re-use 
and recycling commitment» 
der målet er å redusere 
miljøpåvirkningen av 
tekstilforbruk og øke gjenbruk 
og gjenvinning av tekstilavfall 
generert i Norden. Samtidig har 
moteforetak som representerer 
en samlet andel på 7,5% av det 
globale motemarkedet, signert 
en forpliktelse til å akselerere 
overgangen til et sirkulært 
system. Dette er initiert av 
«Global Fashion Agenda». Målet 
er å øke volumet av innsamlete 
brukte tekstiler.
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Returadresse:
Kretsløpet as
c/o Maximi,
Strøket 8
1383 Asker

Baksiden
Henteordning også på Haugalandet

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

Neste selskap ut for innføring 
av henteordning for glass- og 
metallemballasje er Haugalandet 
Interkommunale Miljøverk IKS (HiM). 
Innen nyttår skal 22 000 nye beholdere 
med «lokk i lokket»- løsning distribueres.

HiM står for renovasjonen i kommunene Haugesund, Bokn, 
Etne, Tysvær og Vindafjord, med til sammen drøyt 61 000 
innbyggere. Og to spørreundersøkelser viser at et klart 
flertall av disse gjerne vil ha hente ordning for glass- og 
metallemballasje, selv om de må betale en litt ekstra for 
denne tjenesten. Men det tror faktisk ikke Magnus T. 
Hauge i HiM blir nødvendig.
 – Vi regner med at avfallsgebyret kan holdes uendret.  
Vi kommer til å avvikle de vel 40 returpunktene vi har når 
denne henteordningen er på plass etter nyttår. Og det skal 
bli godt – vi har hatt de samme problemene med forsøpling 
rundt returpunktene som andre, sier Hauge. 

Han forteller videre at de fleste av abonnentene vil 
få 140 liters beholdere med 160 mm innkaståpning 
og gravitasjonslås, noe som altså betyr at det store 
lokket bare kan åpnes når beholderen står på hodet. 
Dette skal hindre at det kastes andre ting enn glass- og 
metallemballasje i beholderen, det blir for eksempel ikke 
mulig å kaste plastposer fulle av emballasje.

 – Vi er svært fornøyd med at HiM velger denne 
løsningen. sier Jacob Smith, direktør for innsamling og 
gjenvinning hos Syklus. 

Borettslag og andre med felles hentesteder vil få større 
beholdere, men heller ikke disse vil ha større innkaståpning 
enn 160 millimeter. Beholderne vil bli tømt hver åttende 
uke.

I 2016 samlet HiM inn 9,2 kg glass- og metallemballasje 
årlig pr innbygger, et tall Hauge forventer kommer til å øke 
når henteordningen innføres. – Vi har forsiktig budsjettert 
med en økning på 25%, men Syklus mener vi kan forvente 
mer, sier Hauge.

Splitter nye beholdere beregnet på glass- og metallemballasje venter på å bli 
distribuert til abonnentene på Haugalandet.


