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Fra den ene grøfta til 
den andre
For ganske få år siden var holdningen slik at kommuner og interkommunale 
selskaper som drev innsamling av husholdningsavfall i egenregi nærmest 
hadde et forklaringsproblem, hva var grunnen til at de fortsatt valgte å holde 
på en slik antikvarisk løsning? Det må ha vært irriterende for de som har hatt 
en velfungerende innsamlingsordning i egenregi hele tida.

Idag, etter de spektakulære konkursene i Veireno og RenoNorden er dette 
radikalt endret. Som oversikten på side 6 viser har et flertall av kommunene 
som ble rammet overtatt renovasjonen selv. Og flere kan det bli, når de 
midlertidige avtalene som ble inngått i full fart må erstattes med varige 
løsninger i løpet av halvannet år. 

Mye har også vært sagt og skrevet etter konkursene, ikke minst har 
det vært mange forsøk på å løfte spørsmålet om privat eller offentlig 
avfallsinnhenting opp til et ideologisk og prinsipielt viktig spørsmål. Det 
har vært hevdet at oppgaven er for viktig til å overlates til private aktører, 
ordet samfunnskritisk har blitt brukt flittig. Det har også blitt hevdet at 
anbudssystemet gjør at en for stor andel av renovasjonsgebyret havner i 
private lommer, noe som er nesten like forkastelig som at «velferdsprofitører» 
skor seg på sosiale tjenester.

Dette er med respekt å melde tøv. 
Innsamling av husholdningsavfall er 
en relativt enkel teknisk tjeneste som 
det må være helt greit å sette ut på 
anbud. Oppgaven er utvilsomt viktig, 
men det er vanskelig å se at den er 
mer samfunnskritisk enn for eksempel 
snøbrøyting. Det finnes da også mange 
eksempler på at såvel lokale som mer 
landsdekkende aktører har utført 
oppgaven til alles tilfredshet i årtier.

De to konkursene er alvorlige og tankevekkende nok, men gir etter vår 
mening ikke noe grunnlag for å generalisere. Om VeiReno hadde taklet 
innkjøringsproblemene i Oslo kommune ville denne anskaffelsen blitt 
genierklært og framholdt som et skoleeksempel på hvordan offentlige 
anskaffelser kan bidra til framskritt og effektivisering. RenoNorden-saken er 
litt mer kompleks, hvordan det er mulig å regne helt feil 11 ganger på rad er 
vanskelig å skjønne. Forhåpentligvis vil konkursbehandlingen og en eventuell 
granskning kaste mer lys over det.

Argumentet om at abonnentenes penger havner i private lommer 
styrkes heller ikke av disse konkursene. Problemet er jo det motsatte, at 
tjenestene ble priset for lavt. Så lavt at kommunene burde skjønt det, ifølge 
RenoNorden-direktør Harald Rafdals relativt patetiske forsøk på å velte 
skylda over på andre. Saken er vel heller at kommunene når anbudet først var 
lagt ut knapt kunne valgt annerledes, uten å komme i konflikt med Loven om 
offentlige anskaffelser.

Vel, det er ingen tvil om at det er fullt mulig å drive avfallsinnhenting til 
alles tilfredshet både i privat og offentlig regi. Som vi tidligere har skrevet er 
det kompetansen hos den som utfører tjenesten og hos bestiller som avgjør 
hvor godt det hele fungerer. Vi regner videre med at de gjenværende private 
aktørene nå gjør sitt aller beste for å unngå ytterligere fadeser, det har 
bransjen rett og slett ikke råd til. For avfallsinnsamlingen bør også i framtida 
drives av såvel private aktører som offentlige selskaper og kommuner. Det har 
vi god erfaring med gjennom lang tid her i landet. Helt fram til det siste året. 
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Forsiden: 
NOAHs nye alternativ innebærer at behandlingsanlegget for 
uorganisk farlig avfall på Langøya vil ta imot og behandle avfall 
minst fram til 2032. Foto: Espen Braata / NTB Scanpix.
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www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005

Samtidig som statsbudsjettet 
for 2018 ble presentert la 
Klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen fram regjeringens 
Strategi for grønn konkurranse-
kraft. Den skal forklare hvordan 
vi skal klare å redusere klima-
utslippene med 40 prosent 
innen 2030, samtidig som det 
skapes nye arbeidsplasser og 
verdiskaping og velferd sikres.

Av Johs. Bjørndal

Ved å legge fram denne type doku-
menter samtidig med statsbudsjettet 
sørges det i hvert fall for at oppmerksom-
heten rundt dem blir minimal. Som kanskje 
noen ytterst få vil huske ble den lenge 
varslede biogass-strategien lagt fram for tre 
år siden, samme dag som statsbudsjettet for 
2015. Siden har det ikke vært mye snakk om 
det slanke dokumentet.

ØKT BRUK AV CO2-AVGIFT
Vel, det tar i hvert fall litt lengre tid å lese 
de 56 sidene i Strategi for grønn konkurran-
sekraft, som jo er regjeringens bearbeiding 
av det såkalte ekspertutvalget med Idar 
Kreutzer og Connie Hedegaard sitt arbeid. 
Her framgår det at det er næringslivet som 
må gjøre det meste av jobben, myndighet-
enes rolle er å gi rammebetingelsene som 

gjør det grønne skiftet lønnsomt. Forurens-
eren betaler-prinsippet holdes fortsatt fram, 
økt bruk av CO2-kvoter omtales varmt. Alt 
tyder på at kvotesystemet før eller senere 
vil bli utvidet til å omfatte alle typer utslipp, 
med mulig unntak for primærnæringene, selv 
om dette ikke skjer i 2018.

FORNYBAR AS SJØSETTES
Behovet for økt FoU-innsats omtales 
grundig og nye støtteordninger lanseres. Det 

lenge varslede selskapet Fornybar AS 
omtales også, det skal sjøsettes i 2018 

og får i første omgang 400 millioner å 
rutte med. Selskapet skal i hovedsak rette 

investeringsinnsatsen mot ny teknologi 
i overgangen fra teknologiutvikling til 

kommersialisering og skal prioritere lav- og 
nullutslippsløsninger, heter det her.

Grønne og innovative offentlige anskaf-
felser har fått et eget kapittel i strategien, 
men det foreslåes ingen nye, dristige 
virkemidler. Det mest håndfaste her er at 
regjeringen vil vurdere et eventuelt mål om 
at en andel av statlige midler til offentlige 
anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative 
og klimavennlige løsninger.

SIRKULÆRE TILTAK
Strategien inneholder også et kort kapittel 
om sirkulær økonomi. Her får vi vite at en 
sirkulær økonomi innebærer å utnytte 
ressurser på en slik måte at de gir samfunnet 
høyest mulig verdi og nytte lengst mulig. 
Etter denne avklaringen følger en punktvis 
opplisting av hva regjeringen vil gjøre for å få 
dette til. Blant punktene er: 
•  Arbeide for et styrket marked for 

sekund ære råvarer i samarbeid med 
industri og avfallsbransjen

•  Videreutvikle og tydeliggjøre regelverket 
for å øke nyttig og miljøforsvarlig bruk av 
avfall og lett forurensede masser

•  Øke materialgjenvinning, utrede krav om 
utsortering av våtorganisk avfall og plast, 
og vurdere utvidet produsentansvar for 
flere avfallstyper.

Strategi for grønn konkurransekraft lagt fram

Bedre vekst, lavere utslipp
– regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

Strategi

Departementene

Flere 
departementer står bak 
Strategi for grønn konkurransekraft, 
som ble lagt fram 12. oktober.





INNSAMLING

Konkursen ble utløst av at DnB 
og Danske Bank satte foten ned 
for videre finansiering av driften 
i RenoNorden, etter at selskapet 
i flere måneder hadde vært i 
brudd med sine forpliktelser, som 
det heter. Men de to bankene 
garanterte for videre drift i ti 
dager og ga med det bostyrer 
Tom Hugo Ottesen og hans team 
i advokatfirmaet Kvale tid til å 
finne løsninger med selskapets 
kunder, som altså er norske 
kommuner og interkommunale 
avfallsselskaper.

KOMMUNENE OVERTAR 
Og en oversikt publisert 

i nyhetsbrevet Insider 
viser at hele 72 av de 133 
kommunene som er berørt 
av konkursen i RenoNorden 
over tar innsamlingen av 
husholdningsavfall i egen regi. 
Men Bjørn Kopstad, tidligere 
direktør for renovasjon i Norsk 
Gjenvinning, som har samlet inn 
denne informasjonen, mener 
det er stor usikkerhet rundt 
hva det endelige resultatet 
kommer til å bli. – Mange av dem 
som har satt ut innsamlingen 
på nytt har gjennomført 
såkalte minikonkurranser, 
som kan benyttes etter en 
unntaksbestemmelse i EU-retten. 
Men da må de gjennomføre en 
ordinær anbudskonkurranse i 
løpet av maksimalt halvannet 
år. Jeg ser ikke bort fra at de 
styrende organene i en del av 
de interkommunale selskapene 
heller vil ha utredet egenregi 
som alternativ. Det kan gjelde 
både de kommunene som nå har 
havnet på egendrift og noen av 
de som har inngått kortsiktige 
kontrakter. Det er å håpe at 
disse diskusjonene får med seg 
et større bilde, og ikke bare er 
basert på ideologi og politikk, slik 
som i Oslo, sier han.

EGENDRIFT I OPPLAND – 
OG PÅ VESTLANDET
Blant dem som nå har iverksatt 
egendrift er Romerike 
Avfallsforedling (ROAF), 
Hadeland og Ringerike avfalls-
selskap (HRA) og GLT-Horisont, 
som selskapet på Gjøvik, Land og 
Toten nå heter. – Akkurat nå er 
det egendrift i alle kommuner i 
Oppland, konstaterer Kopstad.

Ellers ligger de fleste ferske 
egenregikommunene på 
Vestlandet. Det gjelder Ryfylke 
Miljøverk, HIM, Karmøy, Nord-
Hordland, BiR utenom Bergen, 
Indre Sogn, Nordfjord og Årim 
i Ålesund, disse selskapene 
betjener til sammen 56 
kommuner. Ellers har Libir på 
Sørlandet og Fosen renovasjon i 
Trøndelag valgt egendrift etter 
konkursen. – Det kan se ut som 
de private aktørene har ønsket 
kontrakter nær sine egne baser 
og at det har vært stor skepsis 
til å overta leasingkontrakter på 
biler, sier Kopstad.

GAMLE GRÜNDERE 
OVERTAR
Og av de private aktørene 
er det selskapet NordRen 
som har tatt best for seg 

etter konkursen og overtatt 
innsamlingen i 20 kommuner, 
blant dem Bærum. Interessant 
nok er dette selskapet etablert 
av blant andre Svein Sørensen, 
en av RenoNorden-gründerne 
som forlot dette selskapet da 
oppkjøpsfondene Accent Equity 
Partners og Cap West overtok 
aksjemajoriteten i selskapet. 
Han har også med seg andre 
veteraner fra Reno Norden.

Et annet selskap etablert av 
tidligere RenoNorden-ansatte 
er Retur Renovasjon, som 
nå i sin helhet er overtatt av 
RagnSells AS. Dette selskapet 
har overtatt renovasjonen i 
Halden, i tillegg til at de i vinter 
overtok innsamlingen i Vestfold 
etter Veireno-konkursen. 
Dette selskapet ble for øvrig i 
Borgarting lagmannsrett før jul i 
fjor dømt til å betale 5,7 millioner 
kroner i erstatning til Kongsberg 
kommune, etter at de i 2013 
vant anbudet på innsamling der, 
men trakk seg fra oppdraget 
fordi de påberopte seg en 
regnefeil.

Dermed ble det RenoNorden 
som vant også i Kongsberg, her 
er innsamlingen nå overtatt av 
Norsk Gjenvinning Renovasjon. 

Storstilt kommunalisering uten kaos
Tre uker etter at 
 RenoNorden begjær-
te oppbud kan det 
konstateres at få av 
innbyggerne i de 133 
berørte kommune-
ne merket noe til at 
renovatøren deres gikk 
konkurs. Kommuner 
og interkommunale 
selskaper var godt 
forberedt og mange 
har overtatt avfallsinn-
samlingen selv.

Av Johs. Bjørndal

Hele 72 av de 133 kommunene som ble berørt av RenoNorden-konkursen samler nå inn avfallet i egenregi. Foto: Astri Kløvstad.

Bjørn Kopstad håper det ikke bare 
er ideologi og politikk som vil 
avgjøre hvordan den framtidige 
avfallsinnsamlingen vil bli organisert.
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SYND FOR BRANSJEN

Det samme gjelder den store 
kontrakten i Drammenregionen 
(8 kommuner), her var en 
alternativ løsning klargjort før 
konkursen (se egen sak neste 
oppslag).

COMEBACK FOR LOKALE
Enkelte steder har lokale 
aktører som tidligere har 
hatt innsamlingen, men tapt 
kontrakten til Reno Norden, 
kommet tilbake. Dette gjelder 
blant annet hos Sirkula på 
Hamar der den tidligere 
leverandøren Nortransport 
nå samler inn. Som noen vil 
huske overtok Reno Norden 
innsamlingen der fra årsskiftet, 
ikke uten innkjøringsproblemer. 
Også i noen kommuner i 
Agderfylkene og Rogaland har 
lokale leverandører kommet 
tilbake, det samme gjelder i de 
seks kommunene i Nordland 
som inngår i Helgeland 
avfallsforedling. 

Men i de aller fleste av de 61 
kommunene der private aktører 
har overtatt etter RenoNorden 
har dette altså skjedd gjennom 
såkalte minikonkurranser med 
forhandling. Det betyr at en 
ny, permanent ordning må 
etableres i løpet av 18 måneder. 
Det ligger an til mange 
diskusjoner om den framtidige 

avfallsinnsamlingen i tida 
framover. 

HVA SKJER NÅ?
Det har blitt sagt og skrevet 
mye om RenoNorden både før 
og etter konkursen. Det er stilt 
spørsmål om informasjonen 
som ble presentert både ved 
børs lanseringen i desember 
2014 og ikke minst ved aksje-
emisjonen som ble foretatt i 
januar i år. De som ble med på 
den ble raskt kvitt disse peng-
ene. Fagforbundets magasin 
Fagbladet har også omtalt at 
eierne tok ut større utbytte enn 
selskapets over skudd i årene før 
konkursen. 

Det har ikke lykkes Kretsløpet 
å få kontakt med bobestyrer 
Tom Hugo Ottesen for å få 
vite noe om framdriften i 
bobehandlingen, eventuelt 
om det er grunnlag for å 
granske sider ved konkursen. 
Det har heller ikke vært mulig 
å bringe på det rene om noen 
av investorene som har tapt 
penger vil gå til rettslige skritt. 
– Jeg vil ikke ta noe initiativ, 
men om noen gjør det har 
det definitivt min støtte, sier 
skipsreder Johan Petter Waage 
i Bergen, som har tapt mer enn 
20 millioner på RenoNorden-
aksjer.

– Dette er veldig synd for både kommunene og deres innbyggere. 
At noen få feiler håper vi ikke skal ramme de mange solide private 
aktørene som hver dag leverer kvalitetstjenester til kommuner lan-
det rundt. Vi håper kommunene som har brukt RenoNorden nå ut-
lyser konkurranser og ikke tar på seg all avfallshåndtering på egen 
hånd. Det tror vi ikke innbyggerne er tjent med, sier Erik Osmund-
sen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

– Det er en kjensgjerning at prisene som RenoNorden har operert 
med over lengre tid ikke er bærekraftige for bransjen. Noe av bak-
grunnen til dette uheldige utfallet kan spores tilbake til Veirenos 
inntog med urealistiske planer og manglende industriell forståelse.

Vi opplevde at RenoNorden fulgte Veirenos eksempel, og at 
noen kommuner dessverre ikke klarte 
å avdekke svakhetene i tilbudene som 
disse aktørene presenterte. Dermed 
havnet de i den ulykkelige situasjonen 
som de befinner seg i nå, sier Osmund-
sen på Norsk Gjenvinnings nettside.

Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning mener 
Veirenos inntog i renovasjonsbransjen er en 

del av forklaringen på RenoNorden-
konkursen.

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50

*Lagervarer - rask levering!

MANGE 
GODE HØST-

TILBUD*
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INNSAMLING

RfD hadde forberedt seg godt 
og arbeidet med beredskaps-
planer helt siden juni, etter at 
flere medier meldte om fare 
for konkurs i RenoNorden. En 
beredskapsgruppe ble etablert 
for å arbeide med juridiske 
dokumenter, kommunikasjons-
planer og leverandøravtaler. 
Det ble gjennomført en haste-
anskaffelse for å få på plass 
en beredskapsavtale for å sikre 
kontinuitet i avfallshentingen, og 
Norsk Gjenvinning Renovasjon 
vant anbudet. Alle dokumentene, 
blant annet avtaler, pressemeld-
inger og informasjon på flere 
språk, lå klare i tilfelle situasjonen 
forverret seg. Det gjorde den om 
kvelden 18. september.  
– Vi fikk en melding fra Oslo Børs 
klokken 21 om at RenoNorden 
var konkurs. Da var det ikke 
noe annet å gjøre enn å møte 

på kontoret og gjennomføre 
planene vi hadde forberedt. 
Det tok bare 30 minutter før 
alle var på plass, og flere jobbet 
hele natten gjennom, forteller 
Remmen.

HEKTISK DØGN
Døgnet etter konkursen ble 
hektisk for de ansatte i RfD. 
Klokken fem neste morgen sto 
de klare for å dele ut informasjon 
til renovatørene før arbeidet 
startet. Budskapet var enkelt; 
arbeidet fortsetter, nå hos Norsk 
Gjenvinning Renovasjon. RfD 
garanterte for ny ansettelse fra 
neste dag. 

– Vi mobiliserte alle tilgjeng-
elige ressurser, og hadde 
primært to mål: Å sørge for at 
renovasjonstjenestene til alle 
innbyggerne kunne fortsette 
som normalt, og at de ansatte i 

RenoNorden ble godt ivaretatt. 
Resultatet var at hver eneste 
ansatt i RenoNorden i Drammen 
og Hokksund ble tilbudt ny jobb, 
og alt avfall ble hentet som 
det skulle. Denne jobben kunne 
vi ikke klart hvis vi ikke hadde 
vært meget godt forberedt, og 
hatt nok ressurser tilgjengelig, 
fortsetter Remmen. 

Senere samme dag var det 
informasjonsmøte for renova-
tørene. Alle ansatte fikk tilbud 
om nye arbeidsavtaler og fikk 
møte sin nye arbeidsgiver. Avtale 

med bostyrer om kjøp av biler 
ble gjort sent tirsdag kveld, og 
dermed kunne Norsk Gjenvinning 
Renovasjon ta over. 

FORSØKTE Å FINNE EN 
LØSNING
– Vi løste den akutte situasjonen 
på 24 timer, men historien 
starter egentlig våren 2016 da vi 
hadde anbudskonkurransen om 
renovasjonstjenester i Dram-
mensregionen, sier Remmen. 
For i juni 2016 signerte RfD 
en ny avtale med RenoNorden. 

Løste krisen på 24 timer

Daglig leder Johan Remmen i RfD legger ikke skjul på at han er fornøyd med måten 
selskapet hans håndterte situasjonen som oppsto da konkursen i RenoNorden var 
et faktum. Foto: Caroline Roka.

›

Klokken var ni om kvelden da Oslo Børs varslet 
om konkurs i RenoNorden. En halv time senere 
var beredskapsgruppen i RfD på plass, og i gang 
med arbeidet og 24 timer senere var alle avtaler 
på plass. – Dette er et eksempel på hvor viktig 
det er å være godt forberedt når en krise inntref-
fer, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen. 

Tekst: RfD

Europe’s leading operator in roadtransport of ADR and 
hazardous waste.

Phone: +46 (0) 481-754531
Mail: adreuropa@borjes.com
Web: www.borjes.com

Johan Martinsson, Traffic coordinator ADRStefan Andersson, Driver ADR
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Alt på ett sted –       
                  One stop shop

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

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

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

A part of San Sac Group

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

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

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

Nytt lager på 8000 m²

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI
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Da hadde selskapet allerede 
arbeidet med renovasjonstje-
nester i Drammensregionen i de 
foregående 8 årene. 

– Vårt arbeid med den nye 
innsamlingskonktrakten ble 
gjennomført vinteren 2016. 
På dette tidspunktet hadde 
RenoNorden bunnsolid økonomi, 
og dette var selvfølgelig med i 
vår vurdering da selskapet ble 
valgt som leverandør. Vi stilte 
krav til arbeidsvilkår, pris og miljø. 

Den aktøren med best kjennskap 
til arbeidsoppgaven leverte også 
det beste tilbudet. På dette 
tidspunktet hadde vi ingen 
indikasjoner på at situasjonen i 
RenoNorden skulle utvikle seg så 
alvorlig som det senere viste seg, 
fortsetter Remmen.

VAR ENIGE OM 
TERMINERING
Men situasjonen endret seg 
drastisk utover i 2017 og det 

oppsto et behov for å forbe-
rede beredskapsplaner i tilfelle 
RenoNorden ikke ville være 
i stand til å oppfylle avtalen. 
Allerede fra juni ble det, parallelt 
med beredskapsarbeidet i RfD, 
gjennomført forhandlinger 
med RenoNorden for å finne 
en løsning på den situasjonen 
selskapet hadde satt seg selv i.

– Lenge trodde vi at reno-
vasjonsavtalen kom til å bli termi-
nert gjennom en frivillig ordning 
mellom oss og RenoNorden. 
Vi hadde oppnådd enighet om 
betingelsene for å avslutte 
samarbeidet uken før konkursen. 
Avtalen ble godkjent av styret og 
representantskapet i RfD, men 
det var dessverre ikke nok til å 
redde RenoNorden. Da bankene 
ikke lenger ville finansiere 
RenoNorden var konkursen 
et faktum. Avtalen vi hadde 
forhandlet frem var dermed ikke 
lenger aktuell, forklarer Remmen.

FORBEREDELSER OG 
RESSURSER
Avtalen med RfD, som har 
ansvaret for avfallsinnhenting 
for nærmere 200 000 innbyg-
gere i Drammensregionen, var 
RenoNordens største i Norge. 

Dette medførte et betydelig 
ansvar for RfD, men sørget også 
for at Drammensregionen sto 
først i køen når en løsning måtte 
på plass raskt. 

– Dette hadde vi ikke klart uten 
å være godt forberedt, og ved 
å ha nok ressurser og personell 
tilgjengelig i det konkursen var 
et faktum. Beredskapsavtalen 
vi hadde med Norsk Gjenvinning 
var helt avgjørende, og både 
beredskapsgruppen og øvrige 
ansatte har lagt ned en formi-
dabel innsats i dette arbeidet, 
forteller Remmen.

Onsdag, litt over ett døgn 
etter at den første melding om 
konkurs i RenoNorden ble sendt 
ut, startet Norsk Gjenvinning 
Renovasjon opp arbeidet med 
avfallsinnhenting i Drammens-
regionen, med de samme bilene, 
renovatørene og rutene som 
tidligere. Innbyggerne merket 
knapt overgangen.

– Det er vårt ansvar å sørge 
for gode renovasjonstjenester 
for våre innbyggere. Målet har 
hele tiden vært at innbyggerne 
ikke skal oppleve noen ulemper 
og det mener jeg vi har vi lykkes 
med, avslutter en fornøyd Johan 
Remmen i RfD. 

INNSAMLING

24 TIMER HOS RFD
Mandag kl. 21.00: SMS varsel om at RenoNorden var konkurs fra Oslo Børs.
Mandag kl. 21:30: Beredskapsgruppe var samlet på kontoret til RfD.
Mandag kl. 22:30: Møte med advokat på RfDs kontor.
Mandag kl. 23:00: Ordførerne ble orientert av styreleder om iverksettelse av 
 beredskapsplan.
Tirsdag kl. 00:00:  Alle involverte parter var blitt varslet 
 (styret, eiere, media, ansatte m. fl.)
Tirsdag kl. 01:00:  Pizzapause.
Tirsdag kl. 01:30-06:00: Arbeidet med iverksettelse av beredskapsplan fortsetter.  
Tirsdag kl. 05:00-06:00: RfD delte ut informasjon på arbeidsplassen til renovatørene.
Tirsdag kl. 08:00:  Møte med Norsk Gjenvinning Renovasjon om overtakelse 
 fra neste dag.
Tirsdag kl. 08:00-16:00: Intervjuer med TV, radio og avis, samt spørsmål fra publikum.
Tirsdag kl. 08:00-16:00: Arbeid med avtaler om drivstoff, lønn, forsikring, biler m.m.
Tirsdag kl. 12.00:  Informasjonsmøte med egne ansatte.
Tirsdag kl. 15.00:  Status og oppsummeringsmøte i beredskapsgruppe.
Tirsdag kl. 17:00:  Møte med renovatørene, med orientering om konkursen og hva   
 som skjer videre. 
Tirsdag kl. 21.00:  Avtale med bostyrer om overtakelse av biler. 

Kragerø dropper ny anbudsrunde
Blant kommunene som nå har vedtatt å drive innsamling i egenregi på varig basis 
er Kragerø. Kommunen ble ikke direkte berørt av konkursen ettersom det i sommer 
ble oppnådd enighet med RenoNorden om å terminere kontrakten, som var blant 
dem selskapet tapte penger på. Kommunen overtok da innsamlingen selv og nå har 
kommunestyret, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vedtatt rådmannens 
innstilling om ikke å lyse ut anbud på nytt, men beholde innsamlingen i egen regi. 
Rådmannen har vurdert flere alternativer, blant annet å slå seg sammen med noen 
av de omkringliggende interkommunale selskapene, men har altså kommet til at det 
billigste og tryggeste er å stå for innsamlingen selv. 

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

DESIGNET FOR NORDISK KLIMA

Beredskapsgruppen som jobbet med å løse RenoNorden-saken for RfD. Fra venstre 
Sven Draugsvoll, Espen Solvang, Johan Remmen, Marianne Holen, Mette Gilhuus 
Johansen, Gry Nessjøen og Astrid Ehrlinger Sørsdal.

›
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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



UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Miljødirektoratet pålegger Nor-
sirk å hente 340 tonn EE-avfall 
som har hopet seg opp hos BiR 
i Bergen. Dette skjer selv om 
returselskapet ikke lenger har 
noen avtale med BiR, den ble 
sagt opp av Norsirk ved nyttår 
og det har ikke blitt enighet om 
noen ny.

Av Johs. Bjørndal

Toralf Igesund i BiR forklarer bakgrunnen 
for denne situasjonen: – Vi har tidligere hatt 
en ganske detaljert avtale med Norsirk som 
fungerte bra, vi fikk til en viss grad betalt for 
jobben vi gjorde med sortering, håndtering 
av bur og opplasting. Så ble den sagt opp 
og vi får tilsendt en langt dårligere avtale, 
som etter det vi har beregnet ville subsidiert 
Norsirk med rundt halvannen million årlig om 
vi hadde undertegnet, sier han. 

 – I STRID MED 
SELVKOSTREGELVERKET
Men kommunene er i henhold til EE-for-
skriften bare pålagt å ha et mottak for 
EE-avfall. 

– Sortering i alle Norsirk sine produkt-
grupper, fylling av kontainere og opplasting 
er ikke lovpålagt og vi mener at retursel-
skapene må dekke dette. Noe annet mener 
vi – etter at selvkostregelverket har blitt 
innskjerpet – rett og slett er ulovlig. Vi har 
derfor ikke undertegnet noen ny avtale og 
satt EE-avfallet på lager. Nå har vi anslagsvis 
340 tonn forsvarlig lagret under tak. Vi har 
hatt møte med Miljødirektoratet om dette 
og nå har de altså pålagt Norsirk å hente 
avfallet, sier Igesund.

Og siden Norsirk har samlet inn for lite 
og tidligere fått varsel om tvangsmulkt for 
dette kan selskapet etter Miljødirektoratets 
vurdering pålegges å hente avfallet hos BiR. 
Vi mener også at det faktum at Norsirk har 
en akkumulert underinnsamling over lang tid 
og et betydelig krav til innsamling i 2. halvår 
2017, jf. vedtak om tvangsmulkt av 29. juni 
2017, gjør at det i den nåværende situa-
sjonen er naturlig å pålegge Norsirk å samle 
inn avfallet hos BIR, skriver Miljødirektoratet i 
sitt varselbrev som er datert 12. september.

– DYSFUNKSJONELT SYSTEM
Toralf Igesund er oppgitt over hvordan 
produsentansvaret for EE-avfall fungerer: 

– Returselskapene konkurrerer bare om 
medlemmer, og da blir det selvsagt viktig å 
holde vederlagene lave og gjøre så lite som 
mulig. Slik sett opptrer de rasjonelt, men 
dette skaper jo et dysfunksjonelt system 
hvor det stadig oppstår problemer. Det er 
dessverre myndighetene som har latt dette 
skli ut og som burde endre systemet, sier 
Igesund, som tross alt er fornøyd med at 
Miljødirektoratet har pålagt Norsirk å hente 
avfallet, sier han. 

KRAST SVAR
I Norsirk har direktør Stig Ervik en helt annen 
virkelighetsforståelse og er usedvanlig lite 
fornøyd med hvordan BiR og Miljødirektoratet 
har håndtert denne saken. Norsirk mener at 
BIR har lagt frem et svært uriktig bilde av 
situasjonen og adressert dette på en lite 
redelig måte til Miljødirektoratet, heter det 
her. I svarbrevet skriver han også at pålegget 
kommer svært overraskende, siden de har 
hentet alt tilgjengelig EE-avfall pr dags 
dato hos BiR, også etter at kontrakten ble 
oppsagt. At Norsirk har sagt opp kontrakten 
er for øvrig omtrent det eneste de to partene 
er enige om. 

– Vi har presentert et nytt avtaleutkast 
som er likt for alle landets kommuner. Det 
medfører at de største kommunene kommer 
noe dårligere ut. Denne saken handler bare 
om økonomi, sier Ervik til Kretsløpet. Vi finner 
det svært merkelig at BIR unnlater å formidle 
til Miljødirektoratet at det er de økonomiske 
betingelsene i den nye kontrakten som er 
bakgrunnen (etter vår oppfattelse) for at de 
ikke har signert ennå, men heller gir mangel-

full informasjon til Miljødirektoratet og 
sverter Norsirks renommè på denne måten, 
er formuleringen i svarbrevet.

DÅRLIG STEMNING
Også Aftenposten har fattet interesse 
for denne saken og i en artikkel publisert 
3.oktober framkommer det at stemningen 
er dårlig også mellom de konkurrerende 
returselskapene for EE-avfall. – Norsirk har i 
mange år samlet inn mindre EE-avfall enn de 
er forpliktet til. De vil gjerne ha inntektene 
i ordningen, samtidig som de unndrar seg 
kostnadene ved å unnlate å samle inn det 
de er forpliktet til, sier RENAS-sjef Bjørn 
Arild Thon og varsler at de nå vil begynne 
å si nei til avfall utover det de er forpliktet 
til. – I ytterste konsekvens kan dette bety at 
avfallet vil hope seg opp hos mottagerne, 
sier han til Aftenposten.

Til dette repliserer Stig Ervik: – De to 
andre selskapene overbyr oss i betaling til 
kommun ene for å få tak i langt mer avfall 
enn de er forpliktet til å samle inn. Deres 
økonomiske modell er ikke bærekraftig. Dette 
åpner opp for at EE-innsamlingen er på 
vei mot den samme kollapsen som Veireno 
betydde for husholdningsavfallet i Oslo. Det 
kan vi ikke være med på, sier han. 

