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Tid for tenkepause?
Fokuset på sirkulærøkonomi og ikke minst den pågående prosessen 
i EU – som alle forventer skal munne ut i kraftig skjerpede krav til 
materialgjenvinning – har satt fart i de interkommunale avfallsselskapenes 
planlegging og utbygging av sentralsorteringsanlegg. Kanskje ikke så 
merkelig, siden Miljødirektoratet for et år siden forkynte at alt restavfall 
fra husholdninger trolig må gjennom en sentralsortering før avfallet 
energiutnyttes.

Samtidig viser de nådeløse tallene fra SSB at materialgjenvinningsandelen 
i landet stadig reduseres. Ifølge det nylig publiserte(!) Avfallsregnskapet 
for 2015 ble bare 36 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, en 
nedgang på 8 prosent siden 2010. For første gang på flere år var andelen av 
materialgjenvunnet og energiutnyttet avfall til sammen under det nasjonale 
målet på 80 prosent. 

Noe av dette har helt naturlige årsaker, for eksempel at mengdene av 
den lett gjenvinnbare fraksjonen papir reduseres temmelig raskt. Litt mer 
bekymringsfullt er det at fallet også illustrerer at den sirkulære økonomien 
foreløpig ikke viser noen tegn til å være bærekraftig. Tvert imot har prisene 
på utsorterte fraksjoner i beste fall stått stille, for den kraftig fokuserte 
plastfraksjonen har de falt kraftig. Budskapet «Verditransport» som lyser 
imot en fra mange avfallsbiler er for å si det mildt en sannhet med betydelige 
modifikasjoner.

Nå er det jo ikke slik at avfallspolitikken skal begrense seg til å framskynde 
lønnsomme tiltak, noen vil tvert imot si at selve definisjonen på politikk er 
å få ønskede, men ulønnsomme ting til å skje. Likevel er det en grense for 
hva selv dette styrtrike samfunnet kan ta seg råd til. Og med de ambisiøse 
målene som er satt for reduksjon av klimautslippene i årene framover vil det 
bli et stadig mer påtrengende behov for å prioritere mellom gode tiltak. 

Sentralsortering av husholdningsavfall kan utvilsomt løfte 
materialgjenvinningsandelen med en del prosent. Men hvis tvilsom kvalitet 
og manglende nedstrømsløsninger gjør at de utsorterte fraksjonene er 
dyrere å bli kvitt enn restavfallet – slik tilfellet lett kan være for matavfall og 
plast – må det være grunn til å tenke seg om to ganger før man setter spaden 
i bakken. Det dreier seg om investeringer på flere hundre millioner kroner, 
driftskostnadene er heller ikke ubetydelige.

Tallene fra ROAFs  bejublede anlegg – avtroppende leder Øivind Brevik har 
jo vært en prisverdig tydelig talsmann for ærlig og usminket rapportering 
– viser at bare 10 % av mengden som går inn i anlegget kommer ut igjen 
som salgbare fraksjoner. Metallene, som pr idag er den eneste fraksjonen 
som det virkelig er betalingsvilje for, utgjør mindre enn 2 % og består 
hovedsakelig av den magnetiske fraksjonen, som også lar seg gjenvinne fra 
forbrenningsslagget. 

Dette er naturligvis ikke det samme som at alt husholdningsavfall like 
godt bør sendes til forbrenning, andelen som havner her er høy nok. Men 
det er heller ikke sikkert at en ressurskrevende marsj i samlet tropp mot 
sentralsortering er det eneste saliggjørende, heller ikke for miljøet. At 
miljøambisjoner koster noe er selvfølgelig helt greit. Men også de som 
forvalter fellesskapets midler bør alltid ha et kost/nytte-perspektiv langt 
framme i pannebrasken.

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

Forsiden: 
Gjenvinningsbedriften Metallco Aluminium ble nærmest lagt i ruiner 
etter en kraftig eksplosjon i en smelteovn fredag 17. november.  
Foto: Bjørnar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad.
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Olbergsveen sier til Kretsløpet at det nå 
forhandles for å oppnå enighet om en 
"kompromisspakke" som inneholder mange 
av de mest omstridte temaene. – Det 
går på målene for materialgjenvinning 
og deponering i de nye direktivene, 
målemetoder og hva som skal inngå i målene. 
Det diskuteres også om krav til separat 
innsamling skal være obligatorisk eller om 
det skal være mulig å fravike dette dersom 
det finnes tekniske, økonomiske, eller 
miljømessige grunner til det. Det diskuteres 
også hva vederlaget for produkter som 
inngår i produsentansvarsordninger skal 
dekke, sier hun.

Intense forhandlinger i EU

Samtidig ønsker Grønt Punkt Norge fortsatt 
å belønne kommuner med gode innsam-
lingsresultater. I de nye avtalene som nå 
inngås med kommunene godtgjøres derfor 
kommunene etter en trappetrinnsskala, 
basert på hvor mye plastemballasje de klarer 
å samle inn pr innbygger. Prisene for 2018 
ser dermed slik ut:
0 – 8  kg   pr innbygger  = 800 kr pr tonn
8-12  kg  pr innbygger  = 1100 kr pr tonn
12-16 kg pr innbygger  = 1300 kr pr tonn
over 16 kg pr innbygger  = 1500 kr pr tonn.

Hittil har kommunene fått 1290 kroner 
pr tonn plastemballasje uavhengig av 
volum. Moen begrunnet den forventede 
inntektsnedgangen med at konkurransen 
fra andre aktører gjør det nødvendig å senke 

Hege Rooth Olbergsveen har permisjon fra Miljødirek-
toratet for å være miljøråd ved Norges EU-delegasjon i 
Brüssel de neste to årene. Hun følger forhandlingsinn-
spurten om sirkulærpakka tett.  

De såkalte trilog-forhandlingene mellom EU-kommisjonen, 
EU-parlamentet og Rådet om de konkrete regelendringene innen-
for avfall er nå inne i en kritisk fase. – Det ble  forhandlet til langt 
på natt på 27. november, og det er enighet mellom partene om 
å gjøre alt de kan for å enes om nytt regelverk på årets siste 
 trilogmøte som er søndag 17. desember, forteller Hege Rooth 
Olbergsveen, Norges miljøråd i Brüssel.

Av Johs. Bjørndal

Som kjent la EU-kommisjonen frem 
en pakke med en handlingsplan for 
sirkulær økonomi og forslag til revidert 
avfallsregelverk i desember 2015. 
Denne utløste en stor diskusjon både om 
materialgjenvinningsmål og definisjoner. 
Forhandlingene har dratt ut i tid og det har 
i hele høst vært antatt at det ikke vil være 
mulig å komme til enighet før neste år. Men 
nå arbeides det altså hardt for å komme 
fram til en ny løsning før nyttår, da overtar 
nemlig Bulgaria formannskapet i EU fram 
til sommeren. – Da frykter vi at det vil gå et 
halvt år uten noen framdrift, sa Vanya Veras, 
generalsekretær i organisasjonen Municipal 

Waste Europe på Avfall Norges høstmøte i 
Molde i november. 

Redusert betaling for plastemballasje

– Konkurranse og en tøffere økonomisk virkelighet 
framover gjør at Grønt Punkt Norge ser seg nødt til 
å redusere betalingen til kommunene for innsamlet 
plast, sa Gunnar Moen. 

– Vi har fått økte kostnader og forventer reduserte inntekter. 
Dette må dessverre reflekteres i vår godtgjørelse til kommunene 
som samler inn plast, sa Gunnar Moen, kommunikasjonsrådgiver 
på Grønt Punkt Norges kommunedag nylig.

Av Johs. Bjørndal

prisene. – Vi har allerede en aktør som går 
ut med at det blir 30% billigere å melde 
overgang til dem, sa han og siktet til Norsirk, 
returselskapet for EE-avfall som nå har søkt 
Miljødirektoratet om å bli godkjent også som 
returselskap for emballasje. 

Men en liten positiv nyhet hadde Gunnar 
Moen likevel til de frammøtte kommunene. 
– Vi har utarbeidet en ny kvalitetsveileder 
for plast og vi godtar nå innblanding av 
inntil 10% plast (tidligere 5 %) som ikke er 
emballasje. Vi vil også ta imot husholdnings-
lignende plast fra skoler og barnehager. Men 
budskapet ut til publikum er det samme, det 
er rengjort plastemballasje vi samler inn, sa 
han.

NYHETER
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NYHETER

Det var fem ansatte på jobb 
den skjebnesvangre morgenen. 
Sverre Aandahl (50) og Amrit 
Adhikari (30) måtte bøte med 
livet, Aandahl var skiftleder og 
verneombud og hadde 20 år bak 
seg ved bedriften, mens Adhikari 
flyttet til Norge fra Nepal for tre 
år siden og var bosatt i Moelv. To 
av de øvrige som var tilstede ble 
skadd, den ene så alvorlig han 
ble fløyet til Oslo. Han var i likhet 
med de omkomne inne i smel-
teverkshallen, men berget trolig 
livet fordi han satt inne i en truck. 
Mannen som fikk lettere skader 

Eksplosjon med tragisk utfall 
hos Metallco Aluminium

Tidlig på morgenen fredag 17. november inntraff 
det en kraftig eksplosjon ved gjenvinnings-
bedriften Metallco Aluminium på Eina. Store  deler 
av produksjonshallen ble blåst til himmels og to 
ansatte mistet livet i eksplosjonen som trolig 
inntraff i en ovn der aluminiumsskrap ble smeltet 
om til nye barrer.       

var en vedlikeholdsarbeider som 
nettopp var ankommet og befant 
seg i nabobygningen.

 
HALLEN BLÅST BORT
Også de materielle skadene er 
omfattende. Bare skjelettet står 
igjen av produksjonshallen som 
rommet de to smelteovnene, tak 
og vegger er helt pulverisert. 
Verkstedet og administrasjons-
bygget er brent helt ned og 
det nesten ferdige nybygget 
som skulle romme en ny såkalt 
saltbadovn har også fått store 
skader. En varebil som passerte 

utenfor fabrikken på Riksvei 4 
ble truffet av en stein fra eksplo-
sjonen. Den slo hull i bunnpanna 
slik at oljen rant ut og bilen tok 
fyr, men uten at sjåføren kom til 
skade.

Men konsekvensene av 
eksplosjonen kunne vært enda 
verre dersom den hadde skjedd 
en time senere. – Da er det 
skiftbytte, administrasjonen 
kommer på jobb og biler med 
ulike leveranser er ofte inne på 
bedriften. Det kunne fort vært 
12-15 mennesker innenfor 
området som ble rammet av 
eksplosjonen, sier styreleder Tord 
Linnerud i Metallco, men legger 
til at dette er en mager trøst når 
menneskeliv gikk tapt. 

KRIPOS ETTERFORSKER
I pressemeldingen som Metallco 
sendte ut dagen etter eksplo-
sjonen framgår det at det er 
Kripos som etterforsker ulykken. 
– For oss er det særdeles viktig 

at vi finner ut hva som skjedde 
og vi ønsker å bistå myndighe-
tene så godt vi kan. Vi har også 
mottatt tilbud om bistand fra 
Hydro Aluminium som vi setter 
stor pris på. Foreløpig er det 
umulig å si hva som har skjedd. 
Ingen skal komme til skade på 
jobb, og ulykker av denne skala 
skal ikke forekomme. Vi vil derfor 
gjøre alt vi kan for å finne ut hva 
som forårsaket eksplosjonen og 
brannen, heter det her. Metallco 
retter også en stor takk til nød -
etatene og kommunen får all den 
hjelp og støtte de har fått etter 
tragedien. Etter et møte mellom 
bedriften, Direktoratet for brann- 
og elsikkerhet, Miljødirektoratet 
og Arbeidstilsynet noen dager 
etter eksplosjonen  ble det 
besluttet at Arbeidstilsynet 
oppretter en tilsynssak 

FERSK RISIKOVURDERING
Oppland Arbeiderblad har dekket 
saken tett og blant annet fått 

Slik så Metallco 
 Aluminium ut 
fra lufta etter 

at eksplosjonen 
i en smelteovn 

bokstave lig talt 
hadde blåst bort 

hele produksjons-
hallen.   

Foto: Alexander 
Ranum Nilsen.

Av Johs. Bjørndal
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for miljø og avfall

Miljørådgivning
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Kurs og konferanser

tilgang til rapportene fra de 
tre siste branntilsynene hos 
bedriften. Den ble kategori-
sert som en «storulykkevirk-
somhet» og hadde dermed 
årlige branntilsyn. Her framgår 
det at bedriften tre år på rad 
har fått kritikk for mangelfull 
risikovurder ing. Men dette skal 
være rettet opp i, et dokument 
fra oktober i år viser at Metallco 
hadde fått på plass en slik 
vurder ing av farer innenfor brann, 
helse og miljø. Først på lista over 
mulige farer står branntilløp ved 
fylling av ovn. «Is eller oksiderte 
metaller kan medføre eksplosjon. 
Brann ved spredning av flytende 
aluminium i lokalet», heter det 
her, ifølge OA. 

SMÅEKSPLOSJONER  
VANLIG
Bedriften vurderer sannsyn-
ligheten for at det kan skje 
som høy, men skadeomfanget 
anslås til å være lavt. Daglig 
leder ved Metallco Aluminium, 
Terje Lofthus sier til Kretsløpet 
at slike risikovurderinger alltid 
er subjektive. – Hadde vi visst 
at det var potensiale for en slik 
eksplosjon ville selvfølgelig 

vurderingen vært annerledes, 
sier han. Lofthus forteller at 
det ikke var uvanlig med små 
eksplosjoner inne i ovnene på 
grunn av fuktighet, men at 
disse ikke gir skader verken på 
mennesker eller materiell. Han 
vektlegger at prosessen ved 
Metallco var såkalt tørr smelte-
prosess, det betyr at ovnene ble 
ferdig fylt med aluminiumsskrap 
før smelteprosessen begynte, 
altså en batchvis produksjon. 
Dette har hittil blitt vurdert som 
mindre risikofylt enn å tilføre 
materiale til en smelteovn med 
høy temperatur, slik en må ved 
en kontinuerlig prosess. Etter 
det Kretsløpet forstår skjedde 
eksplosjonen noen minutter 
etter at ovnen var fylt opp og 
smeltingen satt i gang

VIL GJENOPPBYGGE
Metallco gikk allerede dagen 
etter ulykken ut med at de 
var fast bestemt på å bygge 
fabrikken opp igjen. Men, sier 
fabrikksjef Terje Lofthus dette 
da i hvert fall må skje på en måte 
som sikrer at noe slikt absolutt 
aldri kan skje igjen. – Vi må trolig 
ha en annen forbehandling av 

skrapet, det må kuttes opp og 
forvarmes før smelting, sier han. 

Selv om andre spørsmål 
naturlig har hatt fokus den 
første tiden etter ulykken 
skaper eksplosjonen også store 
problemer for både Metallco og 
kundene deres. – Vi får jo inn 
400-450 tonn aluminiumsskrot 
i uka som må plasseres et sted. 
Og det er nesten ikke støpelege-
ringer av den typen vi produserer 
i markedet, så det blir vanskelig å 
betjene kundene, sier fabrikksjef 
Terje Lofthus. Han legger ikke 
skjul på at tiden etter ulykken har 
vært tung.

AVSPERRET
Også styreleder Tord Linnerud 
i Metallco sier til Kretsløpet at 
de ikke hadde noen anelse om 
at virksomheten de drev på Eina 
hadde potensiale til å utløse 
en eksplosjon med slike konse-
kvenser.  Han vil ikke spekulere 
i årsaken til eksplosjonen, siden 
den er under politietterfors-
kning. Han kan heller ikke si om 
når opprydning og etter hvert 

gjenoppbygging kan komme i 
gang.  – Foreløpig er området 
sperret av og vi har ikke tilgang. 
Vi har klart å sysselsette en del 
av de ansatte ved anlegget vårt 
i Hunndalen, men permitteringer 
kan bli aktuelt. Vi har jo også en 
stor opprydningsjobb å gjøre her, 
bare vi får tilgang til området, 
sier han.

INTERN GRANSKNING
Linnerud forteller videre at de er i 
ferd med å etablere en gransk-
ningsgruppe, bestående av de 
mest erfarne fra egen organisa-
sjon og eksterne eksperter.   
– Vi får hjelp fra Hydro 
 Alu                mini    um, Benteler Automo-
tive på Raufoss og fra Gexcon 
i Bergen, som er blant verdens 
ledende miljøer på brann- og 
eksplosjonsvern. Målet er å 
komme raskt i gang, slik at vi 
kan komme til bunns i hva som 
skjedde og etter hvert bygge 
opp igjen en trygg og god 
arbeidplass, sier styreleder Tord 
Linnerud til Kretsløpet.

Fabrikksjef Terje 
Lofthus sier de 
ikke visste at 
produksjons-
prosessen ved 
bedriften hadde 
potensiale til 
å utløse en 
 eksplosjon med 
slike dimensjo-
ner. Dette bildet 
er også tatt i 
januar 2017.

Det var enten denne ovnen eller en tilsvarende som var plassert ved siden av som 
eksploderte 17. november.  Bildet er tatt under Kretsløpets besøk ved bedriften i 
januar og viser omrøring i smelteovnen.
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INNSAMLING

Det framgår tydelig av borapporten hvilket 
omfattende arbeid bostyret fikk i fanget 
etter at konkursen var et faktum. 

Den første tiden etter konkursåpningen 
bestod boets team av i overkant av 25 
personer som arbeidet kontinuerlig med å 
identifisere, sikre og realisere selskapets 
aktiva, samt drive selskapets virksomhet 
og håndtere et meget betydelig antall 
henvendelser pr. telefon, e-post og post. 
Arbeidet har vært svært tidkrevende, og har 
fordret arbeid utenfor ordinær arbeidstid, 
herunder på kvelder og i helgene. Boet får 
fortsatt et betydelig antall henvendelser 
daglig, og det gjenstår mye arbeid, heter det 
innledningsvis. 

