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Nytt lager på 8000 m2 – alt på et sted – one stop shop
Vi er din lager og logistikkleverandør!

Mobil gjenbruksstasjon har egen 
avdeling for farlig avfall

Miljøskap i std utgaver fra 1,5–35m3.
Kundetilpasning!

Sedimenteringscontainere fra både 
ILAB, BNS og GMM

Bur og EE-bur: Vi lagerfører flere 
modeller

UN-godkjent emballasje

Innsamlingsnett for småelektrisk  
i gjenvunnet PET. Kundetilpasning!

Krokbasert tank med  
elektrisk varme

Risiko- og kanylebokser - de fleste 
modeller i lagerført sortiment

Flere typer innsamlingstraller og 
veggløsninger

Sikker innsamling og trygg oppbevaring av 
elektronikk og farlig avfall.

Vi har utstyret!
Velkommen til oss for en hyggelig prat på Farlig avfallskonferansen.

Husk å få med deg vår nye utstyrskatalog for elektronikk og farlig avfall.

enviropac.no
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Det har blitt godt synlig i løpet av det siste året at den sirkulære økonomien 
alle snakker om ikke kommer helt av seg selv. Markedet trenger hjelp av 
politiske vedtak, det synes de fleste enige om. Men på spørsmål om hvilke 
virkemidler som er mest hensiktsmessige er meningene mer delte. 
Årets Arendals-uke samlet rundt 80 000 mennesker som ville meddele noe 
– eller høre på. Og blant de 1258 arrangementene som gikk av stabelen var 
det rikelig anledning til å høre om sirkulær økonomi generelt – og om plast 
spesielt. Her framkom det også minst to konkrete forslag til hvordan man 
skal løse det iøynefallende problem at det for tiden ikke er noe fungerende 
marked for innsamlet plast. 

Forslaget fra KS Bedrift Avfall er å innføre produsentansvar for alle 
plastprodukter, da må altså produktene pålegges et vederlag ved kjøp, 
som brukes til innsamling og gjenvinning. Dette fungerer jo på et vis for 
plastemballasjen, selv om Grønt Punkt Norge for tiden må grave dypt i 
lommene for å bli kvitt plastfraksjoner med betydelig negativ verdi. Ulempen 
med et slikt system er at noen må administrere det, det skal kreves inn 
vederlag fra et uhorvelig antall produsenter/importører og det må antagelig 
etableres nye materialselskaper. Myndighetene later til å være lite hissige 
på denne løsningen, kanskje har alt styret med å få produsentansvaret for 
EE-avfall til å fungere gitt kalde føtter.

Men opp av hatten kommer også forslaget om en form for sirkulæravgift, 
ikke minst markedsført av panteselskapet Infinitum. Opplegget her er at en 
slik avgift skal reduseres i takt med at gjenvunnet materiale tas i bruk i nye 
produkter, på samme måte som dagens miljøavgift reduseres i takt med 
andelen som samles inn til gjenvinning. Drikkevareprodusentene skal være 
klare for en slik ny avgift, som hvis den er høy nok vil gjøre det lønnsomt å 
bruke gjenvunnet plast til ny emballasje, noe som altså ikke er tilfelle i dag.

Og en slik modell kan sikkert fungere for drikkevarer, der det er et oversiktlig 
antall aktører, som allerede er underlagt et avgiftsregime. Men å se for seg 
et slikt system innført på plast generelt er vanskeligere, ikke minst med de 
rapporterings- og kontrollsystemer som da må på plass. 

Statssekretær Atle Hamar Klima- og miljødepartementet pilte fra det ene 
arrangementet til det andre i Arendal og fikk med seg adskillige innspill. Og 
han gjentok gang på gang at han leder regjeringens arbeid med sirkulær 
økonomi, og at dette skal munne ut i en strategi som skal presenteres for 
Stortinget i løpet av et år. Før det vil det ikke skje så mye annet enn at 
forskriften som gjør utsortering av plast- og matavfall obligatorisk vil komme 
på plass.

Men den løser altså ikke problemet med manglende avsetning av 
gjenvinningsfraksjoner, snarere tvert imot. Om myndighetene – og det er 
det for så vidt ingen grunn til å tvile på – mener alvor med at EU-målene 
om materialgjenvinning skal nås, kreves et bredt spekter av virkemidler. 
Kanskje må både utvidet produsentansvar og sirkulære avgifter da med i 
verktøykassa, selv om begge disse virkemidlene reiser nye problemer. 

«Ulempen med et slikt system er at noen må admi-
nistrere det, og kreve inn vederlag fra et uhorvelig antall 
produsenter/importører.»
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NYHETER

Vidar Svenning Olsen ny administrerende 
direktør i Ragn-Sells

Enger ble for et år siden dømt til 
et år og tre måneder ubetinget 
fengsel for mer enn tusen 
brudd på arbeidsmiljøloven i 
forbindelse med at Veireno 
hadde renovasjonen i Vestfold 
og Oslo. Og Veirenos morsel-
skap VT-gruppen ble idømt en 
foretaksstraff på 4,5 millioner 
kroner. Dommen ble anket og 
har nå vært oppe i lagmanns-
retten. Der ble Engers straff 
redusert til ni måneders fengsel, 
og VT-gruppen ble frikjent.

– Vi er godt fornøyd med at 
selskapet er frifunnet og at 
straffen til Enger er satt drastisk 
ned. Llikevel mener vi fortsatt 
at det ikke er grunnlag for bruk 
av fengselsstraff i denne saken, 
sier Engers forsvarer, John  
Christian Elden til NRK.

Dommen er seks måneder 
lavere enn tingrettsdommen, 
men i tråd med aktors påstand 
i lagmannsretten. Elden mener 
det er straff nok med bot i 
denne saken, og varsler at saken 

Vidar Svenning Olsen tar over som  
administrerende direktør i Ragn-Sells  
etter Bjørn Hoel. Det skriver Ragn-Sells  
i en pressemelding.

Vidar Svenning Olsen (t.v.) tar over som administrerende direktør i Ragn-Sells etter 
Bjørn Hoel. Foto: Ragn-Sells.

Olsen kommer fra stillingen som 
driftsdirektør i Ragn-Sells, en 
stilling han har hatt i 5 år. Han 
startet i selskapet for 15 år siden 
og har hatt flere roller underveis. 
Han er utdannet agronom og 
maskiningeniør.

Bjørn Hoel har vært admini-
strerende direktør i Ragn-Sells 
siden 1996. Hoel skal fortsette 
i selskapet som seniorrådgiver 
med sirkulær økonomi som sitt 
hovedområde, samtidig som han 

skal representere selskapet i en 
rekke styrer.

– Etter 23 år som admini-
strerende direktør i Ragn-Sells 
Norge og 8 år som admini-
strerende direktør i Ragn-Sells 
Danmark er det nå viktig og 
riktig å la yngre krefter overta 
ledelsen og utviklingen av 
selskapet. Det har vært en 
fantastisk reise og jeg gleder 
meg til å følge med på fort-
settelsen, sier Hoel.

Over 500 brudd på 
arbeidsmiljøloven i EGE
Ifølge NRK har ansatte på avfallsanleggene til 
Energigjenvinningsetaten i Oslo (EGE) i flere år 
jobbet ulovlig mye. Nå granskes EGE for over-
tidsbruk, brudd på innkjøpsregler og påstander 
om ulovlige ansettelser.

Hans Petter Karlsen, fungerende 
direktør i EGE, ønsker ikke å uttale 
seg om NRKs opplysninger før 
granskingsrapporten er klar.

Jonny Enger erkjente denne  
gangen straffeskyld for de omfattende 
bruddene på overtidsbestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven. Fengsel ble det 
likevel.

I et møte med Byrådsavdel-
ingen for miljø og samferdsel 
i oktober skal EGE ha erkjent 
over 500 brudd på arbeids-
tidsbestemmelsene. Det viser 
opplysninger NRK har fått fra 
byrådsavdelingen gjennom 
innsynsbegjæringer. I tillegg 
har Oslo kommunes sentrale 
varslingsordning mottatt tre 
anonyme varsler med påstander 
om en rekke alvorlige forhold 
som gjelder ulovlige anskaffelser, 
omfattende bruk av eksterne 
konsulenter og ansettelser uten 
at stillingene er lyst ut – verken 
internt eller eksternt.

Oslo kommune har bestilt 
en ekstern gransking av hele 
etaten. Price Waterhouse Cooper 
(PWC) står for undersøkelsene 
som begynte i mars. All virk-
somhet fra 2015 frem til midten 
av mars skal gjennomgås.

Det er satt av 1,8 millioner 

kroner til granskingen. 
Arbeidet skulle etter planen 
være ferdig før sommeren, 
men PWC ba om mer tid på 
grunn av det store antall 
dokumenter. Den endelige 
rapporten er ventet i høst. 
NRK har også avdekket at 
Byrådsavdelingen har visst 
om regelbruddene lenge før 
det ble besluttet gransking. 