Norsirk pålegges å hente 
EE-avfall hos BiR

EE-avfall på lager hos BIR i Bergen.

… dette skaper jo 
et dysfunksjonelt 
system hvor det 
stadig oppstår 
problemer.

“
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Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Det grønne skiftet
Etter at Volvo Maskin AS tok over agenturet for Sennebogen materialhandterere er det levert et stort antall maskiner 
i det norske markedet. Maskinene utmerker seg når det gjelder driftssikkerhet, servicevennlighet og lave driftskost-
nader. Alle Sennebogen materialhandterere kan alternativt leveres med elektrisk drift fra fabrikk. Så langt er det solgt 
to el.maskiner i Norge, og interessen er økende. Sennebogen har mer enn 25 års erfaring med elektrisk drift, og i 
tillegg til miljøgevinsten gir disse maskinene lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og lengre levetid. 
Med støtte fra landets best utbygde serviceapparat har du trygghet for at maskinen gjør jobben til enhver tid. 
Ta kontakt for informasjon og prøvekjøring!

Sennebogen_210x297_b.indd   1 10.10.2017   15:04:52



Entusiast skifter beite
Etter åtte år som leder for avfallsselskapet ROAF er Øivind Brevik 
nå på vei til direktørjobben i KS Bedrift. Men man kan trygt si at 
den 47-årige trønderen har satt spor etter seg på Romerike. 

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Og det uten tvil mest synlige sporet er 
landets første sentralsorteringsanlegg, eller 
ettersorteringsanlegg som Brevik foretrekker 
å benevne det. Kommende EU-regler krever 
økt materialgjenvinning og Miljødirektoratet 
har satt på papiret at alt husholdningsavfall 
må gjennom et slikt anlegg om disse målene 
skal nås. Derfor planlegges og bygges det 
slike anlegg flere steder i landet (se egen 
sak side 14) og anlegget på Skedsmo har 
ikke akkurat manglet oppmerksomhet de fire 
årene siden det ble satt i drift.

 
– Men hvor vellykket har egentlig dette 

anlegget til 230 millioner kroner vært?
– Jeg ville i hvert fall gått inn for å bygge 

det på nytt dersom saken hadde ligget på 
bordet idag. Men jeg vil ikke legge skjul på at 
det har vært utfordringer, vi har blant annet 
ikke nådd målet om å få ut 15 kg plast årlig 
pr innbygger. Men de 11-12 kg vi får ut er 
av meget høy kvalitet og tilsvarer rundt 20 
kg kildesortert plast. ROAF betjener 3,5% av 
landets befolkning, men leverer rundt 10% av 
plasten som materialgjenvinnes. 

Høsten 2015 ble det gjort en betydelig 
ombygging fordi anlegget ikke leverte som 
forventet. Det ble da installert en såkalt 
windshifter for å suge opp folie, kapasi-
teten ble økt fra 30 til 40 tonn pr time ved 
å utbedre flaskehalser som poseåpneren 
og de ballistiske separatorene. Nå fungerer 
anlegget godt, men om vi skulle begynt på 
nytt ville vi bygd et romsligere anlegg med 
enda flere Titech-enheter, for å få en enda 
mer sofistikert sortering av plast og metaller. 
Dessuten ville jeg dekket taket med solcel-
lepaneler for å kunne øke selvforsyningen 
av strøm, det er mye mekanikk som drives 
elektrisk og det går med ganske mye el.

Brevik er også ytterst opptatt av å under-
streke at anlegget ikke gjør kildesorteringen 
overflødig. – Det er ganske mye vi ikke vil 
ha inn i anlegget (se egen rute). Og det er 
helt klart at kildesortert papir og kartong 
har bedre kvalitet enn det vi får sortert ut i 
anlegget. Jeg mener også at de kommun ene 
som har egen beholder for matavfall bør 
fortsette med det, selv om avfallet skal etter-
sorteres. Vår utsortering av grønne matav-
fallsposer fungerer ok, men de er utsatt for 

brekkasje og ikke alle benytter dem. Jo tørrere 
avfallet som går inn i et slikt anlegg er, jo 
bedre. 

Øivind Brevik er opptatt av tall, han har 
flere ganger tatt opp at en del selskaper 
opererer med urealistiske gjenvinningstall og 
har vært pådriver for Avfall Norges såkalte 
statistikkprosjekt, som altså skal komme fram 
til omforente definisjoner og en mer ensartet 
rapportering. 

– Vi regner dermed med å få et sannferdig 
svar når vi spør om hvilken effekt etter-
sorteringsanlegget har hatt på material-
gjenvinningsandelen i ROAF. 

– Den har økt fra 32 til 47%, da er det 
vel og merke ferdig sorterte fraksjoner som 
går til gjenvinning som utgjør nevneren i 
regnestykket. Med denne regnemåten er 
det grenser for høyt gjenvinningsandelen 
kan komme, for eksempel fordamper flere 
vektprosent av avfallet på sin vei gjennom 
anlegget. Men vi skal komme lenger, vi må 
innse at fire år er en ganske kort tid når vaner 
og holdninger skal endres og at de som har 
kildesortert i 20 år har kommet lenger. Det er 
fortsatt irriterende mye matavfall som ikke 
kommer i grønne poser og mye mer papir i 
restavfallet enn det burde.  

I ROAFs miljørapport fra 2016 framgår det 
at 75 % av avfallet som går inn i etter-
sorteringsanlegget kommer ut igjen som 
restavfall, 15 % er matavfall i grønne poser 
som sorteres ut først, mens 10 % er salgbare 
fraksjoner som papir, plast og metaller. Den 
utsorterte plasten til gjenvinning utgjorde 
ifjor rundt 2000 tonn.

– Noen vil kanskje si at dette er stor ståhei 
for et ganske beskjedent volum?

– Anlegget vårt har hittil ikke hatt mer 
avfall enn tilsvarende rundt halvparten av 
kapasiteten. Nå øker vi med 20 000 tonn fra 
Follo og flere andre selskaper er interessert, 
vi kommer snart til å utnytte kapasiteten 
fullt ut. Resultatene vil også bli bedre etter 
hvert. Og neste generasjons anlegg, slik som 
det som nå bygges i Stavanger, vil bli enda 
bedre. Men det skal ganske mye avfall til, det 
er neppe plass til mer enn 10-15 slike anlegg 
i landet.

– Det har vært mye klin og stort behov for 
rengjøring?

– Ja, men det har blitt langt bedre nå. Vi har 
fått en ny fabrikksjef som kommer fra Coca 
Cola Norge og har med seg et strengt kvali-
tetsfokus derfra. Anlegget framstår nå som 
temmelig strøkent. Men vi råder som sagt de 
som er i planleggingsfasen og som allerede 
har matavfallsinnsamling i egen dunk til å 
beholde denne. 

– Det er utelukkende offentlig eide 
selskaper som står bak planene om etter-
sorteringsanlegg, det må vel konstateres at 
dette ikke er lønnsomt?

– Det er i hvert fall en betydelig risiko som 
det ikke er så lett for en privat aktør å ta. 
Men det er politisk bestemte rammevilkår 
og offentlige selskaper som har stått bak så 
godt som all innovasjon i denne bransjen. 

– Det er vel lettere å ta sjanser for abon-
nentenes penger?

– Avfallsgebyret i ROAF er ikke høyt, det 
tilsvarte 700 kroner pr innbygger da jeg 
startet i 2009, nå har det såvidt bikket over 
tusen. Denne økningen er bare hårfint over 
konsumprisindeksens utvikling og det er 
bare 25 % av den som kan knyttes direkte til 
sorteringsanlegget. I samme periode har vi 
også forbedret servicenivået til innbyggerne, 
blant annet med betydelig lengre åpnings-
tider på gjenvinningsstasjonene. Folketallet 
i regionen har også økt med 40 000 i løpet 
av denne perioden, noe som krever konti-
nuerlige investeringer. Bare i annet kvartal 
i år økte folketallet med 1500. Det betyr ti 
nye abonnenter hver dag og behov for en 
løpende utvikling av tilbudet. Nå bygger vi 
for eksempel en ny, stor gjenvinningsstasjon 
i Lørenskog, vi er også i ferd med å innføre 
henteordning for glass- og metallemballasje. 
Jeg føler definitvt ikke at vi har sløst med 
innbyggernes midler. Vi ligger godt an på 
benchmarking på nesten alle områder, helt 
øverst når det gjelder tillit. Vi har også full 
backing fra eierkommunene

Brevik synes noe av det mest interessante 
ved å være først på ettersortering er mulig-
heten det har gitt for å påvirke oppstrøms. 
– Vi får ukentlig tilsendt emballasjeløsninger ›
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PORTRETTET

med forespørsel om å vurdere gjenvinnbar-
heten. Vi har hatt besøk av blant andre Orkla 
og Norgesgruppen og mener faktisk at vi 
har fått gi konkrete råd som har blitt fulgt. 
Jeg er fullt på det rene med at emballasjen 
har andre formål enn å være gjenvinnbar, 
men ofte er de mulige å kombinere. Men det 
er mye ugjort på dette området, slett ikke 
all plast egner seg for materialgjenvinning. 
Kaffe- og snacksposer består for eksempel 
gjerne av forskjellige lag av plast og metall.

Øivind Brevik har hatt alle sine 20 yrke s-    
aktive år i offentlig sektor og slik ser det 
ut til å fortsette. Han har stor sans for 
samfunnsansvaret det offentlige har på ulike 
områder og forteller at ROAF som første 
interkommunale avfallsselskap nettopp er 
blitt sertifisert på samfunnsansvar, noe som 
blant annet betyr tett oppfølging av under-
leverandører. – Det finnes mange fungerende 
måter å drive offentlige avfallsselskap, vi har 
rene bestillerselskap i Vestfold og Drammen, 
mens ROAF er et «heldekkende» selskap som 
til og med har deponi, sier hun.

Og mer heldekkende ser det ut til å bli. 
ROAF ble rammet både av Veireno- og 
RenoNorden-konkursen og Brevik mener nå 
de bør ta over all innsamling i egenregi. Det 
vil bringe antall ansatte i ROAF opp i 135, da 
han begynte i selskapet var de under 30.

– Erfaringene tilsier nå at vi bør ha hånd 
om denne kjerneoppgaven selv, muligens 
bør vi sette ut litt for å benchmarke vår egen 
innsats. Poenget er at vi uansett må ha 
kompetanse i selskapet til å kunne vurdere 
kvaliteten på tjenesten. Jeg er stolt av alle 
de kunnskapsrike medarbeiderne ROAF har i 
dag og ikke i tvil om at de vil kunne ta hånd 
om dette.

Men 1. desember forlater Øivind Brevik 
altså ROAF til fordel for KS Bedrift. Da vil det 
bare bli en rusletur gjennom Slottsparken fra 
boligen i Pilestredet for å komme på jobb, og 
han kan selge elbilen han nå har brukt for å 
komme seg de to milene til ROAF. 

– Jeg flykter definitivt ikke fra ROAF, men 

ser fram til de nye utfordringene i KS Bedrift. 
Jeg har nå vært 20 år i arbeidslivet og regner 
med å ha omtrent like lenge igjen. Da synes 
jeg det passer å skifte beite. Og det blir 
ikke noe farvel til bransjen, alle de inter-
kommuna le avfallsselskapene er medlemmer. 
KS Bedrift har 500 medlemmer innenfor 12 
samfunnskritiske bransjer, i tillegg til avfall 
er det bedrifter innenfor teknisk sektor 
som energi, vann og avløp, havnedrift samt 
brann og redning. Men det er også muséer 
og barnevernsinstitusjoner. Jeg føler at jeg 
har hatt det privilegium å kunne foreta et 
verdibasert valg av jobber, og dette er midt 
i blinken. Jeg gleder meg til å begynne, men 
gruer meg til å slutte i ROAF.

–  KS gikk før sommerferien ut og ville ha 
gjeninnført det gamle begrepet forbruksav-
fall, altså at kommunene igjen får ansvaret 
for det ”husholdningsavfallslignende”avfallet 
fra næringsliv og institusjoner. Det er antag-
e lig et initiativ du stiller deg bak?

– Ja, absolutt. Det er jo bare tøv at 
kommun ene som har infrastrukturen og 
løsningene ikke skal ha ansvar for å samle inn 
avfallet fra for eksempel barnehager. Norge 
er alene i Europa om denne inndelingen, som 
også kompliserer implementeringen av EUs 
politikk. I ROAF har vi i hvert fall blitt tildelt 
enerett på avfallet fra kommunenes egne 
institusjoner, som skoler, barnehager og 
kommuneadministrasjoner. Dette er åpen-
bart fornuftig og ingen trussel mot private 
aktører, som jo tar hånd om 80 % av avfallet 
som oppstår i landet.

Øivind Brevik vokste opp i Klæbu, som 
snart fusjoneres med Trondheim, og delvis 
i Verdal. Han gikk videregående skole og 
studerte biologi i Trondheim, det var natur og 
miljø som sto i hode på den unge mannen. 
I 1997 var han ferdig med det og etter sivil-
tjeneste på Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) bar det til Oslo og jobb i daværende 
SFT. – De første fem årene arbeidet jeg med 
farlig avfall og innføringen av produsent-
ansvar for EE-avfall, jeg kan fortsatt finne 
veiledere jeg selv har skrevet. Så ble det 
fem år med mer administrative oppgaver 

som stabsleder for næringslivsavdelingen, 
erindrer Brevik. Etter dette gikk han over i 
Oslo kommunes tjeneste, som avdelingsdi-
rektør i Renovasjonsetaten, med ansvar for 
gjen bruksstasjonene, deponiet og service-
enheten. Men etter to år ble direktørjobben i 
ROAF ledig. – Jeg syntes egentlig det var for 
tidlig å skifte, men da stillingen ble utlyst for 
annen gang søkte jeg, forteller han. 

På spørsmål om hva Øivind Brevik gjør 
utenom jobben svare han følgende: 
– Jeg har overtatt min fars barndomshjem, 
et småbruk på Hitra der villsauer sørger for 
landskapspleien. I tillegg har vi en leilighet i 
Cape Town som besøkes et par ganger i året. 
I Sør-Afrika er det perfekt klima og veldig mye 
god rødvin, jeg har besøkt minst 40 produ-
senter her. Og vi er altså meg og Ken Ole, vi 
har vært sammen i 17 år og gift i syv. Vi har 
ingen barn og skal heller ikke ha det, men vi 
er veldig opptatt av at de barna dere har skal 
ha en trygg og ren verden å vokse opp i.

…offentlige selskaper som 
har stått bak så godt som all 
innovasjon i denne bransjen.

“

› Øyvind Breviks liste, rangert etter graden 
av skadepotensiale i anlegget
1. Farlig avfall (f.eks. propanbeholdere, 

bilbatterier).
2. Glass (HMS-utfordring, skjærer opp 

båndene).
3. Større metallgjenstander (bremse-

skiver, spett, treningsutstyr).
4. Usortert matavfall (griser til anlegget).
5. Tekstiler (gardiner, elastiske Bh-er og 

stringtruser).
6. Trevirke, (spesielt lange objekter).
7. El-avfall (særlig med ledning).
8. Hageavfall (griser til, for mye finstoff).
9. Bleier (hygieneutfordring).
10. Bil- og sykkeldekk (hekter seg fast).
11. Juletrenett, vedsekker og fuglenek 

(hekter seg fast, julenek oppfattes som 
papir).

UØNSKEDE FRAKSJONER I ANLEGGET
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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, 
Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association 
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2016  og  Miljøregnskap for 2016

Bilen din blir til nye 
morsomme ting

Lekestuen kan være 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. Hvordan klarte vi 
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi.  Biler inneholder bl.a 
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne 
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter,  som for eksempel 
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 97,7% av bilen din gjenvunnet  i 2016.  Slik sparer vi 
miljøet for store mengder CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.



UTSTILLERLISTEGJENVINNING

18 |                            | nr 5 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Først i løypa med sentral-
sortering etter ROAF er 
IVAR, i Sandnes er Forus 
avfallssorteringsanlegg i ferd 
med å reise seg. Prosjektleder 
Rudolf Meissner forteller at det 
vil være klart for testkjøring 
om et drøyt år og i full drift på 
vårparten 2019.