HOLDT HJULA I GANG
Det var på konkurstidspunktet 710 ansatte 
i selskapet og begjæringen kom dagen før 
lønnsutbetaling. Siden DnB og Danske Bank i 
likhet med bostyret mente det ville bli lettere 
å selge virksomheten om den fortsatt var 
i drift, påtok de seg å garantere for boets 
driftskostnader t.o.m. 28. september. Dette 
betydde at ansatte måtte lønnes, og det ble 
inngått avtaler med en rekke leasingselskaper 
(selskapet hadde rundt 200 leasingavtaler), 
drivstoffleverandører, forsikringsselskaper, 
verksteder, bomselskaper, mv.  Videre ble 
samtlige utleiere – på konkurstidspunktet 
hadde RenoNorden 37 leieavtaler i 
næringsbygg og 34 i privatboliger  
– kontaktet for å sikre at lokalene 
rundt om i landet fortsatt skulle være 

Milliardkrav etter RenoNorden-konkursen

tilgjengelig for boet. Det var også behov 
for å reforhandle leveringsbetingelsene for 
renovasjonskontrakter der selskapet hadde 
levert tjenester med tap.   
– Forhandlingene var til dels utfordrende, 
men boet lyktes til slutt med å inngå avtaler 
med samtlige avtalemotparter med unntak 
av to, heter det i borapporten.

 
KJAPPE SALG
Men alle involverte var enige om at mest 
mulig av virksomheten skulle selges og 
arbeidet med dette tok også til umiddelbart. 
Store deler av debitors virksomhet er 
solgt av boet, og i den forbindelse er det 
gjennomført et betydelig antall forhandlings- 
og kontraktsmøter. Det ble utarbeidet totalt 
27 kontrakter om salg av virksomhet og/
eller eiendeler de første 10 dagene etter 
konkursåpningen, heter det her. Boet har så 
langt fått inn 163 millioner kroner.

– At vi klarte å drive virksomheten videre 
uten stans ved at bankene garanterte for 
driften i 14 dager har vist seg å ha veldig 
stor betydning, sa Ottesen i tingretten, og 
pekte på at det dermed har vært enklere å 
selge virksomheten i Norge. – Det ser ut til 
at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til 
lønn, feriepenger og pensjon dekket. I tillegg 
vil alle offentlige krav bli dekket, resten vil bli 
fordelt på de øvrige kreditorene, sa Ottesen.

DATTERSELSKAPENE SELGES OGSÅ 
RenoNordens datterselskaper i Sverige, 
Danmark og Finland er ikke begjært konkurs 

og er fortsatt operative. Men bostyret jobber 
med å selge disse også. – Jeg regner med 
å få solgt de aktuelle datterselskapene 
før jul. Det har vært stor interesse for 
dem. 15 interessenter er gitt tilgang til all 
selskapsinformasjon slik at de kan vurdere 
virksomheten og hva den er verdt. Jeg er 
sikker på at vi får solgt. Kjøperne vil jo få 
selskaper som har en markedsposisjon, men 
forventer selvsagt at de skal være gjeldfrie. 
Det blir en forhandling med bankene, sa 
Ottesen. 

UTELUKKER IKKE GRANSKNING
Han bekreftet i tingretten at konkursen 
skyldtes at selskapet feilkalkulerte flere 
store kontrakter som påførte dem stor tap. 
Men han kunne ikke svare på om de som 
utførte feilkalkuleringen kunne stilles til 
ansvar. – Det er noe vi må vurdere, men det 
er erfaringsmessig vanskelig å nå fram med 
slike krav i alle fall hvis feilkalkuleringen 
skyldes ren uvitenhet, sa han.

Bostyreren skal også se nærmere på 
er hvordan de 350 millionene selskapet 
fikk inn gjennom en emisjon så sent som i 
januar i år er brukt. – Rundt 285 millioner 
sto ubrukt på bankens konto. Banken har 
motregnet dette mot selskapets gjeld, og det 
har en del aksjonærer reagert på, de hadde 
forventninger til at pengene de bidro med 
skulle gå inn i den daglige driften. Vi skal se 
nærmere på dette, sa Ottesen i tingretten.

Bostyrer Tom 
Hugo Ottesen og 
hans team har 
hatt en stor jobb 
med behandlingen 
av RenoNor-
den-konkursen. Og 
den er ennå langt 
fra ferdig. 

Da bobestyrer Tom Hugo Ottesen la fram sin foreløpige 
innberetning for RenoNorden as og morselskapet Reno-
Norden asa for Nedre Romerike tingrett 20. november 
hadde det så langt innløpt krav fra kreditorene på 665 
millioner kroner. Men verken bankene eller de 700 
tidligere ansatte hadde da fremmet sine ende lige krav, så 
Ottesen mener det til sammen kan bli krav i boet på mer 
enn en milliard kroner.

Av Johs. Bjørndal

ANNONSEINFORMASJON 2018
 

Annonseansvarlig: Arnt Erik Isaksen - Tlf. +47 411 61 619 / arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

Ta kontakt for å få tilsendt medieinformasjon for 2018
med oversikt over utgivelsesdatoer, frister og annonsepriser.



God Jul
Godt Nyttår

www.enviropac.no A part of San Sac Group

Sammen med våre kunder og forretningsforbindelser 
prioriterer vi løsninger som sorterer og  

komprimerer avfallet på stedet.  
Våre valg bidrar til grønn konkurransekraft  

og et lavutslippssamfunn.

Vi takker for et godt samarbeid i året  
som har gått, og ønsker dere en  

riktig god jul og et «grønt» godt nytt år.
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Ekspert på avfall s
innsamling
Svein Sørensen (61) har drevet med innsamling av husholdningsavfall i hele sitt voksne liv, 
nå i det relativt nyetablerte og raskt voksende selskapet NordRen, der hele den tidligere 
ledergruppa i RenoNorden er å finne. – Vi er en gjeng konkurransemennesker som faktisk er 
genuint interessert i avfallsinnsamling, smiler han.

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

Sørensen tar imot oss på NordRens såkalte 
hovedkontor, i Lørenfallet i Sørum. Sigarfør-
ingen er ikke høy på det spartanske kontoret 
og det er ikke en renovasjonsbil å se. 

– De er ute der oppdragene finnes, vi har 
nå ti avdelingskontorer i Norge og i løpet av 
2018 vil vi i tillegg ha to i Sverige, sier han. 
Og flere av disse avdelingene er altså helt 
nyetablerte, NordRen tok over innsamlingen 
i 22 kommuner da RenoNorden gikk konkurs 
18. september.

Men Svein Sørensen har en omfattende 
karriere bak seg i renovasjonsbransjen 
før denne dramatiske hendelsen. – Jeg er 
oppvokst i Solør, men flyttet hit til Sørum i 
1974. Da begynte jeg med sommerjobbing 
hos onkelen min, som drev Sørum Renova-
sjon. Han fikk etter hvert hjerteproblemer og i 
1980 overtok jeg selskapet, forteller han. Da 
var den unge mannen samtidig i ferd med å 
utdanne seg til økonom ved Norges Handels-
høyskole.

Slik holdt han det gående i mange år, helt 
til Sørum Renovasjon ble oppkjøpt av Norsk 
Gjenvinning i 1996, og Svein Sørensen fulgte 
med på lasset. 

Etter hvert ble han renovasjonssjef i 
region Oslo / Akershus i det den gang raskt 
voksende konsernet, en jobb han hadde 
i fire år. Svein Sørensen og hans kollega 
Svein Storli, som var fagsjef for renovasjon 
på landsbasis, ønsket at renovasjon skulle 
rendyrkes i et eget selskap innen NG-  
konsernet. Denne idèen fikk den gang ikke 
gjennomslag hos konsernledelsen og de 
to Sveinene forlot derfor NG og etablerte i 
2000 RenoNorge AS. 

Som en del vil huske gikk dette kjempebra, 
selskapet vant kontrakter og ekspanderte 
raskt. Allerede ved inngangen til 2004 hadde 
selskapet 120 kjøretøyer og samlet inn 
avfall i 35 kommuner. Året etter pensjonerte 
Svein Storli seg og Svein Sørensen, som til 
da hadde vært driftssjef, ble daglig leder og 
etter hvert konsernsjef. Da hadde RenoNorge ›

blitt landets største aktør på innsamling av 
husholdningsavfall. Selskapet utvidet virk-
somheten til Sverige i 2008 og tok navnet 
RenoNorden, i 2010 etablerte selskapet seg 
også i Danmark gjennom et oppkjøp. Veksten 
var rask og det ble behov for mer kapital enn 
gründerne kunne mobilisere. – Vår første 
eksterne investor var NSV Invest AS, med 
blant annet Christian Ringnes på eiersiden, 
deretter kom det norske private equity-
fondet Norvestor inn. Det gikk utmerket, 
de var proffe og vi fikk holde på med vårt. 
Det var når det engelske fondet Cap West 
og svenske Accent kom inn på eiersiden at 
det begynte å skjære seg. De hadde helt 
andre holdninger, blant annet til arbeidsfolk 
og vi fant oss ikke lenger til rette, forteller 
Sørensen, som frem til da var styreleder i 
selskapet. Han forlot RenoNorden i 2012, 
sammen med store deler av kompetansen 
som sammen hadde bygd opp selskapet. Det 
som senere har skjedd i RenoNorden ønsker 
ikke Svein Sørensen å snakke så mye om, men 
han synes åpenbart det er trist at selskapet 
han var med å etablere for vel 17 år siden fikk 
en så sørgelig sorti.

Muligheten til å hvile på sine laurbær 
var definitivt til stede, men høsten 2013 
gikk Svein Sørensen altså i gang på nytt, 
sammen med flere av de tidligere lederne 
i RenoNorden. Forretningsideen var den 
samme, innsamling av husholdningsavfall og 
intet annet. Navnet ble snudd til NordRen 
AS og det nyetablerte selskapet vant blant 
annet anbudet for innsamling i Mossere-
gionen. Før RenoNorden-konkursen hadde 
NordRen gjennom ordinære anbudskon-
kurranser blitt tildelt oppdrag i 18 norske 
og 8 svenske kommuner. Men i løpet av de 
to ukene etter konkursen økte porteføljen 
kraftig, det ble inngått kortsiktige kontrakter 
med 22 kommuner, blant dem folkerike 
kommuner som Bærum. Dette representerte 
en tredobling av aktiviteten nærmest over 
natta og det har gått nesten smertefritt. 

– Hvordan er det mulig?

– Det kan høres voldsomt ut, men jeg 
føler likevel at vi viste magemål i denne 
prosessen. Med unntak av Bærum gikk vi 
bare inn steder der vi var kjent fra før. Men 
det er flere grunner til at det ikke ble noe av 
det fryktede søppelkaoset. En av dem er at 
problemene i RenoNorden var vel kjent og at 
kommunene dermed var godt forberedt og til 
dels hadde etablert backup-løsninger. Dess-
uten var kompetansen ute i RenoNordens 
driftsavdelinger god, innsamlingen fungerte 
nærmest uten avvik helt fram til konkursen. 
I tillegg viste bobestyreren og bankene 
forståelse for at avfallsinnhentingen ikke 
må stoppe opp og tok ansvar for å videre-
føre driften i to uker. Dette ga tilstrekkelig 
pusterom til å få alternativer på plass, sier 
Svein Sørensen.

Like fullt byr en slik kjapp overtagelse av 
store oppdrag og mange ansatte på utford-
ringer. Sørensen oppsummerer disse slik:

– Det var svært kort tidsfrist på de 
midlertidige tilbudskonkurransene og vi 
måtte arbeide på høytrykk for å få arbeids-
kontrakter og transportløyver på plass. En 
del leasing- og husleiekontrakter måtte 
overføres til oss og leverandørene av ulike 
innsatsfaktorer var urolige. Vi måtte også 
grave dypt i lommene for å kjøpe ut 90 
kjøretøyer fra konkursboet og overta arbeids-
giveransvaret for 130 nye medarbeidere, 
det tar jo en stund før pengene begynner 
å komme inn igjen. Den anstrengte økono-
mien i RenoNorden hadde også medført et 
vedlikeholdsetterslep og en del uoppgjorte 
verkstedfakturaer. Men vi hadde et godt 
forberedt team med lang fartstid i bransjen 
og de ansatte må også berømmes for sin 
ståpå-vilje i en krevende situasjon.

Svein Sørensen forteller videre at han 
både nå og i sin tid i RenoNorden egen-
hendig foretar utregningen av ethvert tilbud 
som gis, noe som har resultert i kontrakter i 
hundrevis av kommuner i hele Norden. Han 
bør derfor ha god oversikt over fallgrubene i 
bransjen.
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– Vi har nå hatt to store konkurser på kort 
tid, på grunn av for lave anbud i forhold til 
oppgaven som skulle utføres. Hva er det 
egentlig som skal til for ikke å trå feil?

– Først og fremst må det gis bærekraftige 
tilbud, der det inngår tilstrekkelige ressurser 
og alle kostnader er med. I prinsippet tåles 
det ikke avvik overhode i denne bransjen, det 
betyr at man må legge inn solid kapasitet og 
ta høyde for bevegelige helligdager, dårlig 
føre og mer uforutsette hendelser. I tillegg 
må man ha god ruteplanlegging, optimal 
logistikk og en tilpasset kjøretøypark. Det må 
etableres et avdelingskontor der tjenesten 
skal utføres og det er viktig at dette har en 
kompetent leder. Renovatørene må ha den 
rette innstillingen og de bør ha sine faste 
ruter som kan gjennomføres i løpet av en 
normal arbeidsdag. Mye av dette var på plass 
selv ved konkursen i RenoNorden, bortsett 
fra at det altså var gitt mange tilbud som ikke 
på noen måte var bærekraftige.

– Mange kommuner har nå med en viss 
stolthet overtatt avfallsinnsamlingen i egen-
regi og flere kan det bli. Er det en uheldig 
utvikling?

–  Ja det synes jeg og en del uttalelser 
rundt dette i det siste har vært vel bråkjekke. 
Etter konkursen dreier det seg i stor grad 
om overtakelse av vel fungerende virk-
somhet, kommunene kom på samme måte 
som oss til «dekket bord». Avfallsinnsam-
ling er faktisk en profesjon, og det er vel 
sannsynlig at et nisjeselskap med en stor 
portefølje over tid opparbeider seg både 
erfaring og kompetanse som resulterer i 
at man kan utføre innsamlingen bedre og 
billigere enn kommun ene selv. Eksempelvis 
vil en ruteplanlegger som jobber med akkurat 
dette hele året i kanskje så mye som 40-50 
kommuner sannsynligvis være bedre enn en 
kommunalt ansatt som er borti det kanskje 
hvert fjerde år. Jeg er heller ikke særlig 
fornøyd med forsøkene på å slå politisk mynt 
på situasjonen. Konkurser vil forekomme i 

et velfungerende marked og det er viktig at 
en profesjonell innkjøper sørger for backup. 
De to konkursene vi nettopp har hatt er de 
første av noen størrelse i denne bransjen 
på 40 år. Det blir også for enkelt å sammen-
ligne renovasjonsgebyrene i kommuner med 
og uten egendrift, innsamlingen utgjør en 
beskjeden del av de samlede kostnadene til 
avfallsbehandling.

– Både dere og andre aktører satser på 
utenlandsk arbeidskraft, er det håpløst å 
rekruttere nordmenn til dette arbeidet?

– Det gikk greit å rekruttere nordmenn 
omtrent fram til årtusenskiftet, siden har 
det vært vrient. I RenoNorden etablerte vi 
rekrutteringsbaser i Baltikum og ansatte 
mange litauere. Men disse har hele tida 
hatt samme arbeidstid og rettigheter som 
de norske, mange har også flyttet hit med 
familiene sine og lært seg norsk, i tillegg til 
at de fleste kunne engelsk fra før. Jeg tror 
behovet for å snakke med renovatøren er 
litt overdrevet, men vi sender folk på kurs 
og dersom kontraktene inneholder krav til 
norskkunnskap oppfyller vi dem.

– Det snakkes stadig om at oppdrags-
giverne vekter for mye på pris og for lite på 
kvalitet og miljø når oppdrag legges ut på 
anbud. Er du enig i det?

– Jeg synes det mest ryddige er at miljø- og 
kvalitetskrav er mest mulig entydig definert 
i anbudskriteriene og at man konkurrerer på 
å oppfylle disse til lavest mulig pris. Vekting 
av andre og mindre målbare faktorer ved 
tildelingen åpner for mer synsing, og det 
er ikke bra. Vi skal være med på alle anbud 
som legges ut sør for Dovre og er klare for 
å oppfylle de krav oppdragsgiverne stiller. 
Men man må være klar over at alt har sin pris. 
Eksempelvis er biogassdrevne biler – som 
veldig mange nå stiller krav om – dyrere 
både i innkjøp og drift. Anbudsprisene blir 
anslagsvis 10% høyere og det går jo an å 

stille spørsmål om hvilken miljøgevinst dette 
egentlig gir i forhold til Euro 6 dieselkravene. 

– Det fortoner seg for en uinnvidd som om 
avfallsinnhentingen har skjedd på omtrent 
samme måte i flere tiår, med to mann på 
en komprimatorbil som går et skift. Er det 
virkelig ikke mulig å rasjonalisere dette 
arbeidet?

– Jo, absolutt. Vi har kjørt mange steder 
med enmannsbetjente sidelastere og har 
seks slike biler i bestilling som skal benyttes 
for Sunnhordland Interkommunale avfalls-
selskap. Dersom kommunene hadde gått litt 
ned på servicegraden, slik at abonnentene 
måtte sette beholderne fram til vei, ville 
sidelastere blitt brukt i langt større grad. 
Det ville også gitt en mye bedre arbeids-
plass, men selv om HMS-fanen heises høyt 
i festtaler er ikke viljen til å pålegge innbyg-
gerne ekstraarbeid så stor når det kommer 
til stykket. Når det gjelder skiftarbeid er ikke 
det noen god ide, fordi man som nevnt må ha 
en betydelig reservekapasitet og mulighet til 
å forlenge arbeidsdagen når helligdager eller 
vanskelige forhold gjør det nødvendig. Her 
er det er vel nok å vise til hvordan det gikk i 
Oslo. Jeg kan heller ikke helt se det innovative 
i at renovasjonsbilene skal kjøre rundt i bolig-
områder til klokka elleve om kvelden.