Redusert fengselsstraff 
for Enger
Veireno-sjefen Jonny Enger fikk dommen fra 
tingretten redusert med seks måneder da  
ankesaken var oppe i slutten av august. 

vil bli anket til Høyesterett.  
– Dommen mot Enger var i 
henhold til påstanden som vi 
la ned, ni måneders fengsel, 
sier politijurist Johan Strand 
Moldestad i Øst Politidistrikt. 
Han er mindre fornøyd med at 
VT-gruppen, selskapet som eide 
Veireno, ble frikjent i lagmanns-
retten. 



NAMDAL RESSURS AS // VERFTSGATA 12, 7800 NAMSOS // SANDSTUVEIEN 60 A, 1184 OSLO 
TLF. +47 74 28 17 65 // FIRMAPOST@NAMDALRESSURS.NO //WWW.NAMDALRESSURS.NO

EN QUADROMAT ER EN STANDARD KOMPRIMATOR med opp til 

20 m2 innsamlingsvolum, som er installert under bakken. Med 
høy komprimeringsgrad og stor volumkapasitet kan man 
redusere både innsamlingsintervall og antall innsamlingsturer 
betraktelig. Quadromat er spesielt godt egnet for større 
borettslag eller sentrale innsamlingspunkt.

Brukeren åpner innkaståpningen ved hjelp av en personlig 
ID-brikke. Et vektsystem veier avfallet, og på denne måten 
muliggjør man individuell fakturering avhengig av mengden 
avfall den enkelte bruker kaster.

I tillegg til komprimatoren har man med Quadromat nedgravd 
løsning, mulighet til å benytte egne hjulbeholdere for organisk 
avfall, som ved behov eller ønske kan tømmes hyppigere.
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GJENVINNING

– Innfør produsentansvar for all plast

Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift, 
mener produsentansvar for all plast kan 
innføres uten ytterligere utredning.

KS Bedrift Avfall arrangerte seminaret Plast-
berget må ned – hva kan gjøres med det? på 
årets Arendalsuka. Og direktør Svein Kamfjord  
ga selv svaret: – Innfør produsentansvar på all 
plast, ikke bare emballasje.

Av Johs. Bjørndal

Bakteppe han dro opp er en 
situa sjon der vi her i landet 
sender rundt 80 000 tonn gjen-
vinnbar hardplast til forbrenning 
hvert år. Klimaeffekten er også 
betydelig, Kamfjord mente 
produksjon og senere forbren-
ning av et tonn plast belaster 
atmosfæren med mer enn 5 tonn 
CO2. Dette må det bli en slutt 
på, i hvert fall om EUs gjenvin-
ningsmål skal nås, da må mate-
rialgjenvinningen av plast ifølge 

Kamfjord tredobles innen 2035. 
Men dette forutsetter et helt 
annet marked for gjenvunnet 
plast, Kamfjord kunne fortelle at 
langt de fleste av medlemmene 
hans har rapportert om avset-
ningsproblemer for innsamlet 
plast. Han tok til orde for å 
etablere kvalitetskriterier for 
denne plasten, og for å innføre 
krav om gjenvinningsandel i 
nye produkter. – Det hjelper ikke 
med høye mål dersom man ikke 

har en strategi for å nå dem, sa 
Kamfjord. 

Det ga statssekretær Atle 
Hamar i Klima- og miljødeparte-
mentet anledning til å si at han 

ledet arbeidet med regjeringens 
strategi for sirkulær økonomi, 
et arbeid som skal munne ut 
i en stortingsmelding i løpet 
av neste år. Dette budskapet 
fikk Hamar for øvrig mange 
anledninger til å gjenta på ymse 
sirkulære arrangementer i løpet 
av Arendalsuka. 

Og til utålmodige paneldel-
tagere sa statssekretæren: 
– Dette er nytt territorium, vi er 
nødt til å gjøre ting ordentlig, 
så vi ikke innfører ordninger 
med utilsiktede effekter. Men 
om noen regjeringer noensinne 
har gjort noe, så er det denne, 
sa han og viste til det varslede 
forbudet mot engangsplast og 
det norske initiativet for å få 
plastavfall inn i Basel-konven-
sjonen. 

Veikart for sirkulær plastemballasje lansert
Emballasjen må designes for gjenvinning, 
innsamlingsordningene må harmoneres, 
gjenvinningsteknologien må utvikles og 
markedet for gjenvunnet plast må fungere 
bedre.            Av Johs. Bjørndal

Dette er hovedpunktene i 
«Veikart for sirkulær plastem-
ballasje», som ble lansert på 
Arendalsuka. Plastavfall var 
tema på mange arrangementer, 
Grønt Punkt Norge arrangerte 
også sitt, med den klingende 
tittelen Make plastic great again. 
Her opptrådte blant andre Ellen 
Behrens, direktør for bærekraft 
i Orkla og leder for Forum for 
sirkulær plastemballasje. Dette 
forumet ble etablert i desember 
i fjor, nettopp for å utarbeide 
veikartet som nå ble presentert. 
Og hun gjorde det klart at det 
for Orkla ikke er noe alternativ å 
droppe plastemballasje.  
– Råvarene vi prosesserer og 
emballerer har et ti ganger 

høyere karbonfotavtrykk enn 
emballasjen. Vi må tenke oss 
godt om så vi ikke gjør tiltak som 
øker matsvinnet, sa hun.  
Men viljen til å ta i bruk gjen-
vinnbar plast er definitivt til 
stede. – Vi har faktisk et mål om 
at vi i 2025 skal benytte 100 
% fornybar eller gjenvunnet 
 emballasje, sa Behrens. 

Men hun la ikke skjul på dette 
er et kronglete terreng, der det 
definitivt kan være behov for 
et kart. – Vi støter på mange 
hindringer, selv om viljen og 
entusiasmen for å få til noe er 
tilstede. Det finnes nesten ikke 
gjenvunnet plast på markedet 
som er godkjent for produksjon 
av matemballasje, det er egentlig 

bare gjenvunne PET-flasker fra 
pantesystemet som holder mål. 
Vi bruker gjenvunnet plast til 
emballasje i hygieneprodukter, 
men har opplevd problemer med 
at fremmedpartikler har lagd 
hull i plasten, og at den har hatt 

uønsket lukt eller farge. Og 
det omtalte Veikartet – som 
inneholder en mengde tall om 
plasttyper, volum og sluttbe-
handling – skal altså komme 
med konkrete tiltak for å løse 
disse problemene.

Direktør Espen Karlsen i Jernia og Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla, med 
sitt 60 siders veikart for sirkulær plastemballasje.
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– Sirkulær økonomi brukes som unnskyldning
Internasjonal handel med avfall har så langt 
ikke gitt noe positivt bidrag til den sirkulære 
økonom ien. Spesielt eksporten av plast til gjen-
vinning har vært lite vellykket, løsningen er 
heller å redusere bruken av plast, sa Jim Puckett 
på Arendalsuka.

Av Johs. Bjørndal

Avfallskurs.no
Kompetansen dere trenger

Asbest 
Byggavfall 
Farlig avfall 
KvalitetssikringJim Puckett er leder for organi-

sasjonen Basel Action Network 
(BAN), som han selv etablerte i 
1997. Formålet er å passe på at 
Baselkonvensjonen, som det ble 
enighet om i 1989, blir etterlevd. 
Nettverket har arbeidet mest 
med å avdekke og bekjempe 
ulovlig eksport av EE-avfall, farlig 
avfall og utrangerte skip. Men de 
siste årene har det også fokusert 
på eksporten av plast, og Puckett 
var en av dem som bidro til å få 
plast inn i Baselkonvensjonen 
tidligere i år. 

Norsirks arrangerte seminaret 
«Kappløpet mot en sirkulær 
økonomi» på Arendalsuka i år, 

og der forkynte Jim Puckett at 
gjenvinningen av plast på global 
basis så langt har vært en fiasko. 
– Det opereres med at 9 % av den 
plasten som er produsert i verden 
har gått til gjenvinning. Men selv 
dette lave tallet er for høyt, her 
omfattes nemlig alt som er samlet 
inn til gjenvinning. Mye av dette 
er eksportert, og vi vet lite om hva 
som egentlig har skjedd videre, 
bare at andelen som virkelig har 
blitt gjenvunnet til ny plast er 
adskillig lavere, sa Puckett. Han 
mente videre at denne formen for 
avfallshandel kan undergrave hele 
idéen med sirkulær økonomi.  
– Det hjelper ikke å tørke opp 

dersom krana fortsatt står og 
renner, sa han. 

Puckett mente også at 
dagens plast inneholder en 
mengde giftige tilsetnings-
stoffer, og at disse slett ikke 
fortjener noen ny runde i 
kretsløpet. – Circular economy 
should not mean a circle of 
poison, sa han. Puckett la 
også vekt på at plast bare 
kan gjenvinnes et begrenset 
antall ganger, fordi molekylene 
i polymerene blir kortere for 
hver runde. – Det må hele tiden 
tilføres jomfruelig materiale, 
sa han. 

På spørsmål fra Kretsløpet 
om det da er helt feil av EU å 
tallfeste ambisiøse material-

gjenvinningsmål for plast  
(50 % innen 2025 og 55 % 
innen 2030) sier Puckett:  
– Hvis et slikt mål skal være 
fornuftig kreves det at addi-
tiv ene fases ut, og at kortlivet 
plast blir produsert av noen få 
polymerer som er gjenvinnbare, 
som f.eks PET. Plastindustrien 
vil nok hevde at forbrenning vil 
være  
et godt alternativ, siden det 
vil bli veldig dyrt å etablere 
gjenvinning som sikrer god nok 
kvalitet. Men en bedre løsning 
vil være å redusere produk-
sjon og bruk av kortlivet plast, 
som emballasje og engangs-
produkter, sier han. 

Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, 
sa Jim Puckett på Arendals-uka.

«– Det hjelper ikke å tørke opp dersom 
krana fortsatt står og renner…»
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– Jeg er faktisk svært imponert av det 
arbeidet som gjøres i EU-kommisjonen og den 
behandlingen forslagene er gjenstand for før 
de vedtas. På miljøområdet er særlig sirkulær 
økonomi et område der EU har hatt høye 
ambisjoner og gjort mange gode vedtak.

– Mange har snakket om demokratisk 
underskudd, og at EU-kommisjonens 32 000 
medarbeidere produserer en stri strøm av 
dokumenter og forslag som ikke er gjennom-
førbare i praksis?

– Det er slett ikke min opplevelse. EU-kom-
misjonen består ulike generaldirektorat, som 
tilsvarer våre departementer. Forslagene 
herfra går til EU-parlamentet, der det sitter 
folkevalgte fra alle medlemslandene, og til 
medlemslandene i Rådet. EU-parlamentet 
består av politikere som kan sine saker og slik 
jeg ser det har de faktisk større muligheter 
til å påvirke utformingen av regelverket 
enn stortingspolitikerne her hjemme. På 
miljøområdet har de ofte lagt lista opp og 
ønsker høyere ambisjoner enn det som ligger 
i forslagene fra Kommisjonen. Rådet er ofte 
mer opptatt av kostnadene forslagene vil 
medføre i hjemlandet, og ønsker gjerne lavere 
ambisjonsnivå enn EU-parlamentet. Arbeid 
med EU-regelverk avsluttes med såkalte 
trilog-forhandlinger, der representanter 
fra Kommisjonen, Parlamentet og Rådet 
forhandler seg fram til endelig regelverk. 
Dette er ikke en rask prosess, men en 
grundig prosess som gir gode muligheter for 
korrigeringer underveis, og særlig arbeidet i 
Parlamentet er svært åpent og demokratisk.

– Og som Norge bare må se på og  
akseptere resultatet av?

– Norge er ikke EU-medlem og har derfor 
ingen plass i Rådet, men vi har likevel gode 
muligheter for medvirkning siden vi er et 
EØS/EFTA-land. Vår viktigste kanal er delta-
kelse i kommisjonens ekspertgrupper, hvor vi 
har rett til å delta i utformingen av regel-
verk som blir norsk regelverk som følge av 

Fra Brüssel 
– med gløden intakt
Hege Rooth Olbergsveen har når dette leses tiltrådt som leder for 
Miljødirektoratets avfallsseksjon, etter to år som miljøråd ved den norske 
EU-delegasjonen i Brüssel. Og det hun har opplevd disse to årene har 
definitivt ikke gjort henne oppgitt over EU-byråkratiet.

PORTRETTET

Tekst: Johs. Bjørndal
Illustrasjon: Knut Høihjelle

EØS-avtalen. Bare på miljøområdet deltar vi i 
om lag 100 ekspertgrupper, der får vi kunn-
skap om hva det jobbes med i kommisjonen 
og vi har mulighet til å spille inn norske 
synspunkter. Om vi skal påvirke Rådets posi-
sjon i forhandlinger om regelverk må vi jobbe 
gjennom departementene i medlemsland 
som har sammenfallende synspunkter. Men 
i forhold til parlamentet kan vi jobber friere, 
ettersom vi ikke har «egne» politikere som 
vi må prioritere i kontakten. Norge har ord 
på seg for å være blant de mest avanserte 
lobbyistene i EU og vi har oppnådd mye innen 
områder som marin forsøpling, kjemikalie-
politikk og sirkulær økonomi. 

Så er det jo langt på vei riktig at vi må 
akseptere resultatet av prosessene i EU. 
Anslagsvis 80 % av miljøregelverket i 
Norge følger av EUs miljøregelverk, som er 
innlemmet i EØS-avtalen og implementert i 
norske lover og forskrifter. En forutsetning 
for å kunne levere varer og tjenester fritt til 
EUs indre marked er jo at det konkurreres på 
like vilkår – og da må man følge de samme 
reglene. 

– Og der er Norge flinkest i klassen, mens 
medlemslandene i EU gjennomfører det som 
passer dem?

– Heller ikke riktig. EU-landene jobber 
generelt hardt med å følge opp regelverket. 
På miljøsiden, som jeg kjenner best, er det 
f.eks. ikke uenighet om at det er nødvendig 
med omstilling til et netto nullutslippssam-
funn eller til en sirkulær økonomi. Disku-
sjonene er som regel knyttet til hvilket år 
målene skal nås, dvs. hvor raskt omstillingen 
skal finne sted, vel vitende om at det får 
konsekvenser dersom vedtatte mål og 
oppfølgende regelverk ikke følges opp.  
Overholdelse av reglene følges opp av 
Kommisjonen og EU-domstolen. Kommi-
sjonen har også ulike systemer for å gjøre 
landene i stand til å overholde reglene, bl.a. 
henvender de seg til det enkelte land og 
prøver å hjelpe dem dersom de ligger dårlig 

an på et område. Overholdelse av regelverk 
er svært viktig for å sikre konkurranse på like 
vilkår i markedet. 

Norge samarbeider også med midler og 
kompetanse til medlemsland i Sentral og 
Sør-Europa gjennom de såkalte EØS-mid-
lene, som har som et hovedformål å bidra til 
gjennomføring av EUs regelverk. Her er miljø 
et prioritert område. Vi markerte samarbeidet 
med Romania med et seminar om plast 
under deres formannskap tidligere i år, der 
flere norske næringsaktører delte kunnskap 
om gode løsninger. Det er store forskjeller i 
gjennomføringskapasitet mellom landene og 
Norge har gått inn i en høynivågruppe i EU 
for å styrke arbeidet med tilsyn og gjennom-
føring av miljøpolitikken i landene.

– Som for eksempel etterlevelse av depo-
nidirektivet? Det er vel strengere for oss som 
overvåkes av ESA, de har jo nesten bare oss 
de skal passe på?

– EU-kommisjonen er som du har vært 
inne på stor, mens ESA kun har noen få 
saksbehandlere på miljø. Vi må slutte å tro 
at vi alltid er flinkest i klassen og kvitte oss 
med disse fordommene mot andre land. Det 
er nok å ta en kikk på gjenvinningsstati-
stikken. Selv om man alltid kan stille spørsmål 
ved rapporteringen, framgår det at vi slett 
ikke er flinkest. Vi har kommet langt på 
noen områder, spesielt pantesystemet for 
drikkevareemballasje har gode resultater som 
mange er interessert i. Men på andre områder 
er det definitivt land som har kommet lengre 
enn oss. 

– Hadde det ikke vært mer fornuftig å 
fokusere mer på kvaliteten av det gjenvunne 
materialet, framfor å sette skyhøye mål for 
materialgjenvinningsandel?

Det arbeides hardt for også å fremme 
kvalitet, bl.a. gjennom ulike standardiserings-
prosesser og i det møysommelige arbeidet 
med økodesigndirektivet. Det er gitt romslige 
tidsfrister for materialgjenvinningsmålene 
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som skal gjøre det mulig å omstille seg. Det 
er viktig å huske at gjenvinningsmålene bare 
er en del av en bred prosess. Juncker-kommi-
sjonen la i mars fram sine siste rapporter om 
sirkulær økonomi, og det framgår at de nå har 
levert eller er i ferd med å levere på alle de 
54 tiltakene i handlingsplanen for sirkulær 
økonomi fra 2015. (EU-kommisjonens presi-
dent Jean-Claude Juncker tiltrådte i november 
2014. Han avløses nå av tyske Ursula von der 
Leyen (60) som tiltrer 1. november og som 
blir første kvinne i denne jobben. red.anm.) 
Men alle ser at mye viktig arbeid gjenstår, 
blant annet å harmonisere regelverkene for 
kjemikalier, produkter og avfall. Det gjelder å 
få til en prosess som fremmer materialgjen-
vinning, samtidig som uønsket spredning av 
helse- og miljøfarlige stoffer unngås. 

– Er ikke EUs sirkulærpakke mer motivert 
utfra behovet for å etablere nye arbeids-
plasser og redusere import av råvarer, som 
hensyn til miljøet.

– Dette går hånd i hånd, og dermed blir det 
lettere å få til det som så fint heter et tverr-
sektorielt samarbeid, noe som er avgjørende 
for å oppnå de positive effektene av omstil-
lingen. Men hensynet til miljøet står på egne 
bein og det er ingen uenighet i EU om at det 
må tas grep for å redusere tapet av biologisk 
mangfold, begrense bruken av jomfruelige 
råvarer og redusere klimautslipp ene kraftig. 

