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

Salg & service i hele Skandinavia.

A part of San Sac Group

PRODUKTER KUNNSKAP LØSNINGER SERVICE

Velkommen til oss på 
    Farlig avfallskonferansen

Kvalitetsskap fra ILAB. På Farlig Avfallskonferansen 
går det i rødt – men selvfølgelig står du fritt til å velge 
farge!

• 3 størrelser: 1,6 – 2,2 – 3 meter
• Oppsamlingskar (kapasitet fra 250-750 liter)
• Flyttbart – utsparing i bunn for jekketralle
• Skråtak for avrenning
• Låsbare dører
• Materiale: Stål: S235
• Leveres med hylleinnredning

Vi er behjelpelige med å velge nødvendig innsamlingsutstyr tilpasset 
dine forskjellige kunder. Enkel logstikk! Bestill i web shop og få varene 
levert direkte hos kunde.

På vårt sentrallager på hele 8000 m2 får du alt på et sted – one stop shop for alt du  
trenger av utstyr til kildesortering og maskiner til komprimering og behandling av avfall.

MILJØSKAP FOR FARLIG AVFALL 

SPØR OM TILBUD PÅ FULL BIL - ELLER KUNDEKONSEPTER FOR FARLIG AVFALL!

VI LANSERER NY WEBLØSNING -
På bestillinger foretatt i web shop får registererte kunder tilgang til innkjøpslister 
og salgshistorikk, forslag til alternative løsninger og tilleggsprodukter. 

Tel. 400 06 130  •  info@enviropac.no   •  www.enviropac.no
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Prosessen med etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall ruller 
ubønnhørlig videre. Når dette leses er konsekvensutredningen for nytt 
deponi i Brevik enten nettopp overlevert Klima- og miljødepartementet, eller 
den er rett rundt hjørnet.

Landet trenger et nytt deponi for dette avfallet, og det står spesifikt nevnt  
i denne regjeringens tiltredelseserklæring (den såkalte Jeløya-plattformen)  
at regjeringen vil sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i tråd 
med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Så er det en slags skjebnens ironi at han som nå skal sørge for å få dette 
gjennomført gikk ut i valgkampen i 2017 og erklærte at Venstre ikke vil 
overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken (se side 22-23). Da er det i praksis 
ikke mulig å etablere behandlingskapasitet for farlig avfall noe sted. Men 
Ola Elvestuen kan i det minste trøste seg med at han er i godt selskap, også 
en hardt presset Jonas Gahr Støre gikk få dager før valget ut og lovte at det 
ikke ville bli noe nasjonalt deponi – verken i Brevik eller andre steder – dersom 
Arbeiderpartiet vant valget. 

Dette hadde han blitt nødt til å bite i seg, for landet trenger faktisk en ny 
løsning når Langøya er full. At miljømyndighetene har latt Bjørn Rune Gjelsten 
fylle opp denne verdifulle deponiressursen temmelig kjapt med til dels 
harmløse fraksjoner, er en sak for seg. Men det har nå skjedd.

Det er utvilsomt mange gode grunner, blant dem logistikk og kompetanse, 
til at et nytt deponi bør ligge i Brevik. Men ikke en lokalpolitiker i verden med 
ambisjoner om gjenvalg kan gå inn for en slik etablering, det er derfor helt 
naturlig at Staten overtok ballen. 

At heller ikke Elvestuen med sine valgløfter vil fronte denne etableringen, er 
fullt forståelig. Men det rettferdiggjør ikke den håndteringen saken har fått i 
Klima- og miljødepartementet. Vedtaket om konsekvensutredning kunngjøres 
en fredag ettermiddag i fellesferien. Lokalpolitikere og -media som vil ha 
innsyn i saksbehandlingen møter store problemer. Og sist avsløringene om at 
statsråden har hatt møter med NOAH-eier Gjelsten, uten at det framgår av 
hans kalender. 

Alt dette er sikkert lovlig, men det i hvert fall lissepasninger til de mange 
motstanderne, som blir styrket i troen på at det foregår noe langt over hodet 
på dem som ikke tåler dagens lys. Saken er vanskelig og lar seg uansett ikke 
løse uten støy. Men det er faktisk vanskelig å skjønne at man har valgt en slik 
snikende strategi framfor full åpenhet. 

Ansvarlige politikere må noen ganger ta nødvendige, men upopulære 
beslutninger. I det lange løp tror vi ikke det skader å erkjenne at det faktisk  
er slik. 
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Forsiden: 
Sommerens nordligste avfallsbrann fant sted på Stengelsmoen i 
Alta 18. mai. Røykutviklingen var stor, men verken bygninger eller 
annet av verdi gikk tapt. Foto: Tom Erik Nilsen, Kronstadposten.
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« …ikke en lokalpolitiker i verden med ambisjoner om 

gjenvalg kan gå inn for en slik etablering…»

Unødvendig 
provoserende
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Merkingen av plast
emballasje korrigeres
I sommer har det vært flere mediaoppslag, om 
at plastemballasje som er merket med gjen
vinningssymbol likevel ikke lar seg material
gjenvinne. Nå går Grønt Punkt Norge ut med 
en klargjøring: 

Potetgullposer, suppeposer 
og kaffeposer har alltid vært 
en utfordring. Mange av disse 
består av plast og aluminiums-
film, eller plast og papir. Denne 
sammensatte emballasjen lar 
seg ikke materialgjenvinne med 
dagens eller morgendagens 
teknologi, og blir derfor energi-
utnyttet i Tyskland. Grønt Punkt 
Norge anbefaler derfor at denne 
type sammensatt emballasje 
går i restavfallet, slik at vi ikke 
belaster innsamlingssystemet 
med plastemballasje som ikke lar 
seg materialgjenvinne, heter det 
i et nylig utsendt nyhetsbrev.

Det bes videre om forståelse 
for at det kan  ta tid før ny 

merking blir synlig i butik-
kene, siden det er viktig å 
bruke opp lagrene av allerede 
produsert emballasje. Til slutt 
beklager GPN dersom denne 
omleggingen ikke har vært 
tydelig nok kommunisert ut til 
kommuner og avfallsselskaper. 

Emballasje sammensatt av ulike 
 materialer hører hjemme i restavfal
let. Foto: Fartein Rudjord, GPN.

Harrier vel framme  
i Tyrkia
Etter mer en ett år i Farsund Havn er 
vrakskipet Harrier nå framme ved et verft i 
Tyrkia, som skal ha et godkjent anlegg med 
egnet utstyr for opphogging av store skip.

– Harrier-saken har forhåpent-
ligvis vært en vekker for norske 
redere som prøver å tjene 
noen ekstra kroner på å skrape 
skipene sine på strender i land 
som ikke stiller krav til sikkerhet 
og miljø, skriver miljødirektør 
Ellen Hambro i et innlegg i 
Stavanger Aftenblad.

Det var tilfeldigheter som 
gjorde at norske myndigheter 
oppdaget dette skipet, som 
høyst sannsynlig var på vei 
ut av Norge for å bli hugget 
opp på en strand ved kysten 
i Gadani noen mil fra Karachi i 
Pakistan. En motorsvikt utenfor 
jærkysten satte en stopper for 
disse planene. Halvannet år 
etter er skipet framme i Tyrkia, 
etter at Norsk Gjenvinning 
tok på seg oppdraget med å 
hente inn tillatelser og sende 
det til opphugging ved et lovlig 
anlegg.

Det var Miljødirektoratet 
som sammen med Sjøfartsdi-
rektoratet og Kystverket og 
etter tips fra Bellona og NGO 
Shipbreaking Platform, fikk 
stoppet Harrier. Og de tidligere 
og nåværende eierne er under 
politietterforskning. – Vi er glad 
for at Økokrim prioriterer vår 
anmeldelse av Julia Shipping 
Inc og Eide Marine Eiendom AS 
for forsøk på ulovlig eksport 

av avfall, sier Hambro. Nå 
har altså Norsk Gjenvinning 
sørget for lovlig eksport.

– Ansvaret for transport av 
skipet frem til avtalt havn har 
ligget hos Julia Shipping, men 
vi har selvfølgelig fulgt nøye 
med på turen. Det er derfor 
godt å kunne konstatere at 
skipet endelig er fremme og 
at jobben med resirkulering 
kan begynne, sier Jon Bergan, 
direktør Norsk Gjenvinning 
Downstream. Norsk Gjen-
vinning skal i den videre 
prosessen sikre uavhengig 
inspeksjon ved verftet 
gjennom hele opphuggingen 
og gjenvinningen.

Men såkalt beaching, altså 
manuell opphogging på 
strendene i fattige land, er 
fortsatt et stort problem. Den 
EU-finansierte organisasjonen 
NGO Shipbreaking Platform 
regner med at 65 prosent 
av alle skip som ble vraket i 
2017 ble hogd opp på denne 
måten. Og en rapport fra den 
samme organisasjonen viser 
at det hittil i 2018 har vært 
18 dødsfall i forbindelse med 
slik opphogging i Bangladesh, 
India og Pakistan. 

Kilde: Miljødirektoratet og 
Norsk Gjenvinning

Harrier lå et år i Gismarvik havn etter å ha vært nær havari utenfor Jæren. 
Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.
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I det dette nummeret av 
Kretsløpet går i trykken er det 
registrert 19 branner i gjenvin-
ningsanlegg så langt i 2018 hos 
DSB. I tillegg har direktoratet 
fått innrapportert 5 bygnings-
branner i gjenvinningsanlegg. 
I hele fjor var tilsvarende tall 
36 branner i gjenvinningsan-
legg og 7 bygningsbranner i 
gjenvinningsanlegg. Brannår-
sak ene kan ikke Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
si så mye om. Det er brann- og 
redningsvesenet som rappor-
terer brannene inn til DSB, og 
i deres rapporter inngår ikke 
brannårsaken, ei heller mengde 
eller type avfall som har brent. 
Men ved å saumfare medias 
dekning av brannene, ser man 

Mange avfallsbranner i sommer
Forrige gang vi 
hadde en varm, tørr 
sommer var i 2014, 
da brant det heftig 
ved mange avfalls og 
gjenvinningsanlegg. 
Dessverre må det 
konstateres at 
situasjonen er den 
samme etter årets 
rekordvarme sommer. 

Av Astri Kløvstad

at der brannene har oppstått  i 
avfallet, mistenkes veldig ofte 
selvantenning på grunn av feil 
sortering. Brukte batterier, kluter 
med treolje og annet farlig avfall 
som er levert sammen med 
restavfall eller andre fraksjoner 
det ikke hører sammen med, kan 
føre til brann. En gjennomgang 
av avis- og nettartikler om 
sommerens avfallsbranner viser 
også at det heller ikke er så helt 
sjelden at renovasjonsbiler tar 
fyr. Nedenfor følger Kretsløpets 

oversikt over brannsommeren 
2018:

18. mai: Finnmark. Avfall inne 
på Stengelsmoen avfallsan-
legg i Alta tok fyr. Det var stor 
røykutvikling, men ikke fare for 
spredning til bygg. Sivilforsvaret 
og brannmannskaper fra Avinor 
ble kalt inn, ifølge politiets 
operasjonsleder skyldtes det 
både kapasitetsproblemer og 
problemer med vanntilførselen, 
skriver ifinnmark.no.

27. mai: Vestfold. Ved bedriften 
Revac som behandler EE-avfall i 
Re kommune oppsto det brann i 
oppkvernede hvitevarer. Denne 
bedriften hadde også en omfat-
tende brann i 2014 som fikk 
store konsekvenser, forurensing 
av omgivelsene og rettslig etter-
spill. Denne gangen tok det drøyt 
to døgn før brannen var slokket, 
da etter at bygget det brant i 
var revet. Rundt 180 husstander 
i nærområdet ble evakuert, 
barnehager måtte holde stengt 

Norsk Gjenvinning ble 12. juli rammet av en ny papirbrann, denne gangen ved Grinda avfallsanlegg ved Larvik. Den spredte seg 
også til skogen rundt anlegget. Foto: Geir Eriksen. 

Store mengder utbrent EEavfall ble kjørt ut da hallen hos Revac 
endelig var revet og brannen endelig kunne slukkes. Foto: Vestfold 
interkommunale brannvesen.

Hallen til selskapet Miljøkvalitet på Sykkulven brant da det tok fyr i restavfallet 9. juni. Foto: NRK.

UTSTILLERLISTEGJENVINNING
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og bøndene i området ble pålagt 
restriksjoner.

Trine Berg på politikammeret 
i Tønsberg fortalte til ReAvisa 
at de har en sterk mistanke om 
hva brannårsaken kan ha vært. 
– Massen det brant i besto av 
oppkappa kjøleskap og TVer, 
disse var allerede malt opp. Det 
er en tydelig risiko i slike anlegg, 
når metall går mot metall i 
kverna. Da kan det skape varme 
og ligge og ulme – og begynne å 
brenne.

Fylkesmannnes evaluering 
etter denne brannen konklu-
derer med at konsekvensene for 
miljøet ble av mindre omfang 
enn ved forrige Revac-brann. Det 
presiseres at brannen fortsatt 
etterforskes av politiet.

26. juni: Oslo. Gassdrevet 
renovasjonsbil tok fyr i Mikael 
Hertzbergs vei på Grefsen. Dette 
utløste en særdeles heftig brann 
som spredte seg til en villa som 
ble totalskadd og en garasje som 
brant helt opp.

28. juni: Sogn og Fjordane. 
Renovasjonsbil tok fyr på riksveg 
15 ved Haugen vest for Nord-
fjordeid.

1. juli: Troms. Brann i avfalls-
deponiet på Galsomelen i 
Nordreisa kommune. Store 
mengder sort røyk steg opp fra 
deponiet, hvor det ligger rundt 
60.000 tonn avfall. Det brant 
over et stort område. En del 
mellomlagret landbruksplast tok 
også fyr. Det ble aldri avklart 
hvorvidt røyken inneholdt 

giftstoffer, og dagen etter ble 
det besluttet å evakuere alle 
beboere i en kilometers omkrets. 
Omlag 60 personer ble berørt av 
evakueringsordren. Brannen ble 
erklært slokket etter nærmere 
tre døgn, men det oppsto 
røykutvikling i avfallsdeponiet 
flere ganger i ukene etterpå. 
Det bekrefter daglig leder i 
Avfallsservice, Sigleif Pedersen, 
til avisa Nordlys. Innsatsgruppen 
fra Tromsø jobbet tett sammen 
med det lokale brannvesenet, 
sivilforsvaret og ansatte i 
avfallsselskapet. I tillegg ble 
operasjonen støttet av et heli-
kopter fra 339-skvadronen som 
vannbombet brannen.

5. juli: Østfold. Det brant i 
mottatt næringsavfall hos 
Østfold Gjenvinning på Øra 
i Fredrikstad. Store deler av 
avfallet som brant lå under et 
overbygg med stålkonstruksjon. 
Det var en stund stor fare for at 
bygget skulle rase sammen.  
– Det er begrenset skade på 
utstyret. Det er overbygget på 
mottaket som har fått størst 
skade, sa daglig leder Ronny 
Andresen til Fredrikstad Blad 
dagen etter. Operasjonsleder Kari 
Monsen opplyste at brannen ville 
bli etterforsket, men at politiet 
ikke visste noe om årsaken til 
brannen. Frevar, Østfold Gjen-
vinnings nabo, meldte på sine 
nettsider at deres gjenvinnings-
stasjon ville holde stengt dagen 
etter på grunn av brannen. 

7. juli: Hedmark. Brann i en 
sorteringshall for næringsavfall 
i Ragn-Sells' anlegg på Gålås i 
Furnes, på grensa mellom Rings-
aker og Hamar kommuner.  
I følge brannvesenet skal ilden 
ha startet i et trelastlager. 
Politiet opplyste at brannen var 
under kontroll etter noen timer, 
men etterslokking ville pågå i 
flere dager. Et skogbrannheli-
kopter stasjonert i området 
deltok i slukkingen. Regionsjef 
Kjetil Henriksen i Ragn-Sells sa 
til Hamar Arbeiderblad at det var 
mellom 300 og 400 tonn avfall i 
sorteringshallen da det begynte 
å brenne.

9. juli: Møre og Romsdal: 
Det oppsto brann i lager- og 
sorterings hallen til Miljøkvalitet 
på Jarnes i Sykkylven. I følge 
Sunnmørsposten var dette for 
tredje gang – i 2015 var det to 
tilfeller av brann her. Lagerhallen 
skulle rives etter påtrykk fra 
Arbeidstilsynet om en plan om 
vedlikehold. Brannen startet i 
restavfall i hallen og utviklet 

Avfallsselskapet RTA har hatt to branner i sommer, den største 10. juli da det tok 
fyr i hallen der restavfallet mellomlagres.

seg til en full bygningsbrann. 
Brannvesenet fikk kontroll over 
brannen dagen etter.

10. juli: Aust-Agder: Brann i den 
største stålhallen på anlegget 
til RTA ved Hestmyrveien i Risør. 
I følge Agderposten brant det i 
det samme anlegget halvannen 
måned tidligere også. Bygningen 
som rommer alt restavfallet til 
Risør og Tvedestrand-regionens 
Avfallsselskap sto i full fyr. Det 
var en stund fare for at brannen 
skulle spre seg til skogen bak 
anlegget og store styrker ble kalt 
inn. Politiet på stedet fortalte 
Aust-Agder Blad at sluknings-
arbeidet fikk en liten forsinkelse 
fordi tilgangen på vann bød på 
utfordringer. I tillegg ble noen av 
mannskapene stående utenfor 
portene til avfallsplassen siden 
bommen var stengt. Det fikk 
derimot liten faktisk konsekvens, 
brannmannskapene fikk raskt 
kontroll over brannen.

12. juli: Vestfold. Grinda 
avfallsanlegg er drevet av ›

Avfallskurs.no
Kompetansen dere trenger

Asbest 
Byggavfall 
Farlig avfall 
Kvalitetssikring
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Norsk Gjenvinning, og ligger i 
Lågendalsveien ved Bomme-
stadkrysset på E18 nord for 
Larvik. Som forrige gang Norsk 
Gjenvinning hadde brann tok det 
ifølge Østlands-Posten fyr i en 
bygning med papiravfall. Både 
papir- og plastavfall brant kraftig 
og brannen utviklet seg til en 
bygningsbrann og spredte seg 
også til skogen.

19.juli: Trøndelag. Røykut-
vikling i sorteringshallen på 
Hamos på Granøra i Orkanger. 
Brannen utviklet seg raskt, men 
brannmannskapet fikk kontroll 
etter noen timer. Gjenvinnings-
stasjonen ble stengt resten av 
dagen. Hva som har forårsaket 
brannen er uvisst, men det var 
ikke noen aktivitet i hallen da 

brannen ble oppdaget, skriver 
nettstedet meldal.no.

15. august: Buskerud. Det 
oppsto brann i en haug med 
skrapmetall hos bedriften 
Hellik Teigen AS som driver 
med gjenvinning av jern, metall 
og EE-avfall på Lierstranda.  
Brannen ble slukket av ansatte 
ved hjelp av en hjullaster som 
dumpet vann over brannen. 
Politiet har opprettet sak på 
forholdet, og brannårsaken er 
foreløpig uavklart, men i følge 
avisa Eikernytt tror Bjørn Rinde 
ved bedriften at det dreier seg 
om en selvantenning.

15. august: Rogaland. Brann 
i renovasjonsbil i Lomviveien i 
Stavanger.

16. august: Oslo. Brann i 
avfallsbil på E18 ved avkjøringen 
til Høvik. Lange køer oppsto da 
Drammensveien måtte sperres.

EKSEMPEL TIL 
ETTERFØLGELSE
På konferansen Farlig Avfall i fjor 
fikk deltakerne høre innlegg fra 
tre representanter fra Roga-
land Brann og redning IKS som 
hadde gjennomført et prosjekt 
hvor man i samarbeid med 20 
gjenvinningsanlegg i området 
kartla konsekvenser for tredje-
part ved brann i anlegget. Man  
kartla også tiltak som burde 
gjøres for å forebygge brann, 
og for å kunne bekjempe brann 
på et tidlig tidspunkt om den 
skulle oppstå. Tilsyn og tiltak ble 
utført.

Temaene var ryddighet, 
orden, rutiner og instrukser, 
for eksempel i forbindelse med 
lagring og plassering, oppdeling 
i båser og fraksjoner. Og en del 
branntekniske tiltak som gikk på 
deteksjon, varsling, slokkeanlegg 
og tilgang for brannmannskaper 
til anlegget ble anbefalt. Ofte 
begynner jo brannene etter 
at folk har gått for dagen når 
porten er stengt. 