Selv om Svein Sørensen altså er genuint 
opptatt av avfallsinnsamling fyller ikke det 
hele livet. Han er en nevenyttig mann som 
liker å restaurere gamle hus, noe som for 
tiden får sitt utløp på den gamle lensmanns-
gården i Sørum. – Det høres flott ut, men 
det verneverdige tunet fra 1864 var tæret 
av tidens tann, så jeg kjøpte det, smiler han. 
Utover det har Svein Sørensen kone og to 
voksne tvillingjenter som begge er jurister. 
Han har også hytte på Beitostølen og liker 
skigåing og utendørsaktivitet.

PORTRETTET

• 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 



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

Opplev utviklingen.

Visit us at:

Arctic Entrepreneur
23 – 25 January 2018
The Qube, Carion Hotel & Congress Oslo Airport
Booth 49 and 50
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UTSTILLERLISTEINNSAMLING

– Vi hadde et møte 12. juni, 
initiert av RenoNorden. Her ble 
de tapsbringende kontraktene 
presentert, i et tilfelle var prisen 
85% lavere enn nest billigste 
anbud. Og det ble kommunisert 
ganske tydelig at selskapet ville 
komme til å gå konkurs, dersom 
de ikke kom seg ut av disse 
kontraktene, sier Korseberg.

TRE ALTERNATIVER
RIR hadde da i realiteten tre 
alternativer, som ble lagt fram     for 
styret 15. juni:
1. Vi kunne ha is i magen og avslå 

videre forhandlinger. De fleste 
valgte jo det. Men vi hadde 
betenkeligheter fordi vi visste 
at det var uro i RenoNordens 
avdeling her, avdelingslederen 
sluttet ganske brått. Dessuten 
fryktet vi at tjenesten ville 
bli utført på sparebluss for å 
redusere tapene i kontrakten.

2. Vi kunne gjøre en såkalt 
hasteanskaffelse for å ha 
en beredskapsløsning ved 
eventuell konkurs. Men vi 
var usikre på hvem som ville 
gi pris og fryktet at uroen 
i RenoNorden hadde skapt 
ubalanse i markedet og ført til 
store prisøkninger.

3. Vi kunne si opp avtalen og 
overta driften i egenregi. 

Valgte egenregi før konkursen

Vi gjorde undersøkelser og 
fant ut at dette var praktisk 
og juridisk mulig og endte 
altså på dette. Styret sa ja 
til å innlede forhandlinger 
med RenoNorden. De ble 
gjennomført innen utgangen 
av måneden og 6. juli vedtok 
vårt styre en avtale om 
virksomhetsoverdragelse. 

– Min vurdering var at det 
bare var et spørsmål om tid 
før RenoNorden kastet inn 
håndkleet. Vi ville for all del 
ikke ha noe avbrudd i avfalls-
innsamlingen og agerte ut fra 
det. Vi etablerte et datter-
selskap som overtok bilene og de 
ansatte, med uendrede lønns- og 
arbeidsvilkår.  Og 1. september 
tok vi over innsamlingen, 
18 dager før RenoNorden-
konkursen. Nå tok jo bankene 
ansvar og finansierte 10 dagers 
drift, slik at det gikk relativt 
smertefritt etter konkursen, men 
det visste vi ikke på forhånd, sier 
Korseberg. 

HELL I UHELL
Og etter to måneders drift kan 
han konstatere at innsamlingen 
i regi av det nyetablerte 
datterselskapet RIR Transport 
AS har fungert knirkefritt. – Vi har 

vært litt heldige. Geir Simonsen, 
som var avdelingsleder for 
Øverland Transport (selskapet 
som hadde anbudet fram 
til RenoNorden overtok 1. 
oktober 2016) meldte seg til 
tjeneste. Det samme gjorde 
Arunas Saunorius, den tidligere 
formannen hos RenoNorden. 
Vi ble dermed godt skodd, både 
med erfaring og kjennskap til 
lokale forhold og de ansatte, sier 
Korseberg. Han forteller videre at 
de overtok 14 ansatte, av disse 
er tre norske, tre er fra Baltikum 
og har bodd i Norge lenge, mens 
8 er relativt nyrekrutterte folk 
fra Bulgaria. – Vi kommer til å 
sende disse på norsk-kurs og er 
nok interessert i å kartlegge hvor 
lenge de ønsker å bli her, sier han.

LITT DYRERE BLIR DET
Så er naturligvis det store 
spørsmålet hva innsamlingen i 
egenregi kommer til å koste RIR 
og dermed abonnentene. – Det 
ligger jo i sakens natur at det blir 
dyrere enn RenoNordens pris. 
Deres anbud var 11 millioner 
i året, noe som ga dem et tap 
på 3,5 millioner. Det er ingen 
grunn til at ikke vi skal klare 
det for 14,5 millioner, men for 
2016 har vi budsjettert med 
16 millioner, da har vi en viss 
sikkerhetsmargin. Avfallsgebyret 
ut til abonnentene økes med 
350 kroner neste år, men bare 
halvparten av dette er knyttet 
til økte innsamlingskostnader. 
Vi har jo i tillegg nettopp 
sjøsatt en henteordning for 

RIR-fakta
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) tar 
seg av renovasjonen i de syv eierkommunene Molde, Aukra, Eide, 
Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset. Disse har ca 51.000 inn-
byggere og 20.000 abonnenter. 

RIRs anlegg i Årødalen er et av tre deponier for avfall i Møre 
og Romsdal. RIR har gjenvinningsstasjoner i alle kommunene. 
Restavfall, papir, matavfall, plastemballasje og fra 1. oktober 
glass- og metallemballasje blir hentet hos abonnentene, mens 
farlig avfall og tekstiler/sko må bringes til returpunktene eller 
gjen vinningsstasjonene.

I sommer ble 11 
avfallsselskaper og 
kommuner kontaktet 
av RenoNorden, fordi 
selskapet gjerne ville 
ut av sine taps-
bringende kontrakter. 
Bare to gikk med 
på det, en av disse 
var RIR i Molde som 
overtok innsamlingen 
selv. Det angrer ikke 
daglig leder Jan-Egil 
Korseberg på.

Av Johs. Bjørndal
Jan-Egil Korseberg ved siden av en av renovasjonsbilene RIR har overtatt. De var lakkert på denne måten også mens 

 RenoNorden kjørte, så her har det ikke påløpt noen ekstra kostnader.
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glass- og metallemballasje, sier 
Korseberg. 

Han mener for øvrig at 
det kan ligge synergier i å ha 
innsamlingen i egenregi.  
– Sjåførene er jo ansatt hos oss 
og kan gjøre andre ting dersom 
det er nødvendig. For eksempel 
ser vi at de som henter glass og 
metall foreløpig har korte dager, 
da kan vi utnytte de inne på 
anlegget vårt i Årødalen hvor vi 
jobber med omlasting og andre 
oppgaver, her er det alltid noe å 
ta tak i, sier han.

POLITIKERNE AVGJØR
Korseberg sier styret har 
vedtatt at innsamlingen i 
egenregi skal evalueres innen 
2020, det betyr at den kommer 
til å fungere i minst to år, 
antagelig tre. – Vi vil legge 
fram vår evaluering høsten 
2019, det betyr at en ny aktør 
tidligst kan overta i 2021. 
De 10 bilene vi har kjøpt eller 
overtatt leasingavtalene på er 
nedskrevet i 2024. Kanskje vil 
det være like lurt å vente med 
å legge ut nytt anbud til da, 
sier Korseberg, vel vitende om 
at ikke alle eierkommunenes 
politikere ser det slik. Moldes 
ordfører Torgeir Dahl åpnet 
nemlig Avfall Norges høstmøte 
dagen før intervjuet, og han 
benyttet da anledningen til å 
si sin mening: – Det er fortsatt 
riktig å bruke markedet til å få 
utført denne tjenesten, sa han.

LIKE VILKÅR?
Og Korseberg innrømmer at 
det ikke er opplagt at RIR klarer 
å holde kostnadsnivået på 
dagens nivå. – Men det er også 
i stor grad opp til politikerne. Er 
det for eksempel akseptabelt 
med ulike tariffer og pensjons-
systemer innen samme bedrift?  
Renovatørene lønnes etter den 
såkalte miljøoverenskomsten 
(minstelønn 179 kroner pr 
time) og har en innskudds-
basert pensjonsordning med 
3 %  innbetaling. De øvrige 
ansatte har ytelsesbasert 

pensjonsordning, noe som 
helt klart er bedre for de 
eldre arbeid stakerne. Nå er 
det mulig å gjøre om denne 
til innskuddsbasert pensjon, 
men da er det snakk om 7 % 
innbetaling.  Politikerne blir nødt 
til å forholde seg til om dette er 
greit, sier han.

Men i det store og hele 
mener Korseberg det ikke er 
noen grunn til at det skal være 
dyrere å utføre oppgavene selv 
enn å kjøpe tjenester.  
– I 2012 hadde vi omfattende 
kjøp av tjenester, bare 14 
ansatte og et budsjett på 
89,2 millioner kroner. Etter 
overtagelsen av innsamlingen 
er vi nå 52 ansatte, men 
budsjettet for 2018 er ikke 
på mer enn 95,6 millioner 
kroner. Denne økningen er 
ikke mer enn halvparten av 
konsumprisindeksen, samtidig 
har vi forbedret tilbudet til 
abonnentene, avslutter Jan Egil 
Korseberg. 

« – Det ligger jo i sakens natur at det blir 
dyrere enn RenoNordens pris. »

Jan-Egil Korseberg kan konstatere at 
overgangen til egenregi medførte  
en god del arbeid for administrasjonen, 
men har skjedd smertefritt og uten at 
abonnentene har merket noen  
forskjell. 

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

BNS 
GREENLINE 

MODELL 
2018

Vi lanserer nå oppgradert versjon av BNS 
Greenline modellserien. BNS Greenline 2.0 
er utviklet med det beste fra GMM modell 
2000 og BNS Greenline 1.0.

Fås som:
Standard stål S235 (4mm vegg, 5mm bunn)
Strenx-Domex 700 (3mm vegg, 4mm bunn)

Størrelser: 
22m³, 30m³, 35m³, 38m³, 41m³ og 46m³
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GIR tok over innhentingen 
av husholdningsavfall i sine 
fire kommuner høsten 2011 
og har siden da utført denne 
 tjenesten selv. Det kommer de 
til å fortsette med.

Av Astri Kløvstad

– Vi er et selskap som er opprettet for å 
utføre lovpålagt innhenting av husholdnings-
avfall. De er kjernevirksomheten vår. Og det 
å ha kontroll på sin egen kjernevirksomhet, 
mener jeg er utrolig viktig, det er ikke noe du 
setter ut til andre, sier daglig leder i Glåmdal 
Interkommunale Renovasjonsselskap, Trond 
Sørensen. 

MATAVFALL TIL ENERGI-
GJENVINNING
Høsten 2011 gikk kontrakten GIR hadde 
med Norsk Gjenvinning, som tidligere i 
kontraktsperioden het Veolia Miljø, ut. Man 
valgte da å anskaffe egne biler og ansette 
folk, til å stå for innsamlingen selv. Samtidig 
ble det gjort endringer i selve avfallssorter-
ingen. Til da hadde innbyggerne i Nord-Odal, 
Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog hatt en 
egen dunk for matavfall. Nå ble det vedtatt 
at matavfallet skulle leveres sammen med 
restavfallet og gå til forbrenning, den ekstra 
dunken skulle isteden brukes til glass og 
metall.

Daværende daglig leder, Tommy Martinsen, 
sier at dette totalt sett ble en billigere 
løsning enn den de hadde fra før. På den 
tiden måtte matavfallet transporteres fra 
Hærnesmoen i Sør-Odal til Elverum eller Lille-
hammer for behandling, mens det som skulle 

– God kontroll med egentransport

til energigjenvinning hadde langt kortere 
vei. Det gikk til Åmotsfors, to mil innenfor 
svenskegrensen. Om selve innsamlingen av 
husholdningsavfallet ble billigere på denne 
måten, tør verken Martinsen eller nåværende 
daglig leder Trond Sørensen si. – Det er ikke 
lett å sammenligne siden det samtidig ble 
gjort endringer i innsamlingen. Vi vet hva det 
kostet da vi satte ut denne jobben, og vi vet 
hva det koster når vi gjør det selv nå, men de 
to oppgavene er ikke like, sier Sørensen. 

KAN SNU SEG FORTERE
Han mener at en av fordelene med å ha 
hånd om innsamlingen selv, er at endinger 
kan gjøres fortløpende når det er behov og 
når det passer for bedriften. Er man derimot 

inne i en kontraktsperiode med en ekstern 
aktør, må store endringer vente til kontrakten 
går ut. Og da skal man kanskje også bytte 
leverandør av tjenesten. – Det er ikke rart at 
det blir kaos hos en del renovasjonsselskaper 
i slike overgangsperioder, sier Sørensen. 

Også GIR opplevde en tung periode da de 
tok over innsamlingen og samtidig endret 
avfallssortering og ruteoppsettet.

– Det var mye nytt, så ble det en del armer 
og bein i begynnelsen. Og det ble litt overtid, 
gutta var nok slitne en periode. Men vi klarte 
å samle inn avfallet, så jeg tror ikke innbyg-
gerne merket noe særlig. Og etter at det gikk 
seg til, synes jeg det har gått veldig bra, vi 
har jo nesten ikke klager. Avvikene var nok 
betydelig større da vi hadde en ekstern aktør 
inne, forteller Martinsen.

GREI KLAGEHÅNDTERING
Sørensen understreker at det å ha kontroll 
med innhentingen i eget hus også gjør hånd-
teringen av eventuelle klager enklere. Nå 
jobber den som sitter på sentralbordet og tar 
i mot klagen under samme tak som sjåførene 
og saken kan løses fort og greit. –Tidligere 
var det alltid diskusjoner om hvem som hadde 
ansvaret når det ble meldt inn et avvik; er det 
abonnenten som for eksempel ikke har satt 
ut plastsekken eller er det transportøren som 
har glemt å hente. Vi satt mellom kunden og 
transportøren og visste ikke hvem vi skulle 
tro på. Og da lot man jo tvilen komme abon-
nenten til gode, og sendte transportøren ut 
på en ekstra tur. Og de ekstratømmingene 
kostet mye penger, sier Sørensen.   Torgeir Stensrud (t.v.) er kjøreleder i GIR. Både daglig leder Trond Sørensen (i midten) og ansvarlig for kvalitet 

og HMS, Tommy Martinsen, er glade for å ha denne rollen ivaretatt i eget hus.

Sjåførene på GIRs renovasjonsbiler har siden høsten 2011 vært ansatt i GIR.
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– Det hender fortsatt at vi har slike disku-
sjoner, for vi vet jo ikke om det er kunden 
eller vi som har gjort feil, men nå ordner vi 
bare opp. Så det å rette opp avvik er faktisk 
mye lettere, fortsetter han.

RYDDIGE ANSETTELSESFORHOLD
Martinsen føyer til at hele organisasjonen 
har blitt tettere og mer oversiktlig. – Vi som 
jobber her ser hverandre daglig og drikker 
kaffe i lunsjrommet sammen. Norsk Gjenvin-
ning var jo tidligere stasjonert på Kongs-
vinger. Det hendte ofte at vi traff på folk 
derfra som vi trodde var nyansatt, og så viste 
det seg at de hadde kjørt i to år. Noen av 
sjåførene kom aldri inn til oss, sier han. 

Det å ha egne biler og både kjøreleder og 
sjåfører internt i selskapet oppleves altså 
som en stor fordel i GIR. – Det er jo de ansatte 
som er bedriftens ansikt utad. Og de har 
lojaliteten til sin arbeidsgiver. Det blir litt rart 
om bedriftens ansikt utad skal ha sin lojalitet 
et annet sted, sier Martinsen.

Sørensen forteller at de tilbyr sine ansatte 
ryddige betingelser når det gjelder lønn, 
pensjon og ansettelsesforhold. – De som 
kjører for en kontraktør vet jo ikke om de 
har jobb når kontrakten går ut. Her har 
medarbeiderne fast ansettelse, sier han. Han 
skryter også av pensjonsordningen som de 
ansatte i GIR har. – Det er en helt annen type 
pensjonsordning enn den obligatoriske mini-

mums tjenestepensjonen som alle andre får. 
Pensjonsordningen fordyrer lønnsbudsjettet 
vårt med 10 prosent, men det er det verdt, 
sier han.

LAV MATERIALGJENVINNINGSGRAD
At man kan snu seg fort og gjøre endringer 
når det er behov, ser Sørensen at det kan 
være behov for om ikke lenge. Dersom EUs 
krav om foreslåtte materialgjenvinning blir 
gjort gjeldende, ligger GIR tynt an med sin 
matavfallsstrategi.  – Vi hadde rundt 30 
prosent materialgjenvinning i fjor, så det er 
ganske langt igjen til 50. Og den enkleste 
måten for oss for å komme dit, er å ta matav-

fallet ut igjen. Vi jobber litt med alternativene 
for det, sier han. 

Og alternativene er enten å supplere 
med en ekstra dunk eller å innføre sorter ing 
i poser etter farge. 17 000 nye dunker 
koster mye penger og vil medføre behov for 
flere biler og omlegging av rutene. Dess-
uten vil det sannsynligvis medføre en del 
misnøye ute hos innbyggerne, som kanskje 
har bygd seg skur tilpasset de tre dunkene 
de har fra før, eller som bare synes at slike 
opphopninger av dunker verken er estetisk 
eller praktisk. – Skal vi sortere i poser etter 
farge, innebærer det at vi enten må levere 
restavfallet til noen som har et anlegg for 

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap har sin administrasjon og avfallshåndtering ved dette anlegget 
på Hærnesmoen i Sør-Odal. Foto: GIR

MolokClassic Metro undergrunnscontainerAvfallsbrønn og 
overfl atecontainer

Markedets mest arealeffektive nedgravde løsning. MolokDomino® tilbys som 
– semi undergrunn – og kan effektivt kombineres som en overfl ateløsning. 
Hver container rommer inntil 5000 liter og kan deles i inntil 3 avfallsfraksjo-
ner. Tømming med den anerkjente Molok® trålsekkprinsippet eller med hard 
innercontainer.