Valget til nytt EU-parlament i mai ga fram-
gang for de grønne partiene og den påtrop-
pende lederen for kommisjonen von der 
Leyen har allerede varslet at hun vil skjerpe 
ambisjonene på miljøområdet. Hun kommer 
til å legge fram en rekke forslag til ny politikk 
hundre dager etter at den nye Kommisjonen 
tiltrer, vi kan altså vente oss nye, ambisiøse 
initiativ rettet mot sirkulær økonomi utpå 
vinteren. I denne kommisjonsperioden har 
plastavfall fått mye oppmerksomhet, nå kan 
vi regne med økt fokus på sirkulære løsninger 
for bl.a. tekstiler, bygg, transport og IT. Norge 
har gjennom nordisk samarbeid bidratt med 
faglig underlag på flere av disse områdene, 
og har tett dialog med Kommisjonen om 
hvordan Norden kan bidra inn i det videre 
arbeidet. 

– Er ikke eksporten av plastavfall til «mate-
rialgjenvinning» i østen et eksempel på at 
urealistisk høye gjenvinningsmål har skapt 
utilsiktede og uønskede konsekvenser?

– Det er klart at materialgjenvinningska-
pasiteten i Europa må økes, og det arbeides 
nå målbevisst for å få dette til. I desember 
lanserte Kommisjonen Circular Plastics Alli-
ance, som skal arbeide for å bedre økonomien 
og kvaliteten på plastgjenvinning i Europa. 
Her er de store produsentene med, noe som 
er helt avgjørende for å få opp etterspør-
selen etter gjenvunnet plast. EU er også 
svært fornøyd med endringene av Baselkon-
vensjonen. EUs ambisiøse posisjon i forhand-

lingene var svært viktig for enigheten under 
partsmøtet tidligere i år. Dette er et godt 
eksempel på at det også er viktig å arbeide 
sammen med EU i det globale miljøsamar-
beidet. 

Det er også foreslått at deler av inntekts-
bortfallet som Storbritannias uttreden av 
EU vil medføre, skal dekkes opp ved en årlig 
innbetaling fra landene basert på hvor stor 
andel av plastemballasjen som ikke går til 
materialgjenvinning. Det blir spennende å se 
om det oppnås enighet om et slikt insentiv 
for sirkulær økonomi.

– Er ikke for eksempel det varslede 
forbudet mot engangsplast en symbolsk 
handling, uten merkbar effekt på plast-
mengden i havet?

 – Det er et av mange tiltak som skal bidra 
til en sirkulær plastøkonomi. Det blir for 
snevert å se isolert på plastforsøplingen i 
havet, selv om det er et stort problem som vi 
som kystnasjon er svært opptatt av. Produk-
sjon og forbrenning av plast er beregnet 
å representere et globalt utslipp på 400 
millioner tonn CO2 per år. EU arbeider for at 
nettoutslippet av klimagasser skal være null 
i 2050, og for å nå det målet må det settes 
inn en lang rekke tiltak. Å begrense overfor-
bruket av fossil plast er en av disse. 

Som det kanskje framgår er det ikke noen 
desillusjonert eller oppgitt miljøråd som 
vender tilbake til Miljødirektoratet, som leder 
for 15 medarbeidere i seksjonen for avfall 
og gjenvinning. Der venter en lang rekke 
saker, ikke minst bestillinger fra Klima- og 
miljødepartementet, der forgjengeren Pål 
Spillum har blitt avdelingsdirektør. Men dette 
er ikke ukjente oppgaver for Hege Rooth 
Olbergsveen, hun har arbeidet i seksjonen i 
åtte år tidligere, og også fungert som leder 
en periode. 

Men hun har også mer praktiske erfaringer 
fra avfallsbransjen. Etter at hun i 2003 forlot 
Trøndelag som ferdig utdannet sivilingeniør 
innenfor Energi og Miljø, gikk veien etter 
hvert til driftsavdelingen i Renovasjons-
etaten i Oslo kommune, der hun arbeidet 
fram til 2009. Blant annet med utsetting av 
returpunkter og innføring av kildesortering 
av plastemballasje. – Jeg er veldig glad for å 
ha fått med meg disse praktiske erfaringene, 
sier hun. 

Og de kan kanskje komme vel med når vi 
skal delta i utforming av nytt EU-regelverk og 
når direktivene fra Brüssel og bestillingene 
fra departementet skal munne ut i regelverk 
som er mulig å forstå og etterleve.

– Er det ikke frustrerende å bli teppe-
bombet med oppdrag med altfor kort 
tidsfrist, slik at man må lene seg tungt på 
mer eller mindre gjennomarbeidede konsu-
lentrapporter?

– Jeg er ikke helt med på den virkelighets-
beskrivelsen. Men det er klart at strømmen 
av nytt regelverk fra EU har lagt press på 
miljøforvaltningen i alle land og skapt en 
form for ressurskrise hos dem som skal 
implementere dette regelverket samtidig som 
de skal følge utviklingen av nytt regelverk. 
Norge har klare forpliktelser og må overholde 
EU-regelverk som innlemmes i EØS-avtalen. 
I enkelte tilfeller vedtas det nasjonale mål 
som er strengere. Det blir mye å gjøre, men 
jeg kjenner fagområdet og vet hva jeg går til. 
Det venter mange interessante oppgaver i 
den nye jobben og jeg gleder meg til å ta fatt 
på dem. 

Blant det Olbergsveen rakk før hun dro 
til Brüssel var å skrive et notat til Klima- og 
miljødepartementet om hvordan Norge skulle 
oppfylle EUs da ennå ikke vedtatte materi-
algjenvinningsmål. Her står det blant annet: 
«Trolig må alt restavfall fra husholdninger og 
kilder som genererer lignende avfall gjennom 
en sentralsortering før restavfallet energiut-
nyttes».

– Er ikke dette å gi ganske detaljerte 
føringer for hvordan avfallsbehandlingen skal 
foregå?

– Oppdraget var å beskrive hva som kunne 
bli nødvendige tiltak og virkemidler for å 
nå de materialgjenvinningsmålene som EU 
da hadde lagt fram, og som senere har blitt 
vedtatt. Disse er ikke utredet i detalj. Det står 
mye om kildesortering også i notatet, blant 
annet om forskriftsfestet utsortering av mat 
og plast, som nå er i prosess. Men for å nå  
60 % materialgjenvinning innen 2030 trengs 
en lang rekke tiltak, og økt bruk av sentralsor-
tering er altså et av dem.

Hege Rooth Olbergsveen er fra 
Kyrksæter øra, et tettsted i Trøndelag mellom 
Trondheim og Kristiansund, som mange 
kjenner som hjemstedet til skiløperen Ove 
Aunli. Den påtroppende seksjonslederen har 
ikke sportslige ambisjoner på det nivået, men 
kan dokumentere at hun har syklet 6500 
km til og fra jobb i løpet av de to årene i 
Brüssel. Dette nivået vil ikke bli opprettholdt 
uten videre, det er bare et par kilometer fra 
familiens bolig på Løren til Miljødirektoratet 
på Helsfyr. – Kanskje jeg må jogge dit i stedet, 
sier hun.

For med tre barn på 13, 9 og 4 år og en jobb 
som «opptar en stor del av min bevissthet», 
som hun sier, må tida utnyttes effektivt. – Vi 
er inne i en hektisk periode i livet. Heldigvis har 
jeg en mann som virkelig tar ansvar hjemme, 
uten ham kunne jeg ikke sagt ja til de ut  -
fordringene jeg har fått, sier hun.

«…vi kan altså vente oss nye, 
ambisiøse initiativ rettet mot sirku-
lær økonomi utpå vinteren.»



Hei butikksjef!

Mange vet ikke at du kan spare penger på å kildesortere
plastemballasje. Havner plasten i restavfallet går det til forbrenning og må 

betales for. Det er derfor ikke bare miljøvennlig, men også lønnsomt å få på 
plass et optimalt kildesorteringssystem på arbeidsplassen. 

Gå inn på grøntpunkt.no og kom i gang!

Du kan spare penger på å levere sortert plast

Kaster bedriften din 
penger i restavfallet? 

circu
s.n
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AVFALLSPOLITIKK

I følge Miljødirektoratet er 
kunstgressbaner den nest 
største kilden til spredning av 
mikroplast til naturen. Nå er et 
forslag til ny forskrift for hånd-
tering av gummigranulat som 
brukes som fyllstoff på disse 
banene ute til høring.

Av Astri Kløvstad

Forslaget inneholder krav om hvordan en 
skal unngå at plastholdig løst fyllmateriale 
fra disse banene kommer på avveie, men ikke 
noe om hvordan slike dekker skal ivaretas når 
hele banen skal renoveres og dekket byttes 
ut med et nytt.

For utendørs baner legges det opp til 
krav om at de skal ha en fysisk barriere 
rundt idrettsbanen, der minst 20 centimeter 
nederst skal være tett. Dessuten er det krav 
om løsninger som sikrer oppsamling av slikt 
fyllmateriale fra drensvann og overvann, 
slik at dette ikke spres utenfor banen. For 
innendørs baner omfatter forslaget krav om 
løsninger for å hindre at fyllmaterialet havner 
i avløpsvannet, og tiltak som hindrer at det 
spres utenfor banen via brukere av banen. 
Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, 
mener at forslaget vil kunne redusere 
utslippene fra kunstgressbaner med opp til 
98 prosent.