Om dette prosjektet har vært 
medvirkende til at ingen av 
brannene som har oppstått hos 
gjenvinningsbedrifter i sommer – 
og som har fått oppslag i media 
– har vært i Rogaland, skal være 
usagt. Men at et slikt samarbeid 
med brannmyndighetene kan 
være nyttig, er det ingen tvil om.

Norsk Metallgjenvinning AS
NMG - Retur av metallemballasje

Visste du at det samles inn store mengder metallemballasje som du ikke mottar godtgjørelse for?

Ta kontakt med Norsk Metallgjenvinning AS,
så finner vi en løsning hvor du får godtgjort for jobben som gjøres.

                                                  

Kontakt:
Roar Eitrheim, roar.eitrheim@nmgas.no, tlf. 970 970 11
Knut Rinden, knut.rinden@nmgas.no, tlf. 99 48 09 83

En eksplosjonsartet brann i en gassdrevet renovasjonsbil på Grefsen i Oslo spredte 
seg raskt til en garasje og en enebolig som ble totalskadd.

Det tok fyr i avfallet mens en renovasjonsbil var på vei mot Oslo på 
Drammensveien. Brannvesenet kom raskt til stedet, men det oppsto 
lange køer.

›

UTSTILLERLISTEGJENVINNING



Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy, 
Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association 
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2017  og  Miljøregnskap for 2017

Bilen din blir til nye 
morsomme ting

Lekestuen kan være den gamle bilen din.

Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes. 
Hele 86,1% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2017. Hvordan klarte vi 
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi.  Biler inneholder bl.a 
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne 
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter,  som for eksempel 
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 97,2% av bilen din gjenvunnet  i 2017.  Slik sparer vi 
miljøet for store mengder CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.
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Hun vil redde havet
Nina Jensen (42) forlot i fjor sjefsjobben i WWF Norge, til fordel for Kjell Inge Røkkes 
prosjekt REV Ocean, som skal bidra til å redde verdenshavene. På Arendalsuka sa hun at 
det var inspirerende å jobbe med et tema som er på alles lepper. Men har det rett og slett 
blitt et problem at alle politikere og organisasjoner nå klatrer over hverandre for å redusere 
plastforurensningen i havet? 

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

›

– Nei, dette engasjementet er bare positivt 
og ytterst velkomment. Med oppmerksom-
heten følger ressurser og riktige politiske 
vedtak. Så er det nok en tidkrevende 
utfordring at alle vil starte sitt eget prosjekt. 
Vi håper i all beskjedenhet å bidra til økt 
samarbeid og samhandling i dette viktige 
arbeidet, sier hun.

For det Nina Jensen har sagt ja til å lede 
dreier seg altså om langt mer enn å bygge 
en båt. På Arendals-uka forklarte Nina Jensen 
at REV Ocean er et tredelt prosjekt. Det 
mest omtalte og spektakulære er den 182 
meter lange båten, skroget bygges nå ved 
Akers verft i Romania, og den skal stå ferdig 
mot slutten av 2020. Båten skal hovedsak-
elig brukes til forskning på hele spekteret 
av miljøproblemer i havet, og kunne huse 
inntil 60 forskere. Og i tillegg til å være «en 
flytende tenketank», skal båten også kunne 
tråle plast og forbrenne denne i et anlegg 
ombord.

Men i tillegg arbeides det med å etablere 
et såkalt «verdenshavenes hovedkontor» på 
Fornebu, hvor målet er å samle folk fra de 
ledende miljøer i verden under samme tak. 
Ambisjonen er å samle kunnskapsbaserte 
institusjoner knyttet til for eksempel bære-
kraftig fiskeri og havforvaltning, shipping, 
marin teknologi, akvakultur, laboratorier, 
vitenskap, forskning og frivillige organisa-
sjoner for å forbedre havets tilstand, heter 
det beskjedent på REV Oceans nettsider. 

Og som om dette ikke var nok skal det 
også etableres en Ocean Data Platform, her 
er målet å samle den kunnskapen som i dag 
finnes om situasjonen i verdenshavene i en 
global database.  En av de største utfor-
dring ene for global marin forskning er mangel 
på kunnskap. Sammenlignet med innovasjon 
og forskning gjort på land, er databasert 
marin forskning langt bak. Faktisk vet ingen 
hvor mye data som er tilgjengelig om havene 
i dag, heter det her.

– Å samle og gjøre den kunnskapen som 

finnes om havet mer tilgjengelig vil frigjøre 
tid for forskerne og dermed øke kapasiteten. 
En demoversjon av denne dataplattformen 
skal presenteres i San Fransisco i september. 
Dersom interessen er slik vi håper kan dette 
bli stort, sier Jensen.

– Til sammen høres jo dette ut som et 
konsern med flere hundre ansatte. Skal Kjell 
Inge Røkke finansiere hele dette gildet, eller 
er alle som vil bidra velkomne?

– Jeg er enig i at dette er tre initiativer 
som er store hver for seg. Vi er nødt til å 
øke staben raskt, i dag er vi grovt under-
bemannet med bare seks ansatte. Når det 
gjelder finansieringen ser vi på ulike modeller. 
Vi er opptatt av å unngå en struktur med 
mange meningsberettigede investorer som 
forsinker alle beslutningsprosesser. Og så 
vil jo virksomheten også generere inntekter, 
båten skal for eksempel leies ut kommersielt 
deler av året. 

Nina Jensen har i tidligere intervjuer gitt 
uttrykk for at hun i utgangspunktet var «like 
skeptisk som alle andre» til Røkke og avviste 
hans jobbtilbud i månedsvis.

– Hva var det som gjorde at du ombestemte 
deg?

– Jeg skjønte etter hvert at Kjell Inge mente 
alvor og at det her lå muligheter til virkelig å 
kunne utgjøre en forskjell. For å få resulta-
 ter på dette området trengs både kapital, 
forretnings sans og engasjement. Jeg har ikke 
noe å bidra med på de to første områdene, 
men har plenty av det siste. Og det er ikke 
slik at Røkke skal bestemme alt, det er for 
eksempel en uavhengig forskningskomite 
som skal bestemme hvilke tokt skipet skal ut 
på.

– Det siste året har vi hørt rundt hundre 
ganger at det i 2050 vil være mer plast enn 
fisk i havet? Har man virkelig kunnskap nok 
til å påstå noe slikt, eller er det bare en kjekk 
formulering som fungerer godt politisk?

– Utsagnet er ikke tatt ut av lufta, det 
baserer seg på prognoser for fiskebestand-

enes utvikling, og at plastutslippene 
fortsetter på dagens nivå. Jeg mener det 
illustrerer alvoret i situasjonen på en grei 
og forståelig måte, havet tilføres faktisk et 
lastebillass med plast hvert eneste minutt.

– Etter funnet av den plastfylte gåse-
nebbhvalen har marin plastforsøpling hatt 
et voldsomt fokus. Men er plastforurensning 
den største trusselen mot livet i havet?

– Nei, absolutt ikke. Havforsuringen, som er 
en følge av økt CO2-innhold i atmosfæren, er 
mer alvorlig og fører blant annet til at korall-
revene smuldrer opp og dør. Klimaendringene 
er definitivt vår tids største miljøproblem, men 
plast i havet er kanskje det raskest voksende.

 
– At det ikke er sunt for en hval å spise 

bæreposer er innlysende. Men hvor godt 
dokumentert er det egentlig at mikroplast 
«tar med seg» miljøgifter oppover i nærings-
kjeden? 

– At miljøgifter akkumulerer seg i nærings-
kjedene i havet er vel dokumentert. Og 
mikroplast finnes i nær sagt alle organismer, 
også i drikkevannet. Men hvilken økologisk 
rolle mikroplasten spiller vet vi lite om. At den 
binder seg til miljøgifter og «tar med seg» 
disse er basert på antagelser, det er foreløpig 
altfor dårlig dokumentert. Men her vil det nok 
komme mye forskning framover.

– Det er jo en betydelig kompetanse på 
tråling i prosjektet, men hvor viktig er båtens 
bidrag til opprydning? Det man kan klare å få 
ombord kan da ikke monne all verden?

– Nei, det vil være naivt å tro at de 3-4 
tonnene vi kan samle inn pr døgn represen-
terer noe vesentlig bidrag, ikke minst siden 
det er beregnet at mellom 70 og 90 prosent 
av plastforurensningen ligger på havbunnen. 
Likevel er det viktig for å kartlegge 
problemet, og for å utvikle nye metoder for 
opprydning må de prøves ut i praksis. Å løse 
store miljøproblemer handler om å gjøre det 
umulige mulig. 
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PORTRETTET

– Båten skal utstyres med et forbrennings-
anlegg for å ta hånd om den oppsamlede 
plasten. Var det ikke tidligere også snakk om 
produksjon av drivstoff?

– Vi vil jo gjerne gjenvinne plasten, men det 
vi får ombord vil være et mangfoldig og til 
dels tilgriset materiale, som vi har forstått at 
det er problematisk å materialgjenvinne. Men 
dersom det kommer teknologi som gjør det 
mulig å produsere drivstoff i en slik beskjeden 
målestokk vil vi ta den i bruk. Uansett vil 
energien i plasten bli utnyttet om bord. Båten 
utstyres for øvrig med svære batteripakker 
for å gjøre driften så miljøvennlig som over-
hode mulig. 

Nina Jensen er oppvokst i Oslo og de fleste 
har fått med seg at hun har en seks år eldre 
søster som er partileder og for tiden finans-
minister. – Jeg lå og fisket krabber og snorklet 
i tareskogen mens hun løste matteoppgaver, 
har hun fortalt til Dagbladet. Og interessen 
for livet under vann ble altså avgjørende, 
foruten å være utdannet marinbiolog er Nina 
Jensen fortsatt ivrig dykker, både sommer og 
vinter. 

– Men får du egentlig benyttet kunnskapen 
om marinbiologi i den rollen du nå har fått nå?

– Nei, det blir nok mest administrativt og 
heller liten tid ved mikroskopet, hvis det er 
det du mener. Men fagkunnskapen hjelper 
meg til å prioritere, hva som trengs og hvem 
det er verdt å lytte til. Det siste er viktig siden 
interessen og pågangen er så stor.

Som mange også vil ha fått med seg ble 
Nina Jensen mor for første gang i mars i år. 
Tidligere har hun gitt uttrykk for tvil om det 
overhode er forsvarlig å sette barn til denne 
verden. Men nå har hun i prinsippet fødsels-
permisjon for å ta seg av sønnen Eik. 

– Ser du dermed mer optimistisk på klodens 
framtid enn tidligere?

– Selv om jeg har mine bølgedaler er jeg i 
grunnen evig optimist. Hvis jeg trodde det 
gikk til helvete uansett hadde jeg nok funnet 
noe enklere å drive med. Like fullt er jeg dypt 
bekymret for hvilken verden Eik vil møte som 
voksen. Det er mange urovekkende trekk 
i tiden, alvorlige miljøproblemer og ufred 
sender mange mennesker på flukt, og demo-
kratiet er under press i mange land. Det blir 
en krevende framtid med store utfordringer, 
jeg håper jeg har klart å føre noen kampvillige 
gener videre. 

Og Nina Jensens kampvilje kan saktens 
komme vel med. Få uker etter fødselen 
fikk samboeren Nicolai Roan konstatert en 
aggressiv kreftsvulst på hjernen, han ble 
hasteoperert og forsommeren gikk med 
til stråle- og cellegiftbehandling. Den lille 

 famili en opptrådte nylig sammen på frokost-
sendingen i TV2, der Nina Jensen roste 
mannens pågangsmot og positivitet opp i 
skyene. – Han har taklet det på en fantastisk 
måte og gjør alt han kan for at vi skal leve 
livet så normalt som mulig, sa hun der.  
Og det normale for Nina Jensen er altså å 
jobbe med det hun brenner for. – Hverdagen 
kan være utfordrende, men engasjementet 
mitt tar aldri permisjon. Jeg verken klarer eller 
ønsker å koble meg helt av og regner med å 
kunne bruke mer tid på å utvikle prosjektene 
utover høsten, sier hun.

« Hvis jeg trodde det gikk
 til helvete uansett hadde jeg 
nok funnet noe enklere 
å drive med. »

På Arendalsuka deltok Nina Jensen i paneldebatt sammen med statssekretær Atle Hamar, Klima og miljø  
de partementet, FNs miljødirektør Erik Solheim og plastkrigeren fra Bahamas, Kristal Ambrosa. Foto: Line Venn.

• 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 



C O N C R E T E  m 3  C O N S T R U C T I O N

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

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

C3C BLOCKSYSTEM™

Kundetilpassede rampe for nett
Massive betongblokk som enkelt 

bygges sammen som Lego

Containerstasjon med lett  
adkomst og hoy sikkerhet

ENKELT     FLEKSIBELT     FLYTTBART
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DEPONI

Marin forsøpling var et av hovedtemaene 
på Arendalsuka, mer enn 20 arrangementer 
hadde dette som hoved- eller deltema. 
Et handlet om norske løsninger «i et hav 
av plast», der Kristal Ambrosa fikk åpne 
arrangementet med sin entusiasme, der hele 
salen fikk stemme i som «plastikk-krigere!». 
Ambrosa leder folkebevegelsen: Bahamas 
Plastic Movement. 

AKTIVISME GJØR EN FORSKJELL
Det startet for seks år siden, da Ambrosa 
seilte med et forskningsskip som studerte 
plastforurensningen i Stillehavet. – Min første 
innskytelse var; usj, hvordan kan folk kaste 
slikt på havet. Men så gjenkjente jeg flere 
produkter jeg selv bruker der ute, og innså at 
jeg er en del av hele problematikken, fortalte 
Ambrose om den spede starten. 

Denne innsikten tok hun med hjem til 
øyene hun er fra og der ønsket hun å få til en 
bevisstgjøring av forbruket og søppelhånd-
teringen på land og de enorme mengdene 
med plast langs den 3000 km lange kysten 
og i sjøen utenfor. Målet var et plastfritt 
Bahamas. Slik ble grasrotorganisasjonen 

Til krig mot plast i havet 

født, som bare består av unge frivillige som 
arbeider for saken.

– Pilarene vi hviler på er forskning, utdan-
ning, innbyggerinnsikt og forandring. Det er 
viktig at folk skjønner at deres stemme betyr 
noe, at unge kan gjøre noe. Aktivisme er 
viktig, konstaterer hun engasjert. Og kan vise 
til at appeller fra henne og hennes medsam-
mensvorne tidligere i år førte til at miljømi-
nisteren på Bahamas gikk inn for forbud mot 
engangsplast innen 2020. 

SOMMERLEIR
Programmet mot plastforurensing omfatter 
blant annet en sommerleir der deltakerne 
frivillig er med på praktisk arbeid som å rydde 
strendene for avfall, åpner fisk for å under-
søke hva de har av plast i magen, og båtturer 
der plast tråles fra selve sjøen.  
– Med dette arbeidet lærer deltakerne seg 
sammenhengen mellom avfallet som oppstår 
og deponeres på land, og hvordan det virker 
inn på havet og dyrelivet der. Det gir forstå-
else for å gjøre tiltak på land. Og det er jo 
kilden til problemet vi må til livs, sa Ambrosa. 
Programmet viser hvordan plasten beveger 

seg. – Slik kan vi konsentrere innsatsen der 
den trengs mest. Men forskningen fører også 
til mange spørsmål; hvor kommer plasten 
egentlig fra, hvor mye er på overflaten, 
hvilken innvirkning har den på miljøet og vårt 
land? Og ikke minst hvis vi plukker den opp, 
hvor skal vi gjøre av den? spør Ambrosa.  

DEPONI
Hun forteller at befolkningen på Bahamas 
naturlig nok står for mye av forurensingen 
selv, men også at 5 millioner turister årlig 
besøker øyene uten å ta med seg noe søppel 
tilbake når de drar. – Bahamas har ikke noe 
system for avfallshåndtering og alt havner 
på deponi, derfra blåser det blant annet av 
gårde til kysten. Et stort deponi på 250 daa 
ligger utenfor hovedstaden vår Freetown. 
Og her oppstår ikke sjelden ukontrollerte 
branner som også sprer giftig røyk og 
forårsaker helseskader, forteller hun. I tillegg 
er øygruppen i Karibien en opphopningssted 
for plast som kommer fra alle kanter med 
havstrømmer, også fra den andre siden av 
Atlanteren. 

Tre drivkrefter kan redde 
havet fra plast: Politiske 
vedtak, lønnsomme avfalls
løsninger for næringslivet 
og folkeengasjement, sa FNs 
klimadirektør Erik Solheim. 
Og Kristal Ambrosa viste 
hvordan folk gjør en forskjell 
på Bahamas.

Tekst og foto: Line Venn

Kristal Ambrosa leder Ba
hamas Plastic Movement 

og håper på sikt på å få 
øystaten plastfri. Hun har 

vært i Arendal i sommer 
og lært om norsk avfalls
håndtering, og holder her 
foredrag på Arendalsuka 

for full sal.  Arrangør
ene var Arendalsuka, 

GRIDArendal, Avfall Norge 
og Hold Norge rent.



– SKRU IGJEN KRANA
– Dette er utfordringer vi ikke er alene om, 
konstaterer Ambrosa. Løsningen etter 
hennes mening er å stanse strømmen med 
avfall. – Vi må skru igjen plastkrana. De 
landene og selskapene som produserer plast 
må stilles ansvarlig for hvor det havner. Og 
lokalt må avfallet håndteres, og systemer 
for dette må etableres. Det er et skikkelig 
avfallshåndteringssystem vi trenger på 
Bahamas, slik at avfallet blir en ressurs og får 
en verdi. Dette kan vi lære av Norge som er 
verdensledende på for eksempel gjenvinning, 
resirkulering og flaskeretur. Dere kan være et 
blueprint – et foregangsland. Derfor ønsker vi 
samtaler og veiledning. Samtidig er det viktig 
å være våken på å utvikle systemer som 
passer inn hos oss, ikke alt passer overalt, 
konstaterer Ambrosa. 

HVORDAN GJØR VI DET?
Dette poenget ble også understreket av 
innleder Lise Guldbrandsen, direktør i Hold 
Norge rent. Og Erik Solheim sa at mange land 
synes nettopp interessert i løsninger. – De 
færreste er interessert i penger til prosjekter, 
men rett og slett erfaringer med løsninger 
som virker, fortalte Solheim, som mener 
forurensing er jordas nye helseutfordring. 

– Nå har vi nedkjempet mange sykdommer 
på verdensbasis, blant annet med vaksine-
programmer. Men forurensing skaper nye 
helseskader og er vår nye helseutfordring, 
sa han.

FOND FOR AVFALLSSYSTEMER
Som tidligere omtalt har regjeringen sjøsatt 
et nytt utviklingsprogram rettet mot forsøp-
ling. Og bistandsminister Nicolay Astrup 
kom inn etter pause og fortalte om noen av 
regjeringens initiativer. Han kunne fortelle at 
det i år er bevilget 280 millioner kroner til et 
utviklingsprogram gjennom Verdensbanken, 
som skal bekjempe marin forsøpling og 
mikroplast. – Det er mange gode prosjekter, 
men det som mangler er en effektiv struktur 
for å finansiere løsninger, der statlig og privat 
sektor kan gå sammen. Avfallshåndteringen 
i utviklingsland er en av hovedutfordringene, 
og vi håper dette fondet kan være med å 
få fram lønnsomme løsninger som gjør det 
attraktivt å investere i avfallshåndtering 
basert på sirkulær økonomi , – Cash for trash, 
kaller vi det, sa han.

– Vi håper dette fondet kan være med å 
løse utfordringen, for hvis ikke kan vi holde 
på med strandryddedager inn i evigheten, la 
Astrup til.

« – Vi må skru igjen plastkrana. 
De landene og selskapene som 
produserer plast må stilles ansvar
lig for hvor det havner. »

Bistandsminister Nikolai Astrup fortalte at han nett
opp hadde fått oppleve betydningen av manglende 
avfallshåndteringssystem.  Da han ved hjelp av den 
norske ambassaden fikk organisert en strandrydde
aksjon under et besøk i Ghana, var det ingen steder 
å gjøre av det innsamlede avfallet.  Foto: Sturlason, 
Utenriksdepartementet.