Av Johs. Bjørndal

Anlegget får kapasitet til å behandle 66.000 
tonn restavfall på et skift og det forventes 
å ta imot 60 000 tonn første driftsåret. Men 
det er satt av plass til å montere en linje 2 
senere. I tillegg skal bygningen romme et 
sorteringsanlegg for papp og papir, her er 
kapasiteten 23.000 tonn. Anlegget skal også 
omfatte et vaskeanlegg for den utsorterte 
plasten og anlegg for granulering av 
plasttypene PELD, PEHD og PP til råstoff til 
nye plastprodukter. 

– Dette blir det første anlegget i verden 
der hele prosessen fra avfall til nytt råstoff 
utføres ved samme anlegg, sier Meissner.

– IKKE DYRERE ENN IDAG
Han forteller at grunnarbeidene ble mer 
tidkrevende enn forutsatt fordi det ble 
nødvendig med ekstra peling under en del 
av bygget. Men nå skrider arbeidet fram 
som planlagt. Og Meissner holder fast ved 
at anlegget med en kostnadsramme på 600 
millioner ikke vil gjøre avfallsbehandlingen 
dyrere enn dagens, selv om prisen på gjen-
vinningsplast har falt kraftig siden prosjektet 
ble vedtatt. – Rammebetingelsene endrer 
seg hele tiden, men det får vi ikke gjort så 
mye med. Dagens lave rente er gunstig, svak 
krone har gjort investeringene dyrere, men 
vil være gunstig når plasten skal selges. 
Men det vil ikke bli dyrere for kommunene å 
levere avfall til dette anlegget enn direkte til 
forbrenning, sier Meissner. 

ØKT MATERIALGJENVINNING
Han mener den såkalte utsorteringspro-
senten av IVARS husholdningsavfall vil øke 

fra dagens 66 % til 75 % når anlegget har 
kommet i drift. – Og hele denne økningen vil 
gå til materialgjenvinning, i dag er andelen 
52 %, vi regner med at den vil øke til 62 %, 
sier Meissner. 

Han forteller videre at dagens 
kildesortering av matavfall i brun dunk vil 
fortsette også etter at anlegget er satt i 
drift. – Det er et velfungerende opplegg som 
vi har holdt på med i snart 20 år, hele 85% 
av det organiske avfallet havner i de brune 
dunkene. Sorteringsanlegget vil fungere best 
på tørt avfall, det er også mulig å kverne ned 
store objekter før de går inn i anlegget. Det 
kan man ikke gjøre når grønne poser skal 
sorteres ut først 

Anlegget skal ha kapasitet ta imot    
50 000 tonn restavfall årlig på et skift og 
forventningen er at man skal få ut 25% 
gjenvinnbare fraksjoner fra restavfallet. 
Utsortert plast av flere typer vil bli vasket og 
ekstrudert til nytt plastgranulat. Bygget vil 
også romme et sorteringsanlegg for papp, 
papir og drikkekartong som vil få en kapasitet 
på 27 000 tonn årlig.

Selv om de ikke er endelig fastsatt vil de framtidige EU-kravene til materialgjenvinning kreve en bedre sortering 

av husholdningsavfallet enn den som finner sted i dag. Og i desember i fjor konstaterte Miljødirektoratet i et brev 

til Klima- og Miljødepartementet at «alt restavfall fra husholdninger trolig må gjennom en sentralsortering før 

restavfallet energiutnyttes». 

Kretsløpet har sett nærmere på de prosjektene som er under bygging eller planlegging.

IVAR er nestemann ut

Det er litt av et bygg som nå finner sin form inntil IVARs gjenvinningsstasjon på Forus i  Sandnes. Det blir 14 
meter høyt med en grunnflate på 11 000 m² og skal det romme både et Titech-anlegg, papirsorteringsanlegg 
samt vaske- og ekstruderingsanlegg for utsortert plast. 

Prosjektleder Rudolf Meissner i IVAR sier det nye 
sorteringsanlegget ikke vil fordyre behandlingen av 
IVARs husholdningsavfall.



SESAM nærmer seg langsomt realisering
Etter tre år som prosjektleder 
må Knut Bakkejord i Trond-
heim kommune konstatere at 
det tar sin tid å drive fram et 
prosjekt som involverer syv 
interkommunale selskaper med 
til sammen mer enn 50 eier-
kommuner. Men nå er i hvert 
fall selskapet SESAM Ressurs 
AS etablert og målet er nå å ha 
et anlegg klart for prøvekjøring 
annet halvår 2020.

Bakkejord forteller til Kretsløpet at dette er 
et utviklingsselskap som skal skaffe fram 
et beslutningsgrunnlag for det planlagte 
prosessanlegget, meningen er at dette skal 
foreligge på nyåret 2018. Da vil det forhå-
pentligvis kunne behandles i IKS-styrene og 
i Trondheim og Steinkjer kommune i løpet 
av første halvår og investeringsbeslutning 
kan fattes. I mellomtiden jobber Trond-
heim kommune med klargjøring av tomt og 
bygg, anlegget skal jo ligge på Trondheim 
Renholdsverks område på Heggstadmoen.

 At prosjektet er rundt et år forsinket i 
forhold til den opprinnelige planen forklarer 
Bakkejord slik: – Vi gikk kanskje litt for hardt 
med våre ambisjoner om en felles avfalls-
plan for alle de involverte og måtte ta noen 
skritt tilbake. For eksempel har det vært en 
diskusjon med utgangspunkt i at kommunene 

i Nord-Trøndelag har vel innarbeidet kildes-
ortering av matavfall, mens det ikke er vanlig 
i Sør-Trøndelag. Vi arbeider nå videre med et 
alternativ med to linjer, en med utsortering 
av matavfall som hos ROAF, og en linje der 
matavfallet er tatt ut på forhånd, slik IVAR nå 
er i ferd med å bygge. Dessuten har markedet 
for returplast utviklet seg særdeles negativt 
siden vi startet planleggingen, men det kan jo 
endre seg til anlegget står ferdig.    

Bakkejord understreker at interessen for 
anlegget fortsatt er stor og at ingen har 
ymtet frampå om å hoppe av. Prislappen 
ligger på rundt 500 millioner, alt inkludert. 
– Vi har etablert et faglig nettverk for 
sentralsortering som hittil har bestått av 
ROAF, IVAR og oss. Nå utvides dette, Østfold, 
Grenland/Vesar og Oslo kommune vil også 
være med, forteller han. 

Denne gjengen etablerte 19. juni selskapet Sesam Ressurs as.  Bak fra venstre Milian Myraunet (TRV Gruppen 
AS), Bjørn Ludvig Bergsmo (Steinkjer kommune), Jan Otto Saur (FIAS IKS), Knud P. Aune (HAMOS Forvaltning IKS). 
Nederst fra venstre: Ola Sørås (Fosen Renovasjon IKS), Geir Tore Leira (Innherred renovasjon IKS), John Morten 
Laugsand (Envina IKS). Midtre Namdal Avfallsselskap er også med, men var ikke representert da bildet ble tatt.

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

www.ksr-maskin.no 
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Anne Brit Steinseth, daglig 
leder for Renovasjon i 
Grenland, forteller at de har 
gjennomført en forstudie 
sammen med VESAR og RfD, 
med sikte på å etablere et 
sentralsorteringsanlegg på i 
regionen.

Hun sier at etablering av sentralsortering 
er et av elementene i «Hovedplan for 
renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 
2018-30» som etter tur skal behandles 
i kommunestyrene i Skien, Porsgrunn, 
Bamble og Siljan. – Om den vedtas har vi fått 
marsjordre, sier Steinseth, som mener det 
kan være realistisk å ha et anlegg på plass 
fra 2025. Den mest aktuelle plasseringen 
er i tilknytning til Greve Biogass – også 
kalt Den Magiske Fabrikken – på Sem ved 
Tønsberg, da kan matavfallet gå rett over 
til biogassalegget. Bakgrunnen for at 

man vurderer sentralsortering er at bare 
38 % av husholdningsavfallet i Grenland 
materialgjenvinnes, og at det skal kraftig 
innsats til for å nå de framtidige EU-målene. 
– Samtidig vet vi at 70% av restavfallet 
består av gjenvinnbare fraksjoner, folk er ikke 

flinke nok til å kildesortere, sier Steinseth. 
Forstudien har utredet et anlegg med 
kapasitet på 80 000 tonn, som skal sortere 
ulike plasttyper, papir og papp, metall og altså 
biologisk avfall. 

Østfold vil ha anlegg i Fredrikstad
Johnny Sundby, direktør i 
MOVAR IKS, leder arbeid-
et med å etablere et 
sentralsorteringsanlegg i 
Østfold. Han forteller at de    
har kommet til at det plan -
lagte anlegget skal sam-
lokaliseres med Frevar, 
men at det skal være lik 
pris for levering fra alle 
eierkommunene.

Og de som deltar i prosjektet er altså 
kommunene Fredrikstad, Halden og 
Sarpsborg, og de interkommunale selskapene 
Indre Østfold Renovasjon (7 kommuner) 
og MOVAR (5 kommuner, inkludert 
Akershus-kommunen Vestby). Dermed 
vil husholdningsavfall fra 270-  280 000 
innbyggere finne veien inn i det nye 
anlegget. 

Sundby forteller at det er etablert 

en politisk styringsgruppe med to 
representanter fra hver kommune/selskap, 
som nå utarbeider en selskapsavtale som 
skal legges fram for politisk behandling i 
eierkommunene på nyåret. Det dreier seg om 
å etablere et sentralsorteringsanlegg – eller 
ettersorteringsanlegg som Sundby kaller det 

– med kapasitet til å behandle rundt 65 000 
tonn, til en kostnad på mellom 300 og 400 
millioner. Noe viderebehandling av plasten 
slik IVAR legger opp til er ikke aktuelt.    
– Vi vurderer det slik at plastmengdene er 
for små til å forsvare en slik investering, sier 
Johnny Sundby.

Østfoldkommunene har blitt enige om at den riktige beliggenheten for et sorteringsanlegg er her ved Frevars 
forbrenningsanlegg på Øra.

Grenland, Vestfold og Drammen har planer

Det er her ved Greve Biogass sin magiske fabrikk at avfallsselskapene i Grenland, Vestfold og Drammenregionen 
planlegger å bygge sentralsorteringsanlegg.
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FORBRENNING

Endelig avfallsforbrenning i Tromsø
Femti år etter at kommune-
styret første gang vedtok 
å gå for bygging av avfalls-
forbrenningsanlegg i Tromsø 
har det blitt en realitet. 
Kvitebjørn Varme driver nå 
innkjøring av anlegget på 
Skattøra, som har en kapasitet 
på 55 000 tonn kvernet 
restavfall.

Av Johs. Bjørndal

Det var en fornøyd Espen Aubert, daglig 
leder i Kvitebjørn Varne, som kunne 
presentere anlegget på Avfall Norges 
energigjenvinningsseminar nylig. Som 
tidligere omtalt kjøpte investeringsselskapet 
Daimyo aksjemajoriteten i Troms Kraft Varme 
i januar 2014, da Troms Kraft etter diverse 
skandaler solgte sin varmevirksomhet. 
Og i tillegg til fjernvarmenett og 
varmesentraler fulgte et ganske godt utredet 
avfallsforbrenningsprosjekt med på kjøpet. 

– Investeringsbeslutningen ble tatt 13 
måneder senere, da var alle tillatelser, 
avtaler og finansiering på plass. Riktig nok 
kom vi til dekket bord, men dette må vel 
være europeisk rekord i rask etablering av 
avfallsforbrenningsanlegg, sa Aubert. Og 
anlegget, som nå har vært under innkjøring i 
noen måneder, er allerede oppe på 90-95% 
kapasitetsutnyttelse, sa han. 

IDEELT PROSJEKT
Aubert karakteriserte Tromsø som en 
ideell by for fjernvarme. – Sommeren 
er kort samtidig som det sjelden er 
sprengkulde, kulderekorden er minus 18 
og årsgjennomsnittet er 2,9 grader. Dette 
gjør at fyringssesongen er lang, men man 
slipper å dimensjonere for ekstremt lave 
temperaturer, sa han.  Det er også stor 
byggeaktivitet både i offentlig og privat 

regi, ikke minst er det stor vekst i turismen. 
– Flyplassen hadde en trafikkvekst på 17 % i 
fjor. Og etter godt samarbeid med kommunen 
har vi nå fått tilknytningsplikt for bygg over 
1000 m², sa Aubert. – Vi har bygd 13 km ny 
fjernvarmeledning og solgt 120 GWh, da vi 
overtok var produksjonen 75 GWh. Nettet er 
fortsatt ikke ferdig utbygd og vi regner snart 
med å få utnyttet de 150 GWh anlegget kan 
levere. Når nettet er ferdig sammenkoblet vil 

Avfallsforbrenningsanlegget på Skattøra i Tromsø nærmer seg fullførelse.

• 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 
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både energiutnyttelsesgraden og andelen 
avfallsbasert energi i fjernvarmen øke, sa han.

GOD TILGANG PÅ KORTREIST
Og tilgangen på avfall er også god, med 
unntak av det lille anlegget på Senja er det er 
langt til konkurrerende forbrenningsanlegg. 
Det er 40 mil til Kiruna, men der vil utnyttelse 
av spillvarme fra gruveselskapet LKAB snart 
redusere avfallsforbrenningen til et minimum. 
Nærmeste svenske anlegg blir da Boden, 
70 mil unna, mens det er 90 mil til Umeå 
og 115 mil til Trondheim. – Dette medfører 
at behandlingsprisene er bra, anlegget kan 
konkurrere uten noen form for subsidier, sa 
Aubert. For den nye løsningen er særdeles 
kortreist, langt det meste av avfallet til 
anlegget kommer rett i bunkersen på et 
transportbånd fra sorteringsanlegget til 
naboen, Remiks Miljøpark. Mesteparten er 
husholdningsavfall, som altså blir kvernet og 
magnetseparert før det går inn i anlegget. Og 
det er inngått en langsiktig avtale på 10+10 
år med Remiks om levering av avfall. 

LEVERANDØREN KONKURS
Anlegget består av to 10 MW linjer, 
en løsning som ble valgt for å kunne 
levere varme også når behovet er lite. 
En strek i regningen var at den danske 

leverandøren Weiss gikk konkurs i sommer, 
men virksomheten er videreført og miljøet 
opprettholdt av selskapet IndustriVarme. 
 – Det ble selvfølgelig mye styr, men finansielt 
tapte vi ikke på dette, snarere tvert imot, sa 
Aubert.

Før forbrenningsanlegget ble satt i drift 
ble energien i nettet levert av tre ulike 
varmesentraler, basert på henholdsvis 
biobrensel, kloakkvarmepumpe og bioolje. 
De to siste vil fortsatt bli drevet, mens 
flisfyringsanlegget i Breivika, som blant 

annet har levert til Universitetssykehuset er 
avviklet.

FLERE JERN I ILDEN
Kvitebjørn Varme i Tromsø er en del av 
selskapet Kvitebjørn Energi, der Daimyo 
altså er hovedeier. Dette selskapet er 
involvert i flere prosjekter, blant annet 
et kraftvarmeverk basert på biobrensel i 
Steenwijk i Nederland. – Her arbeider vi nå 
med et nytt prosjekt, nemlig distribusjon 
av varmtvann på tankbil til bøndene. Bruk 
av sprøytemidler har blitt forbudt i denne 
regionen så ugrasbekjempelse ved hjelp av 
kokende varmt vann kommer for fullt, fortalte 
Aubert. 

Selskapet har også inngått en såkalt 
joint venture-avtale med Elkem Salten, 
her er prosjektet å gjenvinne spillvarmen 
fra smelteverket og produsere 275 GWh 
elektrisk kraft, som igjen skal gå til drift av 
smelteovnene.