Se hele vårt sortiment på våre 
hjemmesider, besøk oss gjerne 
på Facebook eller på Instagram. 

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!
Tlf: +47 64 80 29 00
offi ce@strombergs-plast.no

Miljøfyrtårn bedrift

KOMPLETT 

PRODUKTPROGRAM

STROMBERGS-PLAST.NO

SP_annonse_MolokDomino_185x121_3mmBleed_v1.indd   1 25.10.2017   06.41
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slik sortering – og med kapasitet til å ta imot mer, eller bygge et 
enkelt sorteringsanlegg selv. Uansett løsning er det snakk om 
store investeringer. Slike beslutninger er det opp til representant-
skapet å ta, sier han.

OMLASTING AV NÆRINGSAVFALL
Selv om Norsk Gjenvinning ikke lenger henter husholdningsavfall 
for GIR, er ikke samarbeidet med dette selskapet over. For et års 
tid siden tok nemlig GIR over sorteringen av næringsavfallet for 
Norsk Gjenvinning, som da kunne legge ned sin virksomhet på 
Kongsvinger.

– Det er Norsk Gjenvinning som eier dette avfallet, både før 
det kommer hit og når det går videre etter sortering. Vi tilbyr 
bare en tjeneste og har ikke noe ansvar for annet enn det som 
skjer her inne, sier Sørensen. På spørsmål om det er vanskelig 
å holde det adskilt fra eget avfall, svarer han at noe likeartet 
avfall blir blandet, men at det meste holdes adskilt.– Restavfall 
og trevirke går i samme haug som husholdningsavfallet. Da er 
det ikke eksakt det avfallet de har kjørt inn som de får med ut, 
men mengden og avfallstypen er den samme. Bilene veies når de 
kommer inn og når de kjører ut, sier han. 

Og økonomisk blir det også holdt hver for seg, forsikrer han. 
– Vi fører det som et selvkostregnskap. Kostnader og inntekter 
blir fordelt på husholdning og næring etter objektive forde l-
ingsfaktorer som vekt. Om 30 tonn restavfall har vært innom 
her og 3 av dem er næringsavfall, blir kostnadene på de som 
håndterer restavfall fordelt med 10 prosent på næring og 90 på 
husholdning. Vi har gode rutiner på dette og har også eksterne 
konsulenter som er innom og hjelper oss å sette det opp. Det 
er godkjent av revisor og skattemyndigheter, så vi er transpa-
rente og ryddige på det, forsikrer Sørensen, men legger til at 
skattemyndighetene helst hadde sett at man skilte ut nærings-
virksomhet i et eget AS. – Men styret i GIR har konkludert med 
at det bare vil være en ekstra kostnad. Skal man ha et AS koster 
det penger å opprette det, sette opp regnskapssystemer, føre 
eget regnskap og ha egen revisor. Og i praksis blir det bare et 
skinn selskap – et faktureringsselskap. Den måten vi gjør det på 
er lovlig. I fjor utgjorde næringsbiten 15-16 prosent av om set-
ningen, forteller han.

BLANKE SEKKER
Siste nytt for innbyggerne i GIRs område er at enkelte tettbe-
bygde steder har fått nedgravde løsninger. – Det var en endring vi 
kunne gjøre uten noe om og men, fordi vi har hånd om innsam-
lingen selv, sier Martinsen. Nytt er det også at restavfall som tas 
med til gjenvinningsstasjon skal leveres i blanke avfallssekker. Fra 
1. juni ble det innført et gebyr på 100 kroner for å levere avfall i 
svarte sekker, mot 10 kroner for avfall i blanke sekker, og beman-
ningen på gjenvinningsstasjonene har vært doblet for bistå 
innkjøringen av dette i sommer. En enkel plukkanalyse selskapet 
hadde fått utført sommeren før, viste nemlig at det ble levert 
både småelektronikk, sprayflasker, lightere, batterier og verk-
stedavfall som oljefiltere og spillolje med restavfallet. – Hvis vi 
regner om resultatene fra denne undersøkelsen til årsmengden, 
tyder det på at det i de totalt 2000 tonnene med restavfall som 
ble levert inn til gjenvinningsstasjonene var om lag 30 tonn 
farlig avfall og 30 tonn elektronikk, forteller Sørensen. Med de 
nye, blanke sekkene håper GiR å få redusert disse mengdene 
betydelig.

« – Det blir litt rart om bedriftens ansikt utad 
skal ha sin lojalitet et annet sted. »

UTSTILLERLISTEINNSAMLING

›

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
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›

Innsamling i egenregi eller 
 konkurranseutsetting?
En analyse av 31 offentlige 
renovasjonsselskap har ikke 
påvist signifikante forskjeller 
i kostnadseffektivitet mel-
lom innsamling i egenregi og 
 konkurranseutsetting. Graden 
av kundetilfredshet og arbeids-
miljøet ser heller ikke ut til å 
påvirkes.

Av Erland Staal Eggen, EDC AS

Analysen er basert på virksomhetsdata og 
tilfredshetsmålinger som i hovedsak gjelder 
året 2015. Graden av konkurranseutsetting 
er beregnet ved å ta andelen av de samlede 
kostnadene til innsamling som er ført 
som «kostnader til underleverandører på 
langsiktig kontrakt». Kostnadseffektiviteten 
er beregnet ved å sammenlikne faktiske 
årskostnad til innsamling med en 

«budsjettkostnad» som hensyntar 
alle de viktigste kostnadsdriverne. 
Disse omfatter blant annet kjørte 
kilometer, henteavstand og hindringer 
for renovatørene, hentefrekvens, antall 

fraksjoner, beholderstørrelse pr. kunde og 
kjøreforholdene i området, og de inkluderes 
i «budsjettkostnaden» til en midlere pris 
som er lik for alle deltakerne i analysen. 
Virksomheter med lav kostnad i forhold til 
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VI GRATULERER   
 
 
 
Møbelfabrikker med 
JENZ BA 725 FLISHUGGER! 

JENZ BA 725 er en fremtidsrettet hurtiggående 
flishugger med to trommelhastigheter. 
Bestselgerens bruksområder er; Hage- / Park 
avfall, Returtrevirke, Bark, Organisk avfall og 
hugging av Energiflis (chips) fra tømmer og 
energivirke.  
 

«Med JENZ hugges rent treavfall fra produksjonen. 
Ekornnes møbelfabrikk er nå selvforsynt med 
energiflis til å varme opp alle fabrikkbygninger»  
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denne budsjettkostnaden antas å ha høyere 
driftseffektivitet enn de som har høy kostnad 
i forhold til budsjettkostnaden.   

INGEN SAMMENHENG
EDCs analyse viste at det ikke var noen 
statistisk sammenheng mellom grad 
av utsetting av innsamlingsaktiviteten 
og driftseffektivitet. Det betyr at høy 
driftseffektivitet for innsamling kan oppnås 
både ved utsetting og i egen regi.

Det ble også foretatt identiske 
kundetilfredshetsmålinger for de 31 
virksomhetene, og et av spørsmålene var:

 «Kommunen/ virksomheten samler inn 
husholdningsavfall med jevne mellomrom. 
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 
hentingen av husholdningsavfallet?»

EDCs analyse viste at det ikke var noen 
signifikant statistisk sammenheng mellom 
kundenes tilfredshet med innsamlingen 
og utsettingsgraden. Det betyr at 
konkurranseutsetting eller innsamling i egen 
regi ikke påvirket kundenes tilfredshet på 
noen systematisk måte. 

Analysen er illustrert i figuren hvor den 
prosentvise andelen av respondentene som 
var godt- eller svært godt fornøyd med 
innsamlingen er vist langs den vertikale 

aksen, og andelen av aktiviteten utført på 
langsiktig kontrakt langs den horisontale. 
Det er flere observasjoner som ligger i den 
vertikale aksen. Dette er virksomheter som 
utførte innsamlingen helt i egen regi (0% 
utsetting). Vi finner to virksomheter med 
86% tilfredshet da målingen ble utført; 
den ene med 5% og den andre med 100% 
utsetting. 

Det kan også være verdt å merke seg 
at heller ikke en arbeidsmiljøindikator som 
er beregnet på basis av fravær, turn-over, 
arbeidsulykker osv. har noen signifikant 
korrelasjon med utsettingsgrad.

«…høy driftseffektivitet for 
innsamling kan oppnås både ved 
utsetting og i egen regi. »

Innsamling - andelen fornøyde og svært godt fornøyde kunder som funksjon av utsettingsgrad.

›

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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Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg
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Brobekkveien 87 
Klemetsrudveien 1
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oslo.kommune.no/ege

Rich.Steen AS
Postboks 142 Alnabru, 0614 Oslo

Tlf.: 67 900 900
E-mail: post@richsteen.no

www.richsteen.no

Norba AB
SE-391 28 Kalmar

Gunnar: tel 901 74 210
www.geesinknorba.com/se

en GOD JUL 
og et 

GODT NYTT 
ÅR!

Vi ønsker våre kunder, 
forbindelser og resten av 

avfalls- og 
gjenvinningsbransjen

Postadresse: Postboks 317, 
3081 Holmestrand

Beredskapstelefon: (+47) 33 09 95 00
E-mail: post@noah.no
Web: www.noah.no

15 år med 
energigjenvinning

Forusbeen 202, 4313 Sandnes. 
Telefon (24 timer): 51678400 

E-mail: post@forusenergi.no 
www.forusenergi.no
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INNSAMLING

I begynnelsen av novemb-
er ble den første elektriske 
 renovasjonsbilen i Norge tatt 
i bruk. Bilen er kjøpt inn av 
gjenvinningsentreprenøren 
 Ragn-Sells og skal betjene 
deres kunder i Oslo-markedet 
framover. Og neste skritt er 
 anskaffelse av fem batteri-
drevne gravemaskiner.

Av Astri Kløvstad og Johs. Bjørndal

– Bilen er ikke kjøpt inn til et spesifikt 
oppdrag, vi tro til på egenhånd og løper en 
viss risiko, sier administrerende direktør i 
Ragn-Sells, Bjørn Hoel i en pressemelding. 
– Politikerne har jo sendt tydelige signaler 
om at det er dette de vil ha, nå gjenstår det 
å se om det gjenspeiler seg i konkurranse-
grunnlagene og betalingsviljen også, spesielt 
i offentlig sektor. Vi vet jo alle at pris lenge 
har vært den dominerende konkurranse-
faktoren her. Dette er imidlertid ikke den 
billigste løsningen, men vi har erfaring med at 
næringslivet har hatt høyere betalingsvilje på 
kvalitet og miljø enn offentlig sektor. Derfor 
er vi spent på responsen, fortsetter Hoel.

REKKEVIDDE PÅ 20 MIL
Bilen Ragn-Sells nå har tatt i bruk er levert av 
det nederlandske selskapet eMoss, som også 
leverte tre elektriske 16-tonns distribu-
sjonsbiler til Asko i fjor. Den er bygget på et 
MAN chassis, har en toppfart på 85 km/t, en 
rekkevidde på ca. 200 km og lades opp på 4,5 
timer. 

– Det betyr at den kan gå et helt skift 
uten ladning, det har vært et viktig krav for 
å oppnå lønnsomhet på bilen, sier logistikk-
sjef Lars Gravdahl. Han forteller at bilen har 
en pris på drøyt 4 millioner kroner, rundt 
halvannen gang det en vanlig renovasjonsbil 
koster. Halvparten av dette mellomlegget er 
for denne første bilen dekket av Enova-til-
skudd, noe Gravdahl mener gjør bilen 
økonomisk konkurransedyktig. – Lavere 
vedlikeholds- og ikke minst drivstoffkost-
nader gjør at denne bilen nærmer seg 
lønnsomheten for en konvensjonell bil, om vi 
regner inn tilskuddet og avskriver over fem 
år.   Nå er vi selvfølgelig spent på hvordan 
bilen vil fungere i daglig drift og under norske 
klimaforhold. Leverandøren føler seg trygg på 
produktet sitt, men vi har kunder med høye 
krav til regularitet, så alle detaljer må fungere 

Elektriske biler og gravemaskiner  kommer for fullt

hver dag. I løpet av et par måneder vet vi mye 
mer, sier han. 

STORT POTENSIALE
Gravdahl anslår at rundt en tredel av Ragn-
Sells 200 biler kjører ruter som kan betjenes 
med elektrisk drevne biler og sier de har 
planer om å gå videre med elektrifisering 
etter hvert som bilparken er moden for 
utskifting. Han suppleres av direktør Bjørn 
Hoel: – For det første har vi selvfølgelig satt 
oss som mål å redusere utslippene våre. For 
det andre tror vi ikke politikerne vil tillate 
at vi betjener bysentrum med fossildrevne 
kjøretøy framover. Han forteller at den neste 
bilen på ønskelisten er en elektrisk trekkvogn 
til å transportere avfall fra Romerike og 
gjennom Oslo. – Fordelen med elektrisk drift 
her er blant annet at man slipper bompenger, 
og noen steder kan man kjøre i kollektivfeltet. 
Men også dette prosjektet avhenger av 
støtte fra Enova, sier Hoel.

BATTERIDREVNE GRAVEMASKINER 
Hoel sier også at elektrifisering handler om 
mer enn reduserte klimautslipp. – I tillegg ser 
vi både arbeidsmiljømessige og økonomiske 

fordeler, spesielt ved bruk av elektriske 
kverner og sorteringsmaskiner. De støyer 
mindre, vibrerer mindre, har mindre avgasser 
og krever mindre vedlikehold. Vi kommer 
derfor til å investere primært i elektriske 
maskiner fremover, sier han. 

Som tidligere omtalt har selskapet allerede 
en elektrisk gravemaskin fra Sennebogen ved 
sitt anlegg på Skårer, men her skjer strømtil-
førselen via en kabel. – Til noen oppgaver er 
dette uproblematisk, men for å øke fleksibi-
liteten har vi lenge ønsket oss en viss batte-
rikapasitet, sier driftsdirektør Vidar Svenning 
Olsen. Den utfordringen tok Hitachi- 
importøren Nasta AS. Den første av de fem 
nye maskinene er nettopp levert og har en 
forventet batterikapasitet på minst en time. 
– Det gjør at de kan bevege seg rundt på 
anleggene våre ved å kombinere batteriene 
med strategisk plasserte el-uttak. Basert på 
de positive erfaringene med maskinen fra 
Sennebogen har vi høye forventninger til de 
nye Hitachi-maskinene. Spenningene ligger i 
om batteriene har den kapasiteten vi er lovet. 
Også her må vi teste noen måneder før vi vet 
hva som blir realiteten, sier Svenning Olsen. 

Logistikksjef Lars Gravdahl i Ragn-Sells med selskapet første elektriske avfallsbil. 
Han regner med at det blir mange flere i årene framover.

« – Enova-tilskuddet gjør bilen 

  økonomisk konkurransedyktig.»
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Vi takker for 
at du som 
kunde hjelper 
oss med 
å redusere utslipp 
av klimagasser, og 
gjennom det bidra 
til et bedre miljø!

GOD JUL!

Elektriske biler og gravemaskiner  kommer for fullt

SARPSBORG NESTE
Mens Ragn-Sells blir første renovatør som tester 
ut strøm som drivkraft til innsamling av nærings-
avfall, vil sannsynligvis Sarpsborg kommune 
bli først ut med elektriske renovasjonsbiler for 
husholdningsavfall. Her vant Norsk Gjenvinning 
anbudet på innsamling i desember i fjor, et anbud 
der kvalitet og miljø var vektet med hele 60 %. Og 
de to elbilene som Norsk Gjenvinning skulle ta i 
bruk der i løpet av oktober er underveis, men litt 
forsinket. – Vi håper at de er i drift før jul, opplyser 
teamleder for avfall og renovasjon Svein-Erik 
Svendsen i Sarpsborg kommune.

Klima- og miljøminister tok turen ut på Youngstorget for å prøvesitte bilen i en 
pause i Zerokonferansen. Han syntes det var litt vanskelig å sammenligne siden 
han aldri hadde sittet i en vanlig renovasjonsbil. 

Elektrisk gravemaskin i arbeid ved Ragn-Sells anlegg på Skårer. Denne er plugget 
til strømnettet og dermed temmelig stasjonær, men den får snart selskap av flere 
batteridrevne maskiner.
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AVFALLSPOLITIKK

Som tidligere omtalt i Kretsløpet gir EUs 
«plastposedirektiv» medlemslandene valget 
mellom et fastsatt reduksjonsmål (maks 
45 poser pr innb. årlig), eller at det tas 
betalt for alle plastposer over disk. Og det 
er altså betal ing som blir løsningen i Norge, 
noe forbrukerne allerede er vant med og 
en løsning som sørger for at plastposene 
fortsatt kan fylle sin viktige rolle i avfalls-
håndteringen. 

– TO FLUER I ET SMEKK

Ingen statlig avgift, 
men et stort plastposefond

Regjeringen og næringslivet har blitt enige om en ”frivillig” ord-
ning for å oppfylle EUs såkalte plastposedirektiv. Det blir dermed 
ingen statlig avgift, slik Miljødirektoratet foreslo i fjor høst.  
I stedet skal det kreves inn 50 øre pr plastpose – det kan bli 
nesten en halv milliard i året – som skal gå inn i Handelens 
 Miljøfond. Disse pengene skal uavkortet brukes til miljøtiltak, 
heter det.