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

Sandvik Spindelknuser QS331
- Med eller uten hengesikt
- Inntak inntil 360 mm
- Vekt fra 36 tonn

Sett av datoen 18. - 20. Okt
 - Da har vi Oktoberdager med  
    åpent hus og demokjøring
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I forbindelse med oppstarten ga 
Handelens Miljøfond 2,5 millioner 
til Hold Norge Rent, til utvikling 
og drift av Ryddeportalen, nett-
stedet som brukes av frivillige 

Plastposepenger til FN…
Handelens Miljøfond startet 
opp 15. august, fra da av skal 
butikkene betale inn 50 øre til 
fondet for hver bærepose som 
brukes. Og allerede samme dag 
ble det inngått en avtale med 
FNs miljøprogram som gjør det 
mulig å bruke midlene dette 
genererer utenfor Norge.

Avtalen ble inngått under 
 Arendals uka, der flere arrange-
menter fokuserte på marin 
forsøpling.  – Plastsøppel flytter 
seg med havet og kjenner ingen 
landegrenser. Derfor er det 
gledelig at Handelens Miljøfond 
også ønsker å jobbe interna-
sjonalt mot plastforsøpling, på 
steder hvor problemene er større 

enn i Norge, sa Erik Solheim, sjef 
for FNs miljøprogram.

– Plast er et miljøproblem, som 
handelen i Norge også har vært 
en del av. Nå ønsker handelen 
å rydde opp, både i Norge og 
internasjonalt. Samarbeids-
avtalen med FNs miljøprogram 
gjør Handelens Miljøfond i stand 
til å bruke pengene fra norske 

plastposer der behovene er store 
og hvor de kan gi god effekt, 
sier Eirik Oland, daglig leder i 
Handel ens Miljøfond.  

Han sier til Kretsløpet at 
avtalen ikke inneholder tilsagn 
om definerte beløp, men en 
intensjon om å komme opp med 
felles prosjekter. Først når slike 
foreligger vil det bli avgjort hvor 

Eirik Oland, daglig 
leder i Handelens 
Miljøfond, og Erik 
Solheim, sjef for 
FNs miljøprogram, 
undertegnet 
avtalen.

…og til Hold Norge Rent
Posene 
koster 
60 øre mer
Både Rema, COOP og 
Norgesgruppen økte prisen 
på bæreposer til 1,60 kr fra 
15.august. Årsaken er at det 
også legges moms på den 
frivillige avgiften. 

– Innkjøpsprisen på plast-
bæreposer blir altså 50 øre 
dyrere for medlemmene og 
ut til kunde blir det lagt på 
25 prosent merverdiavgift, 
som tilsvarer 12 øre. Derav 
prisen på 1,60, forteller 
Signe Bunkholt Sæter, 
kommunikasjonssjef for 
bærekraft i Norgesgruppen 
til Dagbladet. 

som deltar i ryddeaksjonene 
langs kysten.

– Dette er gode nyheter for 
alle frivillige som rydder langs 
kysten. Nå får vi muligheten til å 

Peter Sundt, styreleder i 
Handelens Miljøfond, ga 2,5 
millioner kroner til Hold Norge 
Rent samme dag som de be
gynte å komme inn.

store overføringer det kan bli 
snakk om. 

Samarbeidsavtalen er i form 
av et Memorandum of Under-
standing (MoU), hvor FNs miljø-
program og Handelens Miljøfond 
har en felles forståelse om å 
jobbe for å redusere plastfor-
søplingen i verden, heter det.

utvikle denne delen av virksom-
heten vår og koordinere arbeidet 
mer effektivt, sier Lise Keilty 
Gulbransen, daglig leder i Hold 
Norge Rent.

– De frivillige gjør en formi-
dabel innsats med å rydde kysten 
vår. Vi markerer oppstarten av 
Handelens Miljøfond gjennom 
denne gaven, og vi ser frem til å 
utlyse midler til andre gode miljø-
tiltak. De første utlysningene 
skjer i løpet av høsten sier Peter 
Sundt, styreleder i Handelens 
Miljøfond.



Når du kildesorterer emballasjen blir den gjenvunnet til nye produkter. Slik tar du 
miljøansvar og sørger for at bedriften din bryr seg. Finn den nærmeste avfallshåndterer 
på www.grøntpunkt.no og avtal et godt retursystem med din innsamler.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for at emballasjen blir samlet
inn og gjenvunnet. Gjennom Grønt Punkt Norge blir dette trygt ivaretatt.

SER DU BRUKT 
PLASTFOLIE?  
Vi ser nye plastrør.
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Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

 Targo 3000 saktegående avfallskvern 

 Drivstoffbesparende direkte drift 

 Markedets beste servicetilgang  

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse 

 Diesel eller elektrisk drift 

 Neuenhauser SuperScreener stjernesikt 

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

 Høy kapasitet og meget brukervennlig 

 Diesel, elektrisk eller hybrid drift 

 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  

Rundt 140 kommuner i 
midtNorge og på Østlandet har 
inngått et samarbeid, for å øke 
og samordne etterspørselen 
etter klimasmart avfallstran
sport. På leverandørseminaret 
som nylig ble avholdt ble det 
understreket at dette må dreie 
seg om mer enn å  få avsetning 
på biogass.              Av Johs. Bjørndal

Innovative anskaffelser er et såkalt Nasjo-
nalt program for leverandørutvikling, som 
NHO, KS og Difi samarbeider om. Alle er jo 
enige om at de rundt 500 milliardene som 
offentlig sektor kjøper varer og tjenester for 
årlig, bør brukes mer målbevisst, for å utvikle 
innovative og ikke minst mer miljøvennlige 
løsninger. Prosjektet skal legge til rette for at 
det faktisk skjer, noe som krever samarbeid 
mellom offentlige aktører. 

TO GRUPPERINGER
Og på avfallstransport er det to grupperinger 
som har gått inn i dette. Det er SeSammen, 
der avfallsselskaper som omfatter hele 94 
kommuner i fire fylker i midt-Norge samar-
beider. Det begynte med samarbeid om 
etablering av sentralsorteringsanlegg, men 
nå ser man altså flere oppgaver det kan være 
smart å løse i fellesskap. Og transportbe-
hovet er stort, til sammen har selskapene 
182 renovasjonsbiler som årlig bruker rundt 
2,3 millioner liter diesel.

En lignende størrelse har den andre 

Samarbeid om klimasmart avfallstransport 
grupperingen rundt Oslofjorden, bestå-
ende av blant andre Vesar, Renovasjonen 
i Grenland, RfD, ROAF, Asker og Sarpsborg. 
Her genererer rundt en million innbyggere 
opp mot 500 000 tonn husholdningsavfall 
årlig, som skal samles inn og ofte også 
videretransporteres til behandling. Og selv 
om det brukes gassdrevne biler på en mye av 
innsamlingen er det fortsatt et stykke igjen 
før avfallstransporten som sådan fortjener 
betegnelsen klimasmart.

– LENGRE KONTRAKTER
Ingen var uenige i at det blir samarbeidet, 
slik at anbudene får volum nok til at 
leverandør ene tør satse. Men det ble også 
identifisert andre flaskehalser som hindrer 
den utviklingen alle ønsker. Bjørn Kopstad, 
tidligere leder for renovasjonsvirksomheten i 
Norsk Gjenvinning, pekte på noen: 
– Kontraktsperiodene må være såpass 
lange at de nærmer seg avskrivningstiden 
på bilene. Dette er til dels gjennomført på 
innsamling, men på den mellomlange trans-
porten mellom anlegg opereres det gjerne 
med 2-3 år. Dette dreier seg om et ganske 
stort transportvolum der det hittil er stilt 
få miljøkrav, sa han. Kopstad mente også at 
en god begynnelse ville være å kreve at all 
transport skal foregå med biler som holder 
Euro VI utslippskravene. 

Andre var inne på at bedre tid mellom 
kontraktsinngåelse og oppdragets oppstart 
ville gjøre det enklere å få tak i ønsket utstyr, 
det er ofte lange bestillingstider. Eksem-
pelvis var de to elektriske innsamlingsbilene 
som ble satt i drift i Sarpsborg mange 
måneder forsinket, enda kontrakten ble 
inngått ti måneder før oppstart. 

INNOVASJON?
Flere tok opp på at det ikke er særlig innova-
tivt å stille absolutte krav om for eksempel 
biogassdrift i anbudet. – Det riktige må være 
å definere oppgaven og miljøkravene – og så 
la leverandørene komme opp med løsninger, 
sa Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for avfall og 
gjenvinning hos MEF. 

Men leverandørene, som var ganske 
tallrikt tilstede, lot seg ikke lokke til bastante 
ytringer i plenum. – Bilene finnes, det er 
fyllestasjoner som mangler, sa represen-
tanten fra Volvo, da var det langtransport 
med biogass som ble diskutert. 

Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, var en 
av initiativtakerne til seminaret. Han synes 
det blir litt strengt å definere innovasjon 
til bare helt nye løsninger ingen har tenkt 
på før. – Det må da være innovativt å få en 
bedre utnyttelse av ressurser som allerede 
finnes. Det er faktisk innovasjon å se på 
måten vi organiserer logistikk og anbud på, 
sier han til Kretsløpet. 

STØTTE Å FÅ
Foreløpig går det ikke an å benekte at de 
klimasmarte transportløsningene er dyrere 
enn de tradisjonelle. Men av Enovas innlegg 
på seminaret framgikk at mulighetene til å 
få dekket inntil halvparten av merkostna-
dene ved å ta i bruk «innovativ energi- og 
klimateknologi» er gode.  Og kommuner eller 
fylkeskommuner som vil etablere fylle- eller 
ladestasjoner kan regne med tilskudd på 40 
prosent av kostnadene. På lista over virk-
somheter som har mottatt tilskudd finner 
vi både BiR Transport, Ragn-Sells og Stena 
Recycling. 
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TERMINATOR knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, allsidighet, kapasitet, god 
driftsøkonomi, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet er noen av de mange 
kjennetegnene til Terminator serien fra 
Komptech.  
 
Vi tilbyr et bredt modellutvalg av mobile- 
og stasjonære maskinløsninger!   

 

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

Terminator knuser det mest krevende 
avfallet med rå og brutal kraft!   
Høy kvalitet, allsidighet, kapasitet, 
økonomi, driftsstabilitet og 
operatørvennlighet er noen av 
kjennetegnene til Terminator serien fra 
Komptech.  
 
Vi tilbyr et bredt modellutvalg av mobile- 
og stasjonære maskiner!   

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

Vi Gratulerer ØSTBØ AS med deres 
tredje KOMPTECH TERMINATOR 
Avfallskvern!  
   

TERMINATOR AVFALLSKVERNER 

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

svelvikmaskin.no

NYHET
Mobil Eddy Current fra Steinert
Beregnet for flis og avfall

Svelvik1-2annjule_4_18.indd   1 30.08.2018   10.46
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Gjelder alle miljøstasjoner. 
Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ta kontakt.

VSP Miljø er en betalingsløsning  
spesielt utviklet for avfallsbransjen. 

NB! Ny kassalov 01.01.2019

HARDANGER   BERGEN   HAUGESUND   ÅLESUND vsp.no

Kontakt oss: 4747 2727 salg@vsp.no

UTSTILLERLISTEINNSAMLING

Sensorbasert kjøring gir gode 
resultater

1 Nivå prosent ved tømminger for perioden 1.jan  31.juli 2018, Halden kommune.

I august var 38 deltakere samlet 
i Halden, for å delta på seminaret 
Med fokus på sensorbasert 
kjøring. Det ble arrangert av 
Halden kommune i samarbeid med 
Miljø og Sikkerhet og ENEVO. 

Bakgrunnen for seminaret 
var å dele erfaringer ved bruk av 
sensorer i forskjellige avfallsløs-
ninger. Selv om nivåmåling har 
vært brukt lenge i Norge, har det 
vært med varierende resultater. 
Og brukerne har vært skeptiske 
til kvalitet og holdbarhet i Norsk 
klima. 

ENEVO, leverandøren av 
sensorer, la frem sine planer for 
videre utvikling, samt erfaringer 

fra Rotterdam, Antwerpen og 
New York, hvor store bespar-
elser ble gjort ved å bruke 
sensorer. 

Dagens ENEVO sensorer 
utnytter ultralyd til å foreta 
nøyaktige målinger, sensorene 
måler også temperaturer og 
bevegelse, i tillegg til å ha loka-
sjons-sporing.  Ved normal bruk 
har sensorene en levetid på 
opptil 10 år, og er vann og støv-
tette, tåler støt og vibrasjoner, 
og virker i ekstremt klima fra     
40 minus til 85 pluss. 

Halden Kommune avsluttet 
første dag ved å dele sine 
erfaringer. Bruken av sensorer 
startet som et dokumentasjons-
behov, der målene var å få god 
kontroll på antall tømminger og 
redusere dette. Fire år senere, 
har Halden kommune oppnådd 
dette behovet samt brukt 
sensordata til å utvikle flere 

applikasjoner i samarbeid med 
Høgskolen i Østfold. 

Halden kommune skiller seg fra 
andre som bruker sensorer ved at 
de fra 1.april i år begynte å hente 
kontainere basert på et kjøreplan-
system utviklet av ENEVO. Dette 
systemet bruker målinger fra 
de 30 siste dager til å estimere 
hvor fort en kontainer blir full, og 
basert på disse tallene foreslår 
systemet hvilke som må hentes 
hver dag. 

Innsamlingen basert på ENEVO 
sine kjøreplaner har kun vart 
i noen få måneder, men man 
kan allerede nå se effekt, det 
gjennomsnittlige fyllenivået 
til kontainere ved henting har 
økt på flere fraksjoner.  I tillegg 
har kommunen observert at 
fulle kontainere som før ble 
«glemt», blir hentet tidligere, 
og overfylte kontainere har blitt 
et mindre problem. Og Halden 

kommune mener at de skal kunne 
oppnå enda høyere fyllenivå 
i kontain ere, ved å bruke de 
erfaringene og dataene som er 
opparbeidet. 

Siste foredrag ble holdt 
av Bintel som presenterte et 
prosjekt som gjennomføres i 
Helsingborg, der 500 husstander 
har fått montert brytere på sine 
avfallsbeholdere hjemme som 
kommuniserer via LoRaWAn, slik 
at de selv kan bestemme når 
beholderen skal tømmes. Målet 
er å redusere kostnader, redusere 
miljøavtrykk og tilby en bedre 
kundeopplevelse. 

Den nye teknologiske hver-
dagen kommer også til å påvirke 
avfallsbransjen. Utviklingen 
kommer til å gå fort.  Spørsmålet 
er hvordan denne kan møte 
utford ringene som avfallsreduk-
sjon, sirkulærøkonomi og som 
alltid – redusere kostnader. 

Det gjennomsnittlige 
fyllenivået til kontainere 
ved henting har økt på 
flere fraksjoner, fulle 
kontainere som før ble 
«glemt», blir hentet 
tidligere, og overfylte 
kontainere har blitt et 
mindre problem. Det er 
erfaringene i Halden 
etter noen måneder 
med såkalt sensor       
basert innsamling.

Av Kåre Edvardsen,         
Halden kommune



Tar vare
på miljø og  
ressurser for 
generasjoner

Ekte fagfolk får det som er 
komplisert til å virke enkelt.
Akkurat som det er enkelt og 
trygt å være medlem av RENAS, 
og vite at bedriften oppfyller 
de strengeste miljøkrav til 
behandling og gjenvinning av 
EE-avfall gjennom oss.

Ta kontakt med oss på 

renas.no

RENAS er en del av Returfellesskapet i partnerskap med Grønt Punkt Norge og Batteriretur. 
Sammen er vi et ledende kompetansemiljø innen gjenvinning av EE, batterier og emballasje 
og tilbyr helhetlige løsninger for store og små bedrifter med produsentansvar. 
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Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima 
og miljødepartementet om at planene om et 
mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i 
Brevik, i regi av Norsk avfallshåndtering, skal 
konsekvensutredes. Og planen var at denne 
utredningen skulle være ferdig allerede innen 
utgangen av august.

Av Astri Kløvstad

Norcem eier kalksteinsgruvene under Brevik, og inngikk for noen år siden en 
samarbeidsavtale med NOAH om etterbruk av gruvene. Nå er imidlertid etterbruken 
skjøvet utover i tid, siden Norcems ledelse har bestemt seg for å bruke gruvene i 
1020 år til.  

FARLIG AVFALL

Det var NOAH selv som i sitt 
planprogram skisserte fram-
driftsplanen, og den innebar 
altså bare halvannen måned til 
arbeidet med konsekvensutred-
ningen. Det kan neppe bety noe 
annet enn at de fleste konse-
kvensene allerede var kartlagt 
da det ferdige planprogrammet 
forelå. 

Noen dager inn i september 
får Kretsløpet vite fra statssek-
retær Atle Hamar i Klima- og 
miljødepartementet at NOAH har 
varslet om mindre forsinkelser i 
arbeidet. Men etter det Krets-
løpet kjenner til, skal utredningen 
være rett rundt hjørnet. Hva 
som vil skje når den foreligger, er 
imidlertid høyst uklart. – Det er 
ikke tatt stilling til videre statlig 
involvering, skriver Hamar i en 
svært kort e-post til Kretsløpet.

MER UTREDNING ETTER 
HØRINGEN
Forslaget til planprogram var 

Tåkelagt prosess og uklar videre behandling, 
men snart foreligger konsekvensutredningen 

ute på høring fra 13. desember 
2017 til 31. januar 2018. Etter 
gjennomgang av de over 200 
høringsinnspillene som kom inn, 
er planprogrammet blitt bear-
beidet og oppdatert av forslags-
stiller NOAH. 13. juni var det 
reviderte planprogrammet klart, 
og nøyaktig en måned senere ble 
det fastsatt av Klima- og miljø-
departementet. Dermed var det 
klart for konsekvensutredning.

Denne skal klarlegge om Dalen 
gruve er egnet til deponi for 
behandlet uorganisk farlig avfall, 
hvilke konsekvenser tiltaket vil 
kunne få for miljø og samfunn og 
hvilke avbøtende tiltak som kan 
gjøres for å begrense eventu-
elle negative virkninger for 
omgivelsene. Planprogrammet 
redegjør for hvilke utredninger 
som skal gjennomføres som del 
av konsekvensutredningen, og i 
den reviderte versjonen av plan-
programmet er det som følge 
av høringsuttalelsene tatt inn 
flere nye utredningstemaer. Det 
gjelder barn og unges oppvekst-
vilkår og interesser på land, 
friluftsliv og rekreasjon på land, 
og kulturminner i sjø. 

Og nå ser det altså ut til at 
NOAH begynner å få klart for 
seg hva konsekvensene av et 
slikt deponi vil være. Hva konklu-
sjonene deres vil være, gjenstår 
å se (kanskje de allerede er 
presentert når herværende blad 
er ankommet leserne), men det 
overrasker neppe noen om NOAH 
konkluderer med at gruvene 
egner seg til NOAHs deponi. 

FORTSATT GRUVEDRIFT  

I REGI AV NORCEM
Beregningene tilsier at NOAHs 
nåværende deponi på Langøya 
vil være fullt i 2022. Innen da 
må det være funnet en annen 
løsning for deponering av det 
farlige avfallet, som i hovedsak 
vil bestå av gipskaker som 
dannes når flyveaske reagerer 
med syrer. Behandlingen av 
asken og syrene er tenkt fortsatt 
å foregå på Langøya.

Men i følge avisa Varden vil 
ikke gruvene i Brevik være klare 
til bruk i 2022. Det er Norcem 
som eier gruvegangene under 
byen og Staten som eier gruve-
gangene under fjorden, og i følge 
Varden har Norcem bestemt seg 
for å bruke sin del av gruvene i 
10-20 år til. Norcems direktør 
Per Brevik sier til Varden at det 
vil være vanskelig å kombinere 
gruvedrift og deponidrift i det 
samme gruvesystemet. Avisa 
Varden har også spurt Klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen om 
han som statsråd vil ekspropriere 
grunnen for så å selge den til 
NOAH. Til det svarte Elvestuen: 
– Nå gjennomføres det en konse-
kvensutredning. Det er ikke tatt 
noen beslutninger utover det.

FÅMÆLTE MYNDIGHETER
Mangel på åpenhet og på klare, 
konkrete svar fra myndighetene 
er noe av det som har frus-

trert innbyggerne i det berørte 
området. Ordfører i Porsgrunn, 
Robin Kåss, har gang på gang 
vært ute i media og fortalt 
om manglende innsyn i doku-
menter og manglende svar på 
henvendelser. Han blir støttet 
av Sivilombudsmannen i at 
praksisen i enkelte tilfeller har 
vært kritikkverdig. Blant annet 
har Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet brukt 
åtte måneder på et innsynskrav 
i deponidokumenter. I følge 
avisa Varden skriver kontorsjef 
Annette Dahl ved Sivilombuds-
mannens kontor følgende i et 
brev til departementet:  ... en 
saksbehandlingstid som over-
stiger åtte virkedager – vil måtte 
regnes som uakseptabel lang.