….behandlingsprisene 
er bra, anlegget kan 
konkurrere uten noen form 
for subsidier.

“Espen Aubert er for tiden daglig leder i Kvitebjørn 
 Varme, men forteller at en ny er ansatt og skal 
 begynne i disse dager.

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

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

GPM med kran på tak

1 & 2 kammer satelitt biler 

Vi fortsetter montering for det Nordiske 
markedet her i Kalmar

Allerede i produksjon! 100 % El-drevet 
Renovasjonsbil fra Norba!

Kontakt oss:
Salg
Gunnar +47 901 74 210

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

Support:
+46 480 42 74 67

Service:
Kalmar +46 480 42 74 28
Bergen +47 815 33 030
Trondheim +47 815 52 300   
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FORBRENNING

– Vi kan fange mellom 350 og 
400 000 tonn CO2, kjøle den 
til flytende form og frakte den 
til Oslo Havn. Derfra tar Staten 
over og plasserer den trygt ute 
i Nordsjøen. Men billig blir det 
ikke, sa Pål Mikkelsen på Avfall 
Norges energigjenvinnings-
seminar.

Av Johs. Bjørndal

Etter at de nye avtalene mellom Oslo 
kommune, Hafslund og Fortum (se egen 
sak på neste oppslag) kom på plass er Pål 
Mikkelsen, inntil nylig direktør ved Klemets-
rudanlegget, blitt direktør for CCS i det nye 
selskapet Fortum Oslo Varme. Han driver 
dermed karbonfangst på heltid. Og hans nye 
arbeidsgiver synes åpenbart også at karbon-
fangst ved avfallsforbrenningsanlegget er 
verdt å satse videre på. – Kombinasjonen 
av Oslo kommunes politiske entusiasme og 
Fortums kompetanse kan gjøre dette mulig, 
sa Mikkelsen. 

KLIMAPOSITIV 
AVFALLSBEHANDLING
Klemetsrudanlegget er landets største 
avfallsforbrenningsanlegg med et budsjett 
på 350 000 tonn i år og et langsiktig mål 
om å øke til 410 000 tonn. Men det er 
også landets største varmesentral, med en 
fjernvarmeleveranse på rundt 690 GWh, 
i tillegg kommer produksjon av 148 GWh 

strøm. Men det er altså slik at for hvert tonn 
avfall som forbrennes slippes det ut et drøyt 
tonn CO2. Og siden bare 58 % av denne har 
fossil opprinnelse vil fangst og lagring av 90 
% – slik forsøkene har vist er mulig – sørge for 
at Klemetsrud blir verdens første karbonne-
gative avfallsanlegg. – Eller klimapositive, 
som jeg nettopp har lært at vi skal si i stedet, 
sa Mikkelsen.

STORT POTENSIALE
Han la vekt på at en fullskala CO2-fangst ved 
Klemetsrud vil ha meget stor global overfør-
ingsverdi. – Det er 450 anlegg bare i Europa, 
som til sammen brenner rundt 82 millioner 
tonn avfall. Likevel deponeres det fortsatt 98 

millioner tonn bare i EU, noe det for lengst 
er bestemt at skal opphøre. Klimapositiv 
avfallsbehandling har rett og slett et enormt 
potensiale, derfor er dette prosjektet like 
interessant som CO2-fangst fra sement- eller 
gjødselproduksjon, sa Mikkelsen, som kunne 
berette om stor internasjonal interesse for 
det de holdt på med. 

STØRRE KONKURRENTER
For det er nemlig slik at både Norcem og 
Yara også har fått midler til å utrede fullskala 
CO2-fangst ved sine anlegg i henholdsvis 
Brevik og på Herøya. Og her er potensiale 
større, i Brevik slippes årlig ut 795 000 tonn 
CO2, mens Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya 

Karbonfangst – fullt mulig, men dyrt

Det mest aktuelle målet for karbon fra Klemetsrud er havbunnen innenfor Trollfeltet, der produksjonsplatt-
formen Troll C fortsatt er i full sving. Foto: Statoil. 

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.

24 |                            | nr 5 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



….vi tror jo på at CO2
fangst og lagring vil bli 
lønnsomt å drive med 
etter hvert, og vi håper 
å kunne bestille anlegg 
sommeren 2019.

“

slipper ut hele 895 000 tonn. Og Regjeringen 
sa i den såkalte Sundvolden-erklæringen at 
den ville «satse bredt på å utvikle en kost-
nadseffektiv teknologi for fangst og lagring 
av CO2, og har en ambisjon om å realisere 
minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg 
for CO2-fangst innen 2020». Men senere 
har altså Gassnova gitt alle de tre aktørene 
midler til å gå videre med sine konsept- og 
forprosjektutredninger. Disse skal være full-
ført innen neste høst og danne grunnlaget 
for videre beslutninger.

STOR POLITISK VILJE
Oslo, som allerede er utnevnt til Europas 
miljøhovedstad i 2019, har høye mål for 
klimareduksjoner.  Faktisk har Byrådet 
vedtatt en utslippsreduksjon på hele  
95 % i 2030, sammenlignet med 1990-nivå. 
I 2013 ble de samlede utslippene fra "Oslos 
territorium" beregnet til 1,4 millioner tonn, 
det vil med andre ord ikke være mulig å nå 
2030-målet uten fullskala CO2-rensing på 
Klemetsrud. Den politiske viljen til å få dette 
gjennomført er derfor definitivt til stede.

DYRT, MEN HVOR DYRT?
Men Pål Mikkelsen la ikke skjul på at karbon-
fangst er dyrt og at realiseringen forutsetter 

både statlig investeringsstøtte og en bra 
pris pr tonn CO2. Hvilke kostnader vi faktisk 
snakker om på Klemetsrud og hva "prisen" 
for et tonn flytende CO2 levert Oslo Havn 
må være for at dette skal gå i hop ville han 
imidlertid ikke si. – Det er konkurransesen-
sitiv informasjon, men billig blir det ikke. Men 
vi tror jo på at CO2-fangst og lagring vil bli 
lønnsomt å drive med etter hvert, og vi håper 
å kunne bestille anlegg sommeren 2019, sa 
han. 

LAGRING KOSTER OGSÅ
Testriggen som var installert på Klemetsrud 

i fjor viste at det var fullt mulig å fange og 
separere CO2. Men noe marked av betydning 
for denne gassen finnes ikke, så løsningen 
ble det sportsfiskerne kaller "catch and 
release". Men poenget er selvfølgelig at 
CO2-fangsten skal lagres for all framtid, og 
det er de utpumpede strukturene i Nordsjøen 
som vurderes konkret. I en mulighetsstudie 
publisert av Olje- og energidepartementet 
i fjor er det såkalte Smeaheia-feltet øst for 
Trollfeltet vurdert som det mest aktuelle 
området. Det ligger ca 50 km fra land og 
investeringskostnadene for et landanlegg 
med rørledning ut estimeres til mellom 7,2 og 
12,6 milliarder kroner, i tillegg kommer drifts-
kostnader på mellom 350 og 890 millioner 
kroner årlig. Dersom dette blir realisert vil nok 
CO2 fra Klemetsrud være høyst velkommen 
for å redusere enhetskostnadene.

Pål Klemetsen har nå fått den foreløpig relativt sjeld-
ne betegn elsen CCS- direktør. 

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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FORBRENNING

– Det er en opplagt fordel at 
byens største energigjenvin-
ningsanlegg og byens fjern-
varmenett er i samme selskap. 
Da kan man optimalisere hele 
systemet, i stedet for at et sel-
skap har fokus på materialgjen-
vinning og avfallsforbrenning 
mens det andre tenker distri-
busjon og salg av fjernvarme, 
mener Fredrik Dahl-Paulsen 
og Cato Kjølstad i Fortum Oslo 
Varme.

Av Johs. Bjørndal

Avtalen som ble inngått i vår mellom Fortum 
og byrådet i Oslo innebærer nemlig at 
det som tidligere var Hafslund Varme og 
Klemetsrudanlegget nå er samlet i selskapet 
Fortum Oslo Varme, som eies 50/50 av 
det finske energikonsernet Fortum og Oslo 
kommune. Dette er en del av en større deal, 
der Oslo kommune overtok hele eierskapet 
til Hafslund Nett og 90 % av Hafslund 
Produksjon, som i hovedsak dreier seg om tre 
kraftverksområder i Glomma, Fortum fikk fullt 
eierskap til kraftomsetningsselskapene i tidli-
gere Hafslund Market. Å selge strøm er ikke 
en del av det byrådsleder Raymond Johansen 
karakteriserer som arvesølvet.

BEDRE ENERGIUTNYTTELSE
Men spørsmålet er naturligvis om dette 
eierskiftet – det er Fortum som er såkalt 
operativ eier – får noen betydning for driften 
av landets største forbrenningsanlegg.  
– Nei, virksomheten på Klemetsrud og de 
ansatte i driften fortsetter som før. Sammen-
slåingen fører til en ny felles ledergruppe, en 
ny organisering og ved framtidige prosjekter 
kan den nye eieren tilføre erfaring og kompe-
tanse, sier Kjølstad. 

– Vi benytter spillvarmen fra avfallsfor-
brenningen til å produsere både strøm og 
fjernvarme, som bidrar til å fase ut fossil 
oppvarming fra bygningsmassen i Oslo. Men 
vi mener det nye selskapet kan utnytte 
spillvarmen – de to bruker konsekvent dette 
uttrykket om varmen fra avfallsforbren-
ningen – enda bedre, spesielt på sommeren. 
Og dette skal blant annet skje gjennom et 
bredere tilbud av såkalt varmebasert kjøling. 
Fortum er verdens 4. største varmeprodu-

sent og en stor aktør også på kjøling. Denne 
kompetansen skal utnyttes også i Stor-Oslo, 
eksempelvis gjennom bygging av anlegg for 
såkalt sorptiv kjøling, der luften tørkes med 
fjernvarme før den tilføres fuktighet som 
senker temperaturen til 16-17 grader. – Med 
denne metoden kjøles ventilasjonsluften 
direkte, i tillegg har vi også vannbåren såkalt 
isvannskjøling der det distribueres vann med 
en temperatur ned til ni grader, forklarer Dahl-
Paulsen. Et annet forhold som vil øke varme-
leveransene om sommeren er at nesten alle 
leiligheter som bygges nå har vannbåren 
varme i badegulvet, og her vil gjerne folk ha 
litt varme også om sommeren.

VIL ØKE LEVERANSENE
Kjølstad og Dahl-Paulsen viser fram plansjer 
der det framgår at energigjenvinning av 
avfall står for opp mot 60 % av de 1,7 TWh 
som i 2016 ble levert som fjernvarme i Oslo. 
Strøm utgjør 28 %, varmegjenvinning fra 
byens kloakk for 8 %, bioenergi står for 5 %, 
mens den fossile andelen er nede på drøyt 
en prosent. – Vi har som mål å øke til 2,0 TWh 
innen 2020. Da trer forbudet mot oljefyring 
i kraft og vi mener det fortsatt brukes rundt 

0,5 TWh olje i byen. Vi har sagt at vi kan 
dekke halvparten av dette, sier Kjølstad.

I tillegg pågår det kontinuerlige oppgrader-
inger av rørnettet, og en ny pumpestasjon i 
tilknytning til Vålerengas nye hjemmebane 
på Valle Hovin vil øke overføringskapasiteten 
i ledningen fra Klemetsrud og inn til byen. De 
avfallsbaserte fjernvarmeleveransene til Oslo 
vil kort sagt øke i årene framover og Kjølstad 
og Dahl-Paulsen mener at det nye selskapet 
har alle muligheter til å gjennomføre dette så 
rasjonelt som mulig. 

Vi mener det nye 
selskapet kan utnytte 
spillvarmen enda bedre, 
spesielt på sommeren.

“
– En naturlig sammenslåing

Fredrik Dahl-Paulsen (t.v.) og Cato Kjølstad er henholdsvis markedsdirektør og direktør for rammevilkår i 
 selskapet Fortum Oslo Varme, som etter overtagelsen av Klemetsrudanlegget har 180 ansatte.

26 |                            | nr 5 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING



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.
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FARLIG AVFALL

Fortsatt mottak og behandling 
av uorganisk farlig avfall på 
Langøya, men dagens slurry 
skal avvannes til stabile, tørre 
gipskaker som fraktes til gruv-
ene i Brevik for deponering. 
Her skal det etableres en ny kai 
som gjør at man unngår trans-
port gjennom bebyggelsen.

Av Johs. Bjørndal

Dette er hovedinnholdet i det nye forslaget 
til løsning for framtidens deponering av 
uorganisk farlig avfall som NOAH har arbeidet 
fram det siste året.  Direktør Carl Hartmann 
kunne ikke gå ut med dette på Farlig avfalls-
konferansen midt i september, fordi planene 
ikke var ferdige og nødvendige kontakter ikke 
var tatt på det tidspunktet. Men en drøy time 
etter at konferansen var over 14. september 
lekket saken ut til NRK. Med dette bakteppet 
vil Hartmann nå gjerne forklare grundig 
hva det nye forslaget går ut på. – Vi vil med 
denne løsningen verken kunne sees, høres 
eller luktes i Brevik, sier han.

UHELDIG TIMING
NOAH skulle egentlig vært ferdige med sitt 
nye planforslag før ferien, men meddelte i 
mai at de trengte mer tid. Men Hartmann 
forteller at de kom i en litt vanskelig situasjon 
da Jonas Gahr Støre en snau uke før valget 
gikk ut og erklærte at det ikke blir noen 
deponering av farlig avfall i Brevik – eller noe 
annet sted der lokalbefolkningen ikke vil ha 
det – dersom de vant valget. – Vi følte da 
behov for å informere ham og noen sentrale 
stortingspolitikere om våre nye planer, selv 
om de ikke var helt ferdige, sier han. Men 
planene ble altså ikke kjent for allmennheten 
før etter valget, noe som fikk Porsgrunns 
ordfører Robin Kåss (Ap) til å gå ut og kriti-
sere NOAH for å holde informasjonen tilbake 
for lokalbefolkningen.

DELT LØSNING
Men nå er planene kjent og Hartmann mener 
det nye forslaget langt på vei tar innbyg-
gerne i Grenland sine bekymringer til de 
opprinnelige planene på alvor. – Vi vil ikke 
etablere noe behandlingsanlegg i nærheten 

av bebyggelse, men fortsatt behandle det 
farlige avfallet på Langøya. Det er allerede 
to bedrifter med såkalt storulykkepoten-
siale i Brevik og vi slipper da å etablere en 
tredje. Videre vil vi ikke transportere farlig 
avfall på bil til Brevik overhode, men ta imot 
i snitt en båt pr dag. Men den vil ikke anløpe 
Norcems kai, som ligger ganske eksponert 
og allerede har stor trafikk. Vi vil etablere 
en ny kai ved Kongkleiv, på motsatt side av 
halvøya og frakte det stabiliserte avfallet 
inn derfra gjennom en tunnel, enten til det 
gamle dagbruddet eller direkte ned i gruvene. 
Lokalbefolkningen vil kort sagt ikke merke 
noe som helst til denne aktiviteten, sier 
Hartmann. 

FLERE FORDELER
Forslaget har flere forbedringer utover det å 
imøtekomme lokalbefolkningens bekymringer. 
– Vi slipper å etablere et nytt behandlingsan-
legg til kanskje 1,3 milliarder kroner, men kan 
nøye oss med en oppgradering av anlegget 
på Langøya. Vi vil kanskje klare oss med en 
tredel av investeringene i det opprinnelige 
planforslaget og samtidig få en samfunns-
økonomisk og risikomessig bedre løsning.  
Å slippe å bygge et nytt, kostbart anlegg 
gir jo også større fleksibilitet når det gjelder 
tilpasning til eventuelle framtidige behand-

lingsformer og gjenvinning, sier Hartmann. 
Det som har muliggjort dette konseptet er 
testing og bekreftelse på at vi kan avvanne 
gipsslurryen og få den transportabel.