Av Johs. Bjørndal og Astri Kløvstad

Det er de tre organisasjonene Dagligvare-
handelens Miljøforum, NHO Handel og Virke 
som sammen med dagligvarekjedene Norges-
Gruppen, Coop og Rema1000 har kommet til 
enighet med Regjeringen om opprettelsen 
av Handelens Miljøfond. Fondets midler skal 
uavkortet gå til støtte til oppryddingstiltak og 
relevante forsknings- og utviklingsinitiativer, 
herunder tiltak som skal redusere plastpose-
bruken, heter det. Og det kan altså bli ganske 
mye penger av det, forbruket av plastposer 
ble i 2014 beregnet til 930 millioner, eller 

rundt 180 poser pr innbygger.
– Med etablering av Handelens miljøfond 

slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs 
direktiv om reduksjon av plastposer samtidig 
som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot 
plastforsøpling, sier administrerende direktør 
Vibeke Hammer Madsen i Virke.

MÅ FORSKRIFTSFESTES
Opplegget er at midlene vil bli hentet inn 
via innbetalingssystemet til Grønt Punkt 
Norge, og det er altså foreslått å legge 50 
øre ekstra på hver plastbærepose som tilbys 
forbruker. – Miljøfondet er et av mange bevis 
på at næringslivet både har evne og vilje 
til å samarbeide for å løse morgendagens 
miljøutfordringer, sier direktør Jaana Røine i 
Grønt Punkt Norge.

Men siden denne frivillige ordningen skal 
oppfylle landets forpliktelser overfor EU 
må den også formaliseres i norsk regelverk. 
Næringspolitisk leder Jarle Hammerstad i 
Virke sier Klima- og miljødepartementet vil 

EUs mål er at færre 
plastposer skal 

ende som denne, 
i naturen. I Norge 

blir virkemiddelet at 
50 øre pr pose skal 
gå inn i Handelens 

Miljøfond.
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For en renere  
verden
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

forskriftsfeste betalingsordningen. Dette 
bekreftes også i Grønt Punkt Norge. – Plikten 
til å ta betalt og antagelig også en minstepris 
må nedfelles i en forskrift. Vårt forslag er at 
dette skjer i form av et tillegg til emballasje-
forskriften, sier Eirik Oland, Head of External 
Affairs i Grønt Punkt Norge. 

IKKE KLART FRA NYTTÅR
Arbeidet med å få organisasjonen Handel ens 
Miljøfond på plass er for lengst i gang, men 
viser seg å være så omfattende at den 
opprinnelige planen om å få fondet opera-
tivt til 1. januar 2018 sprekker. – Vi jobber 
nå med å få stiftet foreningen og få opp en 
infrastruktur. Dette blir omfattende og vi må 
kvalitetssikre at pengene kommer inn slik de 
skal, og at de brukes slik de skal. Det tar tid, 
sier Oland, som ikke tør anslå når ordningen 
vil være klar til å sjøsettes. 

Også arbeidet med forskriften ser ut til å 
ta lenger tid enn først antatt. Fra Klima- og 
miljødepartementet får vi opplyst at Miljø-
direktoratet har vurdert hvordan EU-direk-
tivet om å redusere bruken av plastbære-
poser kan implementeres i norsk regelverk, 
og at direktoratet anbefaler at dette gjøres 
gjennom en forskriftsendring i avfallsfor-
skriften, kapittel 7, altså emballasjekapitlet. 

I slutten av november var anbefalingen til 
vurdering i Klima- og miljødepartementet, 
men der kan de foreløpig ikke si når en 
forskrift vil være ferdig.

MANGE GODE FORMÅL
Men hvordan skal så alle disse pengene 
brukes?  – Vi ser for oss at de hovedsakelig 
vil bli brukt på tre måter: Vi skal bruke penger 
på kampanjer og lanseringer av alternativer 
til plastposer, dermed oppfyller vi også 
EUs direktiv om reduksjon av plastpose-
bruk. Dernest ønsker vi å bruke midler fra 
fondet til plastopprydding, både i Norge og 
utlandet. Vi må i større grad enn i dag stoppe 
kildene, altså hindre at plasten kommer ut 
i havet, men vi skal også jobbe med å finne 
industrielle løsninger på opprydding langs 
kysten. For det tredje skal vi bruke penger 
på forskning og utvikling for å finne nye 
metoder for utnyttelse av gjenvunnet plast, 
sier Eirik Oland.

«…vi må kvalitetssikre at pen-
gene kommer inn slik de skal, og 
at de brukes slik de skal. Det tar 
tid.»

Eirik Oland i Grønt Punkt Norge arbeider med å 
organisere Handelens Miljøfond. Han må konstatere 
at det tar litt lengre tid å få dette på plass enn man 
opprinnelig så for seg.
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GJENNVINNING

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.

Høy nok kvalitet på fraksjon-
ene, et fungerende ned-
strømsmarked og finansiell 
støtte ved etablering av nye 
løsninger. Dette mente avfalls-
aktørene må til for å få opp 
materialgjenvinningsandelen 
her i landet.

Av Johs. Bjørndal

EUs skjerpede krav til gjenvinning og hva 
som må skje med norsk avfallshåndtering for 
at disse skal oppfylles, var bakteppe for et 
såkalt teknologiseminar hos Miljødirektoratet 
i midten av november.

STØTTE AVGJØRENDE
Her ble det presentert flere såkalte suksess-
historier, i form av nye gjenvinningsløsninger 
hos Stena Recycling, Norsk Spesialolje og 
ROAF, før det ble arrangert en paneldebatt. 
Og det kom tydelig fram at kapitalbehovet 
er stort og at man må ha et visst volum for å 
kunne forsvare investeringene som skal til.  
– Vi bruker mellom 100 og 200 millioner på ny 
teknologi hvert år. Men volumene er ofte små 
og støttemidler i en startfase er avgjørende 
for å kunne satse på nye løsninger, sa Bjørn 
Hoel, direktør i Ragn-Sells as. 

DRØYT 25 % UTSORTERING
Og en av dem som har satset er avtroppende 
ROAF-direktør Øivind Brevik. Han presenterte 
blant annet hva sentralsorteringsanlegget 

Fullt mulig, men dyrt

fikk ut av de 40 000 tonnene som ble puttet 
inn i fjor. Kort fortalt ble det sortert ut 6000 
tonn matavfall i grønne poser, 2100 tonn 
plast av ulike kvaliteter, 1300 tonn papir og 
vel 700 tonn metall, mens 28 600 tonn ble 
til brennbart restavfall. Det framgikk også 
av presentasjonen at det ikke ligger noen 
økonomisk gevinst i å sortere ut matavfallet, 
det kostet ROAF drøyt 700 kroner pr tonn å 
bli kvitt dette, temmelig nøyaktig det samme 
som forbrenningen av restavfallet koster. De 
øvrige utsorterte fraksjonene hadde stort 
sett positiv verdi, bortsett fra 357 tonn 
mixed plastic som gikk til forbrenning.

OFFENTLIG DOMINANS
Debatten etter innleggene etterlot ingen 
tvil om at det er offentlige reguleringer som 
har drevet og driver utviklingen i avfallsbran-
sjen framover. Men langt på vei er det også 
offentlig eide selskaper som investerer i ny 
teknologi. – Det er selvsagt en god situa-
sjon at finansieringen er sikret, sa Rudolf 

Meissner fra IVAR, han er nestemann som 
skal sende husholdningsfallet gjennom et 
sentralsorteringsanlegg, og i tillegg vaske 
og granulere den utsorterte plasten. – Det 
er kanskje i utkanten av hva en offentlig 
aktør bør holde på med, medga han.

– VIL GI HØY BEHANDLINGSPRIS
Flere, blant dem Cambis direktør Per Lillebø, 
snakket varmt for mer offentlig-privat 
samarbeid, noe selskapet har god erfaring 
med fra flere land. – Å eie og drive selskaper 
sammen kan gi både forutsigbarhet og 
produktivitet. Det kommer sikkert i Norge 
og, men vi må vel bruke opp oljefondet 
først, sa han lett oppgitt. 

På spørsmål fra Kretsløpet om hvorvidt 
det idag er tenkelig for en privat aktør å 
gjøre det som skal til for å øke material-
gjenvinningen til nivået EU nå diskuterer 
svarte Bjørn Hoel: – Ja, men det vil kreve dyre 
anlegg og store volumer. Og dermed en høy 
behandlingspris for avfallet som skal inn.

Disse herrene diskuterte miljøteknologi og materialgjenvinning hos Miljødirektoratet 15. november. Fra venstre: 
Rudolf Meissner, IVAR, Pål Spillum, Miljødirektoratet, Carl Hartmann, NOAH, Thomas Tharaldsen, Quantafuel, Per 
Lillebø, Cambi og Bjørn Hoel, Ragn-Sells.
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Tlf: 64 83 67 50 
salg@scaleit.no 
www.scaleit.no 

Scaleit AS representerer nå  
Poul Tarp AS i Norge 

 
Scaleit AS markedsfører og selger nå 
mobile veie- og registreringsutstyr fra  

Poul Tarp AS innenfor miljøområdet i Norge. 
 

Vektsystemer med tilhørende programvare 
for avfall og miljø. 

Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan av 
11 fylkeskommuner, med formål å fremme 
bruk av naturgass, biogass og hydrogen 
for verdiskapning og bedre klima og miljø 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De har 
hatt støtte av Nordland fylke, Trøndelags-
fylkene, Cargonet, Jernbanedirektoratet og 
NOX-fondet for å få utført analysen, og på 
Bioenergidagene presenterte prosjektleder 
Eirik Ovrum fra Rambøll resultatene.

Det eneste biogass-toget som har vært på 
skinner som Ovrum kjente til, var et svensk 
tog som var operativt fra 2005 til 2009. Men 
det finnes mange tog, og enda flere planer 
om tog, som går på naturgass ellers i verden. 
Og som kjent er dette kjemisk helt samme 
type gass. Problemet med å importere 
gasstog fra en annen verdensdel, er at de er 
altfor tunge til bruk på norske skinneganger. 
Ovrum har dermed konkludert med at nye 
biogasstog må produseres i Europa. Men 
teknologien finnes, så dette bør være mulig, 
mente han.

Utreder biogasstog  
på Nordlandsbanen

– Vi har funnet ut at det er teknisk mulig å gjøre dette 
med en rimelig bruk av offentlige virkemidler, sa 
prosjektleder Eirik Ovrum.  Han håper rapporten vil 
føre til en seriøs vurdering av biogass som alternativ 
når Nordlandsbanen nå uansett må gjøre noe med 
togparken sin.

Og gassen finnes også. Bare det som 
kommer til å bli produsert i første byggetrinn 
på  gasskraftverket til Biokraft på Skogn, 125 
GWh, er nok til å drifte togtrafikken på hele 
strekningen fra Trondheim til Bodø. I følge 
Ovrum var den totale biogassproduksjonen i 
Norge 617 GWh i fjor, og flere nye anlegg er 
på vei.  

Ovrum la vekt på at elektrifisering slett 
ikke er et helt utslippsfritt alternativ, om man 
regner med alt som må til av transport og 
betong i anleggsfasen. Det er dessuten bare 
strekningen fra Trondheim til Steinkjer og 
mot Sverige som er vedtatt elektrifisert. Det 
er beregnet til å koste 3,5 milliarder kroner. 
Resten av strekningen opp til Bodø er ikke 
inne i planen, men den biten er estimert til å 
koste 8 milliarder kroner.

Rambøll har også vurdert biodiesel som 
alternativ for Nordlandsbanen, og funnet at 
det vil være litt rimeligere i investeringer, men 
sannsynligvis litt dyrere i drift enn biogass. 
Over tid vil biogass komme gunstigere ut enn 

både strøm og biodiesel, både når det gjelder 
utslipp og økonomi. I hvert fall med de forut-
setningene som er brukt i Rambølls rapport, 
som vil bli lansert 4. januar.

Mange av togene på Nordlandsbanen er modne for utskiftning. 
Og elektrifisering av deler av banen er tatt inn i Nasjonal Tran-
sportplan, men uten at penger foreløpig er bevilget. Nå har Norsk 
Gassforum fått konsulentfirmaet Rambøll til å utrede biogass som 
drivstoff for hele banen.

Av Astri Kløvstad
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Vi driver utvecklingen framåt!

•  Flexi4 aggregat er konstruert for å håndtere 4 kammers 
 beholdere
•  Aggregatets lift krever ingen spesiell ombygging av chassis 
 hvilket forenkler montering og er på linje med dagens Euro6-
 krav. 
• Ekstra fl eksibilitet nås gjennom at aggregatet kan håndtere 

beholdere opp til 370l I det 
store kammeret som ellers er 
ment for mindre beholder
• Hver fraksjon tømmes 
separate uten blanding 
gjennom patentert løsning. 
MF300 2 kammer og 2 
kammer beholder med sidelift.

100% E- truck and body!! Driveline: 
• Engine power 250 kW. 
• Engine voltage 640 Volt
•  Torque 3400 Nm. Battery pack 240 kWh Lithium- Ion
•  Range with max load 240 km N.E.D.C (50% payload)
•  Top speed 85 km

•  Charging time (44kW)-
100% capacity 4.5 hours
-50% capacity 2 hours,
• Required power supply 
3 phase 400V 63 Amp

Den svenske utredningen 
som blant annet skulle vurde-
re gjeninnføring av avgift på 
avfallsforbrenning ble overle-
vert 1. november. Utredningen 
konkluderer med at det ikke bør 
innføres avgift på forbrenn ing, 
en anbefaler heller mer direkte 
styringsmidler som plikt  
til utsortering.

Av Johs. Bjørndal

Men som tidligere omtalt lekket det tidlig 
ut at utredningen ville konkludere slik, og 
utrederne fikk da presisert fra regjeringen 
at de uansett skulle se på hvordan en slik 
"förbränningsskatt" kunne utformes. Og da 
foreslår utredningen en såkalt nettoskatt på 
100 kroner pr tonn fra 2020. Det betyr at det 
skal betales avgift for tonnasjen som bringes 
inn til avfallsforbrenning, fratrukket avfallet 
som tas ut av anlegget. 

Den svenske gjenvinningsindustrien synes 
– som utrederne – at forbrenningsavgift er 

Kritisk til forbrenningsavgift, måtte utrede det likevel
en dårlig ide. – Den foreslåtte avgiften er et 
viktig signal om at Sveriges ambisjon er å 
øke materialgjenvinningen. Men en slik avgift 
er ikke nok til å redusere klimautslippene, 
tvert imot. Det er sannsynlig at de såkalte 
sam  forbrenningsanleggene vil gå tilbake til 
fossilt brensel om de ikke fritas for avgiften, 
sier Viveke Ihd, sjef for gjenvinning og 
sirkulær økonomi i Återvinningsindustrierna. 
Hun mener krav om utsortering av gjenvinn-
bart avfall og tiltak for å stimulere etterspør-
selen etter gjenvinningsmaterialer vil være 
mer effektive virkemidler.

Heller ikke i de offentlige aktørenes organi-
sasjon Avfall Sverige er det noen entusiasme 
for forbrenningsavgift:  
– Det er en smule merkelig at det legges fram 
et forslag om skatt når utredningen konklu-
derer med at det er et uegnet virkemiddel. 
Også Avfall Sverige vurderer det slik at 
skatten blir så godt som uten virkning. Målet 
er å øke andelen til material gjenvinning, 
men en skatt kan få motsatt effekt. En av 
årsak ene er at kommunene ikke har ansvaret 
for innsamling av emballasje og returpapir. 
Det er produsentenes oppgave og de rammes 
jo overhode ikke av skatten, sier direktør 
Weine Wiqvist.

Den svenske utredningen konkluderer med at forbren-
ningsavgift er et lite formålstjenlig virkemiddel, men 
«presses» likevel til å legge fram et forslag på 100 
kroner pr tonn.



29|                            | nr 6 | 2017 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

I Miljødirektoratets mail til Norsirk heter det 
blant annet:
Miljødirektoratet har fått informasjon om at 
Norsirk har hentet noe EE-avfall hos BIR i 
perioden og at henting av resterende EE-av-
fall har startet. Vi finner derfor ikke grunnlag 
for å pålegge Norsirk å hente avfall fra BIR på 
det nåværende tidspunkt. 

Miljødirektoratet opplever i denne saken 
at det er nødvendig at vi tolker forholdet 
mellom noen av returselskapets plikter etter 
avfallsforskriften § 1-14 og kommun ens 
plikter etter § 1-8. Dette er spesielt 
 relevant i situasjoner hvor det ikke finnes 
en privatrettslig avtale mellom retur-
selskap og kommuner. Denne tolkningen er 
imidlertid generell og omtaler kun noen av 
de offentlig rettslige bestemmelsene som 
regulerer forholdet mellom returselskapet og 
kommunen. 

Avfallsforskriften § 1-8 gir kommunen plikt 
til å ta imot EE-avfall og sortere dette fra 
øvrig avfall og oppbevare det på egnet sted. 
Oppbevaringen skal skje på en måte som 

Miljødirektoratet trakk  tilbake 
 hentepåbud og klargjør 
 kommunenes ansvar for EE-avfall

Norsirk og ERP 
Norway har avtalt 
clearing
Norsirk har etablert en såkalt clearing 
med ERP Norway for å få tak i 
volumene selskapet mangler for å 
oppfylle sine forpliktelser.  
– Forpliktelsene returselskapene har 
er så detaljerte at det er nødvendig 
med velfungerende operative 
clearingordninger, men også finansielle 
hvis nødvendig, mener direktør Stig 
Ervik i Norsirk. Han påpeker at clearing 
er ikke et hinder for konkurranse, 
snarere tvert imot. – Norsirk har vært 
en pådriver for operative clearing-
løsninger i flere år, og innen flere 
produsentansvarsordninger enn kun 
EE-produkter, sier Ervik.  
Sonja Rytter, direktør i ERP Norway, er 
godt fornøyd med clearing-løsningen. 
– Vi har nå en avtale om både finansiell 
og operativ clearing med Norsirk, som 
både løser noen utfordringer for oss og 
for Norsirk, bekrefter hun.

Norsirk mottok et varsel om mulkt 
tidligere i år, på grunn av manglende 
innsamling av enkelte avfallstyper. 
Ervik bekrefter at Norsirk har tatt 
ekstra grep etter dette varselet.  
– Clearing-avtalen med ERP 
Norway og et godt samarbeid med 
operatørene våre, Stena Recycling, 
Revac og Metallco, gjør at vi løser vi de 
forpliktelsene vi har, sier Ervik.