Også da planprogrammet 
var ferdigstilt etter høringen i 
sommer var tilgangen på fort-
løpende oppdatering fravæ-
rende. Porsgrunns Dagblad 
ønsket innsyn i den reviderte 
planen kort tid etter at  NOAH 
hadde sendt den inn til Klima- og 
miljødeparte mentet, men ble 
da nektet innsyn. Først etter at 
planprogrammet ble fastsatt den 
13. juli, ble det offentliggjort. 

– At departementet velger å 
komme med dette på fredag den 
13. midt i juli, tyder på at de ikke 
ønsker en konstruktiv debatt. 
Det de ønsker er å legge lokk på 

Klima og miljøminister Ola Elvestuen 
får snart konsekvensutredningen av et 
deponi for farlig avfall i Dalen gruver i 
Brevik på sitt bord. Hva han skal gjøre 
med den er ikke bestemt ennå. 
Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima og miljø
departementet
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Fra ditt avfall til vår energi

Møt oss for en prat om 
håndtering av farlig avfall på
Farlig avfallskonferansen 

19.-20. september!

www.sae.green
Sarpsborg Avfallsenergi AS

saken gjennom hemmelighold og 
ulike taktiske krumspring, sa Kåss 
til NRK da. Og Svein Tore Uldal 
i aksjonsgruppa ”Naboer mot 
deponi” mente i følge Porsgrunns 
Dagblad at det var helt bevisst 
av Klima- og miljødepartementet 
å overrumple lokalbefolkningen 
i Brevik og Grenland på en slik 
måte, midt på sommeren. 

«HEMMELIGE» MØTER
Kåss har brukt muligheten som 
offentlighetsloven gir til å kreve 
innsyn i offentlig ansettes 
kalender. Han ba om å få se 
hvilke møter politisk ledelse har 
hatt med Bjørn Rune Gjelsten, 
som eier NOAH, og hans selskap. 
Da ble det avdekket at ingen av 
møtene Ola Elvestuen har hatt 
med NOAH vedrørende forslaget 
om statlig deponi i Brevik sto 
oppført i Venstre-statsrådens 
offisielle kalender, skriver 
Dagbladet.

Fordi departementet ikke har 
vurdert møtene som «interes-
sante» nok for journalister og 
andre, har ingen av møtene blitt 
publisert i statsrådens offisielle 
kalender.

I følge Dagbladet krever 
Senterpartiet nå at stats-
råden svarer Stortinget for sin 
 håndter ing av saken.

Fra før er det kjent at  Regje r     ingen 
Solberg har sendt et forslag på 
høring om å endre offentlig-
hetsloven. Dersom forslaget går 
gjennom, vil ikke lenger ordførere 
og andre ha rett til å få innsyn i 
elektroniske kalendere.

SKRIFTLIG SPØRSMÅL  
OM ÅPENHET
Misnøyen med myndighetens 
manglende åpenhet i denne 
saken fikk Arbeiderpartiets 
stortingsrepresentant Terje Lien 
Aasland fra Telemark til å stille 
følgende skriftlige spørsmål til 
Klima- og miljøministeren: Vil 
statsråden bidra til mer åpenhet 
og bedre offentlig innsyn i 
vesentlige spørsmål omkring 
etableringen av fremtidig deponi 
for farlig organisk avfall og 
vil da i så fall det være mulig 
å få opplyst om hvilke norske 
og utenlandske bedrifter som 
benytter deponiet i dag, hvor 
stor andel av deponikapasiteten 
på Langøya disse benytter og 
om det finnes alternativer til 
deponi for disse bedriftene?

Til det svarte Elvestuen: 
Innsynsspørsmål i dokumenter 
knyttet til saken om etablering 
av ny behandlingskapasitet 
for farlig avfall håndteres på 
vanlig måte i departementet og 
vurderes i henhold til offentleg-
lova og miljøinformasjonsloven. 

Han henviste til NOAH når 
det gjaldt spørsmål om hvilke 
bedrifter som benytter deponiet, 
og opplyste at: Miljødirektoratet 
har tidligere anslått at det vil 
være behov for en årlig deponi-
kapasitet på ca. 150 000 tonn 
for innenlandsk uorganisk farlig 
avfall. I tillegg til dette kommer 
ca 200 000 – 290 000 tonn 
ufortynnet syre fra Kronos 
Titan. I 2017 ble det importert 
ca 216 000 tonn flyveaske til 
NOAH Langøya. Det finnes i dag 
ikke alternativ deponikapasitet 
for norsk farlig avfall.

TILLITSTRØBBEL  
FOR VENSTRE
Før valget i 2017 var planene 
om deponi i Brevik en av sakene 
Venstre gikk til valg på. Venstre 
setter folk først og vil ikke 
overkjøre lokaldemokratiet i 
deponisaken i Brevik, het det da 
på en valgkampannonse som var 
undertegnet av Ola Elvestuen og 
Eli Taugbøl. Så var det likevel Ola 
Elvestuen som fastsatte plan-
programmet og ga grønt lys for 
konsekvensutredning. Dette har 
naturlig nok ført til stor frustra-
sjon blant lokale venstrevelgere. 
Fylkesleder i Telemark Venstre, 

Torgeir Fossli, forklarte 
annonsen med at den ikke var 
helt fullstendig. Den manglet 
en setning. – Det vi mener, er 
at vi ikke ser noen grunn til 
å overkjøre lokaldemokratiet, 
dersom man har andre alterna-
tiver, sa han til Dagbladet.

Men fortsatt er det et 
alternativ til Brevik. I Nesset 
kommune i Møre og Romsdal er 

administrasjonen i gang med å 
gå igjennom hørings uttalelsene 
til reguleringsplanen for 
Bergmesteren Raudsand. Avisa 
Driva skriver at kommune styrets 
behandling der trolig vil ha stor 
betydning for om Raudsand 
blir lokaliseringssted for det 
planlagte nasjonale  deponiet og 
behandlings anlegget for farlig 
avfall.

Våren 2015 sa bystyret i Porsgrunn 
nei til konsekvensutredning av deponi 
i Dalen gruver. Dermed tok Staten over. 
Ordfører Robin Kåss har jobbet iherdig 
for å få innsyn i prosessen rundt plan
program og konsekvensutredning, men 
har i mange tilfeller møtt stengte dører.
Foto Bjørn Stuedal

Før stortingsvalget i 2017 sto Venstre i fare for å havne under sperregrensen, og 
trengte alle stemmene de kunne få. I dag føler mange av Venstres velgere i Tele
mark seg ført bak lyset.
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FARLIG AVFALLSKONFERANSEN

ONSDAG 19. SEPTEMBER 

09:00 - 10:00
Registrering / Kaffe / Utstillingsvandring
Møt kjente og nye kollegaer i bransjen.

10:00 - 10:20
Åpning!
Person du ikke var forberedt på vil sette stemningen for dagen.

10:20 - 10:30
Ord for dagen
Hva årets konferanse skal gjøre med deg. Generalsekretær Roar Hansen, NFFA.

10:30 - 11:10
Siste nytt fra direktoratene
Her får du oppdateringer rett fra kilden, og anledning til å følge opp med spørsmål.

11:10 - 11:30
Bransjens værmelding. Langtidsvarsel 2020 
Hvordan ser framtiden ut for oss? Utfordringer, omstillingsbehov, kompetansekrav, konkurransesituasjonen, omdømme, rekruttering...... 
Hva bør vi forberede oss på? Adm.dir. Max Trandem, Stena Recycling AS.

11:30 - 11:45
Fritt ord med forsøk på avklaringer
Spørsmål og kommentarer fra salen også via SMS.

11:45 - 13:15
Lunsj og utstillingsvandring

Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!

13:15 - 13:35
Tilsynsaksjoner sett med bransjens briller

Refleksjoner rundt både hvordan myndighetstilsyn blir gjennomført, avvikssystemet som sådan samt kanskje noen synspunkter du ikke 
vil like å høre. Ann Christin Skjelvand, kvalitetssjef i ROAF.

13:35 - 13:55
Har farlig avfallsaktørene i Norge like rammebetingelser og konkurransevilkår?NFFA har gjort en gjennomgang av utvalgte tillatelser på 
landsbasis. Enkelte av funnene vil kanskje overraske noen og enhver. Jurist i NFFA, Einar Bratteng.

13:55 - 14:15
Farlig avfallsbransjens bidrag til en renere verden – Det er vi som er samfunnets strandryddere!Strandryddeaksjoner og plastproblema-
tikk har fått enormt mediefokus, mens avfallsdiskusjoner i det offentlige rom har brakt allmenhetens forståelse til et høyere nivå av 
forvirring. Hvor ble det av oss som mottar det som kastes, ryddes og som ingen vil ha? Leder i NFFA, Roar Hansen.

14:15 - 14:35
Hva skjer (må skje) innen farlig avfallsområdet for å underbygge utviklingen mot økt materialgjenvinning?Konferansier Tone Bekkestad 
intervjuer mennesker med meningers mot og som har idèer om hvordan farlig avfall kan omskapes til positiv faktor i det sirkulære sam-
funnet. Intervjuobjekter: Oktay Dordipur (Renas) og Olaf Brastad (Bellona). 

14:35 - 14:50 Fritt ord med forsøk på avklaringerSpørsmål og kommentarer fra salen via SMS eller for åpen mikrofon.

14:50 - 15:30 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandringTreff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!

15:30 - 16:30
Annerledesforedraget 2018 Vil årets foredragsholder overgå Kåre Willoch, Ingvard Wilhelmsen, Herodes Falsk, kronprinsesse Mette-Mar-
it eller andre spesielt inviterte notabiliteter gjennom årene? Årets innlegg er ved Henrik Thodesen, skuespiller, programleder og komiker.

16:30 - 17:00
Mingling, relasjonsbygging og kåring av Årets utstiller!Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av 
utstillerne!

19:00 - Middag og sosialt samvær!

FARLIG AVFALLSKONFERANSEN



25|                            | nr 4 | 2018 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Font : Baskerville 
C: 99, 21 
M: 0 
Y:  78, 43 
K:  27, 05 

Mer info:
www.farligavfallskonferansen.no

Thon Hotel Oslo Airport                                   Arrangører:
19. – 20. september 2018         

TORSDAG 20. SEPTEMBER 

09:00 - 09:30
Ute av øye - ute av sinn. Avfallshistorien på 30 minutter. Vi trekker de lange linjene: Fra «nattmannen» til vår tids fagfolk med 
ansvar for en renere verden, for at miljøgifter tas ut av kretsløpet, for at økonomien blir sirkulær og avfall minimeres. Det er mye å 
lære av å se tilbake på avfallsfagets utvikling! Inge Torstenson, tidligere Akershus fylkesmuseum.

09:30 - 10:00
Det farlige avfallets psykologi - Hvorfor blir alt så farlig når det kommer innenfor «avfallsporten»? Folk omgås farlig avfall hele 
døgnet. Vi maler husene våre med det og smører det i armhulene om morgenen. Krisepsykiater Lars Weisæth forklarer hvorfor farlig 
avfall oppfattes som livsfarlig farlig avfall når vi som profesjonelle skal håndtere det.  

10:00 - 10:20
Fremtidens avfall! Nye farlige stoffer - hva er det neste vi skal sortere ut? EUs liste over farlige stoffer øker år for år. Mange av dem 
vet vi lite om, også når de kommer inn i farlig avfallskjeden og skal håndteres av mottaks- og behandlingsanlegg. Kan vi i det hele 
tatt forberede oss? Siv.ing. Ida Nilsson og siv.ing. Steinar Amlo, Norconsult.

10:20 - 10:40
Risikovurderingen av problemfraksjoner og problemområder! Risiko er et moment vi aldri kommer unna i arbeidshverdagen vår, og 
noen avfallsfraksjoner gir oss større utfordringer enn andre. Hvordan minimaliserer vi risikoelementet, og skaper en tryggest mulig 
arbeidssituasjon? Maj-Lis Larsen Espeland, XPRO AS.

10:40 - 11:10 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandring Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!

11:10 - 11:40
Ukjent farlig avfall - hvordan håndterer vi dette?
Klassisk eksempel er Cola-flaske med innhold som i alle fall ikke er mineralvann. Eller blikkboks med polsk etikett og usynlig innhold. 
Hva må gjøres? Tre erfarne fagfolk i bransjen blir intervjuet på scenen og diskuterer problemstillingen.  

11:40 - 12:00
De fluorholdige gassene i det farlige avfallet. En fersk utredning 2017/2018 viser nye interessante funn og konstaterer store lek-
kasjer. Hvilke tiltak kan gjøres? Stig Rath, fagdirektør Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

12:00 - 12:20

Not in my backyard 
Velger kommunene bort avfallsanlegg i sine kommuneplaner – mens de løper «mann av huse» for å drive strandrydding av avfall 
som ikke er håndtert rett? Vi lar kommunene selv gi svaret. Administrerende direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik (med lang erfaring 
også fra avfallsbransjen).

12:20 - 12:30 TAKK FOR I ÅR! Velkommen til FA-2019! Hvor skal vi møtes om 12 måneder?

Hovedsponsor:



NOAH TAR ANSVAR

Vi utvikler fremtidens behandlings løsninger for farlig avfall. Vårt mål er å 
 resirkulere 25 % av alt avfallet vi mottar. Derfor forsker vi blant annet på å 
 utvinne salt fra aske for å bruke det som en  ressurs. Vår kjemikompetanse, 
våre  behandlingsmetoder og evne til innova sjon har gitt oss en lederrolle 
 innen feltet. Les mer om NOAHs forsknings- og  miljøarbeid på: noah.no

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

Stein Lier Hansen, adm. dir. Norsk Industri

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

noah.no
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Odor and H2S 
Solutions

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

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

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

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

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

Yara Odor and 
H2S Solutions

Odor and H2S 
Solutions

FARLIG AVFALL

NOAH, NFFA og Avfall Norge 
inviterte nylig til et såkalt 
teknologiseminar om flyve-
aske, der disse rapportene ble 
presentert. Det ble sagt litt 
for mange ganger at dette 
ikke handlet om  hvorvidt det 
er nødvendig med et nytt 
deponi, men bare skulle være 
ren folkeopplysning. Som kjent 
utgjør flyveasken, som faktisk 
er avfall fra avfallsforbrenning, 
en stor og viktig del av det 
uorganiske, farlige avfallet 
som sammen med tynnsyre er 
i ferd med å fylle opp Langøya. 
Til sammen mottar NOAH 
300 000 tonn flyveaske årlig, 
en stor del av denne kommer 
fra forbrenningsanlegg i 
Danmark og Sverige.

MANGSLUNGENT 
 MATERIALE
Motstandere av det nye 
deponiet – og dem finnes det 
mange av – framholder gjerne 

Langt fram til 
 materialgjenvinning 
av flyveaske
NOAH har bedt Sintef og Norsk Energi om å 
vurdere de ulike metodene for materialgjen
vinning av flyveaske, fra de som allerede 
praktiseres i full skala til forsøkene  som fore
går i ymse laboratorier. Men det er ingenting i 
de to rapportene som tilsier at et nytt deponi 
for uorganisk farlig avfall er unødvendig.

Av Johs. Bjørndal

at deponering er gammel-
dags, og at man heller må 
bruke ressurser på å få en 
gjenvinningsløsning for dette 
avfallet. Flyveasken – eller 
røykgassrenseresten – som 
fagfolkene gjerne omtaler 
denne fraksjonen – inneholder 
litt av hvert. Og den er heller 
ikke noe ensartet materiale, 
men varierer mye etter hva 
det enkelte forbrenningsan-
legg putter inn i ovnen og 
hva slags renseteknolog det 
er utrustet med. Av stoffer 
med positiv verdi nevnes 
gjerne sink, men for å få fram 
et råstoff smelteverk ene 
er interessert i kreves en 
forutgående prosess som 
oppkonsentrerer forekomsten. 

LOVPÅLAGT GJEN
VINNING I SVEITS
Morten Soma – en skikkelig 
forbrenningsveteran som 
blant annet arbeidet med 

Skjematisk oversikt over den såkalte FLUVA/FLURECprosessen som brukes til 
gjenvinning av flyveaske i Sveits. Om ikke annet virker det forståelig at denne 
prosessen ikke er billig. Illustrasjon hentet fra Norsk Energis rapport.
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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.

One of Norways leading packaging suppliers

( (N)+47 69 81 55 10
(S)+46 765 051 929

* ordre.tgf@tommen.no

8 tommen.no

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

landbruksstrekkfilmprodusenter.

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

(alternativer finnes)

utviklingen av Jøtuls rentbren-
nende vedovner – presenterte 
rapporten fra Norsk Energi. 
Her framgikk det at det bare 
er en teknologi med slik såkalt 
produktekstraksjon som er 
kommet i kommersiell drift. 
Det er den såkalte FLUWA/
FLUREC-prosessen som er reali-
sert i Sveits, fordi dette landet 
har lovpålagt en slik behandling 
av flyveasken. Prosessen er 
energikrevende, rundt 350 kWh 
pr tonn oppgis det, og behand-
lingskostnaden høy, i rapporten 
oppgis den til minst 3000 kr pr 
tonn avfall inn. Rundt 80 prosent 
av flyveasken vil fortsatt være 
avfall, men da med et innhold 
som gjør det mulig å deponere 
den sammen med ordinært avfall. 
Soma gjennomgikk og sammen-
lignet flere gjenvinningstek-
nologier under utprøving, 
men konkluderte med at det i 

overskuelig framtid ikke vil være 
noe alternativ til deponering

Rapporten fra SINTEF ble 
presentert av Michaël Becidan. 
Han vektla at deponibehovet 
ikke elimineres om man får ut 
noen prosent metaller eller klarer 
å gjenvinne en noe større andel 
i form av salt. Om restproduktet 
etter en slik prosess er stabilt 
nok til å kunne legges på et 
ordinært deponi må avgjøres 
etter utlekningstester, og det 
som hittil foreligger av slike 
viser svært sprikende resultater. 
Resten kan også inneholde 
organiske miljøgifter, noe som 
gjør høytemperatur behandling 
nødvendig og vil øke kostnadene 
ytterligere, sa han. 

Begge foredragsholderne – 
som altså ikke skulle mene noe 
om behovet for nytt deponi – 
konkluderte dermed med at en 
materialgjenvinningsløsning som 

gjør deponering overflødig ligger 
langt fram. Men det foregår 
stor FoU-aktivitet på området i 
mange land, så ingen ville si noe 
sikkert om hva fremtiden ville 
bringe. Og så er det jo ikke bare 
ingeniørene som avgjør denne 
saken, for å si det forsiktig.

– MARKEDET FIKSER 
DET IKKE
Seansen ble avsluttet med en 
debatt mellom ulike aktører, blant 
dem NOAH. Her deltok Johnny 

Stuen, teknisk direktør i Energi-
gjenvinningsetaten, en produsent 
av flyveaske har et solid trykk fra 
eieren om økt gjenvinning.  – Vi 
ser det som vår rolle å bringe 
ulike aktører sammen for å få 
til framskritt på dette området. 
Men dette avfallet inneholder 
ikke verdier som sørger for at 
markedet vil løse problemet, det 
må lovgivning til for å få til gjen-
vinningsløsninger. Vi får til det vi 
vil, spørsmålet er hvem som skal 
ta regninga, sa Stuen. 

Michaël Becidan (t.v.) og Morten Soma presenterte hver sin rapport om teknologier 
for materialgjenvinning av flyveaske. Konklusjonen fra begge var at en industriell 
løsning ligger godt fram i tid. 
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PCB fra vinduer 
kan skade arvestoffet 
hos dyr

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

Isolerglassvinduer fra perioden 

1965-75 kan inneholde miljøgiften 

PCB og skal behandles som farlig 

avfall når de kasseres. 

Se ruteretur.no
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Tilsynsaksjonen 2018

Avvik hos nesten alle, 
likevel bedring
Tilsynsaksjonen 2018 omfattet 135 virk
somheter som tar imot og lagrer farlig avfall. 
Fylkesmannens representanter avdekket 
avvik hos hele 116 av dem (86 %) Men det 
som karakteriseres som «alvorlige avvik» er 
heldigvis litt sjeldnere, det ble funnet hos 15 
anlegg (11 %).  