VARER IKKE EVIG
Miljødirektoratet har fått Norconsult til å 
kartlegge omfanget av idrettsanlegg med 
plastbasert fyllmasse og rutinene disse 
har for kassering av fyllmasse og dekke. 
Dessuten hvilke tiltak som er satt i verk for 
å samle opp fyllmasse som er på vei ut av 
banen, hva tiltakene koster og hvor godt de 
virker. I rapporten framgår det at kunstgress-
baners kvalitet forringes over tid. Gresset blir 
nedtråkket, splitter seg opp eller slites ned. 
Granulatet blir hardt og sprøtt på grunn av 
UV-stråling og mister delvis egenskapene 
sine. Og etter 10 år kan anleggseier søke om 
tilskudd til utskifting av kunstgressdekke.

GJENVINNING I DANMARK
Og det rår ulike rutiner når hele baner skal 
skiftes ut. Noen har gitt bort gamle baner til 
mindre klubber, noen har lagt det nye dekket 

Nye regler 
for gummigranulat på banen

oppå det gamle, mens andre lar leverandøren 
av den ny banen ta den gamle med seg. 
Alle leverandørene Norconsult hadde vært i 
kontakt med oppga at de benytter Re-Match i 
Danmark som mottaker av kasserte kunst-
gressbaner, idag den eneste aktuelle aktøren 
for håndtering av slike baner fra Norge. 
Re-match sorterer de ulike fraksjonene i 
banen; granulat, sand, gress og matte. Alle 
komponentene går til videre gjenbruk eller 
gjenvinning, heter det. 

I teorien skal gammelt granulat kunne 
gjenbrukes, men det stilles spørsmål ved 
dette på grunn av de mekaniske endringene 
av granulatet som skyldes ytre forhold, 
spesielt UV-stråling. SBR (Styrene-Butadien 
gummi), som er oppmalte bildekk, er den mest 
brukte granulattypen på norske kunstgress-
baner. Avfallsforskriften sier at deponering 
av bildekk, enten de er hele eller kvernet, ikke 
er tillatt.

HØRING UT OKTOBER
Forslaget til forskrift som nå er på høring, 
omhandler som nevnt ikke hva som skal 

gjøres med kasserte kunstgressbaner, kun 
regler for utforming og drift av banene. 
Det sies blant annet at den ansvarlige for 
idrettsbaner der plastholdig løst fyllma-
teriale brukes skal sørge for at oppsamlet 
fyllmateriale i størst mulig grad ombrukes på 
idrettsbanen eller på andre idrettsbaner som 
oppfyller kravene i denne forskriften, eller 
leveres til lovlig avfallsanlegg. 

Forskriften inneholder for øvrig krav om 
at ansvarlig instans skal holde orden på hvor 
mye fyllmateriale som befinner seg på banen 
og hva som skjer med det som fjernes. Dess-
uten at brukere av banen skal informeres for 
å unngå spredning, og ikke minst regler for 
hvordan brøyting og deponering av ryddet 
snø skal foregå. Den ansvarlige for banen 
skal også vurdere om det finnes alternativ 
som medfører mindre risiko for spredning av 
plastholdig løst fyllmateriale utenfor banen. I 
så fall skal dette alternativet velges dersom 
det kan skje uten urimelig kostnad eller 
ulempe.

Høringsfristen er satt til 31. oktober. 

Siden begynnelsen av 2000-tallet er det bygget mer enn 1 700 kunstgressbaner i Norge. Og over 1 500 tonn 
gummigranulat havner hvert år på avveie i naturen, ifølge Miljødirektoratet.



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.

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. 

Ta kontakt for tilbud 
eller mer informasjon
på renas@renas.no
eller 22 13 52 00.

I den urbane gruva tar vi 
vare på miljø og ressurser 
for generasjoner.
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Det sier Mari Nordtun, daglig leder i Ottestad 
Idrettslag utenfor Hamar. Idrettslaget orga-
niserer flere idretter, blant annet ei fotball-
gruppe med 650 aktive utøvere som har 
tilgang på tre kunstgressbaner. To av banene 
ligger i det som kalles Idrettsparken, hvor det 
er både en 11’er-bane og en 9’er bane. Disse 
fikk kunstgressdekke før 2018-sesongen 
og brukes bare om sommeren. Om vinteren 
blir nemlig Idrettsparken snølagt og brukt av 
langrennsgruppa. 

– Jeg tror det er Norges første kombianlegg, 
sier Nordtun og forteller at siden kunstgress 
trenger å vannes for å beholde egenskapene 
over tid, har installasjonen av hydranter til 
produksjon av snø om vinteren en dobbel 
funksjon. – Det er i det hele tatt veldig mye 
vedlikehold som må gjøres på kunstgress-
baner for å få dem til å vare og for å beholde 
innfyllsmaterialet, mye mer enn vi var klar 
over for noen år siden, sier hun. Og dette 
vedlikeholdet krever mye utstyr.   
– I Ottestad Idrettspark kjøpte vi ny park-
traktor med harv, børste, overflaterenser 
og en brukt dyprenser, dette kostet oss ca. 
600.000 kr. I tillegg trenger man egnet  
snøskjær og snøfres på baner som har vinter-
drift, forteller hun. 

I Idrettsparken er det installert granulat-
fangere i avløpskummene og sluser som 
brukerne av banen må over, for å kvitte seg 
med granulat på skoene. Men noen tett kant 
rundt banen finnes foreløpig ikke her.  
 – Totalt er arealet her på 10 mål, å gjerde 
inn det med en tett kant er en ganske stor 
kostnad. Men vi har planer om det. Samtidig 
ser vi at det er veldig lite granulat som 
havner utenfor, fordi vi ikke brøyter og fordi 
banemester er veldig kjapt ute med å koste 
eller blåse det som havner på asfaltkanten 
utenfor banen tilbake, sier hun. Miljø-
direktoratet har beregnet at kostnadene 
ved å innføre tiltak ene som forslaget til ny 

– Krav og midler må komme 
samtidig
– Gummigranulat er dyrt, så vi 
har en egeninteresse i at dette 
ikke kommer på avveie. Og 
vi ønsker den nye forskriften 
velkommen, men det er 
avgjørende at det også kommer 
midler som gjør det mulig å 
etterleve den.

Av Astri Kløvstad

forskrift innebærer vil variere fra 280 000 
til 1,6 millioner kroner for en 11’er-bane som 
ikke har innført noen tiltak fra før.

GRANULAT I MJØSKANTEN
Den tredje banen til Ottestad IL ligger ved 

Mjøskanten, med avløpsrenseanlegget 
til Hias som nærmeste nabo. Her er det 
helårsdrift, banen har undervarme basert på 
overskuddsvarme fra renseanlegget. Dekket 
på denne banen ble lagt i 2008 og trenger nå 
utskifting. Nordtun forteller om mye granulat 

I alle overvanns-
kummene er det 
installert gra-
nulatfangere som 
kan løftes ut og 
tømmes ved behov. 
Banemester Bjørn 
Strand forteller at 
han bruker mer tid 
på å vedlikeholde 
kunstgressbanene 
enn han gjorde med 
naturgressbanene. 
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På Hias-banen er det brukt 
oppklipte reklameskilt for å 
tette gjerdet nederst, slik at 
granulat fra banen ikke skal 
havne i Mjøsa som ligger noen 
få meter nedenfor. Daglig 
leder i Ottestad Idrettslag, 
Mari Nordtun, er innstilt på 
å prøve et mer miljøvennlig 
fyllmateriale når denne banen 
om kort tid må fornyes.

ALTERNATIVER TIL GUMMIGRANULAT 
I 2017 fikk Miljødirektoratet utarbeidet en rapport som undersøkte hvilke materialer som 
brukes på idrettsbaner i dag. Rapporten delte materialene i tre grupper: Plastholdige 
materialer, sand og biologiske/plantebaserte materialer.

De plastholdige består veldig ofte av styren-butadien (SBR)-gummi, som oftest oppmalte 
bildekk, men kan også bestå av SBR-gummi med belegg av polyuretan (PU), termoplastiske 
elastomere (TPE) som er ikke-vulkanisert gummi, eller polymerbelagt sand. Og de biologiske/
plantebaserte materialer er for eksempel laget av kork, trefiber eller sukkerrør.

Vasket kvartssand er et alternativ, men det egner seg best for anlegg som ikke er i 
drift om vinteren. Sand er rimelig og miljømessig uproblematisk, men mindre egnet for 
vinterbruk. I dag foretrekkes gummigranulat fordi underlaget ikke blir hardt og isete, og fordi 
fyllmaterialet gir færre glideskader. Dersom anlegget ikke brukes om vinteren, kan imidlertid 
sand være et miljømessig godt alternativ til gummigranulat, skriver Miljødirektoratet.

Av de organiske materialene vurderes kork til å ha de beste bruksegenskapene, men 
materialet kan være glatt og hardt når det er vått eller kaldt. Lav egenvekt gjør at kork også 
lettere kan spres utenfor banen når det regner. Det er for øvrig begrensninger i tilgang på 
kork. Det er i dag ca 20 baner i Norge med granulat som ikke er laget av SBR-gummi, og de 
fleste av dem bruker oppmalt kork.