I forrige utgave av Kretsløpet ble Miljødirektoratets påbud til 
Norsirk om å hente EE-avfall i Bergen omtalt. Men 4. oktober, rett 
etter at bladet gikk i trykken, trakk direktoratet dette tilbake. I en 
mail til Norsirk framgår det også at kommunen har plikt til å ta 
imot og oppbevare EE-avfall separat, men ikke til å sortere det i 
ulike fraksjoner. 

ikke hindrer ombruk og materialgjenvinning. 
Kommunen har ikke plikt til å sortere utover 
det som er nødvendig for å legge EE-avfall 
i hensiktsmessig emballasje, slik at avfallet 
ikke skades, og sortere fra øvrig avfall.  På 
den annen side må det i utgangspunktet 
forventes at kommunen tar ansvar for at det 
er enkelt for transportør å ta med seg embal-
lasjen eller avfallet, for eksempel ved å sørge 
for at emballasjen ikke blir for full. 

 Returselskapet har etter avfallsfor-
skriften § 1-14 bokstav a plikt til å sørge 
for vederlagsfri henting av EE-avfall fra 
kommuner. Dette innebærer blant annet 
at returselskap skal stille med tilstrekkelig 
emballasje vederlagsfritt, dersom kommunen 
ønsker det. 

Norsirk har etter avfallsforskriften § 1-14 
bokstav c plikt til å kontakte kommuner 
og organisere henting. Bestemmelsen 
gir ikke anledning til å stille inngåelse av 
privatrettslig avtale som vilkår for denne 
hentingen. 

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

www.ksr-maskin.no 

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

 Stjernesikt 2F / 3F, Saktegående Grovkvern Targo 3000, Flipflowsikt 2F / 3F,        
Vindsikt, Trommelsikt, Steinutskiller m.m 

 Optisk båndvekt 

 På aller typer masser og på 
aller typer transportbånd 

 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Online overvåking 

I samarbeid med Fredheim Maskin AS  
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På den årlige plastkonferansen 
på Chalmers i Gøteborg 25. 
oktober ble en rekke initiativ 
for økt materialgjenvinning i 
Norden presentert. Bare i løpet 
av en times prosjektkavalkade 
ble hele 17 prosjekter vist 
frem. Arrangementet avslørte 
at aktiviteten for å øke 
materialgjenvinningen er 
betydelig større i Sverige enn 
her hjemme.

Av Peter Sundt, Mepex Consult 

Svenske myndigheter støtter flere initi-
ativ for økt plastgjenvinning, blant annet 
gjennom RE:Source. I tillegg satser en 
næringsklynge i Stenungsund på et prosjekt 
for kjemisk gjenvinning av plast. Swerea, den 
halv statlige forskningsinstitusjonen som 
arrangerte konferansen, forsker og utvikler 
nye teknolog iske løsninger for material-
gjenvinning både av plast og tekstiler, samt 
kombinasjoner av disse materialene. 

Swerea-konferansen arrangeres i et samar-
beid mellom Swerea, Chalmers, CCR, Chalmers 
Industriteknikk og Mepex, som stilte med 
hovedinnlegg og som moderator.  
I tillegg presenterte Geir Sørensen fra Mepex 
returselskapet Plastkretsens fullautomati-
serte sorteringsanlegg for plastemballasje 
som er planlagt i Motala. Anlegget, som vil 
få en kapasitet på 100.000 tonn, skal stå 
ferdig i 2019. Mepex har designet dette 
anlegget for plastemballasje og skal følge 
opp under utbygging. Industriell sortering er 
en viktig del av totalløsningen for mer plast 
i kretsløp og økt sortering i Norden bidrar til 
at mer gjenvunnet plast blir tilgjengelig for 
 industri e n her. Akkurat dette har også vært 
en av drivkreftene for svenske Plastkretsen.

BIONEDBRYTBAR PLAST-
EMBALLASJE SKAPER TRØBBEL
Norge var også representert med Rune 
Thoralfsson fra Norfolier Greentech. Han 
orienterte i sitt innlegg om deres nordiske 
loop for PE-film. Norfolier tar nå imot 
nærmere 25.000 tonn folie for gjenvinning, 
blant annet til bruk i egne avfallssekker og 
som råstoff til mange av de bæreposene 
vi bruker i Norge. Rune presiserte at lanse-
ringen av bionedbrytbar plast er en svært 

Mer plastgjenvinning på gang

dårlig idé. – Bare 2% forurensing av bioned-
brytbart materiale i plastavfallet vil skade 
materialgjenvinningen av LDPE- filmen. Hvis 
noen vil bruke bionedbrytbar plast må de i så 
fall lage sin egen returordning, hevdet han. 
På dette punkt fikk han støtte fra Jon Djerf i 
Avfall Sverige, som mente at den bionedbryt-
bare plasten er problematisk også for deres 
biogass- og kompostanlegg. 

       
PLAST FRA KJØLESKAP I KRETSLØP
Videre presenterte Kay Riksfjord fra Revac 
materialgjenvinning av plast fra kjøleskap 
innsamlet i Norge, Sverige og Finland. Revac 
mener at hele 70% av denne plasten kan 
materialgjenvinnes. Selv sorterer de ut 
ABS, PE, PP og PS. Revac behandler 3.000 
kjøleskap pr dag, dvs 25.000 tonn per år. 
Totalt leverer Revac 6.000 tonn sortert plast 
til materialgjenvinning, dette er plast fra både 
småelektronikk og kjøleskap som igjen brukes 
som råvare i industrien.

Kristin Nilsson fra svenske Reelab orien-
terte om deres jobb med å formidle salg av 
gjenvunnet plast egnet for bruk hos kunder i 
Norge og Sverige. Reelab har en rekke kilder 
og markedsfører skreddersydde kvaliteter til 
industrien.

MER ENN BARE EMBALLASJE
Kavalkaden omfattet en rekke plastprodukter 
der det nå jobbes med økt materialgjen-

vinning: Paller, profiler, rør, bygg- og rivnings-
avfall, avfallsbeholdere, malingsspann, 
kabler, flasker mm. Mange prosjekter er på 
gang i Sverige. Reelab hevdet på sin side at 
Nederland har kommet enda lenger, her er 
bruk av regranulat blitt en naturlig ting for 
alle bedrifter.

Mens gamle kabeltromler i tre ofte ligger 
og slenger i Norge, kunne ERS Sverige 
berette om sitt nye retursystem for kabel-
tromler i plast. Basert på moderne infor-
masjonsteknologi i en app, kan man raskt 
bli kvitt sine brukte tromler. De kan brukes 
60-70 ganger for til slutt å bli material-
gjenvunnet.

Peter Wiedemann fra tyske WIPAG 
redegjorde for deres satsing og løsninger 
for å materialgjenvinne stadig flere bildeler i 
plast. Mer gjenvunnet plast brukes også i nye 
bildeler.

På det mere politiske planet orienterte Erik 
Westin fra Naturvårdsverket om nordiske og 
svenske planer for plast, inkludert håndtering 
av plast som inneholder miljø- og helsefarlige 
stoffer.  

DESIGN I FOKUS
Anette Löhnn fra FTI i Sverige orienterte om 
deres nye guidelines for design av embal-
lasje. Et hovedpoeng her er at svart farge 
må unngås så langt det er mulig. Svart plast 
kan ikke identifiseres på sorteringsanlegg 

Geir Sørensen fra Mepex presenterte det planlagte sorteringsanlegget for plastemballasje i Motala.

UTSTILLERLISTEGJENVINNING
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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!

og blir derfor ikke sortert ut til materialgjen-
vinning. For øvrig understreket hun at kun 
PET drikkeflasker, samt HDPE, LDPE og PP i 
dag blir materialgjenvunnet. Bedre design er 
viktig for å nå nye ambisjoner for material-
gjenvinning. Designguiden til FTI er for øvrig 
utviklet sammen med Grønt Punkt Norge og 
med Mepex som rådgiver.

MER PLAST INN I KRETSLØP, 
MEN IKKE VIA KINA 
Peter Sundt presenterte oppdatert statistikk 
og konkluderte med at Norden ligger høyt 
oppe i Europa mht gjenvinning av plast totalt 
sett. Når det gjelder husholdningsemballasje 
derimot, kommer vi lengre ned på listen, 
Danmark og Finland faktisk helt på bunn 
i Europa. Vi har derfor en stor jobb foran 
oss for å nå det planlagte målet om 55 % 
materialgjenvinning av plastemballasje i 
2025. Enhver bedrift bør derfor lage en egen 
strategi for plast. Økt bruk av regranulat er en 
del av løsningen, det samme er bedre design 
for gjenvinning. Noen må jo nå kjøpe all 
gjenvunnet plast når Kina fra årsskiftet ikke 
lenger vil importere plastavfall. Inntil nylig har 
Kina stått for halvparten av den plasten som 
Europa rapporterer som materialgjenvunnet. 
Nå har vi i Europa muligheten til å gjenvinne 

vårt eget avfall selv! Om ikke plast som 
materiale blir forbudt, flere promoterer jo et 
slikt krav, må man nå gripe denne sjansen for 
å gjøre plasten mer sirkulær!

« … bionedbrytbar plast er en 
svært dårlig idé. »

Konferansedeltagerne fikk en befaring på Swereas laboratorium for å studere ulike FoU-prosjekter innenfor 
plast- og tekstilgjenvinning.
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Tekstiler var i fokus på den 
andre dagen av Swerea-
konferansen i Chalmers i 
Gøteborg. Blant en samling 
av gode presentasjoner om 
teknologi og innovasjon, 
ble det diskutert hvordan 
man kan forlenge livet 
til tekstilproduktene og 
materialene som blir satt på 
markedet i dag.

Av Rebecca Briedis, Mepex Consult

En rekke organisasjoner, bedrifter og 
universitet presenterte sine prosjekter på 
tekstilgjenvinning og på hvordan man kan 
holde tekstiler i kretsløpet. Behovet for mer 
effektive og miljøvennlige verdikjeder gjør det 
viktig å sette fokus på forbruk og disponering 
av tekstiler. Den røde tråden denne dagen 
var ønsket om at tekstilprodukter skal 
inkluderes mer i den sirkulære økonomien 
og at markedet skal bli mer bærekraftig. 
Presentasjonene avdekket en rekke 
spennende initiativ som er under utvikling, 
eller delvis iverksatt av europeiske bedrifter 
og organisasjoner. 

SKEPSIS TIL RESIRKULERTE  
MATERIALER
Wencke Gwozdz fra Copenhagen Business 
School orienterte om forbrukerens 
holdninger til resirkulerte tekstiler, og hva 
deres barrierer er imot slike satsinger. En 
undersøkelse gjennomført i Tyskland, Polen, 
USA og Sverige viste at forbrukeren i stor 
grad antar at de tar gode avgjørelser, som å 
velge organiske eller resirkulerte materialer, 

Tekstildag med fokus      på innovasjon

Innspill til KLD om tekstilavfall 
Vidar Helgesen inviterte aktuelle interessenter til innspillsmøte 31.oktober. Her ble det 
klart understreket behovet for å redusere ressursbruken og få økt andel til ombruk og mate-
rialgjenvinning. Mepex har i etterkant gitt følgende anbefalinger: 

– Det bør fastsettes egne målsetninger for å redusere tekstilforbruket på samme måte som 
for matsvinn. Er 50 % innen 2030 er realistisk?

– I dag går 2/3 av tekstilene i restavfallet i kommunene.  Det må reduseres ved at kom-
munene får mer ansvar og myndighet til å arbeide med tekstiler sammen med aktørene i 
markedet. 

– Fremtidige løsninger bør beholde fokus på mest mulig til ombruk ut fra miljømessige og 
økonomiske hensyn. Ombruksmarkedene i Øst-Europa, Asia og Afrika vil være viktige.

– Det er behov for full sporbarhet og kontroll med hele verdikjeden.

men at det samsvarer lite med realitetene 
i markedet. Forbrukerne hadde også en del 
holdninger mot bruk av resirkulert materiale, 
og hvilke klesplagg man vil bruke som 
inneholder slike materialer. Gwozdz forklarte 
at det er vanskelig å endre forbrukernes 
holdninger til nye materialer. Hun poengterte 
at forklaringen på ulike definisjoner i må 
kommuniseres bedre til forbrukerne, slik at 
barrierene til bruk av resirkulert materiale 
synker. 

Cecilia Tall fra TEKO orienterte om 
bruken av ulike materialer og hvordan 
tekstilprodukter sammensatt av mange 
materialtyper er vanskeligere å gjenvinne enn 
produkter med få. De ønsker å øke andelen 
tekstilprodukter som er laget av biobaserte 
materialer, da markedet i dag består 60 % 
av fossilbaserte tekstiler. Det ble også klart 
at plast og tekstiler har mye til felles da 
Tall orienterte om hvordan PET-flasker kan 
brukes til å lage strømpebukser av 100 % 
nylon. 

STORT FOKUS PÅ GJENVINNING
Deltakerne på konferansen viste stor 
interesse for å finne løsninger for teks-

tilmarkedet og utfordringene som dukker opp 
når man skal beholde tekstilene i et kretsløp. 
Re:newcell orienterte om byggingen av et 
pilotanlegg for materialgjenvinning av fibre, 
og RE-Source presenterte sine strategiske 
innovasjonsprogram for håndtering av 
tekstiler og avfall. Gunnar Ivansson fra 
LearningWell redegjorde for hvordan det 
er mulig å bruke RFID-brikker i tekstiler for 
å gjøre dem sorterbare i et automatisert 
sorteringsanlegg. På denne måten kan 
det lagres mye lesbar informasjon om 
produktet, hvilke materialer som er brukt, 
hvor det ble laget osv., rett i plagget. Men 
problemet med RFID-brikker som er sydd 
inn i et tekstilprodukt er at de selv blir en 
forurensning ved materialgjenvinning.   

I Sverige er det generelt betydelig fokus 
på å utvikle ny teknologi for mekanisk og 
kjemisk gjenvinning. Det er behov for bedre 
løsninger for den andelen av brukte tekstiler 
som ikke kan gå til ombruk, men det er 
samtidig en risiko for at industrielle løsninger 
for materialgjenvinning vil basere seg på 
råvarer som er egnet til ombruk. 

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

T:70 19 80 80 

www.reknes.no

// IT-løsninger 
bygget utelukkende for avfallsbransjen
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 Korroderer ikke 
 Kan stables i hverandre når de er tomme 
 Kan stables oppå hverandre uten pall i mellom 
 Ingen metalldeler 
 To lokk: et indre lokk Ø16 cm for enkel påfylling 
 Enkel å rengjøre 
 Innovativt, robust design - utvider seg ved trykkøkning 
 Kan leveres med sil, og med overtrykksventil 

UN-sertifisert 1H2/Y1.2/50/17/N for flytende materiale 
UN-sertifisert 1H2/Y125/S/16/N for fast stoff 

Prøv vår nyutvik-
lede fattralle i 
aluminium og 
karbonfiber, til-
passet CC behol-
der og stålfat 

MEZONIC AS     www.mezonic.com 
Sandakerveien 138, 0484 Oslo   salg@mezonic.com 
Postboks 4705 Nydalen, 0421 Oslo   22 12 02 92 

 Selskapet Quantafuel arbeider 
med å produsere drivstoff fra 
plastavfall og biologisk mate-
riale ved hjelp av en patentert 
katalysator. Nå starter bygging-
en av et produksjonsanlegg i 
Danmark.

Av Johs. Bjørndal

Det er i den nyetablerte næringsparken 
GreenLab i Skive kommune på Midt-Jylland at 
Quantafuel nå har startet grunnarbeid for sin 
produksjon. Her skal det danske avfallssel-
skapet Nomi4s etablere et avfallsmottak og 
den tyske energigiganten E.On vil sammen 
med lokale bønder etablere et biogassanlegg. 
Men først ut er altså Quantafuel, som vil 
investere 100 millioner kroner i anlegget.

Det var på et seminar om miljøteknologi i 
Miljødirektoratet at Thomas S. Tharaldsen, 
CCO i Quantafuel, orienterte om etableringen 
av dette anlegget, som skal omdanne inntil 

Quantafuel bygger anlegg i Danmark

60 tonn plastavfall pr dag til 45 000 liter 
diesel. Prosessen går ut på at plastavfallet 
varmes opp til 450 grader i en oksygenfri 

atmosfære og dermed blir til gass. Ved hjelp 
av den patenterte katalysatoren synteti-
seres denne gassen til hydrokarbonkjeder 
med 10-20 karbonatomer, som skal bli til 
750-800 liter ren syntetisk lavkarbon-diesel 
pr tonn plastavfall som puttes inn.

Tharaldsen sier at interessen for miljø-
vennlig drivstoff nå er meget stor fra 
nedstrømsaktørene i Europa, og spesielt for 
selskapets drivstoff som kan redusere plast-
forurensningen på land og i vann. Etabler-
ingen var planlagt å først skulle skje i Norge, 
i Nes på Romerike, men tilgang på plastavfall 
i større volumer ble ifølge Tharaldsen en 
midlertidig flaskehals. Han sier til Kretsløpet 
at det fortsatt arbeides med dette, men at 
tilgangen på plastavfall, en miljøoffensiv 
kommunal sektor og finansieringsmulig-
hetene gjorde det lettere å komme i gang i 
Danmark. Tharaldsen sier at Quantafuel også 
arbeider med å starte pilotproduksjon av 
bio-jetfuel basert på treflis og treavfall. Dette 
er støttet av Enova og selskapet samarbeider 
med luftfartsaktører med mål om oppstart 
rett etter jul. 

Thomas Steenbuch Tharaldsen kunne fortelle at de nå 
setter spaden i bakken og bygger et produksjonsan-
legg i Skive kommune ved Limfjorden i Danmark. 
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Tlf. 33 78 39 50 / Mob. 900 33 139
Adr.: Strømmveien 266, 3060 Svelvik
E-mail: post@svelvikmaskin.no
Web: www.svelvikmaskin.no

Vi takker for tilliten i 2017 og ønsker våre gamle og 
nye kunder GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

svelvikmaskin.no
Vi leverer alle typer maskiner

innen avfallsbehandling!