Av Johs. Bjørndal

Den landsdekkende aksjonen 
hos virksomheter som tar 
imot og lagrer farlig avfall 
ble omtalt i forrige utgave 
av Kretsløpet. Siden da har 
Miljødirektoratet publisert sin 
rapport, med en oppsummering 
av resultatene fra alle fylker. 
Her framgår det at det er flest 
avvik innen temaene håndtering 
og lagring, internkontroll og 
mottakskontroll.  

Det er utbredt at journalføring 
mangler ved mottaksanleggene 
og Miljødirektoratet konstaterer 
i sin oppsummering at mange 
virksomheter har «manglende 
forståelse for sin plikt til og 
viktigheten av journalføring». 
Det samme gjelder 
deklareringen, som nå altså er 
digitalisert. Her heter det at 
«en del virksomheter mangler 
systematikk for å unngå mottak 
av farlig avfall som ikke er 
deklarert». Det understrekes 
også at det ikke er tillatt å 
deklarere på vegne av andre, 
altså at mottakene fører opp 
seg selv som avfallsprodusent 
i de tilfellene der det tas imot 
avfall som ikke er deklarert. 

Det Miljødirektoratet 
karakteri serer som alvorlige 
brudd på regelverket er 

i hovedsak knyttet til 
to forhold. Det første 
er gjentatte brudd 
på regelverket, det 
forekommer innenfor 
ulike temaer, men særlig 
innenfor mottakskontroll 
og internkontroll. Dette er 
avvik som ikke har store 
konsekvenser for miljøet, 
men som likevel vurderes som 
alvorlige når de gjentar seg 
hos samme anlegg. Det andre 
forholdet er der virksomheter 
tar imot farlig avfall de ikke 
har tillatelse til, eller lagrer 
større mengder enn tillatt. 

I sin oppsummering 
skriver Miljødirektoratet 
likevel at «de alvorlige 
bruddene generelt er mindre 
omfattende og alvorlige 
enn ved tidligere aksjoner 
og tilsyn». Vurderingen er 
at «avfall ikke generelt sett 
ikke kommer på avveie og 
at det i mange tilfeller er 
mangelfull dokumentasjon 
som er årsak til bruddene på 
regelverket». Like fullt er det 
varslet tvangsmulkt ved 16 
av tilsynene, men det framgår 
ikke av rapporten om noen av 
anleggene vil bli anmeldt for 
brudd på Forurensningsloven. 

 M-1077/2018 
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3.3 Samarbeid med andre 
Det var fra Miljødirektoratet ikke lagt opp til noen sentral føring på at tilsynene skulle samkjøres med 
andre statlige HMS-myndigheter, og det har derfor vært opp til det enkelte fylkesmannsembete lokalt å 
arrangere dette hvis det er ønskelig. Det er gjennomført få koordinerte eller samtidige tilsyn med andre 
etater.  

3.4 Hva ble avdekket 
Det ble avdekket brudd på regelverk ved 86 % av virksomhetene. Tre av hovedtemaene skiller seg 
negativt ut ved at det der er avdekket en høy andel brudd (Figur 2): 
 

1. Håndtering og lagring av farlig avfall: ved 71 % virksomhetene er det avdekket brudd på 
regelverket  
 

2. Internkontroll: ved 60 % av virksomhetene er det avdekket brudd på regelverket  
 

3. Mottakskontroll: ved 47 % av virksomhetene er det avdekket brudd på regelverket  
 

Det er også avdekket brudd på regelverket hos de kontrollerte virksomhetene knyttet til de tre øvrige 
hovedtemaene i aksjonen; Viderelevering av farlig avfall (5 %), Finansiell sikkerhet (13 %) samt 
Utslippskontroll (21 %) (Fig 2).  

 
Figur 2. Prosentandel brudd på regelverk fordelt på hovedtemaene i aksjonen.  
 

3.4.1 Håndtering og lagring av farlig avfall  
 
Det ble avdekket brudd innenfor hovedtemaet Håndtering og lagring av farlig avfall ved 71 % av 
virksomhetene. Hovedvekten av brudd innen dette hovedtemaet er i synkende rekkefølge innenfor 
kontrolltemaene Lagringsspesifike risikovurderinger, Lagringssted, Merking av lagret farlig avfall og 
Håndtering av farlig avfall (Figur 3).  
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WVTA (Whole Vehicle Type Approval) 

EuropEan Homologation  

100% ELEKTRISK LASTBIL

• Opladningstid fra 6 - 9 timer

• «Onboard charger»

Phoenix Danmark A/S 
Dalager 15
DK-2605 Brøndby

Tel.: +47 4342 5282
E-mail: info@phoenixdanmark.dk 
www.phoenixdanmark.dk

• Lav indstigning

• Totalvægt 27 tons - lasteevne 10 tons
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VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL 
I NORGE, 
KONTAKT OSS FOR 
ET GODT TILBUD

FARLIG AVFALL

Bossnettet i Bergen fikk pris 
I konkurranse med prosjekter fra 27 andre land stakk boss-
nettet i Bergen av med seieren for årets internasjonale 
infrastrukturprosjekt. Daglig leder i BIR Nett, Terje Strøm, 
mottok prisen 27. august, under verdenskonferansen for 
kommunalteknikk, IFME, i Kansas City. – Innen tradisjonell 
avfallstømming det vært lite fornying og innovasjon. Vi er 
glade for at prosjektet får anerkjennelse og forhåpentligvis 
kan være til inspirasjon for andre, sier en fornøyd Strøm.

NTB

Dette sier Ann Christin 
Skjelvand, som er kvalitetssjef 
hos avfallsselskapet ROAF. 
Hun har selv hatt tilsyn på 
ROAFs mottak, der det vanket 
et par mindre avvik. Men hun 
har også samlet reaksjoner 
og erfaringer fra andre 
aktører som har hatt besøk 
under årets tilsynsaksjon. 
Disse vil hun presentere på 
Farlig Avfallskonferansen 
2018. – Folk melder tilbake at 
de synes tilsynsrapportene 
er for strenge, og at det gis 
avvik på rene bagateller. 
Mange synes også at det 
burde nyanseres bedre mellom 

– Nyttig, men for 
pirkete og unyansert
– Som utdannet revisor er jeg vant til at 
avvik betyr en vesentlig mangel som bør 
rettes øyeblikkelig. Jeg synes derfor det 
blir litt merk elig når man får avvik på en 
formuleringsfeil i en prosedyre, eller andre 
detaljer der det finnes forbedringspotensiale.

Av Johs. Bjørndal

 Ann Christin Skjelvand 
vil presentere bransjens 
reaksjoner på årets 
tilsynsaksjon på Farlig 
Avfallskonferansen.

formelle bagateller og mer 
substansielle feil. Respekten 
for begrepet avvik blir mindre 
når det blir for pirkete, sier 
Skjelvand. 

– Føler folk seg urettferdig 
behandlet?

– Nei, det vil jeg ikke 
si. Mange er positive 
til at man får grundige 
tilbakemeldinger på det man 
driver med, spesielt fra de 
private aktørene har jeg fått 
positive tilbakemeldinger. 
Men som sagt savner vi en 
tilbakemelding som graderer 
bedre på alvorlighet. 



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.
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UTSTILLERLISTEAVFALLSPOLITIKK

Det ble generert 2.255 millioner tonn avfall i husholdningene i 
2017, en nedgang på 22 000 tonn fra 2016. Avfallsproduksjonen pr 
innbygger ble redusert med 7 kg, fra 433 til 426 kilo. Det er frak-
sjon ene restavfall og papp/papir som står for nedgangen, mens glass, 
plast og farlig avfall har en svak økning. Dermed er avfallsveksten 
mindre enn konsumveksten for femte år på rad og som figur 1 viser 
har konsumveksten "tatt igjen" avfallsveksten, målt fra 1996. Det 
nasjonale målet om at avfallsveksten skal være mindre enn forbruks-
veksten er dermed nådd. 

Et annet positivt trekk er at andelen levert til materialgjenvinning 
øker fra 38 til 39 prosent, etter å ha gått nedover eller stått stille 
i mer enn ti år. Men det er langt igjen til EU-kravet om 50 prosent 
materialgjenvinning i 2020, ikke minst når det er enighet om at 
materialgjenvinningsgraden skal måles etter hva som faktisk blir 
gjenvunnet, ikke etter hva som sorteres til materialgjenvinning, som 
idag. Fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge synes derfor ikke den lille 
oppgangen gir grunn til å være tilfreds. – Mye gjenvinnbart havner 
fortsatt i restavfallsposen. Nordmenn må rett og slett bli flinkere til å 
sortere mer, sier han. 

Avfallsmengdene litt ned, 
materialgjenvinningen litt opp
Av SSBs korrigerte tall for mengden 
husholdnings avfall i 2017 framgår det at total 
avfallsmengde er redusert med 1,0 prosent fra 
2016. På grunn av befolkningsveksten er re
duksjonen pr innbygger 1,7 prosent og hver av 
oss genererte 426 kg husholdningsavfall i fjor. 
Andelen som ble levert til material gjenvinning 
krabbet for første gang på ti år litt oppover og 
var i fjor 39 prosent.

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



Informasjonssystemer

Få en ny hverdag med

effektivt rutevedlikehold

Med ISY ProAktiv Rutevedlikehold får du:
• Sekvensering av ruter
• Mulighet til å sekvensere ruter basert på kjørte ordrer
• Oppdatere hentesteder
• Arbeide med ruter som er under planlegging

ISY ProAktiv Rutevedlikehold gir deg god oversikt over kjøremønster 
og enkel behandling av endringer. Arbeidsoppgavene gjennomføres  
direkte i kart.

Ta kontakt for mer informasjon:
Frode Hølleland, 982 55 444, frode.holleland@norconsult.com

I kombinasjon med feltverktøyet  
ISY ProAktiv Mobil Tømming får du i tillegg automatisk 
nytte av oppdateringer fra renovatørene.
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• Behandling og sluttdeponering av forurenset masse/farlig avfall
• Gjenvinning av filterstøv
• Biologisk behandling
• Vakumsugebiler

Besøk oss gjerne på stand nr. 15 på
Farlig avfallskonferansen!

www.terrateam.no

UTSTILLERLISTEÅRSKONFERANSEN

Gründerprisen til Invertapro

Avfall Norges gründerpris gikk i år til til 
Invertapro, insektlarveprodusentene på 
Voss. De produserer allerede både snacks og 
plantegjødsel av melbillelarver, men målet er å 
få opp en skikkelig fabrikk som kan omdanne 
noen tusen tonn matavfall til laksefôr.

Interessen for å utnytte orga-
nisk avfall til dyrefôr og humant 
konsum ved hjelp av insekter er 
økende og har et internasjonalt 
og industrielt potensiale. Og EU 
har endret sitt regelverk for å 
tillate insektprotein å bli brukt i 
dyre- og fiskefôr. 

Invertapro ble startet i 
Tanzania i 2015 og har opplevd 
rask vekst, idag har selskapet 
fire ansatte i Norge. De har fått 
noe finansiering og er nå i ferd 
med å samle inn kapital for å 
skalere opp til Norges første 
insektfabrikk. Allerede i dag 
har selskapet to produkter som 
selges direkte og i nettbutikk, 
noe som skaper oppmerk-
somhet og en beskjeden 
inntekt, men først og fremst 
bygger erfaring og kompetanse. 
Invertapro driver i dag et lite 
testanlegg til forskning og 
salg. Målet er å få på plass et 
pilotanlegg i løpet av 2019, 
med en kapasitet på 8.000 
tonn substrat/år, og deretter et 
fullskala anlegg som skal kunne 
ta imot 30.000 tonn/år.

Juryens vurdering er bl.a. at 
Invertapro i stor grad viser at de 

leverer på bærekraft og har fokus 
på samarbeid med tverrfaglig 
kompetanse og kunnskap, for 
å oppnå lønnsomhet og utvik-
ling fremover. De har et sterkt 
markeds- og vekstpotensiale 
og utnyttelse av organisk avfall 
til høyverdig protein er et viktig 
bidrag til sirkulære verdikjeder og 
industriell bærekraft.

Gründer og daglig leder Alexander 
Solstad Ringheim og styremedlem 

Toralf Igesund (med slips) fikk prisen på 
konferansens festmiddag.

Innovasjonsprisen til Ecofiber

Årets innovasjonspris gikk til selskapet Ecofiber, 
foreløpig det eneste behandlingsanlegget  
i Norge som materialgjenvinner fritidsbåter. 

Selskapet har mottatt 400 båter 
totalt siden oppstarten i 2015, 
det gikk tregt i starten, men tok 
seg kraftig opp etter at tusen-
lappen i pant ble innført i oktober 
ifjor. – Vi gjennomfører nå en 
såkalt sommerkampanje, vi har 
leid inn et bulkskip og drar kysten 
rundt fra Sotra og inn Oslofjorden 
for å hente båtvrak, forteller en 
stolt gründer og daglig leder Kjell 
Inge Svendsen til Kretsløpet.

Han kan også fortelle at 
oppkvernet glassfibermasse 
fra skrog er brukt til benker og 
annet på Ostasteidn rasteplass i 
Ryfylke, og Siddis Plast har laget 
den første landstedbåten Siddis 
430, som inneholder 30 prosent 
ecofiber, som altså er oppkvernet 
skrog fra Ecofiber.

Prisen ble delt ut av Avfall 

Norges direktør Nancy Strand 
under Årskonferansens fest-
middag og i begrunnelsen heter 
det bl.a:

Ecofiber løser et voksende 
avfallsproblem, gjør dette til en 
verdikjede og skaper et marked 
for materialgjenvinning. Ecofiber 
ansvarliggjør produsentene 
og industrien i å tenke anner-
ledes på bruken og utnyttelse 
av et produkt. Prosessen og 
produktet har en betydelig 
posisjon innen fritidsbåter, og 
har overføringsverdi til indus-
triprodukter som vindmøller. De 
har siden selskapets oppstart i 
2015 opplevd stor etterspørsel 
i markedet og har bidratt i 
viktige politiske diskusjoner og 
prosjekter.

Kjell Inge 
Svendsen er 
stolt og glad 
over prisen, 
men mener 
det fortsatt 

er ukjent for 
mange at det 
er mulig å få 

en tusenlapp 
for å levere inn 
fritidsbåter og 

få dem til mate
rialgjenvinning.
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Pettersen avløser Pedersen

Avfall Norge fikk i juni sin første kvinnelige 
styreleder. Berit Pettersen (63) fra Reno
Vest ble enstemmig valgt på organisasjonens 
generalforsamling i Stavanger. – Jeg er stolt og 
glad over tilliten og ser fram til å fortsatt gjøre 
en jobb i denne spennende bransjen, sa hun.

Pettersen er daglig leder i 
Reno-Vest, det interkommunale 
avfallsselskapet i Vesterålen, 
her har hun vært i ti år. Hun er 
økonomiutdannet og har tidligere 
jobbet med økonomi på Nord-
landssykehuset og vært leder 
både innenfor skipsbygging og 
i byggevarebransjen. Hun har 
sittet i Avfall Norges styre siden 
2011, de siste årene som nest-
leder. – Vi har fått til mye, både i 
Avfall Norge og i Reno-Vest, men 
det er fortsatt nok av oppgaver, 
sier hun.

Nye medlemmer i Avfall Norge-
styret ble Øystein Solevåg fra 
ÅRIM, Elisabeth Helle fra Avfall 
Sør og André Tangen fra BiR. 

Sistnevnte på grunn av sin 
spesialkompetanse innenfor 
digitalisering, ifølge valgkomi-
téleder Knut Bakkejord. 

Kjell Øyvind Pedersen gikk 
ut av styret etter åtte år, de 
siste fem som styreleder. Ut 
gikk også Knut Erik Ballestad 
fra Trondheim Renholdverk og 
Trond Sørensen. Han ble valgt 
inn i fjor, mens han var daglig 
leder i Franzefoss Gjenvinning, 
senere har han skiftet beite og 
arbeider nå i Norsk Gjenvinning. 
Men denne bedriften er allerede 
representert i styret, konsern-
sjef Erik Osmundsen ble nå 
valgt til nestleder i Avfall Norge. 

Berit Pettersen sier 
hun er stolt og glad 
over å bli valgt til 
leder for foreningen 
som organiserer lan
dets viktigste bransje. 
Kjell Øyvind Pedersen 
takket for seg etter 
fem år som styreleder.

Kostnad i mill Kontingent 
>250 125 000

225 – 250 112 500
200 – 225 100 000
175 – 200 87 500
150 – 175 75 000
125 – 150 65 000
100 – 125 52 500
75 – 100 40 000
50 – 75 27 500
25 – 50 25 000
5 – 25 7 500

< 5 5 000

Avfall Norge halverer kontingenten

Avfall Norges generalforsamling vedtok å 
halvere den såkalte grunnkontingenten.
Den nye kostnadsbaserte kontingent
strukturen ble vedtatt i 2015 og justert ifjor. 
Nå halveres disse satsene, Avfall Norge vil i 
stedet satse mer på prosjektfinansiering. 

– Flere medlemmer har reagert 
på at kontingenten er høy, 
særlig aktører som har hatt lav 
kontingent før 2015. Vi ønsker 
å være en organisasjon for hele 
bransjen og da bør ikke terskelen 
for å melde seg inn være for høy, 
sa påtroppende styreleder Berit 
Pettersen da hun presenterte det 
nye forslaget.

Kontingenten skal fortsatt 
beregnes utfra medlemmenes 
totalkostnader og som tabellen 
under viser kan den  nå variere fra 
5000 kroner for medlemmer med 
mindre enn 5 millioner i kostnader 
før skatt og finans, til 125 000 
kroner for selskaper med mer enn 
250 millioner i kostnader. 

Men det er ikke slik at Avfall 
Norges budsjett for 2019 
halveres med dette vedtaket. 
Pengene som ikke lenger kommer 
inn som grunnkontingent skal 
nå komme i form av en frivillig 
prosjektkontingent. Satsene 
her er også en trapp basert på 
kostnader og varierer fra 15 000 
kroner for medlemmer med 
mindre enn 25 millioner i kost-
nader, til 200 000 for medlemmer 
med mer enn 200 millioner kroner. 
– Handlingsrommet for å bruke 
ekstern kompetanse kan bli noe 
mindre i en overgangsperiode, 

men å gå over til en større grad 
av prosjektfinansiering er riktig 
og behøver slett ikke å bety at 
de totale inntektene blir mindre, 
sa Pettersen. 

Det ble også vedtatt å 
endre stemmerettsreglene ved 
neste års generalforsamling. 
Fjorårets vedtak innebar at de 
som betalte 200000 kroner i 
kontingent hadde tre stemmer, 
de som betaler mellom 100 og 
200000 hadde to stemmer, 
mens de som betalte mindre 
enn 100000 hadde en stemme 
hver. Dette ble erstattet med 
en enklere modell, neste år vil 
de som betaler mer enn 75 000 
i kontingent ha to stemmer, 
mens de som betaler mindre har 
én stemme. 

Slik ser satsene for beregning av 
grunnkontingent til Avfall Norge ut 
for 2019.

Avfall Norge har lenge arbeidet 
for å etablere relevante tilbud for 
bransjen innen høyere utdanning. 
Nå står fagarbeiderne for tur, det 
grønne skiftet er avhengig av å 
rekruttere folk som kan gjen-
nomføre det i praksis. Derfor skal 
det nå arbeides mer systematisk 
og effektivt med rekruttering av 
lærlinger og praksiskandidater 
til å ta fagbrev. Dette skal skje 
gjennom det såkalte Fagløftet, 
der det ønskes samarbeid med 

Fagløftet – for rekruttering av lærlinger
både private og offentlige 
aktører. Det skal satses på 
økt synliggjøring og informa-
sjon for å informere ungdom 
– mulig ens også foreldrene 
deres – om at gjenvinnings-
faget er framtidsrettet og 
krever kompetanse. 

Avfall Norge og Avfallsforum Rogaland 
signerte en samarbeidsavtale under konfe
ransen i Stavanger. Fra venstre: Jens Måge, 

Avfall Norge, Rudolf Meissner, styreleder 
for  Avfallsforum Rogland og HansMartin 

Rønning, prosjektleder for Fagløftet.

Av Johs. Bjørndal
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En av utferdene på Avfall Norges års -
konferanse gikk til sorteringsanlegget og 
deltagerne fikk se et bygg på 11 000 m², 
i ferd med å fylles med kilometervis med 
transportbånd og mye annen teknologi. Til 
sammen 23 såkalte NIR-maskiner skal sørge 
for at restavfallet sorteres i ulike papir- og 
plastfraksjoner. Nidunn Sandvik hos IVAR, 
som leder byggeprosessen, fortalte at 
rundt halvparten av totalkostnaden på 600 
millionene går med til byggingen, resten til 
teknologien inni bygget.