Det såkalte klimafotavtrykket vil også bli 
redusert, det er inngått et samarbeid med 
rederiet Hagland om å sette inn et klimanøy-
tralt skip til transporten fra Langøya.  
– I første omgang vil det benytte biodiesel, 
etter hvert skal vi få en løsning basert på 
biogass og batteridrift, sier Hartmann. 

På spørsmål om hva det nye alternativet 
vil bety for rehabiliteringen av Langøya 
sier Hartmann at denne vil fortsette som 
planlagt. – Det nye forslaget vil ikke påvirke 
planene eller framdriften for rehabilitering av 
deponiene og etablering av en småbåthavn. 
Men prosessanlegget med sine nærmere 50 
arbeidsplasser vil altså bli stående, NOAH 
vil søke om å drive dette fram til 2032. Den 
tydeligste reaksjonen vi har fått fra Holme-
strand er bekymring over at biltrafikken 
gjennom byen vil fortsette. Men her ser vi 
også på nye havneløsninger som vil endre 
dette til det bedre. Utover det tror vi det vil 
være positivt for lokalsamfunnet at arbeids-
plassene opprettholdes, sier Hartmann.

DEPONIBEHOV OGSÅ I FRAMTIDA
Det er mye snakk om nye gjenvinnings-
løsninger også for det farlige avfallet og 
NOAH har et mål om å gjenvinne 25 % av alt 
mottatt avfall innen 2025. Carl Hartmann er 
likevel sikker på at det vil være behov for å 
deponere uorganisk farlig avfall i overskuelig 
framtid. – Det er faktisk ingen industrielle 
avfallsanlegg i Europa som gjenvinner noe 
som helst av vår type avfall, det tyskerne 
kaller gjenvinning er ikke noe annet enn 
deponering i gamle saltgruver som har 
pålegg om gjenfylling. Det er heller ingen krav 
til gjenvinning av slikt avfall i Europa, fokuset 
ligger på innsamling og kontroll. Det betyr 
ikke at det er umulig, vi har kommet et godt 
stykke med gjenvinning av salt, samt kull og 
mineraler fra aluminiumsindustriens katode-
avfall. Men det farlige avfallet inneholder 
pr definisjon stoffer som ikke skal sendes 
ut i kretsløpet på nytt, slikt avfall må derfor 
deponeres. I tillegg består minst halvparten 
av vårt avfall av helt verdiløse materialer. 
Det er i dag vanskelig å se for seg at disse 
skal kunne dekke et reelt materialbehov. Jeg 
blir faktisk veldig oppgitt over at det stadig 
står fram noen og sier de har løsningen på 
problemet, «bare de får 10 millioner kroner» 

Fortsatt behandling av farlig 
avfall på Langøya

“

NOAH-direktør Carl Hartmann viser fram en stabil 
gipskake av den typen som skal produseres på Lan-
gøya og fraktes til Brevik for deponering.
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til forskning og utvikling , sier han. Det er 
kjempefint at det forskes og utvikles, men 
slike utspill tas av mange, inklusive politikere, 
som "bevis" på at det finnes industrielle 
løsninger i dag. Slik er det ikke.

TIDLIGST 2020
Men hva skjer så videre i denne seige 
prosessen som allerede har vart noen år?
 – Vi overleverer snart vårt planforslag til 
Klima- og miljødepartementet som sender 
det ut på høring om de finner det fornuftig. 
Det er staten som "eier" denne prosessen 
nå og vi forholder oss til myndighetenes 
ønsker og framdrift. Forhåpentligvis vil vi 
etter planforslagets høringsrunde bli bedt om 
å konsekvensutrede vårt nye forslag, det vil 
gå ganske raskt siden mye ble gjort i forrige 
runde. På nyåret vil konsekvensutredningen 
foreligge, så skal jo den behandles. Hvis alt 
går smertefritt vil vi kanskje kunne starte 
arbeidet midt i 2019. Men med det prosjektet 
vi nå går for trenger det ikke ta mer enn 
ca et år fra myndighetenes godkjenning til 
anlegget står klart, sier Hartmann.

NEGATIV TIL RAUDSAND
Men Brevik er ikke det eneste aktuelle stedet 
for nytt deponi, også på Raudsand ved Ting-
vollfjorden i Møre og Romsdal arbeides det 
med et prosjekt. – Det er riktig og helt aksep-
tabelt at det er konkurranse. NOAH får ofte 
spørsmål om hvorfor vi bare ser på Brevik og 

har behov for å forklare det. Vi har søkt over 
100 forskjellige lokaliteter og også vurdert 
fjellhaller, men vi klarer ikke å finne noen 
andre akseptable løsninger enn Brevik-al-
ternativet, sier Hartmann. Han er klar på at 
fjellhallkonsepter og en lokalisering i slike 
områder som Raudsand er et langt dårlig ere 
alternativ enn Brevik, basert på NOAHs 
kunnskap og erfaring. – Vi har selv vurdert og 
blitt invitert med på slike prosjekter, men ikke 
funnet noe gjennomførbart. For det første 
må det etableres et nytt kostbart prosess-
anlegg tilsvarende det vi har på Langøya. For 
det andre må det brytes nye fjellhaller, noe 
som alene vil fordyre driften med mellom 100 
og 200 kroner pr tonn. Trolig må prosjekter 
basert på nye fjellhaller også dumpe store 

steinmengder i fjorden, det er ikke enkelt å 
gjøre miljømessig akseptabelt. Og for det 
tredje er logistikken mindre miljøvennlig på 
grunn av vesentlig større avstander. Og som 
et kompetanseselskap ønsker jo NOAH også 
å være i et område med mye og høy prosess-
kompetanse og industrielle synergimulig-
heter, slik er det i Brevik og Grenland. 

Dessuten har jo også på Raudsand 
prosjektet møtt stor lokal motstand slik som 
vi har opplevd i Brevik.

Den motstand som slike prosjekter møter 
er et uttrykk for at nesten ingen føler noe 
eierskap til behandling av farlig avfall, selv 
om det kommer fra vårt moderne levesett. 
Farlig avfallsbehandling anses derfor som en 
nasjonal fordel, men en lokal ulempe. Men det 

kan ikke være slik at denne typen 
anlegg lokaliseres dit protestene 
er minst, det bør legges der 
forholdene ligger best til rette, 
avslutter Carl Hartmann. 

…vi klarer ikke å finne noen andre akseptable løsninger 
enn Brevikalternativet.

“

NOAHs nye løsning innebærer 
etablering av en ny kai (blå firkant) 
og tunneler som skal frakte avfallet 
inn til gruvene (blå stiplede linjer).

Industrivegen 59
2072 Dal 

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

Klar for framtidens gjenvinning!

Med sikte på å omvandle så mye avfall som mulig til en resurs, utvikler 
vi stadig, i samarbeid med våre leverandører, nye maskiner som er 
spesialiserte på å bearbeide ulike materialer. Sammen med Doppstadt 
står vi klar for å møte utfordringene i framtidens gjenvinning!
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Årets Farlig Avfallskonferanse 
ble avholdt i Stavanger Forum i 
midten av september. Konferan-
sen spente vidt tematisk, her 
gjengis noen poenger fra en del 
av foredragene. 

Av Astri Kløvstad

Konferansen ble arrangert av Norsk forening 
for farlig avfall og COWI i samarbeid. Den 
samlet om lag 360 deltagere som over to 
dager fikk faglig påfyll i form av foredrag, 
utstillingsvandringer og muligheter for nye 
bransjekontakter. Konferansen ble holdt i 
Stavanger Forum hvor den ble åpnet av Per 
Inge Torkelsen som i tillegg til å være kjent 
humormann også har bakgrunn som brukt-
handler og Venstrepolitiker.  Konferansemid-
dagen ble servert på Clarion Hotel Energy 
noen hundre meter unna. Her ble gjestene 
underholdt av skuespiller Pål Espen Milder 
Kilstad som parodierte en lang rekke kjente, 
norske personer med stor treffsikkerhet. Årets 
konferanse var den 30. i rekken.

FARLIG AVFALL

Allsidig om farlig avfall i Stavanger

De 360 tilhørerne kunne 
sende inn sms-spørsmål til 
foredragsholderne som ble 
samlet i sofaen på scenen 
til en oppsummering etter 
hver bolk.

I utstillingsområdet kunne man besøke 28 bedrifter og 
organisasjoner på stand.

Den viktige sikkerhetsrådgiveren
Arne Lærdal som er sjefingeniør i Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap, ønsket 
å få opp bevisstheten og oppmerksomheten 
omkring brann. 

– Jeg er bekymret for at brannfaren er litt 
undervurdert som risiko - både generelt og 
i denne bransjen. Brann og antenning ligger 
der som et potensielt ekstraproblem ved 
alle typer søl og lekkasjer, spesielt når det er 
brannfarlig stoff inne i bildet. Og på avfalls-
mottak er det mye som kan brenne dersom 
noe først tar fyr, sa han.

Han var dessuten opptatt av rollen til 
sikkerhetsrådgiverne i bedriftene. Det er en 
rolle som naturlig nok blir praktisert forskjellig 
avhengig av hvilken type bedrift man er 
rådgiver for. Lærdal understreket at det er 
viktig at rådgiveren er til stede der virksom-
heten foregår. 

– Det blir feil hvis sikkerhetsrådgiveren bare 
sitter på sitt kontor og produserer rapporter 
som bedriften bruker det til å kvittere ut sine 
forpliktelser. Sikkerhetsrådgiveren skal ha en 
sentral rolle ved å kontrollere at bedriften 
oppfyller bestemmelsene og at rutiner og 
praksis er i samsvar med regelverket. Han 
eller hun har jo egentlig ikke noen myndighet 
i bedriften, men er en rådgiver som skal 
kontrollere at ledelsen sørger for at regel-

verket blir fulgt. I praksis blir det likevel ofte 
til at det er sikkerhetsrådgiveren som gjør 
jobben med utforming av rutinene og kontroll 
av dem, sa han. 

Han påpekte at opplæring er viktig. – Og 
der vil det ofte også være naturlig at sikker-
hetsrådgiver har en rolle, enten ved å arran-
gere kurs internt eller i det minste passe på at 
de ansatte har opplæring. Dessuten vil sikker-
hetsrådgiveren være et naturlig kontaktpunkt 
for oss i DSB ved all type kommunikasjon, 
ved hendelser og ved tilsyn, sa han. Før han 
igjen minnet om brannfaren. – Det er viktig 
med miljø, men ikke glem brannfaren! Branner 
kan føre til veldig stygge utslipp. Sikkerhet 
og miljø henger sammen på et avfallsmottak, 
understreket han.

Sjefingeniør 
i Direktoratet 
for samfunns-
sikkerhet og 
beredskap, Arne 
Lærdal, var opp-
tatt av at risikoen 
for antenning og 
brann ofte øker 
dersom det skjer 
uhell eller såkalte 
hendelser.

TO FORA FOR SIKKERHETSRÅDGIVERE:

Kvelden før konferansen startet ble det i et 
eget arrangement etablert et nytt fagforum 
for sikkerhetsrådgivere innenfor farlig avfalls-
området. Dette forumet er for medlemmer i 
NFFA.

I tillegg finnes fra før et fagforum kalt 
NOFAG (Norsk Forening for Farlig Gods). 

Dette forumet het tidligere Forening For 
Sikkerhetsrådgivere i Norge, og retter seg 
først og fremst mot sikkerhetsrådgivere, 
men er åpent for andre som også jobber med 
Farlig gods. NOFAG er organisert som en 
stiftelse og arrangerer seminarer to ganger 
i året.
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–Brann kan ha store 
konsekvenser for tredjepart
– Tidligere konsentrerte vi oss bare om det som 
var inne på anlegget når vi var på branntilsyn. 
Men da vi begynte å se 360 grader rundt på 
nærmiljøet, fikk vi oss en vekker. Det er nesten 
flaut at vi ikke hadde tenkt på det før, men 
brenner det på et avfallsanlegg kan det medføre 
alvorlig risiko for omgivelsene rundt.

Det sa Øyvind Nermoen fra Rogaland Brann og redning IKS da han 
presenterte et prosjektarbeid om dette sammen med sine kolleger 
Ava Sadeghi og Frode Johansen.

Bakgrunnen for prosjektet var mange branner og branntilløp i 
avfallshåndteringsanlegg i distriktet, og en voksende misnøye fra 
samfunnet rundt over at man ikke klarte å få bukt med dette.

For tre år siden ble derfor branninspektørene Sadeghi og 
Nermoen fra forebyggende avdeling og brigadesjef Johansen fra 
beredskapsavdelingen bedt om å utgjøre ei prosjektgruppe som 
i tett samarbeid med bransjen skulle jobbe for at slike branner 
ikke skal oppstå. I mars 2014 sendte denne prosjektgruppa en 
anmodning til 20 anlegg om å lage en analyse av hvilke konse-
kvenser det ville medføre for tredjepart dersom det oppsto brann 
i anlegget.

– Alle anleggene som fikk anmodningen svarte positivt og 
i løpet av et år hadde vi fått konsekvensanalyse fra alle 20. 
Deretter avtalte og gjennomførte vi branntilsyn hos alle med 
denne analysen som utgangspunkt, fortalte Sadeghi. Noen av 
anleggene hadde beskrevet tiltak som burde gjøres i analysen, 
andre steder ble det avtalt tiltak i forbindelse med tilsynet. – Det 
gikk mye på ryddighet, orden, rutiner og instrukser – slikt som 
har med det organisatoriske på anleggene å gjøre, for eksempel i 
forbindelse med lagring og plassering, oppdeling i båser og frak-
sjoner og så videre. Mye av dette vil redusere tilløpene til brann, 
men også redusere konsekvensene betydelig hvis det skulle bli et 
tilløp.  Vi ønsket å få opp oppmerksomheten om hvor viktig dette 
er, og hvor vanskelig det er for brannmannskapene når de kommer 
fram hvis det er en eneste stor haug som brenner, sa hun. Også en 
del branntekniske tiltak ble anbefalt, tiltak som gikk på deteksjon, 
varsling, slokkeanlegg og tilgang til anlegget. Ofte begynner jo 
brannene etter at folk har gått for dagen når porten er stengt. 

Prosjektgruppa ba om tilbakemelding etter at de hadde vært på 
tilsyn, og alle anleggene besvarte med en handlingsplan. Per i dag 
er innsatsplaner utarbeidet for samtlige anlegg. 

Ava Sadeghi, Øyvind Nermoen og Frode Johansen i Rogaland Brann og redning 
IKS har jobbet med et prosjekt for å forebygge brann i avfallsanlegg. Slike 
branner kan føre til at farlig brannrøyk sprer seg til nabolaget rundt.. 

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



FARLIG AVFALL

– Vi skal ikke gjenvinne alt!
– En hver vekkelse som går over landet skal gi 
grobunn for en grunnleggende skepsis. Vekkel-
sen om en sirkulær økonomi har i seg en naiv 
forestilling om materialenes fleksibilitet.
Slik startet Bellonas Olaf Brastad sitt innlegg. Han tok et kraftig 
oppgjør med mange politikeres tilnærming til den sirkulære økono-
mien. – Vi har hatt en fantastisk utvikling i løpet av de siste 30 årene 
når det gjelder å redusere utslipp og få farlig avfall ut av kretsløpet, 
men nå er jeg oppriktig redd for at de «materialnaive» skal overta 
makta og budskapet, sa han. Han viste til Jonas Gahr Støres besøk 
i Grenland rett i forkant av Stortingsvalget, der han bedyret at det 
ikke skal komme noe nytt farlig avfallsdeponi på noe sted hvis ikke 
innbyggerne vil ha det. Han nevnte også Arbeiderpartiets Terje Lien 
Aasland som bedyrer at framtida er å gjenvinne og Senterpartiets 
Marit Arnstad som heller ikke vil etablere deponi der innbyggerne ikke 
vil ha det.