Det europeiske markedet 
oversvømmes av gjenvinnings-
plast og Grønt Punkt Norge må 
sende med mer penger for å 
bli kvitt emballasjeplasten som 
samles inn i Norge. Også man-
ge helt rene fraksjoner har nå 
negativ verdi.

Av Johs. Bjørndal

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Vanskeligere å bli kvitt gjenvinningsplast
– Fallet i oljeprisen har gjort jomfruelig plast 
langt billigere. Og kineserne har gått fra å ta 
imot rundt 7 millioner tonn plastavfall årlig 
til nesten null. Også den nye emballasje-
loven i Tyskland og de forventede høye 
EU-målene gjør at plastinnsamlingen øker. 
De europeiske gjenvinningsbedriftene kan 
velge og vrake i innsamlede fraksjoner og da 
kommer husholdningsplast langt ned på lista. 
Antallet tilbydere i vår siste anbudsrunde var 
halvert i forhold til tidligere. Vi har likevel klart 
å få avsetning på plasten vi samler inn fordi 
den har høy kvalitet, den går hovedsakelig 
til sortering og gjenvinning i Tyskland, sa 
Morten Hjorth-Johansen, controller i Grønt 
Punkt Norge, på selskapets kommunedag 
nylig.

– Men vi må betale en langt høyere gate 
fee enn tidligere, vi har eksempel på at prisen 
har økt fra 75 euro til 192 euro (p.t. 1857 
kroner) pr tonn. – De eneste rene fraksjonene 
som nå har positiv verdi er PE hardplast, 
PET-flasker og PP hardplast. PE-folie og PET 
Trays har negativ verdi og restfraksjonen 
mixed plastic har høy negativ verdi, sa 
Hjorth-Johansen. 

Blant fraksjonene som nå har negativ verdi er slike 
såkalte PET Trays. Og når de i tillegg er svarte er de 
vanskelige å identifisere i sorteringsanleggene. 

Morten Hjorth-Johansen i Grønt Punkt Norge la ikke 
skjul på at de for tiden må strekke seg langt for å bli 
kvitt plastemballasjen som samles inn i Norge.
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Vi har egen produksjon, reparasjon og service:

LØFTEMAGNETER OG METALLSEPARATORER
 

Magnetseparator MS1000S1200              Virvelstrømseparator VS1000               MagnetGrip «The sky is the limit»
Separering av jern              Separering av aluminium, kobber, zink, etc.            Sortering av byggavfall 

www.elmek.nu
Tlf. +46 (0)476 15005

Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA) opplever sterk medlems-
vekst og mener dette er fordi 
av at foreningen representerer 
avfallsfraksjonene som er de 
mest utfordrende å håndtere. 
Nå etablerer organisasjonen en 
egen faggruppe for sikkerhets-
rådgivere.

NFFA har nå 116 medlemsvirksomheter, en 
økning på ti bare de siste månedene. I tråd 
med kompleksiteten i farlig avfallshåndter-
ingen, vektlegger NFFA å ha aktiviteter som 
har praktisk nytteverdi for medlemmene. 

– Vi merker markert økning i antall henven-
delser fra medlemmer med behov for å få 
hjelp til tolkning av regelverket, til korrekt 
deklarering og en rekke andre problemstil-
linger. Vi mener å gi dokumenterte, nøytrale 
og velfunderte tilbakemeldinger som også 
er med på å nedfelle viktige, felles bransje-
standarder innen farlig avfallsområdet, sier 
generalsekretær Roar Hansen i NFFA.

KOMPETANSEHEVING
Gjennom medlemsdialogen, som bl.a. omfatter 
samarbeid om utvikling av veilednings-
materiell, kurs og andre aktiviteter, mener 
NFFA å registrere kompetanseheving blant 
de profesjonelle farlig avfallsaktørene.   
– Økt profesjonalitet vil forhåpentligvis vise 
seg i resultatene av kommende tilsynsak-
sjoner i bransjen. Samtidig skal man ikke tro 

NFFAs arbeids-
gruppe for Forum 
for sikkerhetsråd-
givere: Fra venstre 
Nicole Renner 
(NFFA), Ronny 
Sørensen (NFFA), 
Dordi Snefjellå 
(Østbø), Odd Erik 
Antonsen (Per-
petuum), Håvard 
Dahlen (DGM), Kari 
Bang (Batteriretur) 
og Anne-Mette 
Lillehagen (AS 
Farlig Gods).

– Farlig avfall er den mest utfordrende fraksjonen

at tilsynsresultater er eneste målestokk for 
kompetanse og profesjonalitet. Vi skal ha 
et kritisk blikk på hvordan tilsyn blir utført, 
hva som registreres som avvik, om det skjer 
likebehandling og ikke minst graden av alvor-
lig het i avvikene. Det er ikke gitt at et avvik 
hos farlig avfallsaktørene vil ha konsekvenser 
verken for mennesker eller miljø, mener Roar 
Hansen.

EGEN GRUPPE FOR SIKKERHETS-
RÅDGIVERE
NFFA erfarer at sikkerhetsrådgiverne i 
medlemsmassen vil ha nytte av bedre 
samhold, dialog og kunnskapsutveksling. I 
noen sammenhenger er det også potensiale 
for å styrke sikkerhetsrådgiverens autoritet 
og innflytelse. Det er derfor tatt initiativ til 
opprettelse av et Fagforum for sikkerhets-
rådgivere blant NFFAs medlemmer. Forumet 
skal kun konsentrere seg om farlig avfall og 
en arbeidsgruppe jobber med å organisere 
forumet og prioritere arbeidsoppgavene. 
Klart er det imidlertid at forumet skal gi 

sikkerhetsrådgiverne i NFFA et etterlengtet 
fellesskap hvor man kan søke svar, igangsette 
konstruktive diskusjoner og få tilbakemel-
dinger på problemstillinger innenfor området 
farlig avfall og farlig gods. Forumet skal også 
være et kompetansenettverk som har tillit og 
nær dialog med alle aktuelle myndigheter. 

MÅ TØRRE – OGSÅ DER MYNDIG-
HETENE ER FRAVÆRENDE 
– Det er helt vesentlig at vi som bransjeorga-
nisasjon bidrar til å fylle kompetansebehov, 
avklare uklarheter og gjøre vurderinger etter 
beste faglige skjønn også på områder der 
myndighetene «skygger unna». Et eksempel i 
så måte er veilederen «Hva gjør avfall farlig», 
som er utarbeidet sammen med Forum for 
miljøkartlegging og -sanering. Dette er en 
veileder – og jeg understreker veileder  
– utarbeidet på tross av den usikkerheten 
som ofte vil være knyttet til kategorisering 
av avfall, samt kompleksiteten i lovverket 
og annet underlagsmateriale, avslutter Roar 
Hansen i NFFA. 
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Auksjonarius Ola Rye (61) slår 
et slag for miljøet. – Auksjon er 
en avansert form for gjenbruk. 
Jeg brenner for å redde ting 
fra undergangen, fastslår 
auksjonariusen.

Av Harald Vingelsgaard

Har du arvet et hus, fullt møblert, og med ting 
i skuffer, skap, kjeller og loft? 

Har du arvet et gårdsbruk med bolighus, 
fjøs, redskapshus, stabbur og andre hus hvor 
det er så mange antikviteter, og så mye 
inventar, at du ikke vet hvordan du skal bli 
kvitt det?

Eller skal du bare selge ting du ikke har bruk 
for? Auksjonariusen tar saken.

MANGE ANTIKVITETER 
OG MYE RART
Auksjonarius Ola Rye har holdt 15 store 
auksjoner i år, de fleste på gårdsbruk og i 
samfunnshus. Forrige gang var i Folldal i 
Hedmark i høst, da han solgte to dødsbo 
samtidig. I det ene dødsboet var det så 
mange ting at arvingene ikke orket å gjøre 
noe med det selv. Derfor kontaktet de ham. 
I det andre dødsboet skulle en gård tømmes 
for ting og selges. Der var det mange 
antikviteter. Auksjonen ble holdt i Grimshallen 
i Folldal. 

– Et stort praktfullt skap fra 1700-tallet, 
med flotte utskjæringer og ornamenter, 
solgte jeg for 4.000 kroner, selv om det 
var hardt brukt og restaureringsobjekt. 
Skapet kunne havnet i kontaineren, men 
det fortjener å leve videre. Kjøperen skal 
restaurere det, sier auksjonariusen.

På den auksjonen solgte han også mudder, 
slike store og tykke pelsjakker, kjørepelser 
som folk har på seg når de sitter bak på 
hestesleden i 30 kuldegrader og skal til 
Rørosmartnan om vinteren.

En samling lekebiler. Frimerker. En 
stor samling med blikkbokser med flotte 
dekorasjoner utenpå. Det var også blant 
tingene som ble auksjonert bort. En mann 
av Reodor Felgen-typen kjøpte en gammel 
slåmaskin med motor som han skulle sette 
i stand. Denne maskinen kunne også lett 
havnet på avfallsplassen… Dette er bare noen 
eksempler på alle tingene Ola Rye solgte på 
den auksjonen.

SHOW – OG KUNNSKAP
Auksjon er et show. Ola Rye står foran 
publikum og selger tingene mens han 
holder auksjonsklubba i hånda. Først gir han 

Slår et slag for avansert gjenbruk

publikum en utropspris. Så kommer publikum 
med bud. Første gang. Budene blir høyere. 
Andre gang. Budene blir enda høyere. Tredje 
og siste gang, SOLGT. Han slår klubba i 
bordet. Kjøperen betaler. 

– Hvordan får du mest mulig penger for 
tingene du selger?  

– Kunnskap. Det er nøkkelen til å selge 
mest mulig. Hvis jeg vet mye om tingen jeg 
skal selge er det lettere å få godt betalt for 
den. I vår solgte jeg et skatoll fra 1840-tallet 
som var lagd av Høs-Knut, han var en av 
mestersnekkerne på den tiden. Jeg visste 
alt om snekkeren og maleren som hadde 
dekorert skapet og jeg solgte det for 85.000 
kroner. Om jeg ikke hadde kjent til historien, 
signaturen, så ville det sannsynligvis blitt 
solgt for 15.000 kroner, sier han.

Entusiasme og moro er viktige stikkord 
for auksjonariusen. Han stortrives. – Det skal 
være en opplevelse å kjøpe ting på auksjon, 
sier han. I blant stiller 500 personer opp 
på auksjoner, ikke bare folk med grått hår 
og spaserstokk, men mange ungdommer. 

I moderne interiør er det blitt tidsriktig å 
blande minimalistisk stil, med andre ord rene 
flater, med enkelte gamle ting i stua,  
i kjøkkenet, på badet, i gangen, ja hvor som 
helst i huset. Mange av de gamle tingene 
som omsettes på auksjon, brukes på en 
annen måte enn den opprinnelige. Et 
gammelt melkespann kan bli satt opp i stua 
med en blomst oppi… – Nå for tiden er det 
stuerent å mikse nytt og gammelt. En stor 
fordel for oss, sier auksjonariusen.

SELG, GI BORT, SORTER
Auksjonarius Ola Rye har fått penger av 
avfallsselskapet FIAS for å lage en folder til 
de som skal selge ting via hans auksjoner. 
– Først sorterer vi ut tingene som vi tror vi 
kan selge. Vi setter opp en spesifisert liste 
og tar bilder av tingene. Ting som ikke er 
salgbare på auksjon kan kanskje gis bort til 
Redd Barna, loppemarked, FIAS-butikken 
eller lignende.  Og det som blir igjen sorteres 
til ulike avfallsfraksjoner. – Det skal bli minst 
mulig restavfall, sier han.

Ola Rye er klar med auksjonariusklubba, iført lue, skjerf og skinnvest. –Lua og vesten er 100 år og tåler nok 
 100 år til, sier han.
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Rye har svingt auksjonsklubba siden 1994, 
det begynte som hobby. For to år siden 
sluttet han som journalist, etter mange år 
i lokalavisa Arbeidets Rett, og satset på 
auksjoner på heltid.  – Jeg synes vi har drevet 
godt i mange år, ikke som miljøaktivister, 
men med praktisk miljøarbeid, sier Rye. Når 
han snakker om vi, er det han selv, kona, 
deres tre døtre og hans bror som hjelper til 
med auksjonene.  – Jeg brenner for å redde 

ting fra undergangen, fra å bli kontainermat. 
Sortering av avfallet gir både bedre miljø og 
bedre økonomi enn å kaste det i en kontainer, 
det er dyreste løsning. Hvis jeg kan bidra til 
å minske søppelberget i Norge en smule, har 
jeg oppnådd noe.  Vi redder ikke verden, men 
kan vi yte et ørlite bidrag, så er det bra, sier 
auksjonarius Ola Rye. 

Auksjonene holder han for det meste i 
Røros-traktene, med andre ord sør i Trøndelag 

og nord i Hedmark. Ola Rye har gjenbruk i 
blodet. Han er vokst opp med å ta vare på 
ting, og bruke tingene til de er «oppbrukt», 
utslitt. Og blir de utslitt, repareres det som er 
mulig å reparere.                          – Hvordan ser fremtiden ut 
for deg som auksjonarius? Varerikdommen 
i samfunnet tyder ikke akkurat på at vi blir 
arbeidsledige, sier auksjonarius Ola Rye. Det 
ligger an til mange nye slag med klubba for 
firmaet «Auksjonarius Ola Rye» i fremtiden.

Ola Rye regner med å auksjonere bort de persiske teppene, som henger over skuldrene hans,  
for noen tusen kroner.

Alle de fine glassene i det gamle skapet bak Ola Rye 
er om lag 200 år gamle.  

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

Targo 3000
Saktegående avfallskvern 

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

SuperScreener 
Stjernesikt
2 eller 3 fraksjoner

Høy kapasitet på sikting av  
biomasse og jord!
 

God Jul & Godt Nytt År 
 



Kurs og seminarer 2018
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

10. januar Faggruppesamling Park Inn, Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
16. januar Farlig avfall – kurs nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

23. januar Farlig avfall og radioaktivt avfall – 
grunnkurs Asker NFFA www.nffa.no

23-25. januar Arctic Entrepreneur Clarion, Gardermoen MEF www.arcticentrepreneur.no

24. januar
Farlig avfall og radioaktivt avfall – 
grunnkurs

Asker NFFA www.nffa.no

30- 31. januar Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Thon Hotel Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
31. jan.-1. februar Byggavfallskonferansen Oslo Kongressenter Miljødir. NBL, COWI m.fl. www.byggavfallskonferansen.no
6-7. februar Hold Norge Rent-konferansen Voksenåsen, Oslo Hold Norge Rent post@holdnorgerent.no
12-15. februar Farlig avfall – videregående kurs Quality, Langesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

6. mars
Mottak og basiskarakterisering av 
avfall til deponi – kurs

Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

6. mars Byggavfall og avfallsplaner – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no
7-8. mars Kommunikasjonsseminar Clarion Admiral, Bergen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
7-8. mars Miljøkartlegging nivå 1 – kurs Oslo Nomiko guro@nomiko.no
8-9. mars Driftsforum for kompostering Fretheim Hotel, Flåm Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
14-15. mars Gjenvinningsseminar Victoria Hotel, Stavanger Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
19-23. mars Study tour biowaste Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
4-5. april Farlig avfall – seminar Fredrikstad Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no
10. april Farlig avfall – kurs nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no
10-11. april Driftsforum biogass Scandic Bypark, Bergen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

11. april Farlig avfall og radioaktivt  
avfall – grunnkurs Asker NFFA www.nffa.no

11. april Kurs om asbest for ansatte på 
avfallsmottak Oslo Nomiko guro@nomiko.no

12. april Farlig avfall og radioaktivt  
avfall – grunnkurs Asker NFFA www.nffa.no

24-25. april Grunnkurs avfall og gjenvinning Scandic Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. april Miljøkartlegging bygg og anlegg, kurs 
nivå 2 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

26. april
Asbestkartlegging og risiko, kurs 
nivå 2

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

8. mai Asbestkurs Radisson Oslo Airport Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

8. mai Seminar for beh.anlegg Miljødirektoratet
Miljødir., NFFA, Norsk 
Industri

NFFA/Norsk Industri

29. mai Farlig avfall, kurs nivå 2 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

30. mai Kurs om byggavfall for ansatte på 
avfallsmottak Oslo Nomiko guro@nomiko.no

5-7. juni Avfallskonferansen 2018 Stavanger Avfall Norge, IVAR www.gyroconference.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



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

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no

PCB fra ett vindu kan 
gjøre 70 tomter uegnet 
til boligformål
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NFFA-veilederen 2017-2019 
er et komplett hjelpemiddel 
for deklarering og transport av 
farlig avfall og radioaktivt avfall. 
Den nye utgivelsen inneholder 
bl.a.:  

• Oppdatering tråd med 
Avfallsforskriftens kap. 11, 
ADR/RID, IMDG Code og 
Avfallsdeklarering.no

• Gjeldende koder for farlig 
avfall og radioaktivt 
avfall i Avfallslisten 
(EAL) og nasjonal avfalls-
stoffnummeroversikt   
pr. nov. 2017.

Byggavfallskonferanse  
for 10. gang 
Årets Byggavfallskonferanse 
arrangeres 31. januar -1. 
februar, som vanlig i Oslo 
kongressenter ved Youngs-
torget i Oslo. Konferansen 
åpnes i år av MEFs relativt 
nybakte direktør, Julie 
Brodtkorp.

Årets hovedtema er høyaktuelt, 
materialgjenvinning og ombruk 
i praksis. 

– Hvilke rammebetingelser får vi 
for byggavfall i fremtiden? 

– Hvordan skal vi lykkes med økt 
ombruk og materialgjenvinning 
slik at kravet om 70 % material-
gjenvinning nås fra 2020? 

– Hvor stor fare utgjør asbesten 
i bygg- og anlegg nærmere 40 
år etter at den ble forbudt? 

Dette er bare noen av 
spørsmålene som konferansens 
foredragsholdere skal besvare.