RESTAVFALLET OVER TIL NABOEN
Anlegget er dimensjonert for å ta imot 

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Sorteringsanlegget 
i Stavanger tar form
Sentralsorteringsanlegget på Forus i begynner å finne sin 
form og skal etter planen sortere det første avfallet allerede 
i oktober. Teknologien er den samme som i ROAFs anlegg, 
men matavfall skal ikke inn i anlegget og det skal utstyres 
med et vaske og pelleteringsanlegg for den utsorterte 
plasten.

Av Johs. Bjørndal

66 000 tonn restavfall årlig, på ett skift. 
Altså en god del mer enn de 40 000 tonn 
IVAR-kommunene genererer i dag, men det 
er allerede inngått kontrakt med Ryfylke 
Miljøverk om deres 7 000 tonn. Andre selskap 
skal også ha meldt sin interesse, så det 
er forventninger om at kapasiteten vil bli 
utnyttet.

Det er forventninger om at 25 % 
av avfallet lar seg sortere ut i mer 
eller mindre salgbare metall-, papir- og 
plastfraksjoner, mens vanntapet i prosessen 
er beregnet til rundt 5 %. Det betyr at 
opp mot 70 % fortsatt vil være restavfall 
som skal til forbrenning. Dette vil gå på 
transportbånd direkte over til naboen, Forus 
Energigjenvinning, der IVAR er medeier. 

OGSÅ PAPIRSORTERING
Men det mest interessante er naturligvis 
hva det er mulig å få ut av gjenvinnbare 
fraksjoner. Her framgår det at papir som 
følger restavfallet – estimert til rundt 2500 
tonn – etter utsortering skal skysses direkte 
over til papirsorteringsanlegget under 
samme tak. Den store bygningen skal nemlig 
også romme et papirsorteringsanlegg, der 
drøyt 20 000 tonn kildesortert papp og papir 
fra IVAR-kommunene skal tas imot for videre 
sortering og balling. 

Av metall regner man med å få ut drøyt 
1400 tonn magnetisk jern og rundt 780 
tonn aluminium, fraksjoner der avsetningen 
er uproblematisk.

MYE MIXED PLASTIC
Men størst interesse – og usikkerhet – knytter 
det seg til hva man kan få ut av plast som 
kan materialgjenvinnes. I flytskjemaet 
fra den tyske anleggsleverandøren Sutco 
Recyclingtechnik framgår det at totalt 
 16 000 tonn plast skal lar seg sortere ut 
av restavfallet, det er hele 24 % av det 
som puttes inn. Men mindre enn halvparten 
av dette vil komme ut i form av rene 
HDPE, LDPE eller PP-fraksjoner egnet for 
pelletering. Ifølge tallene fra leverandøren 
vil knapt 5 000 tonn ende opp som granulat, 
mens 7500 tonn vil være en såkalt mixed 
plastic-fraksjon som det ikke finnes 
materialgjenvinningsløsning for. 

NEGATIV VERDI
Dette er en fraksjon som ikke har noen 
avsetning i dag, i hvert fall ikke til 
material    gjenvinning. – I verste fall må 
den gå til forbrenning, men det er jo 
materialgjenvinning som er målet. Vi ser på 
ulike løsninger, og om det finnes aktører som 
vil påta seg en videresortering av denne 

I løpet av oktober skal 
det første avfallet 
kjøres gjennom dette 
anlegget som nå fer
diggjøres på Forus.

Mer enn to kilometer transportbånd må til for å få de 
mange ulike fraksjonene dit de skal.
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fraksjonen. Men det er jo ikke gitt at det blir 
billigere enn de 1200 kronene pr tonn som 
vi i dag betaler for å sende restavfallet til 
forbrenning, sier Rudolf Meissner, som er 
fagansvarlig renovasjon hos IVAR.

REALISTISKE TALL?
Men Meissner stiller seg noe spørrende 

til den høye andelen mixed plastic. – Ved 
ROAFs anlegg er denne fraksjonen langt 
mindre. Vår leverandør er vant til at tørt, 
energirikt brensel blir tatt ut som en egen 
fraksjon, jeg mistenker at det er med en del 
som ikke er plast i det som her betegnes 
som mixed plastic. Fasiten får vi først når 
anlegget er i gang. Men tallene for de rene 

plastfraksjonene stemmer godt med ROAFs 
erfaringer. Vi har også nylig gjennomført en 
plukkanalyse av objekter i restavfallet større 
enn 60 mm, og resultatene av den tyder på 
at tallene er realistiske, sier han. 

SAMME AVFALLSGEBYR
Meissner forteller videre at det nye 
anlegget ikke vil påvirke avfallsgebyrene i 
IVAR-regionen. – Gate fee inn til sorterings-
anlegget vil bli den samme som nå betales 
til Forus Energigjenvinning, kommunene vil 
ikke merke noen forskjell. Og får vi avfall nok 
til to skift vil det kunne bli billigere, sier han. 
De tre små interkommunale selskapene i sør, 
DIM (Dalane Miljøverk), IRS Miljø (Flekkefjord 
m. fl.) og RFL (Farsund og Lyngdal) leverer 
alle sitt restavfall til linje 2 på Forus, der disse 
selskapene er medeiere. – Om vi får avfallet 
fra disse gjennom anlegget vil kapasiteten på 
et skift være så godt som utnyttet, sier han. 

«  – Fasiten får vi først når 
anlegget er i gang.»

Nidunn Sandvik i IVAR har vært ansvarlig for at 
byggeprosessen er i rute og på budsjett.

Rudolf Meissner er spent på sorteringsresultatene 
fra det nye anlegget.

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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Effektiv veiing, registrering og identifisering

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

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

ROBUSTE, 
DRIFTSIKRE BILVEKTER 

OG RASKE 
MOBILVEIESYSTEMER

Brovektsløsninger
Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovektsløsninger 
til veiing, registrering, data-oppsamling og kontroll, som bidrar til 
kvalitet, effektivitet og økt fortjeneste.

Scanvaegt Systems tilbyr brovekts- og mobilveiesystemer, de er  
designet til å håndtere bransjespesifikke oppgaver innen miljøsektor,  
gjenvinningsindustri, entreprenørbransjen, råstoffindustri,  
gjenvinningsstasjoner og jordbruk.

INNSAMLING

I mars i fjor etablerte tre 
kompiser selskapet Ren Dunk, 
og nå farter de rundt og vasker 
avfallsbeholdere for borettslag 
og bedrifter i Osloområdet. 
Med lavt vannforbruk og uten 
bruk av kjemikalier, mener 
de dette er en miljøvennlig 
aktivitet. 

Av Johs. Bjørndal

Miljøvennlig vasking av avfallsbeholdere
Vi møter Petter Benco Arntzen og Joachim 
Martinsen i Nydalen i Oslo, iferd med å vaske 
660-liters dunker for et av det ganske 
nylig utbygde områdets boligsameier. 
Dunkene løftes opp og spyles ved hjelp av 
dyser som kommer ut bak på en bil med 
vanntank. – Vi bruker bare 240 liter vann 
på en åttetimersdag, og vannet renses og 
resirkuleres i bilen. Og vaskemiddelet er 
såkalt elektrokjemisk vann, som vi produserer 
selv ved hjelp av en elektrolysemaskin. Det 
virker desinfiserende og dunkene blir rene 
helt uten kjemikalier, sier Arntzen, som likevel 
innrømmer at spylingen ofte må suppleres 
med litt manuell skrubbing.

Han forteller at idèen oppsto fordi en av 
gutta jobbet et sted der Mattilsynet krevde 
ukentlig vask av avfallsbeholderne. I Oslo 
sentrum, og der det ikke går an å spyle 
dunker midt i gata er dette lettere sagt enn 
gjort. 

– Vi bestemte oss da for å satse på dette.  

Joachim Martinsen og Petter Benco Arntzen har fullført en 
spylejobb i Nydalen. Sammen med Christian Forsberg sa 
de opp jobbene sine for å satse på dette konseptet.

Vi fikk tak i agenturet på maskinen på bilen 
og gikk i gang, sier Arntzen. Han sier de kan 
klare 240 dunker på en dag.

 – Utfordringen er å time besøkene i 
forhold til tømmerutinene, vi er jo avhengig 
av at dunkene er tomme når vi kommer, sier 
Arntzen. Han sier tyngden av kundene er 
sameier og borettslag, som gjerne vil ha 
dunkene rengjort annenhver måned. 

Selve rengjøringen av dunkene er langt på vei auto
matisert, men en omgang med manuell skrubb er ofte 
nødvendig for å løsne fastgrodd smuss.
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Norske Hyperthermics er de første i 
verden som bruker levende organismer som 
tåler høye temperaturer til å lage fornybar 
energi i form av biogass. Den nye og revolus-
jonerende teknologien reduserer nedbrytning-
stiden av biologisk avfall betydelig. 

Raskere prosess - og mer biogass 
– Vi henter opp organismene fra undersjøiske 
vulkaner og plasserer dem i en reaktor med 
temperaturer på rundt 80 grader.  

PRODUSERER MER BIOGASS  
MED ORGANISMER FRA HAVET
For Hyperthermics handler det om å få organisk avfall til å råtne så raskt 
som mulig. Ved hjelp av levende hypertermofile organismer, blant annet fra 
havbunnen, forvandler de ulike typer avfall til biogass - på rekordtid.

Deretter tilsettes ulike typer avfall – og på 
svært kort tid brytes det ned til miljøvennlig 
gass, forklarer Erlend Haugsbø, ansvarlig for 
marked og salg i Hyperthermics. Med høyere 
temperatur går prosessen mye raskere, kun 
timer i stedet for dager - og gir betydelig mer 
biogass enn ved tradisjonelle anlegg.

Kompakt og lett å integrere
Den raske prosessen gjør at den tekniske 
løsningen kommer i små enheter, og kan lett 
integreres i tradisjonelle anlegg. Teknologien 
har en bred anvendelse innen energiproduksjon 
fra biomasser som organisk avfall, gjødsel, 
alger og annet – og bidrar til å øke tilgangen 
på ren, fornybar energi.

hyperthermics.com

I slutten av august satte AGA  
i gang byggingen av den første 
fyllestasjonen for flytende og 
komprimert biogass i Norge på 
Furuset i Oslo. 

Stasjonen åpnes i begynnelsen av desember 
og skal i hovedsak betjene tungtransporten i 
Oslo. Målet er å ha nok fyllestasjoner i Norge 
til at man kan kjøre klima- og miljøvennlig til 
alle de store byene i Norge. 
– I dag ruller det om lag 700 biogasskjøretøy 
på Østlandet, forteller Lars Tveitan Østvold, 
Sales Manager Clean Energy i AGA.

– De blir bare flere, derfor er det også 
viktig med en god infrastruktur. AGA har 
bygget fyllestasjoner for biogass siden 
2009, 19 stasjoner til nå, men potensialet 
er mye større. Enova gir investeringsstøtte 
til transportbedrifter som vil kjøpe 
biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner, 
som er blant tiltak som vil drive utviklingen 
fremover. Stasjonen på Leirdal blir det 20. 

AGA bygger fyllestasjon for flytende biogass
Her tas første 
spatak for 
bygging av en 
fyllestasjon 
for flytende 
biogass på 
Leirdal i Oslo.

forsyningsanlegget i Norge, og del av et 
planlagt nettverk langs hovedfartsårene.

Stasjonen på Leirdal vil ha drivstoff som 
utelukkende kommer fra norsk, biologisk 
avfall. AGA legger stor vekt på at gassen 
er bærekraftig, og Lars Tveitan Østvold 
understreker at deres biogass kun kommer 
fra avfall. – Biogassen er produsert nær der 
den brukes og kommer fra husdyrgjødsel, 
fiskeavfall, organisk avfall fra skog, matavfall, 
slam og kloakk, og er i så måte kortreist. Den 
flytende biogassen gir like god kjørelengde 
som diesel, og er klimanøytral. De store 
lastebilprodusentene Volvo, Iveco, og Scania 

bygger nå lastebiler og trekkvogner med 
tanker for flytende biogass, sier Østvold.  
– Vi har hatt et par samlinger for trans-
portører der vi har presentert AGA sin 
satsing på utbygging av ny infrastruktur for 
flytende biogass, og tilbakemeldingene er 
meget positive. Transportørene er villige til å 
legge en betydelig del av bilflåten sin over til 
biogass, dersom det blir rabatt i bomringer og 
infrastrukturen kommer.

– Vi har som ambisjon at 20 % av all 
tungtransport i Norge går på biogass innen 
2030. Men vi kan ikke gjøre dette alene, 
myndighetene må på banen, oppfordrer 
Østvold.
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Dubai er den av de arabiske 
emiratene med minst oljeres-
surser, i stedet har man satset 
tungt på turisme, handel, finans 
og IT. Arealet er bare drøyt 4000 
km², her bor rundt 2,7 millioner 
innbyggere og de aller fleste av 
disse i storbyen Dubai, som i nord 
nærmest henger sammen med 
nabobyen Sharjah i emiratet med 
samme navn. 

AMBISIØSE PLANER
Dubai har opplevd voldsom 
vekst de siste årene og dermed 
økte avfallsmengder, som hittil i 
hovedsak har gått til deponering. 
Men det er vedtatt ambisiøse 
strategier både når det gjelder 
miljø og energiforsyning, blant 
annet å fase ut all deponering 
i løpet av 20 år. Det heter at 
Dubai ønsker å bli «verdens mest 
bærekraftige og smarte storby» 
innen 2021. Antall deponier 
skal da være redusert med 
75%, og det planlagte anlegget 
er første store skritt over til 
fornybar energi. Det skal da også 
optimaliseres med tanke på 
strømproduksjon og kunne levere 
171 MW el. Oppvarmingsbehovet 
er beskjedent i Dubai, som har en 
årsmiddeltemperatur på rundt 
27 grader, derimot brukes mye 

Verdens største avfallsforbrennings anlegg 
bygges i Dubai

Myndighetene i Dubai 
har undertegnet kon
trakt med selskapet 
Hitachi Zosen Inova 
om levering av et 
forbrenningsanlegg 
som skal ta imot mer 
enn 1,8 millioner tonn 
avfall pr år – og som 
dermed blir verdens 
største. Kostnadene er 
budsjettert til rundt 
6 milliarder kroner.

Av Johs. Bjørndal

el på kjøling og det nye anlegget 
vil ikke kunne levere mer enn to 
prosent av Dubais energiforbruk. 

BYGGING OG DRIFT 
I 30 ÅR
Anlegget bygges på deponiet 
Al Warzan, rundt ti km fra by  -
senter  et, og myndighetene gikk 

ut og ba om tilbud på bygging og 
drift av anlegget i 30 år. Og det 
ble altså et konsortium bestå-
ende av det sveitsiske selskapet 
Hitachi Zosen Inova (tidligere 
Von Roll) og det belgiske 
entrepre nørkonsernet Besix 
Group, som skal stå for bygninger 
og infrastruktur, som fikk denne 

kontrakten. Ifølge ISWAs magsin 
Waste Management World er 
kontraktsummen 680 millioner 
USD, (p.t. 5,7 milliarder NOK). 
Inntektene i prosjektet vil som 
andre steder bestå av strømsalg 
og gate fee for avfallet, men det 
er ikke kjent hva den inngåtte 
kontrakten inneholder om dette. 

Slik skal verdens største avfallsforbrenningsanlegg etter planen se ut, når det står ferdig om rundt to år. 

Direktørene 
Michi Kuwahara 
fra Hitachi 
Zosen Inova, 
Hussam Nasser 
Lootah fra Dubai 
Municipality og 
Rik Vanderberghe 
fra Besix Group 
undertegnet 
avtalen om 
bygging og drift av 
anlegget i januar 
i år.
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HUSHOLDNINGSAVFALL
Det er vanlig husholdningsavfall 
(Municipal Solid Waste) som skal 
puttes inn i det nye anlegget, det 
genereres anslagsvis rundt 8000 
tonn daglig av dette i Dubai. Og 
det oppgis at anlegget vil kunne 
ta hånd om den delen av dette 
(ca 5000 tonn daglig) som ikke 
egner seg for materialgjenvin-
ning. Byggingen er allerede i 
gang og anlegget skal etter 
planen være operativt i løpet av 
våren 2020, og kunne vises fram 
på utstillingen World Expo 2020, 
som skal finne sted i Dubai den 
høsten. 

VELPRØVD TEKNOLOGI
Det framheves også at anlegget 
skal produsere mer enn elek-

TAFJORD KRAFTVARME 
NOMINERT TIL INNOVASJONSPRIS
Tafjord Kraftvarme er en av tre nominerte til CEWEP Innovation 
Award 2018, som deles ut på en konferanse i Bilbao 20. september. 
Den arrangeres av CEWEP som er den europeiske organisasjonen for 
energigjenvinningsbedrifter. De to andre nominerte til er det franske 
selskapet CNIM og det nederlandske selskapet Twence. 

Det nominerte prosjektet ved meieriet i Ålesund er et partnerskap 
mellom TINE, Olvondo Technology og Tafjord Kraftvarme. Ved å 
produsere 12 GWh damp ut fra fjernvarme i stedet for naturgass, har 
meieriet redusert sine CO2utslipp med 66 prosent. Anlegget, som 
ble åpnet i mai, inneholder den nye varmepumpeteknologien High
Lift, som kan øke temperaturen på fjernvarmevannet til 180190 
grader. Denne er utviklet av Olvondo Technology fra Bømlo, som har 
mottatt 25 millioner i innovasjonsstøtte fra EU til denne utviklin
gen. Det skal være første gang fjernvarme benyttes som kilde til 
dampproduksjon for industri  i Norge. TINE har som mål at all deres 
produksjon skal være basert på fornybar energi innen 2023. 

trisi tet, det skal naturligvis 
etableres metallgjenvinning fra 
bunnasken, som det for øvrig 
også skal produseres bygnings-
materialer av. Teknologien er 
velkjent, bevegelige, vannkjølte 
rister fører avfallet gjennom 
brennkammeret, slik det gjør i 
820 forbrenningslinjer levert 
av Hitachi Zosen Inova rundt 
i verden. Dette anlegget skal 
etter planen bestå av fem linjer, 
hver med en kapasitet på   
44 tonn pr time. Utslippene av 
NOX og CO skal møte EU- 
kravene. Strømmen produseres 
i dampturbiner, ved hjelp av 
såkalt superhetet damp på 
432 grader, noe som skal gi en 
virkningsgrad på 34 prosent.   

Dubai har fra 
før blant annet 
verdens høyeste 
hotell, det 356 
meter høye 
Gevora Hotel. Nå 
får byen også 
verdens største 
avfallsforbren
ningsanlegg.

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

Krok- 
container 

22m3

Sandsilo
5m3 og 8m3

Lukket 
kombi-

container 
10m3

MANGE GODE
HØSTTILBUD!

Bygg-
container 

5m3
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I verdens flyktningeleirer er man opptatt av 
primærbehov som overlevelse og beskyt-
telse. Beboerne og myndighetene har ofte 
avfallshåndtering langt nede på listen over 
prioriterte oppgaver. Dette ønsker FNs 
høykommissær for flyktninger (UNHCR) 
å gjøre noe med. De har startet et prøve-
prosjekt i flyktningeleirer i Etiopia og Kenya. 
Prosjektet skal både løse et miljøproblem og 
bidra til lokal verdiskapning.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) i Norge 
samarbeider med UNHCR, og søkte på 
vårparten etter en ekspert på forurensning 
og miljø til prosjektet. Cathrine Eckbo i NGI 
var raskt ute med å melde sin interesse. Til 
daglig jobber hun med gjenbruk og miljø-
teknologi.  Sammen med en pensjonert 

Plastavfall i flyktningeleire 
kan bli fremtidens hus
FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR) har 
startet et prøveprosjekt i 
flyktningeleirer i Etiopia og 
Kenya for kartlegging av 
problemet med plastavfall. 
Prosjektet skal vurdere 
muligheter for gjenbruk og 
samtidig bidra til verdiskapning 
og sysselsetting i leirene og 
lokalsamfunnene.

Av Dag Inge Danielsen, NGI

En god del av plastavfallet fra Etiopias flyktningeleirer havner i hovedstaden Addis Abeba.

Statoil-ingeniør og en masterstudent fra 
NMBU var hun fire uker i Kenya og Etiopia   
i juli 2018. Oppdraget gikk ut på å kartlegge 
problemet med plastavfall i tre flyktninge-
leirer i Kenya og Etiopia, vurdere muligheter 
for gjenbruk og samtidig bidra til verdiskap-
ning og sysselsetting i leirene og lokalsam-
funnene.