Brastad understreket at avfall er mer enn husholdningenes 
sammenbrettede melkekartonger. – En bil har en gjennomsnittlig 
levetid på 19 år, et nybygd hus skal kanskje stå i 100 år og renoveres 
om 20. Mye av det som brukes i dag er faktisk ikke materialgjenvinn-
bart. Og i en verden hvor alt skal bli lettere og mer funksjonelt, har vi 
ikke oversikt over hvilke kjemikalier og forbindelser som blir framtidas 
farlige avfall, argumenterte han og slo fast at miljøgiftene skal ut av 
kretsløpet. – Uansett hvor mye vi snakker om sirkulærøkonomi, så må 
det være avfallshåndteringens første bud! sa han.

Brastad mente at prosessen Miljødirektoratet har gjennomført når 
det gjelder å finne nye lokasjoner for uorganisk farlig avfall har vært 
grundig og god. 

– Det som derimot er betenkelig er når ansvarlige politikere ikke 
setter seg inn i saken og hører på denne fagmyndigheten, men 
isteden fraskriver seg ansvaret og gjemmer seg bak det sirkulære 
økonomibegrepet.  Jeg er oppriktig forbanna over at noen prøver å få 
fram et budskap om en virkelighet som ikke er der, og ikke er villige 
til å ta inn over seg at vi faktisk i uoverskuelig framtid vil ha en farlig 
avfallsutfordring, sa en engasjert Brastad.

Olaf Brastad i Bellona tok et oppgjør med de som han mener har misforstått den 
sirkulære økonomibevegelsen og som tror at det i framtida ikke vil genereres farlig 
avfall.
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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.

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.

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

Yara Odor and 
H2S Solutions

Odor and H2S 
Solutions



Nilsen mente at dette avfallet har vært 
der hele tiden, men at det i større grad enn 
tidlig ere blir oppdaget. – Det utføres mer 
måling av radioaktivitet hos avfallsmot-
takene, og det er mer kunnskap der, så 
dette er jo egentlig positivt, sa hun. Men 
hun opplevde at Strålevernet får ganske få 
henvendelser om avfall med radioaktivitet i 
ordinær avfallsstrøm, og oppfordret til å ta 
kontakt. Hun la til at det er forskjell på radio-
aktivt avfall og avfall med radioaktive stoffer. 
– Det må over en viss grense før vi klassifi-
serer det som radioaktivt avfall, opplyste hun. 

Nilsen fortalte at Statens Strålevern på 
oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har 
utredet kapasitetsbehovet for behandling 
og håndtering av radioaktivt avfall fram mot 
2035, og funnet at det trengs ytterligere 
deponikapasitet.

– Det skyldes både at vi finner flere typer 
avfall med naturlig forekommende radioak-
tive stoffer, men også at flere av deponiene 

blir fulle etter hvert. Hun oppfordret derfor 
flere av farlig avfalls-mottakene om å søke 
om å også kunne ta i mot og behandle radio-
aktivt avfall.

– Vi har undersøkt muligheten for mer 
forbrenning av radioaktivt avfall, for det er 
jo en aktuell behandling for noe av dette 
avfallet. Men vi fant at det er så små volumer 
som har det som en mulig løsning i Norge. 
Det avfallet har også ofte kort halveringstid, 
og kan like gjerne stå til henfall. Vi vil derfor 
ikke arbeide med å få etablert nye forbren-
ningsanlegg for radioaktivt avfall, men 
allerede eksisterende forbrenningsanlegg må 
gjerne søke, sa hun. Hun understreket også 
viktigheten av sortering av avfallet. – Det 
er ingen vits i å fylle opp deponier for farlig 
avfall med avfall som ikke er radioaktivt. Og 
man kan la kortlivet radioaktivt avfall stå til 
henfall for så å håndtere det som ikke-radio-
aktivt avfall, sa hun.

Behov for flere deponier for radioaktivt avfall

– Vi arbeider for en best mulig avfallshåndtering i 
Norge for radioaktivt avfall, og det tror vi dere gjør 
også, sa Mette Nilsen fra Statens Strålevern. 

Mette Nilsen fra Statens Strålevern hadde fått presentert fra medlemmer i NFFA 
at det stadig kommer mer avfall med radioaktivitet inn i den ordinære avfalls-
strømmen.

 
 
 
 
 
 

 
 

www.gitmark.no  - tlf. 37 26 89 00 – 4790 Lillesand Avfallskverner – flishuggere – siktemaskiner – kompostmaskiner – suge/spyleutstyr m.m. 

 

 
Geminor Waste Treatment 
benytter Komptech’s  
fremtidstrettede 
produksjonslinje for 
returtre bestående av:  
 
- Terminator avfallskvern   
- Multistar One stjernesikt   
 
Den nye mobile 
produksjonslinjen 
produserer effektivt en 
ettertraktet og homogen 
fliskvalitet med et lavt 
innhold av finstoff i 
sluttproduktet  

 

Vi Gratulerer GEMINOR WASTE TREATMENT 
med ny mobil produksjonslinje for 
returtreflis! 
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UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Nær Milano ligger anlegget til 
avfallsbedriften Relight. På den 
11.000 kvadratmeter store 
tomta tas det imot elektrisk og 
elektronisk avfall fra nordvestre 
deler av Italia, 80 prosent av 
avfallet hentes med egne 
lastebiler. Gjennom et samarbeid 
med franske Recylum mottar 
bedriften også resirkulerte 
lyskilder fra sørøstre deler av 
Frankrike. I anlegget blir avfallet 
deretter sortert, behandlet og 
nær 80 prosent av avfallet blir 
videresolgt for gjenvinning til 
nye produkter.

”THE LADY OF RECYCLING”
Bibiana Ferrari er administrer-
ende direktør for Relight. I 
italiensk presse blir hun muntert 
ærbødig omtalt som ”La signora 
del riciclo” (the lady of recycling). 
Hun startet selskapet i 1999 
i samarbeid med Phillips, for 
gjenvinning av lysstoffrør og 
sparepærer. 

I 2001 flyttet bedriften til Rho 
nær Milano der de er plassert 
i dag. Året etter fikk Relight 
tillatelse til å behandle farlig 
avfall, i særdeleshet gjenvinning 
av katodestrålerør (CRT), det vil si 
gamle tv- og pc-skjermer.

Slike apparater blir demontert 
manuelt før de behandles av 

spesialmaskiner med skjære-
system av diamantskiver. 
Apparater uten CRT, eksempelvis 
små husholdningsmaskiner, blir 
strippet for potensielt farlige 
komponenter (som blekkpatroner 
og toner for kopimaskiner) før 

de blir behandlet i maskiner for 
å sortere de ulike fraksjonene. 
Lysstoffrør og sparepærer 
sorteres og behandles i et 
spesialanlegg for å separere 
jernholdig metall, ikke-jernholdig 
metall og glass.   

På stadig jakt etter nye gjenvinningsmuligheter
Italienske Relight lager gulvfliser og ekstraherer 
sjeldne jordarter av EE-avfallet sitt. Bedriften 
leter hele tiden etter nye måter å øke gjen-
vinningsgraden sin på.

Av Marit Schulstok, Bergfald Miljørådgivere

Relight tar imot EE-avfall fra nordvestre deler av Italia, i tillegg til noe fra sørøstre 
deler av Frankrike.

- a strong solution for the environment

SMICON Biokvern

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

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

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

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

Output: Emballasje

Output: Biomasse

Input organisk avfall
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I fjor ble Relight en del av 
Treee-konsernet (Treatment 
and Recycling of Electric 
and Electronic Equipment), 
sammen med Vallone nær 
Roma og Fast-Est nær Venezia. 
Relight leder FoU-avdelingen 

i konsernet, som har satt seg 
som mål å dekke hele Italia før 
de søker utover i EU og USA. Det 
amerikanske private equity-
fondet JZ International står bak 
konsernet.

INNOVATIVE PROSJEKTER
Relight spiller en viktig rolle i 
utviklingen av den sirkulære 
økonomien i Europa. For å øke 
gjenvinningsgraden ytterligere, 
samarbeider bedriften med en 
rekke utdanningsinstitusjoner, 

offentlige organisasjoner og 
private små og mellomstore 
bedrifter over hele Europa for 
å utvikle ny teknologi og nye 
metoder. 

Gjennom EU-programmet 
Horisont 2020 har de fått 

Lampene som skal resirkuleres blir matet inn på et samlebånd for sortering og 
knusing.

Tv-er og pc-skjermer blir demontert for hånd før de mates inn i sorteringsmaskinen.

›

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

Evaluering og sammenligning av •	
ulike innsamlingssystemer

Kvalitetskontroll av kildesortert •	
materiale

Dimensjonering av avfallssyste-•	
met, innsamling og transport

Oppfølging av mål i avfallsplaner•	

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

www.envir.se

Håndplukket kunnskap fra Envir

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

finansiert opp en rekke innova-
tive prosjekter. Her er en oversikt 
over noen av dem:

RELUX: Glass fra resirkulerte 
sparepærer og lysstoffrør brukes 
til å produsere miljøvennlige 
porselensfliser. Dette er et 
samarbeid mellom Universitetet 
i Modena, Reggio Emilia og 
Relights eget forskningslabo-
ratorium. Prosjektet har sett 
på muligheter for å gjøre dette 
økonomisk og miljømessig 
bærekraftig gjennom å redusere 
mengden råstoff, transport 
og energiforbruk, resirkulere 
kvalitetsmaterialer og redusere 
avfallsmengden.

ILLUMINATE: Utvikle en 
forenk let, automatisert sortering 
av ulike lampetyper. Samarbeid 
med Chalmers industriteknik, 
C-tech Innovation, El-kretsen, 
Mercury Recycling, Universitetet 
i Central Lancashire, Nordic 
Recycling og MRT Systems. 
Målet er å redusere antall 
knuste lamper, isolere kvikksølv 
fra lampene i egne beholdere, 
redusere behovet for bemanning 
og skaffe kompliserte avfallsdata 
automatisk.

HydroWEEE: Demoanlegg for 
en hydrometallurgisk prosess for 
å ekstrahere sjeldne jordarter fra 
EE-avfall som lamper og batte-
rier. Samarbeid med blant andre 

Universitetet i Roma, Polyteknisk 
universitet Delle Marche, Pupin 
instituttet i Serbia, Eco Recycling 
og Greentronics. Målet er å skape 
en økonomisk og miljømessig 
bærekraftig teknologi og anlegg 
for industrielt gjenbruk av 
sjeldne jordarter.

RECLAIM: Gjenvinning av 
gallium, indium og sjeldne 
jordarter fra EE-avfall. Samarbeid 
med blant andre Teknisk univer-
sitet i Wien, Tecnicas reunidas, 
Coolrec, Indumetal recycling, 
Optisort og TNO innovation for 
life.

REMAGHIC: Nye gjenvinnings-
prosesser for å tilsette sjeldne 
jordarter i magnesiumlegeringer. 
Samarbeid med Cidaut Founda-
tion, Fraunhofer ICT, Technalia, 
KU Leuven, Grupo Antolin, ITRB 

Consulting, Piaggio Aerospace, 
Pininfarina og Meotec. Målet er å 
skape legeringer med høy ytelse 
og til lav kost.

DELEGASJON FRA NORGE
I begynnelsen av september tok 

Bibiana Ferrari sammen med sin 
tekniske leder, Serena Sgariato, 
imot en delegasjon fra Norge. 
Bergfald Miljørådgivere ved 
Bård Bergfald, Christian Rostock 
og Marit Schulstok besøkte 
anlegget for å se nærmere på 
prosessene som Relight er i gang 
med. 

Medarbeiderne fra Bergfald 
fikk god nytte av besøket. Selv 
om innsamlingsgraden av EE-av-
fall er langt høyere i Norge enn i 
Italia, så er gjenvinningen av det 
som kommer inn i Relight-an-
legget mer avansert. Mens 
gjenvinning av avfall i Norge 
gjerne motiveres av behovet av 
å unngå avfall på deponi, virker 
italienerne mer opptatt av å 
ta vare på ressursene. Norske 
aktører kan ha endel å lære av 
sine kolleger i sør.

«The lady of recycling» Bibiana Ferrari (nr. 4 fra v.) og Serena Sgariato (nr. 2 fra 
v.) tok vel imot Christian Rostock, Bård Bergfald og Marit Schulstok fra Bergfald 
Miljørådgivere.

Kontordelen fungerer delvis som museum. På dette møterommet får man også 
med seg et bit av elektronikkens historie.  

Westtech
kvalitetsutstyr for håndtering
av trevirke, flis, returtre mm

4645 Nodeland ∙ Tlf: 475 18 720 ∙ post@markir.no ∙ www.markir.no
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Q Bredt leverandørnettverk
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Den 3. oktober ifjor begynte 
Sirkula å samle inn glass- og 
metallemballasje og papir og 
drikkekartong hjemme hos 
innbyggerne. Papir blir hentet 
hver fjerde uke og emballasjen 
hver åttende uke, samtidig ble 
de såkalte småsamlerne fjernet. 
Intensjonen med omleggingen 
er at det skal bli mindre restavfall 
og at mer av avfallet skal gå til 
materialgjenvinning. 

Et år etter den nye innsam-
lingsordningen ble satt i verk, ser 
man at dette fungerer. I perioden 
oktober 2016 til og med 
september 2017 har mengden 
restavfall gått ned med 703 
tonn (7,9 %) sammenlignet med 
året før. Samtidig har mengden 
glass- og metallemballasje økt 
med 36,3 %, noe som tilsvarer 
424 tonn. Papir og drikkekartong 
har økt med 510 tonn eller  
11,7 %. Samlet sett er nå 
andelen restavfall for første 
gang på under 20 % av den 
totale avfallsmengden. 

– Vi er fornøyd med at den nye 

innsamlingsordningen fungerer 
etter intensjonen. Vi har all 
grunn til å rose innbyggerne 
for miljøinnsatsen. Det har blitt 
enklere for abonnentene og det 
ser vi gir resultater, sier direktør 
i Sirkula IKS, Grethe Olsbye. 
På gjenvinningsstasjonene på 
Hedmarken merkes også den nye 
innsamlingsordningen, det siste 
året har de hatt rundt 15.000 
færre besøkende.

Men fortsatt er det en del som 
kastes feil. – Hedmarkingene er 
veldig flinke til å sortere, men 
fortsatt ser vi at det kastes 
mange store metallgjenstander 
i beholderen for glass- og 
metallemballasje, for eksempel 
stekepanner og vaffeljern som 
skulle vært levert på gjenvin-
ningsstasjonen. Sirkula får mer 
penger igjen for riktig sortert 
avfall, dermed kan det å sortere 
riktig også ha innvirkning på 
renovasjonsgebyret, sier leder 
for innsamlingsavdelingen i 
Sirkula, Terje Dahl. 

Bedre henteordninger 
gir mindre restavfall 
på Hedmarken
Etter at Sirkula innførte nye og bedre henteord-
ninger for et år siden, har mengden restavfall 
gått ned med over 700 tonn. 

Direktør Grethe Olsbye holder beholderen for glass- og metallenballasje mens 
Terje Dahl, leder for innsamlingsavdelingen står ved papirkontaineren. 
Foto: Asgeir Høimoen/Sirkula

Ta kontakt for et meget konkurransedyktig tilbud!

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

Metro full undergrunnMolokClassic®

Ny avfallsbrønn fra

– alt annet er kopier

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

NYHET



Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

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 Thon Conference Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

1. november Brannforebygging på avfallsanlegg Hobøl NFFA www.nffa.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
Miljøteknologi i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen

Miljødirektoratet, Oslo Avfall Norge m.fl. henrik.lystad@avfallnorge.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 Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21- 22. november Grunnkurs avfall og gjenvinning Park Inn Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

22. november Anskaffelser –seminar Park Inn Gardermoen
Avfall Norge, MEF, 
Norsk Industri

karin.halvorsen@avfallnorge.no

28. november
Basiskarakterisering av 
avfall til deponi

Raddison Blue Airport, 
Gardermoen

Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

29. november
Kurs om asbest for ansatte på 
avfallsmottak

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

29-30. november Nettverkseminar for økonomi og adm. Clarion The Edge, Tromsø Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

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

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

hogia.no/transport

UniCon Administrasjon og logistikksystem 
for Avfall og Gjenvinning                                                           

• Ordreregistrering med ordretorg • Ruteplanlegging

• Containerlogistikk • Leieberegning

• Kommunikasjon til/fra biler – App • KundeWeb 

• Abonnement • Kjøpsnota

• Integrasjon til vekter • Rapporter/Statistikker

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

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!