Miljødirektoratets vurdering er at alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap 
om egnethet, helse- og miljøpåvirkning, og etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan 
erstatte SBR-granulat på idrettsbaner som brukes hele året. Alternativer som sand, anlegg 
uten løst fyllmateriale eller som har fast dekke kan imidlertid være aktuelle alternativer for 
sommerbruk, og/eller for anlegg som ikke må oppfylle krav til elitefotball.

i gressbakken ned mot Mjøsstranda i tidligere 
tider, et syn verken idrettslaget, kommunen 
eller turgåere på stien langs stranda har satt 
pris på.

– Sist høst fikk vi med oss anleggsan-
svarlig for Østlandet i Fotballforbundet på 
befaring og kartla de viktigste tiltakene for 
å hindre granulatflukt. Det var å få på plass 
granulatfangere og tette kanten mot Mjøsa. 
Han lagde en plan og satte opp et budsjett 
som viste at tiltakene kom på cirka 140 000 
kroner. I tillegg kommer kostnaden ved å 
få levert gammel gummi. Vi har rensket og 
sugd opp mye som var på avveie. Det var 
for forurenset til å gjenbruke, og levering til 
Ragn-Sells kom på 40 000 kroner. Vi hadde 
også tidligere en runde med en sugebil som 
tok opp flere tonn granulat fra overvanns-
kummene, det kostet 60 000. Noe av det 
kunne gjenbrukes og noe måtte leveres, 
forteller Nordtun.

Disse tiltakene er nå satt i verk på Hias-
banen, men her står flere investeringer 
for tur. – Det gamle dekket på banen er så 
ødelagt at det ikke kommer til å bli gjenbrukt. 
Det blir levert til resirkulering i Danmark, og 
det koster jo noen hundre tusen. Og siden 
denne banen er så nær åpent vann, ønsker 
vi å prøve ut et annet innfyllsmateriale enn 
gummi på det nye dekket. Men det er mye 
dyrere med biologisk basert innfyll, og det må 
fylles på oftere. Dessuten er det en risiko ved 
det, siden det er så lite utprøvd, sier Nordtun.

TRENGER PENGER
– Det vi håper nå er at Miljødirektoratet klarer 
å gjøre noe med spillemiddelordningen, for 
det er den vi forholder oss til når vi skal 
bytte ut dekket. Men spillemiddelsatsen for 
å bytte et kunstgressdekke er den samme 
som den alltid har vært. Økning av satsene 
for spillemidler til anlegg som tar høyde for 
miljøvennlig granulat eller tilrettelegging av 
fysiske baneforhold for å hindre spredning,  
er nødvendig. En tilskuddsordning til drifts-
utstyr er også etterlengtet – dette finnes 
ikke i dag. Riktig vedlikehold av banen er det 
viktigste tiltaket for å hindre spredning av 
granulat. Men da kreves store investeringer 
for idrettslagene, sier hun og viser til Fotball-
forbundet som har forsket på dette. –Så hvis 
klubbene ikke har råd til å kjøpe det utstyret 
som skal til, blir ikke dette vedlikeholdt som 
det skal. Da kan man vedta forskrifter så mye 
man ønsker, men tiltakene er ikke mulig å 
gjennomføre, sier hun.

«– Det gamle dekket på  banen 
blir levert til resirkulering i 
 Danmark, og det koster jo noen 
hundre tusen. »
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 2 i 1 Måling og kontroll 

 Meget høy nøyaktighetsgrad 

 Online overvåking 
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Fredheim Maskin AS i Spydeberg 

NYHETER

– Vi må slutte å snakke om 
«søppeløya» i Stillehavet 
og at det vil være mer plast 
enn fisk i havet i 2050. Slike 
formuleringer misvisende og 
savner dekning. Men problemet 
er likevel stort, og jeg tror 
at anslaget på at det havner 
15 tonn plast i havet hvert 
minutt er for lavt, sa Kjersti 
Busch på Handelens Miljøfonds 
frokostarrangement nylig.

Av Johs. Bjørndal

Det er ingen uenighet om at plast i havet er 
et stort problem, og etter at den berømte 
gåsenebbhvalen ble funnet med magen full 
av plast har politikerne nesten klatret over 
hverandre i sitt engasjement for å gjøre noe. 
Men å virkelig kvantifisere problemet plast i 
havet er ikke enkelt. Det fikk marinbiologen 
Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder 
i SALT, godt fram i sin presentasjon på 
frokostarrangementet, der Handelens 
Miljøfond lyste ut nye 25 millioner kroner 
av pengene norske bæreposebrukere har 
generert.

Overdriver vi problemet 
med plast i havet?

Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder i SALT, fikk 
fram at det mangler mye kunnskap om hvilket om-
fang miljøproblemet plast i havet egentlig har. 

DISKUTABLE FORUTSETNINGER
– At det tilføres 15 tonn plast til havet 
er basert på en beregning gjort av den 
amerikanske forskeren Jenna Jambeck, og 
den rapporten har blitt sitert mer enn 2000 
ganger. Tallet er basert på plastforbruket i 
byer og tettsteder over hele verden mindre 
enn 50 km fra kysten, og en forutsetning 
om at dårlig fungerende avfallssystemer 
fører til at mellom 1,7 og 4,6 % av dette 
havner i havet. Det tilsvarer mellom 4,8 og 
12,7 millioner tonn årlig og et tall midt i 
mellom disse tilsvarer 15 tonn i minuttet. 

Alle skjønner at slike beregninger er beheftet 
med stor usikkerhet, sa Busch.

TVILSOM ØY
Det er heller ikke enkelt å kartlegge hvor 
denne plasten blir av. Men det har blant 
annet vært mye snakk om «søppel-øyer», 
eller gyrer, der havstrømmene sørger for 
at det flytende plastavfallet konsentreres. 
– Men det er misvisende å bruke et begrep 
som søppel-øy. Selv i den mye omtalte gyren 
i Stillehavet driver det ikke mer enn 100 kg 
plast pr km², det vil si at man må tråle 20 km 
med en 50 meter bred trål for å få opp  
100 kg, sa Busch.

Hun presenterte også rapporter 
om plastinnsamling på strender og på 
havbunnen, men måtte konstatere at disse er 
for få og for lite omfattende til at vi egentlig 
vet så mye om hvor plasten som havner i 
havet faktisk blir av. – Men at det er et stort 
miljøproblem er det ingen tvil om, ikke minst 
for livet i havet, sa hun. 

Busch avsluttet innlegget med en vurd-
ering av hvordan innsatsen for å bekjempe 
marin forsøpling bør prioriteres framover:  
– Det bør fokuseres på makro plasten og 
rapporteres på vekt og ikke antall objekter. 
Og kystnære områder, havner og elveutløp 
bør prioriteres, sa hun. 



Opplev utviklingen.

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 
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INNSAMLING

De innførte ordningene ser ikke 
ut til å være tilstrekkelige til å 
løse problemet med utrangerte 
fritidsbåter. Og nå synes det 
å være bred enighet om at en 
obligatorisk registrering av  
båtene må til for å komme 
videre.

Av Johs. Bjørndal

Temaet er ikke nytt, i oktober 2017 ble 
det innført en vrakpant på kr 1000 for 
båter under 15 fot som ble levert inn på 
kommunale gjenvinningsstasjoner, disse fikk 
samtidig plikt til å ta imot disse småbåtene. 
Det ble også innført en godkjennings- og 
tilskuddsordning beregnet på mottak av 
større båter. Men etter snart to år må det 
konstateres at dette ikke har gitt tilstrekke-
lige insitamenter. Dette var bakteppet på 
Avfall Norges arrangement om temaet på 
årets Arendalsuke.

KLAR TALE FRA POLITIET
Og det sterke fokuset på plastforurensning i 
havet har definitivt økt interessen for å gjøre 
noe med dette iøynefallende problemet. 
Både båtfolket og de største partiene på 
Stortinget er nå enige med avfallsbransjen 
og miljøorganisasjonene om at noe må 
gjøres. Også fra politiets side ble det gitt 
klart uttrykk for at et register er ønskelig, ikke 
minst av hensyn til sjøsikkerheten. For media 
har i sommer fokusert på at båter som er 

Ingen av 
disse hadde 
mot forestillinger 
mot innføring av 
et obligatorisk 
register for 
fritidsbåter. Fra 
venstre: Nancy 
Strand, Avfall 
Norge, Egil Olsen, 
Kongelig Norsk 
Båtforbund, Ruth 
Grung, Arbei-
derpartiet, Bård 
Vegar Solhjell, 
WWF og Svein 
Harberg, Høyre.

Alle vil nå ha båtregister

funnet drivende i sjøen har forårsaket kost-
bare leteaksjoner som har vist seg unød-
vendige – fordi båtene bare har vært dårlig 
fortøyd og dermed drevet av. – Hovedred-
ningssentralen har hatt 75 redningsaksjoner 
i år på grunn av drivende båter. Med et 
kjennemerke på båten hadde det bare vært 
å søke fram eieren og ta en telefon, sa Ole 
Petter Parnemann som er ansvarlig for 
sjøtjenesten i Politidirektoratet.