 
FORBUDET VIRKER
Cathrine og resten av teamet besøkte 
Kakuma nordvest i Kenya og deretter 
områdene Melkadida og Jijiga i nabolandet 
Etiopia. Alle stedene var det store mengder 
plastavfall i leirene, blant annet i form av 
plastkanner, vannflasker og ulike typer 
plast emballasje. I Etiopia også plastposer.  
– I Kenya var ikke plastproblemet så synlig, 
fordi de i 2017 innførte et forbud mot 
plastposer, forteller Cathrine. – Dessuten 
viste det seg at mye av plasten blir brent, 
noe som er skadelig både for helse og miljø, 
forteller hun. 

Etiopia har ikke noe forbud mot plast-
poser, og der var det mye plast i gatene og 
overalt i leirene. Plastposer og annet søppel 
blir tatt av vinden og havner i gjerder og 
tornekratt.

Det er lite organisert avfallshåndtering 
i flyktningeleirene. I noen av leirene er det 
private innsamlere som reiser rundt og 
henter plastflasker og -kanner og selger 
dem til oppkjøpere i hovedstaden. Men det 
meste av plastavfallet blir brent, deponert 
eller gravd ned.

SØPPEL BLIR BALJER 
OG BYGGEMATERIALER
De tre nordmennene på oppdrag for IUG og 
UNHCR brukte mye tid på å finne ut av hva 
slags plastprodukter det er behov for, hva 
det er mulig å produsere lokalt samt hva det 
er marked for å selge. Følgende plastbaserte 
produkter er noen av de viktigste som fore-
slås i rapporten som sluttføres i disse dager:
– Stoler og andre møbler
– Vaskebaljer, vaskevannsfat og bøtter
–  Store vannbeholdere som kan brukes til 

håndvask ved de mange latrinene
– Byggematerialer i form av vegg- og 

takplater og murstein (eco-bricks,) bestå-
ende av vannflasker fylt med sand

– Vi så på hva som ble solgt på marked ene. 
Vi var hjemme hos folk og så på hva slags 
plastprodukter de brukte. Og ikke minst 
snakket vi med mange mennesker om hva 
de hadde bruk for, forteller Cathrine Eckbo. 
– Dette lærte vi veldig mye av. Og det er et 
viktig poeng for UNHCR og IUG at vi skal ta 
med flyktninger og lokalbefolkning på råd og 
involvere dem i prosessen fra starten av – og 
ikke presentere ferdige løsninger. Derfor 
hadde vi fokusgrupper og workshops i tillegg 
til samtalene. 

PRODUKSJON I 2019
Etter at den endelige rapporten blir klar i 
løpet av høsten skal prosjektet gjennomføres 
i løpet av 2019 og 2020. Det første året vil 
gå med til finansiering og planlegging. Det 
andre året skal selve produksjonen komme 

På oppdrag for Ingeniører Uten Grenser i Melkadida, 
Etiopia: Fra venstre Cathrine Eckbo, NGI; Anna Østby, 
NMBUstudent; Demissew Eshete, UNHCR og miljø
rådgiver Sten Paltiel.
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• Ingeniører Uten Grenser Norge 
(IUG) er en interesseorganisasjon 
som fremmer utvikling gjennom å 
tilby ingeniørkompetanse til norske 
bistandsorganisasjoner.

• Som en av hovedpartnerne støtter 
NGI Ingeniører Uten Grenser 
(IUG) økonomisk og gjennom å 
bidra med ingeniørkompetanse til 
IUGs mange oppdrag for norske 
bistandsorganisasjoner. https://
www.ngi.no/nor/Nyheter/Stoetter
IngenioererUtenGrenserIUG

• FNs høykommissær for flyktninger 
(United Nations High Commissioner 
for Refugees, forkortet UNHCR) ble 
etablert i 1950 og har som formål å 
beskytte og støtte flyktninger.

 

FAKTA

i gang. Bistandsorganisasjoner vil spille en 
sentral rolle i oppstartfasen, mens det på sikt 
er et mål å etablere selvgående bedrifter. 

– Vi håper å få være med videre. Jeg er blitt 
veldig involvert i dette, så jeg reiser gjerne til 
Etiopia og Kenya igjen for å bidra i oppfølg-
ingsfasen, sier Cathrine. – Jeg trives veldig 
godt med å jobbe i en slik rolle. Her ser du 
raske og tydelige resultater av det du gjør. 

MANGE UTFORDRINGER
Men det har vært mange utfordringer under-
veis. Blant annet er det spesielt å planlegge 
produksjonsbedrifter på steder der det både 
er karrig fra naturens side og mangel på 

strøm og infrastruktur. – Dette er et veldig 
lærerikt prosjekt. I tillegg til den faglige biten 
får jeg mye ut av å jobbe under ikke-optimale 
forhold og med mennesker fra ulike kulturer. 
Vi må kunne kommunisere med alle både 
lokalt og i det omfattende FN-systemet. 

Cathrine Eckbo og kollegene fikk en varm 
velkomst, og ofte en kopp kaffe, overalt der 
de kom i Etiopia og Kenya. Folk mente det 
var fornuftig og nyttig å sette inn tiltak for å 
gjenvinne plast og håndtere søppel.

Eckbo ser optimistisk på å få i gang en 
lokal verdiskaping basert på plastavfallet. 

– Jeg tror det er fullt mulig å få til dette. 
Jeg tør ikke å si om prosjektet kommer til 

å resultere i selvgående produksjonsbe-
drifter, men jeg håper virkelig det. Basert på 
erfaringene fra Etiopia og Kenya håper FNs 
høykommissær for flyktninger å gjennom-
føre lignende tiltak for plastgjenvinning i en 
rekke leire rundt omkring i verden.

Masterstudent 
Anna Østby i en 
av flyktninge
leirene i Etiopia, 
der hun var med 
på å kartlegge 
omfanget av 
plastavfall.
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

INVENTHOR  TYPE 9
Framtidens kvern er her. Doppstadt har tatt fram en helt ny generasjon avfallskverner 
med en kapasitet som setter ny standard i bransjen. Ring oss for mer informasjon!

Industrivegen 59
2072 Dal 

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

■ Høy kapasitet
■ Lavt drivstoff forbruk
■ Slette og bratte sider i innmatings
 trakta gir bra kapasitet 

■ Semitrailer 

■ Eller belter 

■ Utfellbar side/kam = enkelt vedlikehold
■ Tender: S, M, L, XL
■ Limiter

■ Oppfellbart materbord

■ MTU Euromot IV / Forberedt for steg V
■ Servicevennlig motorrom
■ Ny patentert drivft av valsen

■ Valse med variabel hastighet
■ Reverserbar valse
■ Self Cleaning mode under drift
■ Nytt design på utmating

■ 7–12 meter langt hekkbånd

Doppstadt lanserer – framtidens avfallskvern!

19-20.september Farlig avfall 2018 Thon Hotel Oslo Airport NFFAI www.nffa.no

25. september Kurs om byggavfall og avfallsplaner Oslo Nomiko guro@nomiko.no

25-27. september Elmia Avfall & Återvinning Jönköping Elmia AB www.elmia.se/avfall

26-27. september Kurs om miljøkartlegging – nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

27-28. september Seminar biologisk behandling Levanger Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

15-18. oktober Farlig avfall – videregående kurs Quality Hotel Skjærgården, Langesund Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

17. oktober Seminar – det kommunale ansvaret Oslo Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

23. oktober
Kurs om byggavfall for ansatte på 
avfallsmottak

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

24. oktober
Kurs om asbest for ansatte på 
avfallsmottak

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

23-24. oktober Drift av gjenvinningsstasjoner - kurs Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

25. oktober Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge

31. oktober
Kurs om miljøkartlegging – nivå 2 
bygg og anlegg

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

31. oktober
Kurs i brannforebygging på 
avfallsanlegg

Hobøl NFFA www.nffa.no

30. okt - 1. nov. Høstmøtet Mo i Rana Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

31. okt. – 1. nov. Kurs, drift av deponi Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

1. november
Kurs asbestkartlegging og 
risikovurdering – nivå 2

Oslo Nomiko guro@nomiko.no

6-7. november Grunnkurs avfall og gjenvinning Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

13. november
Basiskar. og mottakskontroll av avfall 
til deponi – kurs

Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

14. november Farlig avfall. Grunnkurs modul 1 og 2 Asker NFFA www.nffa.no

20. november Kurs om farlig avfall – nivå 1 Oslo Nomiko guro@nomiko.no

20-21. november Planlegging av renovasjonsløsninger Gardermoen Avfall Norge karin.halvorsen@avfallnorge.no

21. november Kurs om farlig avfall – nivå 2 Oslo Nomiko guro@nomiko.no
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Stine Cecilie 
Granlund (24) er 
fra 1. mai ansatt 
som informasjons-

medarbeider hos Øvre Romerike 
Avfallsselskap IKS. Granlund 
har Bachelor i journalistikk med 
fordypning i sportsjournalistikk 
og politikk i Europa. Våren 2018 
avsluttet hun 2 år på grunn-
skolelærer 1-7 ved HIOA. Ved 
siden av studiene har hun hatt 
en rekke freelanceoppdrag innen 
journalistikk og kommunikasjon.  

 
Morten Onsrud 
(35) er fra august 
2018 ansatt som 
fagsjef batterier hos 

Norsirk AS.
Onsrud har utdanning fra 
Ph.d.-studiet i materialteknologi 
ved Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet hvor han 
tok en nærings-Ph.d. i samarbeid 
med Norges forskningsråd, 
NTNU, Aker Solutions og 
Scatec. Tittelen på arbeidet er 
«Carbon Cones as Negative 
Electrode Material in Lithium-Ion 
Batteries». Onsrud har jobbet 
som konsulent hos Graphene-
Power, Stavanger og som seni-
oringeniør ved Aker Solutions, 
Oslo. Han kommer nå fra stilling 
som forsker/vikarierende første-
amanuensis, Graphene Batteries/
NTNU, Trondheim.

Gjermund Vian 
(49) er fra 1. 
november ansatt 
som daglig leder i 

Lofoten Avfallsselskap IKS. Vian 
er utdannet ingeniør innen miljø 
og planleggingsteknikk fra NKI, 
i tillegg til hovedprogrammet til 
Nordnorsk lederutvikling. Han har 
arbeidet ved selskapet i 23 år, 
hvor han startet som miljøin-
geniør og fortsatte som driftssjef 
og nestleder. 

Johnny Petersen 
(47) er fra 30. 
juli ansatt som 
avdelingsdirektør 

i Innsamlingsavdelingen ved 
Renovasjonsetaten, Oslo 
kommune. Han har mastergrad 
i logistikk, transport og distri-
busjon, og har bak seg ni år i 
infanteriet, Krigsskolen. Petersen 
har blant annet jobbet i Ringnes i 
Norge som leder for distribusjon, 
leder for ruteplanlegging, plan-
leggingsdirektør, og han kommer 
nå fra stilling som logistikkdi-
rektør for Carlsberg Tyskland. 

Sindre Pedersen 
fra Molde tok 1. juni 
over som daglig leder 
i RIR Næring AS. 
Pedersen har lang 

erfaring med salg og markeds-
før ing. Han kommer fra stillingen 
som regionansvarlig for salg i 
PLM Group Norge.
Selskapet har de siste årene vært 
ledet av Jan-Egil Korseberg, som 
også er daglig leder i Romsdals-
halvøya interkommunale renova-
sjonsselskap og RIR transport AS. 
Korseberg fortsetter som daglig 
leder for de to andre selskapene 
i RIR-konsernet. RIR Næring 
AS er et heleid datterselskap 
av RIR og del av Returakjeden. 
Selskapets hovedoppgave er å 
bistå bedrifter på Nordmøre og i 
Romsdal med avfallstjenester. I 
tillegg driver selskapet mottak av 
kasserte biler i Molde. 

Steinar Ness (55) 
er ansatt som ny 
daglig leder i IRS 
Miljø IKS. Ness 

har lang erfaring som leder i 
kommunal sektor og tiltrer rollen 
som daglig leder 1.oktober.
IRS Miljø IKS er et interkommu-
nalt selskap eid av kommunene 

Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. 
Kjell Halvorsen har vært daglig leder i 
selskapet siden 1999 og velger nå å 
gå over i pensjonistenes rekker.
Ness kommer fra stillingen som 
Kommunalsjef Samfunn og Teknikk i 
Flekkefjord hvor han har vært ansatt 
siden 2009. Før dette hadde han 
liknende stilling i Sirdal Kommune. 
Ness har også vært styremedlem i 
IRS Miljø IKS frem til 2010. 

ErikAndré Sølberg 
er fra 1. september 
ansatt som ny salgs- 
og markedsdirektør i 
Rekom. Sølberg kommer 

fra stillingen som markeds- og 
 utviklingsleder i Iris Produksjon 
AS, hvor han blant annet har hatt 
ansvaret for all nedstrømsakti-
vitet. I åtte år var Sølberg salgs- og 
markedssjef/regionansvarlig innenfor 
Returasystemet. Før den tid var han 
markedssjef i Ella Miljøbil. Sølbergs 
karriere i bransjen startet i 1998 
i Helgeland Avfallsforedling IKS 
som miljøingeniør. Sølberg har sin 
utdannelse fra Høgskolen i Bodø, 
Høgskolen i Telemark og Handels-
høgskolen i Bodø.

Rune Dirdal (55) er fra 
1. september ansatt i et 
6 måned ers engasjement 
som Senior Technical 
Scientific Advisor hos 

CEWEP i Brüssel. CEWEP (The 
Confederation of European Waste 
to Energy Plants) er den europeiske 
organisasjonen for avfallsforbren-
ningsanlegg og har medlemmer i 22 
land.  Dirdal kommer fra stilling som 
daglig leder i Forus Energigjenvinning 
hvor han har vært siden 2004. Han 
er en profilert person i bransjen, og 
har bl.a. vært leder for Avfall Norges 
faggruppe for energigjenvinning. 
Dirdal er utdannet i Mechanical 
Engenee ring ved Heriot-Watt 
 University i Skottland.

Erik Førland (47) 
er fra 2. april 2018 
ansatt som prosjekt-
leder/rådgiver 
digitalisering hos 

BIR AS. Førland er utdannet ved 
Handelshøyskolen BI og har 
lang erfaring som rådgiver og 
prosjektleder innen digitalisering 
for kunder i privat- og offentlig 
sektor. Blant annet har han som 
konsulent vært tilknyttet BIR 
Nett AS som rådgiver i forbin-
delse med problemstillinger 
knyttet til bossnettet i Bergen og 
digitalisering. Førland kom til BIR 
fra stilling som konsulent i KPMG, 
og jobbet før det 18 år i ulike 
stillinger ved handelshøyskolen BI 
Bergen. De siste10 årene der var 
han avdelingssjef med ansvar for 
salg og markedsføring av studie-
tilbudet, IT-avdeling, student-
veiledningstjenesten, studen-
topptak, eksamens avvikling samt 
drift av skolebygg. 

Kestutis Kliunka 
(35) er fra 9. april 
2018 ansatt som 
drifts- og rutekoordi-
nator i BIR Transport. 

Kliunka har bachelorgrad i Historie 
og mastergrad i Informasjon 
og kommunikasjon - begge fra 
Vytautas Magnus Universitet i 
Kaunas i Litauen. Han har jobbet 
med reiseliv i Litauen og som 
planlegger i Orange Helse – privat 
hjemmesykepleie i Norge. Her var 
han ansvarlig for planlegging av 
kjøring og koordinering av hjem-
mesykepleiere i Bergen sentrum, 
Sandviken og Åsane samt hadde 
ansvar for bilpark. Han har også 
erfaring fra jobb i hotellresepsjon 
i Norge.

Nytt om navn

• 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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SMÅNYTT

Vil ha rensing av mikroplast  
fra vaskemaskiner
Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å 
stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra 
tekstiler. Landene har sendt et felles brev til EU-kommisjonen hvor de ber 
om at Kommisjonen innen to år skal vurdere tekniske løsninger for krav til 
vaskemaskiner for å hindre utslipp av mikroplast.

– Vi vet at vask av syntetiske klær og andre tekstiler er en betydelig kilde 
til spredning av mikroplast i naturen. Det må vi gjøre noe med, og dette er en 
god anledning til å vurdere krav til filter i vaskemaskiner. I brevet ber vi derfor 
EU-kommisjonen forplikte seg til at de skal se grundig på dette i forkant 
av neste revisjon av krav til vaskemaskiner. Dette kan bli et viktig tiltak for 
å redusere spredning av mikroplast fra landbaserte kilder, sier klima- og 
 miljøminister Ola Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet 02.07

FIAS vil ha innspill
Gjennom Idédunken har FIAS ønsket å komme nærmere befolkningen i Fjell-
regionen og høre deres ønsker når det gjelder søppelhåndtering og hvordan vi 
skal forhindre forsøpling i naturen. Siden 5. juni har tre plomberte søppel-
dunker tatt turen gjennom samtlige kommuner hvor FIAS opererer. I dunkene 
har innbyggere, bedrifter og hyttefolk kunne legge forslag til hvordan de 
ønsker at søppelhåndteringen i Fjellregionen skal være i framtida. 

– De forslagene som kommer inn vil ha en direkte innvirkning på den nye 
avfallsplanen, forteller Hanne Maageng Olsen, kommunikasjonssjef i FIAS. 
Avfallsplanen skal behandles av kommunene i løpet av høsten, og den vil 
garantert føre til endringer i hverdagen for alle innbyggerne i Fjellregionen. 
Den nye planen settes ut i live fra og med 2019. Fra 2020 må folk regne med 
større endringer i måten de sorterer søppel.

Dunkene startet sin turne på Tolga, dro videre til Røros og har siden vært 
med på forskjellige arrangementer i regionen. – De har vært med på både 
Engerdalsdagene og Åkrestrømmen grendefestival. Nå står de på Tynset 
bibliotek, Prix Folldal og Prix Alvdal, sier Olsen. 

28. august er siste frist for å levere forslag. Dagen etter brytes nemlig 
forseglingen og forslagene hentes ut. – Vi har ingen oversikt over hvilke eller 
hvor mange forslag som har blitt lagt i dunkene. Det får vi vite i slutten av 
august, sier Hanne Maageng Olsen. 

Østlendingen 24.08

Stort biogassanlegg skal bygges  
på Færøyene
Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost skal bygge et anlegg som 
årlig skal foredle 40.000 - 50.000 tonn avfall fra lakseoppdrett og kumøkk.

Slam og slakteavfall kan være lønnsom butikk, i alle fall om du har jevn 
tilgang på store volumer. I Norge er det foreløpig lite kommersiell bruk av 
slam fra settefiskanlegg. 

Flere settefiskanlegg har imidlertid småskala gassproduksjon, som 
Cermaqs anlegg på Forsan, Sævareid Fiskeanlegg i Fusa og Smøla Klekkeri 
og settefiskanlegg på Smøla – da for å produsere varme.

Anlegget Bakkafrost skal bygge på Færøyene blir langt større, og skal 
produsere både strøm og varme. Anlegget, som skal bygges i utkanten 
av hovedstaden Thorshavn, skal drives med slam fra settefiskanlegg, 
kugjødsel og slakteavfall fra lakseindustrien. Totalt 40.000 - 50.000 
tonn råstoff skal årlig gå gjennom systemet, opplyste selskapet under sin 
kvartalspresentasjon onsdag.

Ut kommer biogass og gjødsel. Biogassen brennes, og en gassturbin 
genererer strøm. Varme fra forbrenningen skal brukes i fjernvarme-
systemet, hvor de er ventet å levere nok varme for oppvarming av 400 
husstander. – Anlegget skal produsere 2,3 millioner kubikkmeter gass per 
år. Det vil generere tilstrekkelig elektrisitet til 1.900 husstander», opplyser 
selskapet. I tillegg vil det produsere 40.000 - 45.000 tonn flytende 
gjødsel per år, noe som vi redusere Færøyenes behov for import av gjødsel.

                   fiskeribladet.no 24.08

Ny HIMdunk gav uventa stor effekt
Den fjerde HIM-dunken har fått glas- og metallinnsamlinga til å skyta rett 
til vêrs. Den nye tilbodet har også hatt positiv utslag på innsamling av 
matavfall. 