SMÅNYTT

Vestfoldbedrifter vil lage tusenvis av hus 
av thailandsk avfall
Av thailandske søppelberg vil vestfoldbedriftene Multivector og Activity 
Consult levere utstyr for en årlig produksjon av tusenvis av enkle hus 
for thailandske fattige. Bedriftene er allerede i gang med et forprosjekt, 
i samarbeid med thailandske myndigheter. Innen 2020 håper de å ha på 
plass en avtale om et produksjonsanlegg som skal ha en kapasitet på 
10.000 hus årlig.

– Det er søppel og fattige over store deler av verden. Husene kan også 
brukes i forbindelse med naturkatastrofer. Og byggematerialet vi skal lage 
er så sterkt at det også kan brukes til forretningsbygg og ordinære bolighus, 
sier medlemmene av den norske prosjektgruppen til vestviken24.no.

– Prosjektet består egentlig av tre deler. Del en er å tørke og hygienisere 
søppelet ved hjelp av vår teknologi. Det dreier seg om såkalt RDF-avfall, 
hovedsakelig plast, iblandet noe tekstil og noe organisk materiale, forklarer 
Hallstein Baarset i Multivector. – Hygieniseringsbiten er veldig viktig. Alt av 
bakterier og andre mikroorganismer må bort. Ellers kan folk bli syke av å bo 
i husene, sier han. Del to innebærer produksjon av et fullverdig byggemate-
riale hvor det tørkede søppelet er en vesentlig ingrediens. Her har Activity 
Consult et hovedansvar. Del tre er å bygge hus basert på byggematerialene. 
– Målsettingen er at ett hus skal kunne settes opp på en dag, av ufaglært 
arbeidskraft, forteller Ulf Foldvik fra Activity Consult. Et mulig konsept er at 
huset kommer flatpakket, omtrent som et møbel fra IKEA, og brettes ut til 
et enkelt hus. De to bedriftene poengterer at de kun skal levere produk-
sjonsutstyr til fabrikker. Lokale folk skal eie fabrikkene og produsere husene.

vestviken24.no 
09.09

En thailandsk søppel-
fylling hvor avfall sorteres 
for hånd. Multivector 
og Activity Consult vil 
sortere automatisk og 
bygge hus av restavfallet. 
Foto: Multivector/Activity 
Consult. 

Ny prototyp sjøsatt

Havet flyter over av plast og søppel. Teamet som mener de skal klare å 
berge den blå planeten fra alt avfallet tester nå for fullt i Nordsjøen.
– I høst ble vår andre prototyp sjøsatt i Nordsjøen. Det betyr at vi er i 
rute, sier kommunikasjonssjef Joost Dubois i The Ocean Cleanup.
Han forteller imidlertid at det fremdeles er flere skjær i sjøen før de er 
i havn. – Vi forsøker jo å gjøre noe som aldri har vært gjort før, og med 
tanke på både det og omfanget på prosjektet er det klart at det er flere 
utfordringer, sier han.

For det er ingen enkel oppgave å utvikle et system som tåler å bli 
utsatt for konstant slitasje over flere år. En åpenbar utfordring er 
for eksempel hvordan man skal klare å holde alger og andre maritime 
organismer på avstand fra det som vil bli verdens lengste konstruksjon 
til sjøs. Den første prototypen ble sjøsatt i fjor, og den tålte ikke natur-
kreftene så godt. Derfor testes det akkurat nå ulike løsninger for å finne 
fram til hva som fungerer best. 

NRK Nordland 02.10

Nordsjøen-prototypen settes ut på havet. Foto: The Ocean Cleanup

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

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

fortum.com/wastesolutions
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Savner svar fra ÅRIM 
Den 12.09.2017 hadde tidligere ordfører i Ålesund kommune og 
styreleder i Tafjord Kraft, Gustav Flisnes, et svært interessant innlegg 
i Sunnmørsposten. Han argumenterte nemlig for at den vedtatte 
ordningen med separat innsamling av matavfall i Ålesund kommune er 
et tapsprosjekt både økonomisk og miljømessig. Løsningen er heller ikke 
særlig praktisk for abonnentene. 

Flisnes hadde helt tydelig gjort grundige undersøkelser og presenterte 
regnestykker for å underbygge sine påstander. Dersom det faktisk er slik 
som Gustav Flisnes hevder, nemlig at løsningen er dårlig både for Ålesund 
kommune, abonnentene og miljøet, da er jo hele saken en skandale, som 
aldri burde vært vedtatt politisk. 

Jeg hadde derfor forventet at ÅRIM tok innlegget seriøst, og raskt 
presenterte argumenter og tall som viser at Flisnes tar feil og at 
ordningen er bra både økonomisk og miljømessig. 

Nå har det gått om lag tre uker siden innlegget stod på trykk og skuf-
felsen er derfor stor over at jeg fremdeles ikke har sett noe svar fra ÅRIM 
i Sunnmørsposten. 

Leserinnlegg i Sunnmørsposten 06.10
 

Kommunen inviterte til å dumpe biler i 
naturperle
For førti år siden inviterte 
Hornindal kommune, 
gjennom en annonse i 
lokalavisen, innbyggerne 
til å dumpe biler i Europas 
dypeste innsjø. – Det er 
nesten så jeg ikke tror det 
er sant, sier ordfører i Horn-
indal, Stig Olav Lødemel, 
til lokalavisen Fjordingen. 
Han synes det er spesielt å 
lese at kommunen selv vurderte dumping av bilvrak i vannet som en god 
løsning.

Kommunen annonserte i Fjordingen i 1977 med at de som ville bli kvitt 
bilvrak kunne kjøre vrakene på isen på Hornindalsvatnet. Lokalavisen har 
tidligere avslørt at Hornindalsvatnet skjuler store mengder bilvrak og 
annet søppel. Ved hjelp av en fjernstyrt ubåt med kamera, ble det tidligere 
denne måneden avslørt hva som skjuler seg under overflaten i Hornin-
dalsvatnet.

Å dumpe biler i fjorder og vann var vanlig over hele landet frem til 
vrakpanten ble innført i 1978. – Det er lett å være etterpåklok, men dette 
var andre tider. Det ligger nok mange bilvrak rundt om på bunnen av vann 
og fjorder, sier Atle Tomasgard til NRK.

Han satt i kommunestyret i Hornindal da forslaget om å kjøre biler på 
isen på tatt opp. 

abcnyheter.no 28.09

Nå skal det forskes på hvor 
strandsøppelet kommer fra
Hittil i år er det samlet inn svimlende 434 tonn strandsøppel i Norge, 
og det er ny rekord. Bare i Lofoten er det samlet inn 30 tonn, og nå skal 
søppelet analyseres for å finne ut hvor det kommer fra. – Skal vi klare å 
gjøre noe med dette problemet, er det viktig å vite hva det er som blir 
kastet på havet. Derfor skal vi gjøre en grundig analyse av hvor avfallet 
kommer fra, hva det består av og hvorfor det havner i havet, sier prosjekt-
leder Elise Narum Amland i avfallshåndteringsselskapet Mepex.

Beliggenhet og strømforhold gjør Lofoten spesielt utsatt for søppel 
som skylles inn fra havet. Strandryddeaksjoner i Lofoten har resultert 
i 32 tonn avfall som er plukket opp i strandlinja. Monika Kleffelgård 
Hartvigsen i Lofoten Avfallsselskap IKS sier de ser stor forskjell på avfallet 
på innsiden og yttersiden av Lofoten. – På yttersiden finner vi det vi 
kaller typisk marint avfall, som drikkeflasker i plast, taustumper, isopor og 
plastemballasje. Nå ønsker vi å funne ut hva som kastes, slik at vi kan gå 
til kildene. 

NRK Nordland 11.10

Norsk Gjenvinning mottar pris for sitt 
arbeid med Ringer i Vannet 
Norsk Gjenvinning (NG) har siden 
2013 samarbeidet med NHO om 
programmet Ringer i Vannet og 21. 
september mottok Erik Osmundsen 
og Lisen Ydse Christiansen Ringer i 
Vannet Prisen 2017, som ble utdelt 
på NHOs årlige HR-dag. Målet for 
Ringer i Vannet er å få personer som 
har falt utenfor arbeidslivet tilbake i 
ordinære jobber, i tillegg gir ordningen 
verdifull arbeidstrening. Frem til nå 
har NG gitt 12 personer en ny sjanse i 
arbeidslivet.

 – Vi er veldig fornøyde med de 
kandidatene vi har fått inn hos oss 
og har bare positive erfaringer med 
prosjektet. I samarbeid med vår Key Account Manager i Ringer i Vannet, og 
gjennom å være aktivt med på Ringer i Vannet jobb-messer, finner vi kandi-
dater som vi mener vil være en god match hos oss. Det er tett oppfølging 
og kompetanseheving underveis i arbeidstreningsperioden som deretter gir 
gode resultater og resulterer i at vi tilbyr arbeidskontrakter, sier Lisen Ydse 
Christiansen, personal- og kvalitetsleder i NG.

  – I tillegg til samfunnsansvaret vi tar med å delta i Ringer i Vannet, er det 
også viktig å påpeke at samarbeidet er lønnsomt og av god kvalitet. Ringer 
i Vannet benytter rekrutteringsbransjens metoder for å matche kandidat og 
arbeidsgiver, det gjør at vi mottar kvalitetsressurser som dekker behovene 
vi har i selskapet. De kandidatene vi har ansatt er takknemlige for mulig-
heten, og dermed svært motiverte og lojale. Altså en vinn-vinn- situasjon 
for selskapet og den ansatte. Prisen er en stor annerkjennelse for alle som 
jobber i Norsk Gjenvinning, og vi håper den kan inspirere andre selskaper til å 
gjøre tilsvarende, avslutter Osmundsen.

Pressemelding fra Norsk Gjenvinning 21.09Slik så annonsen fra kommunen ut 
på trykk i Fjordingen i 1977.

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

Fra venstre: Direktør for arbeidsliv i 
NHO Nina Melsom, konsernsjef i Norsk 
Gjenvinning Erik Osmundsen, personal- og 
kvalitetsleder i Gjenvinning Lisen Ydse 
Christiansen, arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie og LO-sjef Hans-Christian 
Gabrielsen.
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Nedgang for papir, fortsatt vanskelig for plast  
Returpapirprisen har falt noe tilbake i høst etter å ha steget i hele første halvår. Avsetningen 
for gjenvinningsplast er fortsatt dårlig,  redusert import til Kina slår kraftig ut i det europeiske 
markedet for plast til gjenvinning.  

 

PAPIR OG PAPP 
Returpapirprisen i Europa har 
gått noe ned fra juli. I september 
er prisene redusert med over 
10 % i UK, mens endringen i 
Tyskland ifølge EUWID er lavere, 
rundt 4-6 %. I Tyskland er prisen 
på bølgepapp nå rundt 80 Euro 
per tonn, mens blandet papir har 
en gjennomsnittspris på rundt 
120 Euro pr tonn. 

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. 

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. 
Tyske myndigheter innfører 
fra 2019 en ny emballasjelov. 
Gjenvinningsmålene vil økes til 
63% for plast, 90% for metall, 
glass og papir og papp og 70% 
gjenbruk av drikkevareemballasje 
innen 2022.

PLASTEMBALLASJE
Ifølge Grønt Punkt Norges 
kildesorterer husholdningene 
bare 30 000 tonn plast-
emballasje av totalt 100 000 
tonn. Grønt Punkt har initiert 
forskningsprosjektet FuturePack, 
hvor målet er å utvikle fremtidens 
grønne emballasje. Prosjektet 
gjennomføres av Norner 
Research AS som også skal finne 
metoder for å materialgjenvinne 
plasttyper som er problematiske 
idag. 
Grønt Punkt Norge melder også 
at avsetningen av plast i Europa 
nå er sterkt rammet av redusert 
import  til Kina. De betaler i 
september og oktober ut ekstra 
vederlag på kr. 500.– pr tonn for 
farget/ blandet folie fra handel 
og Industri.

JERN OG METALL 
Omsetning av jern- og 
metallskrap foregår på et åpent 
internasjonalt marked. Prisene til 
gjenvinningsbedriftene vil til dels 
påvirkes av prisene på London 
Metal Exchange (LME), bortsett 
fra jern som ikke er børsnotert. 
Prisene i LME har hatt en positiv 
utvikling siste måneder og per 
10.oktober er prisene per tonn 
(omregnet til NOK): 
− aluminium NOK 16 938,  
 opp 3 % fra 25.august
− kobber   NOK 52 765,  
 opp 1 % fra 25.august
− bly NOK 19 930,  
 opp  9 % fra 25.august
− sink NOK 26 319,  
 opp  8 % fra 25.august 

Skrapjernprisen, som steg i løpet 
av sommeren, har nå falt tilbake 
fra NOK 1550 per 25.august til 
NOK 1275 den 11.oktober.

TEKSTILER  
I følge en 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. Flere kles-
produsenter er nå aktive med 
egne innsamlingssystemer 
for brukte tekstiler. Siste ut er 
Bergans pantepose. Panteposen 
kan bestilles på bergans.com, 
hentes i flaggskipbutikken 
eller i selskapets tre outlets. 
Panteposen er ferdig frankert, 
og man fyller den med Bergans 
friluftstøy eller tøy fra andre 
produsenter og returnerer den til 
Bergans sentralt.

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

Baksiden
Vinn Norgesglass munnblåst 
med resirkulert glass!

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

All glassemballasje har en 
verdi og kan gjenvinnes i 
det uendelige! I samarbeid 
med Hadeland Glassverk 
er det produsert munn-
blåste Norgesglass med 
resirkulert glass fra Syklus 
som råvare. Glassene er 
med i gjenvinningslot-
teriet «Lokkeriet», en 
konkurranse som har som 
formål å motivere flere 
til å gjenvinne glass- og 
metallemballasje. Det 
eneste man trenger å 
gjøre, er å skrive telefon-
nummeret sitt på lokk 
som leveres til gjenvin-
ning. Syklus trekker ut 
vinnere fortløpende på 
anlegget i Fredrikstad, 
som selvsagt får premier 
laget av resirkulert 
glass. Hovedpremiene er 
designlamper fra Hade-
land og tacomiddager for ett 
år fra krydderselskapet Santa 
Maria, som også er partner på 
kampanjen. 

– Da vi ble forespurt av 
Syklus om å være med som 
partner på «Lokkeriet», så vi 
at dette kunne være en god 
anledning for oss til å bidra 
til å øke oppmerksomheten 
rundt gjenvinning av glass. 
Det er morsomt å kunne 
støtte Syklus på denne måten 

i deres viktige arbeid, samtidig 
som vi på leverandørsiden 
jobber med å optimalisere og 
konsolidere emballasjebruk 
og -typer. Konsumet av våre 
varer genererer ulike typer 
avfall, herunder glass, og med 
vår merkevare er vi glad for å 
kunne sette fokus på at dette 
kan brukes flere ganger. Hvis vi 
tenker på f.eks. antall tacomid-
dager som spises i de norske 
hjem, så skulle folket absolutt 

ha nok av lokk å kunne bruke 
som lodd!, sier Stian Møller, 
Country Manager i Santa 
Maria. 

– Vi ønsker å vise forbruker 
en større del av verdikjeden og 
hva som skjer med emballa-

sjen etter at den er levert til 
gjenvinning. Når flere deler av 
verdikjeden står sammen om 
samme budskap når vi flere og 
budskapet blir tydeligere, sier 
markeds- og kommunikasjons-
sjef Gunhild Solberg i Syklus.