– JEG PRØVDE
Da hadde WWFs Bård Vegar Solhjell, Lise 
Guldbrandsen i Hold Norge Rent, og Arendals 
profilerte havnefogd Rune Hvass argumen-
tert for det samme. Solhjell sa han prøvde 
å gjøre noe med problemet i sin tid som 
miljøvernminister, men måtte konstatere at 
det ikke hadde lykkes. – For å kunne praktisere 
prinsippet om at forurenseren betaler må man 
jo vite hvem forurenseren er. Og frivillighet er 
åpenbart ikke veien å gå, sa han.

Og dette var de utskremte politikerne 
enige i. Stortingsrepresentantene Svein 
Harberg fra Høyre og Ruth Grung fra 
Arbeider partiet ga sin fulle støtte til et 
obliga torisk register, uten å ville konklud ere 
på om det burde være i offentlig eller 
privat regi (redningsselskapet har et frivillig 
register, men bare 155 000 av landets 
anslagsvis 550 000 motoriserte fritidsbåter 
er registrert her).

VIL HA OFFENTLIG REGISTER
Men konkludert hadde presidenten  
i Kongelig Norsk Båtforbund, Egil Olsen.  
Han ville definitivt ha et obligatorisk 
offentlig register, på linje med kjøretøy-
registeret. Og et slikt fantes faktisk, fram  
til det ble avvik let i 2004, noe han karakteri-
serte som en gåte. Nå tyder mye på at det 
kommer tilbake. Og alle er enige om at det 
vil gi et helt annet grunnlag for å få fjernet 
båtvrak fra strender og bukter, samt hindre 
at de blir senket.

Avfallsbeholder for matavfall. For farlig avfall. Og alt der imellom.
Skapt med tanke på mennesker, miljøet og klimaet.

Ta kontakt hvis du vil vite mer!
www.mezonic.no



Fra avfall  
 til lys og varme!

MOTTAK OG TRYGG MILJØVENNLIG BEHANDLING AV AVFALL

Avfall som verken kan eller bør materialgjenvinnes, leverer  
du til oss. Fortum Oslo Varme sørger for trygg og miljøvennlig 
sluttbehandling på Norges største energigjenvinningsanlegg  
på Klemetsrud. Spillvarmen fra denne forbrenningen blir til 
grønn strøm, oppvarming og varmt vann til flere hundre  
tusen mennesker i Oslo.

Vi løser dine behov for ansvarlig sluttbehandling av:
 
 • Restavfall
 • Næringsavfall
 • Direkteforbrenning av risikoavfall
 • Biologisk og patologisk avfall

Ta kontakt! 

fortum.no/energigjenvinning
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Norsk Gjenvinnings direktør Erik Osmundsen 
og byrådsleder Raymond Johansen syntes det 
er hyggelig at verdens mest avanserte ligger  
i Groruddalen «siden de begge er derifra». 

– SPARER MANGE TRÆR
Osmundsen la vekt på at anlegget tok imot 
papir fra husholdninger og næringsliv på hele 
Østlandet, og at dette sparte livet til millio-
n er av trær.  Fabrikksjef Adis Cengic sier til 
Kretsløpet at anlegget i sine beste stunder nå 
sorterer papiret med 97,5 prosent treffsik-
kerhet, noe som var målet for prosjekt ets fase 
1. – Men vi klarer ikke å ligge på dette nivået 
kontinuerlig. Hver enkelt enhet i anlegget 
fungerer optimalt, men systemet som skal 
optimalisere dem i forhold til hverandre har det 
tatt litt lengre tid «å lære opp» enn forutsatt. 
Men det gjør stadig framskritt, forteller han. 

KAN DOBLE VOLUMET
Anlegget på Haraldrud er derfor ikke overle-
vert ennå, noe som skulle skjedd i april. Leve-
randøren betaler for tiden også mannskap til 

UTSTILLERLISTEGJENVINNING

Offisielt åpnet, men ikke helt utlært
Det som omtales som verdens 
mest avanserte papirsorterings-
anlegg er nå offisielt åpnet. Men 
robotene er foreløpig ikke ferdig 
opplært og trenger litt manuell 
hjelp for at anlegget skal levere 
som forutsatt.

Av Johs. Bjørndal

Raymond Johansen klippet snor og erklærte verdens mest avanserte papirsorteringsanlegg for offisielt åpnet.

Plukkerobotene i bakgrunnen er under opplæring og trenger foreløpig litt manuell 
hjelp for å få papirfraksjonene rene nok.

Adis Cengic er fabrikksjef ved det nye anlegget. 
Han sier at også roboter må lære å krabbe før det 
kan gå.

noe manuell ettersortering, slik at fraksjonene 
i innkjøringsfasen skal holde de lovede spesi-
fikasjonene. Cengic forteller videre at det den 
siste tiden har blitt kjørt rundt 10 000 tonn 
pr måned gjennom anlegget, men dette skal 
nesten kunne fordobles ved døgnkontinuerlig 
drift. Og Erik Osmundsen mener de ikke vil 
mangle papir. – Mengdene inn her øker, vi tar 
nå imot papir fra husholdninger og næringsliv 
på hele Østlandet. Og selv om mengden lese-
stoff går ned, mer enn kompenseres dette av 
økning på papp og kartong, sier han. 

GOD TONE
En ganske travel Raymond Johansen hadde 

lest lekser og forkynte at den samlede 
papirgjenvinningen på 700 000 tonn i Norge 
sparte 10 millioner trær årlig, noe som tilsvarer 
hele avvirkningen i Hedmark. Han mimret 
tilbake til sin tid som byråd for miljø- og 
samferdsel i 1991-95 og konstaterte at det 
har skjedd veldig mye positivt på Haraldrud 
siden den gang. Byrådslederen gjentok 
ambisjonen om å kutte 95 % av kommunens 
klimakutt innen 2030 og at karbonfangst på 
Klemetsrud-anlegget er avgjørende for å få 
dette til. Raymond avslørte også at han gjerne 
tar en telefon til Erik Osmundsen, dersom han 
lurer på noe som har med avfall og gjenvinning 
å gjøre.
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Konkurransetilsynet foretok 
såkalt bevissikring hos 
selskapene Stena Recycling, 
Østbø AS og Saltens Bilruter 
rett før sommerferien. 
Bakgrunnen er mistanke om 
ulovlig samarbeid i forbindelse 
med et landsdekkende anbud. 
Etterforskningsdirektør Kari 
Bjørkhaug Trones sier til 
Kretsløpet at det beslaglagte 
materialet vil bli gjennomgått  
i løpet av høsten.

Av Johs. Bjørndal

Som omtalt på nettstedet avfallsbransjen.
no og i nyhetsbrevet Insider er det Stena 
Recycling og Østbø AS som er mistenkt for 
ulovlig samarbeid. At det er gjort beslag 

Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i 
Konkurransetilsynet. Hun sier de nå er i gang med 
å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte 
besøk rett før ferien. 

– Vil vurdere saken i løpet av høsten

også hos Salten Bilruter skyldes bare at 
direktør Anders Mjaaland i Østbø også leder 
morselskapet. 

Østbø er Nord-Norges største private aktør 

innen avfall og gjenvinning, med 130 ansatte 
og en omsetning i fjor på drøyt 250 millioner 
kroner. Og siden de store nasjonale aktørene 
er sparsomt representert nordpå brukes 
Østbø iblant som underleverandør i tilbud 
fra disse til landsdekkende kunder. Ifølge 
Mjaaland er det tilfelle også i den aktuelle 
saken. Han sier til Kretsløpet at det i den 
aktuelle saken ikke er gjort noe annerledes 
enn i en normal leverandør/underleverandør 
situasjon. – Vi kan ikke gjøre noe annet enn 
å avvente det som kommer fra Bergen. Men 
det vil sende sjokkbølger gjennom bransjen 
dersom det ikke lenger blir tillatt å benytte 
seg av underleverandører, sier han. 

Men det gjenstår altså å se om 
Konkurranse  tilsynet vurderer det på samme 
måte. Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet 
at de vil vurdere det beslaglagte materialet 
og konkludere i løpet av høsten, uten å 
tidfeste det noe nærmere. Hun vil heller ikke 
si noe om bakgrunnen for bevissikringen i 
saken.  
– Vi følger nøye med overvåker alle markeder 
fortløpende, men mottar også tips, sier hun. 



Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

22 |                            | nr 4 | 2019 |

GJENVINNING

Et el-sykkel batteri i rest avfallet 
var årsaken til det heftige 
branntilløpet ved ROAF 19. juni. 
Det avga gnister da det havnet 
i pressa ved sorteringsanlegget 
og sammen med sprayflasker 
med gassrester førte dette til 
at to meter høye flammer plut-
selig sto ut av pressa.

 
Av Johs. Bjørndal

Branntilløpet førte til full utrykning, men de 
ansatte hadde fått kontroll da brannvesenet 
ankom. Konstituert avdelingsdirektør Terje 
Skovly ved ettersorteringsanlegget roser de 
ansattes innsats, men er samtidig oppgitt 

Sykkelbatteri i pressa ga branntilløp

Et sykkelbatteri trenger ikke å 
komme inn i et avfallsanlegg 
for å forårsake brann. I løpet av 
det siste året har flere branner 
og branntilløp oppstått ved at 
slike batterier har tatt fyr. 

I november i fjor tok et batteri fyr i en 
sportsforretning i Tønsberg. De ansatte 
fikk batteriet ut og brannmannskap kom og 
senket det ned i vann. 