På tampen av fjoråret fekk alle husstandane i Etne, Vindafjord og dei 
andre eigarkommunane til Haugaland interkommunale miljøverk IKS 
ein eigen dunk for å sortera glas- og metallemballasje i. – I dag kan me 
konstatera at ordninga så langt har vore ein suksess. Innsamlinga av glas- 
og metall har stige med minst 50 prosent. I tillegg ser me at folk er blitt 
flinkare til å bruka sorteringsordninga ved at det kjem inn meir matavfall og 
mindre restavfall, seier administrerande direktør Gro Staveland. 

Før årsskiftet blei det køyrt ut rundt 20.000 dunkar til HIM-abonnentar 
i samband med det nye tilbodet, som kom i tillegg til dunk for organisk 
avfall, restavfall, papir og sekker til plast. Dunken med eit lite grønt lokk 
erstatta sentralt plasserte containerar. Selskapet såg for seg rundt 30 
prosent auke i innsamla glas og metallemballasje, men status etter seks 
månader viser ein langt større vekst. – Dette er ei svært gledeleg utviking. 
Håpet vårt var at den nye ordninga og skulle ha positiv innverknad på 
sortering av andre avfallstypar. Dette har me særleg sett på matavfall slik 
at restavfallsmengda nå er gått ned. Mindre restavfall gir mindre kostnad. 
På pluss-sida kjem meir inntekter frå innsamla glas, slik at dette også 
vil vera økonomisk gunstig på sikt, seier Staveland. HIM reduserte i fjor 
standard renovasjonsgebyr med 13 prosent, tilsvarande ein inntektsreduk-
sjon på 9,1 millionar. Sidan 2013 har gebyret gått ned frå 2.370 til 1.950 
kroner.            Grannar 30.08

Integrert med avfallsdeklarering.no

Støtter krav til journalføring

Enkel registrering av farlig avfall

vsp.no

salg@vsp.no

HARDANGER   BERGEN   HAUGESUND   ÅLESUND

Kontakt oss: 4747 2727

Fram til den blir innhentet står én av 
Idédunkene hos Tone Thorsen Stræ
te på Tynset bibliotek. Til venstre 
Hanne Maageng Olsen, kommu
nikasjonssjef i FIAS. Foto: Morten 
Haugseggen, Østlendingen.

12 ØstlendingenFredag 24. august 2018nyheter

til sAlgs: Eneboligen øverst i Haverslia er til 
salgs med en prisantydning på hele 6,2 millioner.
 foto: Aktiv eiendomsmegling.

tynset: Et «arkitekttegnet 
funkishus» er til salgs i Haverslia 
på Tynset for 6,2 millioner. – Jeg 
er ganske sikkert på at det er 
salgbart, sier megler Tomas 
Sørli i Aktiv.
Eirik røE 
Arbeidets Rett

Eiendommen i Bjønnkroken i Haver-
slia ble lagt ut for salg onsdag.

– Dette er en veldig gjennomført 
bolig med høy standard, sier Tomas 
Sørli om eneboligen som ble oppført i 
2009.

Prisantydningen er på hele 6,2 mil-
lioner. En bolig i samme område ble 
solgt for 4,7 millioner tidligere i år. 
Det er foreløpig prisrekord i Havers-
lia.

Megleren sier det har vært interes-
se for eneboligen før den ble lagt ut.

– Det vil nok dette av noen når de 

ser prisen, men jeg er ganske sikker 
på at boligen er salgbar. Det er slike ei-
endommer som ofte tiltrekker seg in-
teressenter som i utgangspunktet 
ikke har tenkt å bytte bolig, sier Sørli.

– Ser vi et økende prisnivå i eien-
domsmarkedet på Tynset om da-
gen?

– Prisnivået øker. Folk er villig til å 
betale ekstra for høy standard, sier 
Sørli.

denne boligen kan sette prisrekord

nord-ØsterdAl: 
Fjellregionen Inter-
kommunale Avfalls-
selskap (FIAS) ønsker, 
gjennom Idédunken, 
å få innspill til den nye 
avfallsplanen som 
skal gjelde for 10 
kommuner i Fjellre-
gionen fram til 2025.
 
MortEn HaugsEggEn 
morten.haugseggen@amedia.no

Avfallsplanen skal behandles 
av kommunene i løpet av høs-
ten, og den vil garantert føre til 
endringer i hverdagen for alle 
innbyggerne i Fjellregionen. 
Den nye planen settes i live fra 
og med 2019. Fra 2020 må folk 
regne med større endringer 
måten de sorterer søppel.

forslag i idédunken
Gjennom Idédunken har FIAS 
ønsket å komme nærmere be-
folkningen i Fjellregionen og 
høre deres ønsker når det gjel-
der søppelhåndtering og hvor-
dan vi skal forhindre forsøpling 
i naturen. Siden 5. juni har tre 
plomberte søppeldunker tatt 
turen gjennom samtlige kom-
muner hvor FIAS opererer. I 
dunkene har innbyggere, be-
drifter og hyttefolk kunne legge 
forslag til hvordan de ønsker at 
søppelhåndteringen i Fjellregi-
onen skal være i framtida.

– De forslagene som kommer 
inn vil ha en direkte innvirk-
ning på den nye avfallsplanen, 
forteller Hanne Maageng Olsen, 
kommunikasjonssjef i FIAS.

Dunkene startet sin turne på 
Tolga, dro videre til Røros og 
har siden vært med på forskjel-
lige arrangementer i regionen.

– De har vært med på både 
Engerdalsdagene og Åkre-
strømmen grendefestival. Nå 
står de på Tynset bibliotek, Prix 
Folldal og Prix Alvdal, sier Ol-
sen.

28. august er siste frist for å 
levere forslag. Dagen etter bry-
tes nemlig forseglingen og for-
slagene hentes ut.

– Vi har ingen oversikt over 
hvilke eller hvor mange forslag 
som har blitt lagt i dunkene. 
Det får vi vite i slutten av au-

gust, sier Hanne Maageng Ol-
sen.

nye krav
Fram til den tid er det viktig at 
folk benytter muligheten de 
har til å påvirke avfallsplanen. 
Den vil ha direkte innvirkning 
på innbyggernes liv minst fram 
til 2025.

– Folk vil ha mulighet til å si 
sitt når planen skal til behand-
ling i kommunene også. Det er 
viktig at folk deltar aktivt når 
det blir slike endringer, sier Ol-
sen. For endringer er på vei. 
Blant annet kommer det nye 

krav fra EU.
– Det kommer nye krav fra EU 

når det gjelder materialgjenvin-
ningsgrad. Innen 2035 skal 65 
prosent resirkuleres. Innen 
2025 skal 55 prosent resirkule-
res. I dag ligger vi på 42 prosent, 
sier Olsen.

For å nå disse målene er FIAS 
nødt til å starte med innsamling 
av matavfall.

– Vi har fått inn noen forslag 
utenom Idédunken, og de går 
blant annet ut på nettopp hjem-
mekompostering og bleietil-
skudd, fortsetter Olsen.

Det ser dermed ut til at det er 

vilje blant befolkningen for å et-
terfølge de nye kravene.

– Det er bra folk er motivert 
for dette, for vi kommer til å 
starte med matinnsamling og 
hjemmekompostering i 2020. 
Dette ligger allerede i den gam-
le avfallsplanen, så innsamling 
av matavfall starter vi med uav-
hengig av den nye planen, sier 
Olsen.

Dette blir den største endrin-
gen siden FIAS innførte plast-
sortering i 2014.

– Tiden framover vil bringe 
med seg enda større endringer 
enn de vi så da vi startet med 

plastsortering, hevder Olsen 
bastant.

I forbindelse med alle endrin-
gene har hun noen tips å kom-
me med.

– Vi oppfordrer folk til å kom-
me med forslag til avfallspla-
nen, enten via Idédunken, Fa-
cebook, e-post eller telefon. 
Også vil jeg oppfordre folk som 
skal sette opp avfallsstativer 
om å vente. Om det blir tre, fire 
eller fem avfallsbeholdere vet 
vi ikke, men endringer kom-
mer, så mye er sikkert, avslutter 
hun.

Ny avfallsplan får konsekvenser for innbyggerne

fiAs vil ha innspill

PÅ BiBlioteket: Fram til den blir innhentet står én av Idédunkene på Tynset bibliotek. Tone Thorsen Stræte viser den stolt fram. – Vi har et 
samfunnsansvar som vi tar alvorlig, samtidig er biblioteket en plass der folk møtes. Derfor hører den hjemme her, sier Stræte. Hanne Maageng 
Olsen, kommunikasjonssjef i FIAS til venstre. foto: morten hAugseggen
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Fjerning av Statfjord A vil koste  
over 3 milliarder
Equinor forbereder nå siste reis for en av Norges mestproduserende oljeplatt-
former, Statfjord A. Per i dag er kostnaden for fjerning og gjenvinning av selve 
plattformen beregnet til mellom 3 og 3,5 milliarder kroner. Dette ifølge en 
fersk konsekvensutredning. 

– Av den totale vekten på om lag 48.000 tonn, består dekksanlegget 
av om lag 41.000 tonn stål som planlegges opphugget og resirkulert ved 
omsmelting. Resterende materialer og avfall vil separeres for gjenvinning eller 
avfallsbehandling, skriver Equinor i utredningen.

Men det store spørsmålet er likevel hva som skjer med betongunderstellet. 
Her vurderes tre alternativer – full fjerning, delvis etterlatelse eller etterlatelse. 
Det anbefalte alternativet er å la hele understellet bli stående på feltet. 

– Delvis etterlatelse innebærer tekniske og operasjonelle utfordringer, sikker-
hetsmessig risiko, usikkerhet knyttet til varighet for gjennomføring samt høye 

kostnader. Full fjerning av betongunderstellet er vurdert som ikke teknisk 
gjennomførbart, heter det. Per i dag er planen å avslutte produksjonen sent           

i 2022.                petro.no 22.08

Ruteretur gratulerer! 
 
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i 
vår konkurranse på Avfallskonferansen i Stavanger.  
 
Vinnerne av tursekker ble Per Lysfjord fra Odda 
kommune og Runar Jacobsen fra Follo Ren.  
 
 

9934 0373 jn@giantleap.no

Møt oss på farlig avfallskonferansen 
stand 9 

Apper til
Renovasjonsbransjen

Henteapp

Tømmekalender

Sjekklister

Betaling

Ordrehåndtering

Adgangskontroll

SensorerSensorer

IOT

Styreleder i NIR, Eilif Lervik, 
og styreleder i HAMOS, 
Knud P. Aune, gratulerer 
hverandre med intensjons
avtalen om å slå sammen de 
to renovasjonsselskapene. 
Her er de flankert av (fra 
venstre) daglig leder i NIR, 
Hilde Ø. Harstad, daglig leder 
i HAMOS, Trygve Berdal, og 
representaktskapsleder i NIR, 
Arne Hoem.

«Harrier» har ankommet  
opphuggingsverftet
Etter å ha ligget ett år i Farsund startet «Harrier» 1. august på sin siste seilas, 
mot et opphuggingsverft i Aliaga i Tyrkia. Denne uken kom skipet frem, Norsk 
Gjenvinning vil følge nøye med på opphuggingen videre. 

– Ansvaret for transport av skipet frem til avtalt havn har ligget hos Julia 
Shipping, men vi har selvfølgelig fulgt nøye med på turen. Det er derfor godt å 
kunne konstatere at skipet endelig er fremme og at jobben med resirkulering 
ved et anerkjent anlegg i Tyrkia kan begynne, forteller Jon Bergan, direktør 
Norsk Gjenvinning Downstream som påtok seg oppgaven med å søke eksport 
av «Harrier», som var blitt klassifisert som avfall.

Representanter fra Norsk Gjenvinning har vært på befaring ved verftet i 
Tyrkia for å undersøke arbeidsforhold og hvordan avfallet fra opphuggingen 
håndteres, og vil følge prosessen videre gjennom for å sikre uavhengig 
inspeksjon ved verftet gjennom hele opphuggingen og gjenvinningen. – Det 
er et krav fra Norsk Gjenvinning at helse og sikkerhet til arbeiderne og miljøet 
ivaretas på en skikkelig måte under opphuggingen av «Harrier», skriver 
selskapet i meldingen. 

Skipsrevyen 29.08

Vil opprette nytt,  
stort renovasjonsselskap
Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) og HAMOS som er 
renovasjonsselskap for 11 kommuner i Trøndelag og på nordre Nordmøre, 
vil slå seg sammen.

Mandag signerte styrelederne i de to selskapene en intensjonsavtale om 
å utrede mulighetene for et nytt stort og innovativt miljøselskap som skal 
dekke de 20 medlemskommunene i NIR og HAMOS. Det nye selskapet vil få 
totalansvaret for renovasjonstjenester for husholdninger, hytter og fritids-
boliger i et område der det bor om lag 113.000 mennesker. Bare Trondheim 
Renholdsverk vil være større i Midt-Norge.

NIR har i dag renovasjonsansvaret for de drøyt 62.000 innbyggerne 
i Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Oppdal, Rauma, Smøla, Sunndal og 
Tingvoll. HAMOS har på tilsvarende måte renovasjonsansvaret for de om 
lag 51.000 innbyggerne Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 
Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal.

På en pressekonferanse i Kristiansund mandag ble det oppgitt at man 
ønsker å skape et nytt selskap for å gi enda bedre renovasjonstjenester 
samtidig som kostnadene holdes nede. – Vi tror at vi best kan møte framtida 
dersom vi er større enn vi er i dag. Vi tror at et større selskap gir muligheter 
for flere åpningstimer ved gjenvinningsstasjonene, en mer stabil og fram-
tidsrettet henting av avfall, og tryggere arbeidsplasser med kompetente 
medarbeidere, sier Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS. Han lover samtidig 
et innovativt miljøselskap med en sterk stemme i bransjen.

Tidens Krav 27.08
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Trefraksjoner opp, jern og metall ned
Høye strømpriser medfører økt etterspørsel og bedre pris for brenselfraksjoner. Usikkerhet i 
internasjonal økonomi, blant annet som følge av den akselererende handelskrigen melllom USA 
og Kina, fører til fall i prisen på skrapjern og metaller.

  PLASTEMBALLASJE
Lavere oljepris og redusert 
avsetning til Kina har medført 
overskudd av gjenvinningsplast 
og svært dårlige priser. Grønt 
Punkt Norge reduserte derfor 
sin godtgjørelse for innsamlet 
plastemballasje til kommunene 
fra nyttår, men innførte 
samtidig en volumgradert 
pris, slik at de som samler inn 
mest også får best betalt. 
Plastgjenvinningsmålet som 
helhet ble fastsatt av EU til 55% 
innen 2030. EU-kommisjonen 
ønsker også forbud mot flere 
engangsprodukter av plast, noe 
Klima- og miljødepartementet 
raskt har fulgt opp ved å be 
Miljødirektoratet utrede dette i 
Norge. 

TEKSTILER 
Det internasjonale 
tekstilmarkedet er presset og 
avsetningsmulighetene og 
prisene minker, samtidig som 
moteindustrien har satt fokus 
på gjenbruk og gjenvinning og 
kommende europeiske krav til 
separat innsamling unektelig vil 
øke.  
Mistra Future Fashion initiativet 
(forskningsprogram) har nylig 
gitt ut en rapport:» Changing 
value chains on the global 
markets for used textiles», der 
europeiske aktører som arbeider 
med innsamling, sortering og 
videresalg av brukte tekstiler 
presenterer sitt syn på markedet 
og dets utfordringer i fremtiden.

PAPIR OG PAPP 
Returpapirprisen i Europa hadde 
et kraftig fall i januar og februar 
som følge av at Kina innførte 
strenge importkrav, noe som 
spesielt har rammet kvaliteten 
mixed paper. Prisene på papir 
er nå svakt stigende igjen etter 
det sterke fallet i starten av året. 
Mellom januar og mai i år var det i 
Storbritannia, en prisreduksjon på 
bølgepapp på 30% og på blandet 
papir en prisreduksjon på 70%, 
men er nå i ferd med å hente seg 
noe inn igjen.

 
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, i år vil man 
ifølge Sirkel Glass komme opp i 
100 000 tonn totalt. 
Vinmonopolet melder at de nå 
skal bytte ut vinflasker med 
«stående poser og PET-flasker» 
fordi glassflasker er tunge og en 
«miljøversting». 

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 sunket siste 
måned og per 28.august er 
prisene per tonn (omregnet til 
NOK): 
− aluminium NOK 17 681 

ned  3 % fra 24.mai 
− kobber   NOK 50685  

ned 9 % fra 24.mai 
− bly NOK 17 263 

ned 12 % fra 24.mai  
− sink NOK 20 941 

ned 14 % fra 24.mai

Skrapjernprisen, har hatt et fall 
igjen, og 29. august var prisen 
NOK 1305 per tonn, mot NOK 
1575 per tonn 24.mai.
 

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 
Vinteren var kald og medførte 
stor etterspørsel på trebaserte 
brenselsfraksjoner. Og den høye 
strømprisen gjennom sommeren 
har ført til at prisen har holdt seg. 
For fraksjonen ren flis var det 
ifølge EnergiRapporten en 
økning fra 1. august, fra 19 til 26 
øre pr kWh for flis med mer enn 
35% fuktighet, og fra 20,5 til 28 
øre for flis med mindre enn 35% 
fuktighet. For trebriketter økte 
prisen fra 19,7 øre til 24,7 øre pr 
kWh, for fulle lass fritt opplastet 
ved fabrikk. 
Pellets, som hadde en kraftig 
prisøkning i vinter, fikk samtidig 
en reduksjon fra 40,5 til 37,3 
øre pr kWh for bulkleveranser. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i små  emballasje varierer 
ganske mye, med priser opp til 
kr. 3,50 per kg. Avsetningen av 
returflis har bedret seg gjennom 
dette året. Malt og lakkert 
trevirke har fortsatt negativ 
verdi over hele landet, men er 
nå noe billigere å bli kvitt enn 
tidligere. 

Vi har et sterkt fagmiljø
innen miljøundersøkelser
og avfallskarakterisering

SINTEF MOLAB

Våre dyktige og erfarne medarbeidere leverer
prøvetaking og kjemiske analyser, samt tester 
av høy kvalitet til konkurransedyktig pris.

- Analyse av miljøfarlige bygningsmaterialer
- Basiskarakterisering av avfall
- Utlekkingstesting
- Utslippsmåling til lu- Utslippsmåling til luft, vann og jord
- Prøvetaking
- Rådgivning

En av landets største 
industrielle laboratoriebedrifter
med avdelinger i Mo i Rana,
Glomfjord, Oslo og Porsgrunn

www.sintefmolab.no
info@sintefmolab.no
+47 404 84 100
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Vi tar
ENERGISIKKERHET

på alvor



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

Baksiden

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

Sirkel Glass bygger nå et nytt sorteringsan-
legg for glass- og metallemballasje på Øra i 
Fredrikstad. 

– Mengdene øker for hvert år og det er ikke 
lenger plass til oss i steinbruddet på Onsøy, 
sier Espen Sandsdalen. Han er produksjonssjef 
på Onsøy og ansvarlig for byggingen av det 
nye anlegget.

Anlegget på Onsøy ble etablert i 1992 og 
Sandsdalen forteller at de lenge har sett seg 
om etter utvidelsesmuligheter. Det endte 
med kjøp av en 30 mål stor eiendom på Øra, 
med Borg Havn som nærmeste nabo. Her 
er man nå i gang med bygging av et nytt 
anlegg til 200 millioner kroner. Sandsdalen 
forteller at teknologien i hovedsak vil bli som 
i det gamle anlegget, men at det i tillegg vil 
bli forsynt med flere NiR-enheter. – Det vil gi 

Bygger nytt anlegg på Øra

Slik vil det nye sorteringsanlegget ta seg ut når det står ferdig, etter planen høsten 2019.

en mer presis sortering og øke kvaliteten 
og mengden av det såkalte eksportglasset, 
altså glass til utenlandske glassverk. Her er 
det ofte strenge krav til fargesortering og 
renhet. Det er dessverre ikke til å komme 
fra at vi får inn en del som ikke er glass- og 
metallemballasje til anlegget. God kvalitet 
på innkomne varer vil være like avgjørende 
i det nye anlegget, så her må vi fortsette 
det gode samarbeidet med leverandørene, 
sier han. 

Men Sandsdalen er godt fornøyd med at 
mengdene til sortering øker. – Vi passerer 
100 000 tonn i år. I de senere årene har 
vi sett en økning på over 10 % årlig, og vi 
forventer en økning på mer enn 5 % årlig 
de kommende årene. Ved dimensjoneringen 
av det nye anlegget tar vi høyde for at 
denne positive utviklingen vil fortsette, vi 
forventer faktisk enda større volumøkning, 
sier han. 

ANNONSE