Det forventes rundt 300 
deltakere når ulike aktører 
fra bygg-, anlegg- og eien-
domsbransjen, avfallsbransjen 
og myndigheter samles i 
månedsskiftet januar-februar. 

Konferansen arrangeres av 
Miljødirektoratet, BNL, NGU, 
RENAS, Norsk Gjenvinning, 
NELFO og RIF. Nomiko er 
sekretariat.

Påmelding gjøres konferansens 
nye domene:  
www.byggavfallskonferansen.no

 Julie Brodtkorp var stabssjef 
og personlig rådgiver for Erna 
Solberg, men begynte i mai i 
ny jobb som direktør i Maskin-
entreprenørenes Forbund.

• Rettledning for 
samemballering.

• Oppdateringer og 
avklaringer NFFA har  
gjort med myndighetene 
og i samhandling med 
medlemmer og bransjen.

• Oppdateringer av 
avfallstyper fra 
Veiledningsmateriell «Hva 
gjør avfall farlig»

• Eksempler i form av utfylte 
deklarasjonsskjemaer for 
farlig avfall og farlig gods.

Bestilles på https//www.
nffa.no

NFFA-veilederen 2017-2019 er klar
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Westtech
kvalitetsutstyr for håndtering
av trevirke, flis, returtre mm

4645 Nodeland ∙ Tlf: 475 18 720 ∙ post@markir.no ∙ www.markir.no

Q 20 års erfaring

Q Bredt leverandørnettverk

ROTASTAR - markedets mest populære og effektive jordsorteringsskuffer

∙ Meget grov og robust
∙ Laget for norske forhold
∙ Selvrensende
∙ Fjærende og roterende

konstruksjon
∙ 2 funksjoner i samme skuffe;

Trommelsikt -og
stjernesikteffekt

∙ 8 forskjellige modeller /
størrelser
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•  Meget grov og robust

•  Laget for norske forhold

•  Selvrensende

•  Fjærende og roterende
 konstruksjon

•  2 funksjoner i samme skuffe;

 Trommelsikt -og 
 stjernesikteffekt

•  8 forskjellige modeller/
 størrelser

ROTASTAR - markedets mest populære og effektive sorteringsskuffer

Viper knuse- og sikteskuffer. 
Kvalitet produsert i Finland

SMÅNYTT

Innsamling av matavfall, eller dusje to 
sekund kortere?
Det er uenighet om hva som gir best energiutnyttelse ved gjenvinning; 
forbrenning eller kompostering. ÅRIM hevder at kompostering er det beste, 
andre mener forbrenning er mer effektivt. La oss legge til grunn at 1 kilo 
matavfall gir 0.9 kWh energi ved kompostering (Kilde: Miljødirektoratet). Vi 
legger også til grunn at 1 kilo matavfall gir 0.8 kWh energi ved forbrenning 
på Grautneset (Kilde: Leserinnlegg fra Gustav Flisnes). Differansen er da 0.1 
kWh per kilo matavfall for disse to alternativene. Med 95 kilo matavfall pr. 
person pr. år gir disse forutsetningene en forbedret energiutnyttelse på 9.5 
kwh. På ett år! 
La oss relatere dette til energiforbruket i en husholdning: For hvert minutt 
i dusjen forbruker vi 0.65 kWh med energi. Besparelsen for en husholdning 
(2.19 personer per husholdning) ved innsamling av matavfall tilsvarer 
dermed 32 minutter i dusjen. På ett år! Dette utgjør 2,4 sekunder i dusjen 
per dag per person! 2,4 sekunder! 
Innsamling av matavfall fremstår for meg som ren symbolpolitikk, ekstra-
kostnader og plunder og heft for oss alle. Og dette uten at det i realiteten 
betyr noe som helst for miljøet. Argumentet om at nesten alle andre gjør 
dette, kjøper jeg ikke. Det må være lov å bruke hodet selv. Det må vi kunne 
forvente at dere som tar beslutningene faktisk gjør.

Leserinnlegg fra Frode Skålvik, Sunnmørsposten 27.11

Snart kan det bli en stor økning i  
renovasjonsavgiften i Mogán 
I neste kommunestyremøte 30. november i Mogán sørvest på Gran Canaria, 
hvor det bor mange skandinaver, skal det behandles et forslag om å øke 
renovasjonsavgiften med 37 prosent. Et nytt system for avfallshåndtering 
i kommunen skal snart settes ut i livet, og de nye avgiftene skal angivelig 
innføres når dette er i gang. For boliger på opptil 90 kvadratmeter stiger 
avgiften fra 60 til 82 euro, og for boliger større enn 90 kvadratmeter til 
108 euro, hvis forslaget går igjennom. Renovasjonsavgiftene i kommunen 
har vært uendrede siden 2007. Opposisjonspartiet Nueva Canarias er svært 
kritiske til forslaget, som de mener er helt ute av proporsjoner. I en presse-
melding hevder partiet at det nye renovasjonssystemet, som angivelig har 
en kontraktsverdi på 47 millioner euro, er kraftig overdimensjonert og ikke 
tilpasset det reelle behovet til innbyggerne.
Til sammenligning tok norske kommuner i snitt i underkant av 340 euro i 
renovasjonsavgift i 2016 for en enebolig på 120 kvadratmeter, men det 
varierer mye fra kommune til kommune.

canariajournalen 26.11

Øfas setter i gang med kildesortering
Tidligere i år gikk Vadsø som en av de siste kommunene i landet, i gang 
med kildesortering. Nå står resten av Øfas-kommunene for tur.  
 – Vi er blant de siste i landet som innfører denne ordningen, og det var 
et enstemmig representantskap som ønsket å starte opp med denne 
ordningen. Vi har hengt etter her i Øst-Finnmark, sier Geir Knutsen, leder 
for representantskapet i Øst-Finnmark avfallsselskap (ØFAS). 
Fra siste halvår 2018 er det planlagt å innføre kildesortering i Øfas 
sine eierkommuner Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Vardø, Båtsfjord og 
Berlevåg. Da skal innbyggere få sortere bort både plast og matavfall i 
egne beholdere, som skal resirkuleres for seg selv. 
Styreleder i Øfas, Leif-Astor Bakken, forteller at det spesielt for 
matavfallet er store planer. – Vi planlegger å utnytte matavfallet lokalt. 
Akkurat nå driver vi med et prosjekt der vi undersøker en metode for å 
omgjøre matavfall om til biogass i samarbeid med en bedrift i Båtsfjord. 
Der bruker de allerede fiskeriavfall på samme måte. Prosjektet er på 
begynnerstadiet, men får vi det til, innebærer det at vi bruker avfallet 
kortreist og får miljøvennlig drivstoff ut av det, sier Bakken. ØFAS samler 
årlig inn rundt 1200 tonn matavfall årlig. 

Finnmarken 30.11

Nytt plastfat godkjent for farlig avfall
Norske Mezonic AS har etter tre års utvikling nå fått UN-sertifisert sin 
190 liters CC beholder for flytende farlig avfall: UN 1H2/Y1.2/50/17/N 
for flytende materiale. Selskapet har også en utgave for fast stoff, 
UN-sertifisert 1H2/Y125/S/16/N.
– Dette er verdens første sprøytestøpte beholder av denne størrelsen 
som får slik sertifisering. Og beholderen er i de fleste tilfeller et full-
verdig alternativ til stålfat, for alt annet enn til et steelband, eller som 
grill, sier Trond Heier, CEO i Mezonic.
Han skryter av plastbeholderens egenskaper:
• Korroderer ikke
• Kan stables i hverandre når de er tomme
• Kan stables oppå hverandre uten pall i mellom
• Ingen metalldeler
• Enkle å rengjøre
• To lokk: et indre lokk med diam. 16 cm for  

enkel påfylling
• Robust design – utvider seg ved  

trykkøkning
Mezonic har hovedkontor i Oslo, fabrikk i Skien  
(datterselskapet Grepi Plast AS), og et eget selskap  
(Pavels Innovation AS) for industridesign og produkt- 
utvikling i Porsgrunn. Men produksjonen av CC-beholder,  
som krever svært store maskiner, skjer i Danmark.
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Mikroplast i alle prøvene fra havet
Forsker Henning Jensen ved NGU har undersøkt ti prøver fra havbunnen 
langs norskekysten fra Varangerfjorden til Norskehavet. Han finner 
mikroplast i alle prøvene, tatt på ulike steder langs kysten, på ulike dyp 
og med ulik avstand til land. – Det viser at mikroplast er spredt utover det 
marine miljøet, sier Jensen. Han sier det er lite kunnskap fra før om hvor 
mye mikroplast som fins i havet. – Det er alvorlig og tankevekkende at vi 
finner mikroplast i alle prøvene vi har undersøkt, sier Jensen.
– Forurensing av havet er det vanskeligste vi står overfor. Og da tenker jeg 
spesielt på plastforurensinga.
Det sier Karl A. Almås. Han er spesialrådgiver i Sintef og har drevet med 
forskning på havbruk og fisk siden begynnelsen av 80-tallet. Han er mest 
bekymret for den plasten vi ikke ser, mikroplasten. Det er enten plastre-
st ene etter at vær, vind og hav har slitt plastavfallet i stykker til småbiter, 
eller det er produsert som tilsetning til kosmetikk, skrubbekremer eller 
tannkrem. Mikroplast er også resultatet av avrenning fra gummigranulater 
på kunstgressbaner og treningsklær og fleecejakker som avgir mikroplast 
til havet hver gang vi vasker det.

Utstyr for over 100.000 kroner  
stjålet i Rygge
Tyver skal ha stukket av med verdier for over 100.000 kroner i helgen.        
– Dette er profesjonelt utført, sier Hans Skjelin ved Norsk Gjenvinning. 
Politiet ønsker tips. Politiet la ut følgende melding på Twitter mandag 
formiddag: Moss: Noen har i løpet av helgen stjålet felger, katalysatorer 
m.m. til en verdi av ca 100.000 kr fra Moss gjenvinning i Vestre Huggene-
svei 55. 
Hans Skjelin ved Norsk Gjenvinning, avdeling Rygge, sier det er snakk om et 
profesjonelt tyveri. – Det er et veldig grovt tyveri. Vi er vant til at gjester er 
her ofte og tar med seg småtterier, men her snakker vi om et profesjonelt 
utført tyveri. De har startet hjullasteren og  flyttet på og skjært opp kontai-
nere for å få tak i det de skal ha. De har tatt to tonn med tyvgods, sier han.
– Har dere fått noen tips? – Nei, vi har ikke det, og vi har ikke overvåknings-
bilder. Vi får ikke gjort så mye mer, politiet har vært her og vi har anmeldt 
det, sier Skjelin.        Dagsavisen 27.11

Trekker avfall-søknaden
I høst søkte Norsk Gjenvinning (NG) Fylkesmannen om tillatelse til å doble 
sitt mottak av sortert næringsavfall, fra 40.000 tonn per år til 80.000 tonn 
per år på Nordre Foss i Holmestrand. 
– Vi ønsker å satse på et økt mottak av returgips. Det meste vil komme fra 
industrien, sa miljøsjef Siv Hege Grøvo i NG til Jarlsberg i september. Nå har 
firmaet bestemt seg for å trekke søknaden. – Basert på nye vurderinger har 
vi kommet frem til at eksisterende ramme på 40.000 tonn sortert avfall per 
år vil være dekkende for driften ved anlegget i overskuelig framtid, skriver 
Grøvo i et brev til Fylkesmannen i Vestfold. 
Kverning av gips vil finne sted på Nordre Foss neste år. 
–  Prosessen med kverning av gips for resirkulering og gjenbruk vil foregå på 
anlegget fra 2018. Vi anser at gjeldende tillatelse dekker denne virksom-
heten, da det tillates mottak og håndtering av avfall for sortering/kverning/
komprimering og gjenbruk eller videreformidling til material- eller energi-
gjenvinningsanlegg, jamfør gjeldende tillatelse, skriver Grøvo i sitt brev. 

Jarlsberg 23.11

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

Scanvaegt Systems blir 
Botek-forhandler i Norge

FULL KONTROLL
EFFEKTIVE RUTER
STORT OVERBLIKK

Boteks Mobilveiesystemer måler, overvåker  
og optimerer innsamlingstjenester innen 
 gjenvinnings- og avfallsindustrien.
Veiesystemet, som inkluderer digitale  
kjøre lister, RFID-identifisering av beholdere  
og utstyr til automatisk veiing, øker  
effektiviteten og gir komplett overblikk.

Dette 
kartet viser 
funnene av 
mikroplast 
som 
forskerne i 
NGU gjorde. 
De påviste 
mikroplast 
i samtlige 
prøver de 
undersøkte 
fra 
havbunnen. 
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Skrapjern litt opp, redusert betaling for innsamlet plast 
Avsetningen for gjenvinningsplast er svært vanskelig. Grønt Punkt Norge reduserer derfor sin 
betaling til kommunene for innsamlet plastemballasje. Skrapjernprisen har krabbet litt oppover, 
for de øvrige fraksjonene er det ingen endringer av betydning.

PAPIR OG PAPP 
Returpapirprisen i Europa hadde 
et kraftig fall fra august til 
oktober. Kinesiske papirfabrikker 
var igjen i markedet i november, 
noe som førte til en viss 
prisøkning. I november var 
eksportpris fra UK på bølgepapp 
rundt 130 £/tonn og rundt 52 £/
tonn for blandet papir. I Tyskland 
er markedet svakere med de 
laveste priser i løpet av det siste 
året.

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 
klesprodusenter er nå aktive 
med egne innsamlingssystemer 
for brukte tekstiler. Det inngås 
også samarbeid mellom 
kleskjeder og organisasjoner 
som jobber aktivt med sirkulær 
økonomi som for eksempel. I; 
CO. I: CO fremmer utviklingen av 
innovative resirkuleringsmetoder 
og samarbeider tett 
med internasjonale 
forskningsinstitutter og 
resirkuleringsselskaper.

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. Lavere oljepris og redusert 
avsetning til Kina har medført 
overskudd av gjenvinningsplast 
og svært dårlige priser. Grønt 
Punkt Norge reduserer derfor 
sin godtgjørelse for innsamlet 
plastemballasje til kommunene 
(se egen sak, side 4). 
Grønt Punkt har initiert 
forsknings prosjektet FuturePack, 
hvor målet er å utvikle 
fremtidens grønne emballasje. 
Prosjektet gjennomføres av 
Norner Research AS som 
også skal finne metoder for 
materialgjenvinning av plasttyper 
som i dag er problematiske. For å 
øke innsamling av panteflasker, 
øker myndighetene panten til 2 
og 3 kr.

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 måned pga svak 
norsk krone og per 28.november 
er prisene per tonn (omregnet 
til NOK): 
− aluminium NOK 17 210, opp  
 2 % fra 10.oktober
− kobber   NOK 55 725, opp  
 6 % fra 10.oktober
− bly NOK 20 026,   
 uendret fra 10.oktober 
− sink NOK 26 043 ned   
 1 % 10.oktober 
Skrapjernprisen, er igjen hatt en 
prisstigning og 28. november på 
NOK 1325 mot NOK 1275 den 
11.oktober.

 
VÅTORGANISK    

  AVFALL
For matrester som 
brød og bakervarer fra 
næringsmiddelindustri betaler 
miljøfôranleggene rundt 3-400 
kroner per tonn. Prisen på 
miljøfôr ligger på 65-75 % av 
kraftfôrprisen. Det er svært 
stabile priser innenfor dette 
området.  
Avfall Norge har gjennomført 
en «markedsundersøkelse» 
blant produsenter av jord- og 
kompostprodukter. Her framgår 
det at etterspørselen er økende, 
men at prisene er relativt lave. 
Kompost selges for i snitt 100 
kroner pr tonn, med variasjon 

fra mindre enn null opp til 
300 kroner pr tonn. Kompost 
i småemballasje kan oppnå 
høyere priser. 
Våt biorest fra biogassanlegg 
har gjennomgående negativ 
verdi, i snitt minus 11 kroner pr 
tonn med variasjon fra null til 
minus 67 kroner. Tørr biorest har 
positiv verdi, her ligger prisen 
mellom 0 og 20 kroner pr tonn. 
Det understrekes at tallene for 
biorest er basert på et ganske 
lite datagrunnlag. 

TREVIRKE 
Ifølge den ukentlige 
publikasjonen EnergiRapporten 
kom det en ørliten stigning på 
trebaserte brenselprodukter i 
oktober. Prisen for pellets levert 
i bulk er nå 29,1 øre pr KWh. For 
trebriketter, er prisen 19,7 øre pr 
kWh fulle lass fritt opplastet ved 
fabrikk. Prisen på ren flis oppgis 
å være 20,5 øre pr kWh for flis 
med mindre enn 35% fuktighet 
og 19,0 øre pr kWh for flis med 
mer enn 35% fuktighet. Flis 
produsert av hogstavfall (GROT) 
omsettes nesten ikke lenger, 
etter at statstilskuddet til 
produksjon av slik flis ble fjernet. 
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. 

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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– og takk for rekordstor innsats i år

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

Syklus ligger an til å sette en flott ny rekord på hele 95 000 
tonn innsamlet glass i år, en økning på mer enn 10 prosent fra 
fjorårets 86 000 tonn. – En viktig årsak til den store økningen 
er at stadig flere kommuner og interkommunale selskaper 
innfører henteordninger for glass- og metallemballasje. Hele 
45 prosent av landets innbyggere har enten allerede fått dette 
tilbudet eller vil få det i løpet av neste år. Og vi ser at dette har 
en klar effekt på innsamlet mengde, sier Jacob Smith, direktør 
for innsamling og gjenvinning i Syklus. 

Han mener denne omleggingen av innsamlingsordningen er 
et solid bidrag til økt materialgjenvinning. – Vi er svært glade 
for den store innsatsen kommunene gjør med å bygge ut gode 

systemer for innbyggerne, sier Smith. Sammen med sine 
kolleger i Syklus ønsker han alle samarbeidspartnere en riktig 
god jule- og nyttårsfeiring. Og minner om at glassemballasje 
som måtte genereres i løpet av høytiden selvfølgelig skal 
kildesorteres.