Tidligere på året måtte en boligblokk i Oslo 
evakueres på grunn av brann, årsaken var 
trolig en el-sykkel som sto til lading inne i en 
leilighet. Det finnes også eksempler på at 
slike batterier har tatt fyr selv om de ikke står 
til lading. I fjor sommer opplevde en huseier i 
Tønsberg at boligen tok fyr fordi et el-syk-
kelbatteri eksploderte. Huseieren hadde tatt 
batteriet med seg inn på stuebordet for å ta 
en nærmere kikk på det fordi det ikke virket. 
Så eksploderte det. Huseieren kom uskadd 
fra hendelsen, men boligen fikk store brann- 
og vannskader. 

Dette batteriet lå i restavfallet og forårsaket et eksplosivt 
branntilløp hos ROAF onsdag 19.juni. Foto: ROAF.

over abonnentenes kildesortering.  
– Fortsetter våre innbyggere å kaste farlig 
avfall som batterier i restavfallet er det 
bare et tidsspørsmål før vi får en ny brann 
i anlegget eller i renovasjonsbilene, sier 
han til Romerikes Blad. 

Etter brannen fant de ansatte ved 
anlegget altså et forkullet el-sykkelbatteri 
som de mener har forårsaket branntil-
løpet, sammen med spraybokser som ikke 
var tomme. – I det store antallet spray-
bokser som kastes feilaktig i restavfallet 
er det alltid noen rester. Under trykk 
vil noen av disse sprekke og da siver 
drivgassen ut. Om det da ligger et batteri 
med energi i samme haugen oppstår en 
ekstremt farlig situasjon, sier kommunika-
sjonssjef Line Malmo i ROAF til Romerikes 
Blad. 

Flere branntilløp forårsaket 
av el-sykkelbatterier

Rådet fra Norsk brannvernforening er at 
lading skal skje der det ikke finnes brennbart 
materiale i umiddelbar nærhet, og om det 
skjer innendørs i et rom med røykvarsler.  
Å lade mens man sover eller ingen er tilstede 
i boligen, frarådes på det sterkeste. Laderen 
skal aldri tildekkes når den er tilkoblet og 
når ladingen er fullført bør den kobles fra 
batteriet. 

Litium-ion batterier bør ikke utsettes 

for harde støt, røff behandling kan føre til 
brann. Om et batteri har tatt skade bør det 
leveres inn på miljøstasjon. Og om et batteri 
begynner å brenne er det nedkjøling som 
gjelder. Altså er vann eller vannbasert skum 
det beste å slukke med. 

Kilde: Norsirk.no

Godt over 100 000 el-sykler 
er i bruk i Norge. Men få er klar 
over brannrisikoen batteriene 
representerer. 



Kilder: Norsk Gjenvinning Metall AS, Glava Isolasjon, autoretur.no
Autoretur - Miljørapport 2015

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel bilglass. 
Rutene fra mange norske vrakbiler demonteres, samles inn, knuses og pulveriseres. Glasspulveret fraktes den korte veien til Glavas 
anlegg i Askim der det glasset brukes til produksjon av helt ny isolasjon. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for gjenvinning 
av bil. I 2018 klarte vi en materialgjenvinningsgrad på 87,7% og en total gjenvinningsgrad på 97,4%, godt innenfor myndighetenes 
krav om å gjenvinne 95%. Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som vil ha det varmt på hytta.

AUTORETUR
Bi lbrans jens eget  re turse lskap

autoretur.no

SE VIDEO: u.nu/xyi2

Bilglass fra norske vrakbiler 
blir til ny isolasjon
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EE-AVFALL

For å gjøre kjøpsprosessen så fleksibel som 
mulig, kan vi når som helst sette fra oss 
utrangerte produkter ved miljøstasjonen 
som de fleste elektroforhandlere har på 
baksiden av butikken. Men det er ikke alltid 
de blir stående der så lenge. – Setter jeg ut 
en flatskjerm eller et kjøleskap, er TV-en og 
kompressoren på kjøleskapet borte på en 
halvtime – toppen.

Det sier Mads Johansen, lagermedarbeider 
på Power i Fredrikstad, mens han viser 
kontaineren og båsene som huser kassert 
elektronikk og hvitevarer. 

ÅPEN LØSNING
Returstasjonen er plassert på butikkens 
bakside, er ubevoktet og tilgjengelig døgnet 
rundt. Johansen forteller at plukkerne er 
innom mange ganger hver dag, og at ferskt 
elektronikkavfall sjelden får ligge urørt. 
 – Noen ganger kan det være tre-fire varebiler 

Fra Power og Elkjøp til Afrika  
– lekkasje i sirkulærøkonomien
Når vi kjøper nytt kjøleskap, 
oppgraderer til induksjons-
komfyr, eller klemmer til med 
ny flatskjerm før fotball-VM, tar 
utsalgsstedet imot det gamle 
produktet. Derfra går turen til 
nærmeste gjenvinningsstasjon. 
Eller til Afrika.

Av Dag Magnus Nielsen

her samtidig. Det går som regel rolig for seg, 
men et par ganger har de begynt å krangle 
med hverandre. Da ber jeg dem dra, sier han.

Etter dette lille intervjuet kjører 
Kretsløpets utsendte rundt bygget, og 
parkerer ved innkjøringen til butikkens 
bakside. Det tar bare 10-12 minutter før 
en varebil sveiper innom returstasjonene til 
Power og Elkjøp, disse varehusene ligger rett 
ved siden av hverandre. 

Der hopper en av de nevnte plukkerne ut 
av bilen, forsyner seg med en PC-skjerm og 
noe som ser ut som en brødboks.

– IKKE TIL GJENBRUK
– I perioder mangler kompressoren på 
halvparten av kjøleskapene vi samler inn. 
Hvilket område som rammes avhenger av 
hvor bandene til enhver tid befinner seg, sier 
Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør 
i NORSIRK. Hun forteller at det er vanskelig 
å estimere hvor mye avfall som forsvinner, 
men poengterer at annenhåndsmarkedet 
for elektroprodukter er velfungerende, slik 
at produktene som kasseres ikke er tiltenkt 
gjenbruk.

– Dette er avfallstyveri – ikke gjenbruk. 
Produktene skipes ut av Norge og Europa 

Selvplukk i Fredrikstad. Litt over ti minutter tok det før denne krabaten dukket opp bak Powerbutikken. Ifølge Mads 
Johansen er plukkerne enkle å ha med å gjøre, om han ber de forsvinne, gjør de det. Problemet er bare at de kommer 
tilbake fem minutter senere. Foto: Dag Magnus Nielsen.

Guro Kjørsvik Husby i NORSIRK understreker at kasserte hvite- og 
brunevarer som skipes ut av landet ikke blir solgt på bruktmarkedet, 
men i stedet blir strippet for metallinnholdet. Foto: NORSIRK

Kompressorene forsvinner raskt. Ifølge kilder Guro Kjørsvik Husby har 
vært i kontakt med, får tyvene en hundrelapp for hver kjøleskap- 
kompressor. Bildet er tatt i returcontaineren til Power.



i kontainere, og ender opp på plasser som 
Agbogbloshie i Ghana – verdens største 
oppsamlingsplass for illegalt EE-avfall. Der 
blir de slaktet for metallinnholdet. Ifølge 
Husby håndteres avfallet langt fra forsvarlig, 
noe som skaper store miljøproblemer i 
nærmiljøet. – Plasten brennes av for å få ut 
metallet, gass og olje tappes fra produktene 
og rett ut i grunnen. I tillegg genererer 
omsmeltingen mye forurensing, sier hun.

VERDIENE FORSVINNER
Når tyvene skjærer bort indrefileten i 
EE-avfallet, forringes også regnestykket i 
sirkulærøkonomien. – Kjøleskapskompressorer, 
gullet i prosessorene og kobberspoler er 
delene med plussverdi. Når disse stjeles blir 
gjenvinningsbransjen sittende igjen med 
minus-tonnasjen. Men enn så lenge har vi 
klart oss uten å øke miljøgebyrene, sukker 
Husby.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at 
hun opplever et genuint ønske om å tette 
lekkasjen hos aktørene i elektrobransjen,  
men er klar på at man aldri vil få helt bukt 
med tyveriene.

- Vi blir ikke helt kvitt svinnet, men må 
bli mye flinkere enn vi er i dag. En rapport 
av World Economic Forum anslår at to 
tredjedeler av verdens EE-avfall forsvinner 
fra den synlige delen av sirkulærøkonomien. 
Det er altfor mye, sier hun.

– PRIORITERER TILGJENGELIGHET
Elektrokjeden Power forteller til Kretsløpet 
at de er klar over problemet, men ikke har 
oversikt over hvilke kvanta som forsvinner. 
Men hos denne store aktøren med 120 
butikker i Norge mener man det er snakk om 
organisert kriminalitet. – De er stort sett ute 
etter komponenter fra kjøleskap, frysere og 

lignende, sier markedssjef Elizabeth Gill, og 
legger til at de ved flere varehus har bygget 
inn returstasjonene for å gjøre de mindre 
åpne for tyvene.

– Men det må likevel være godt merket for 
kundene våre. Tilbudet til forbruker skal være 
at vi tar imot dette hele døgnet, så utenom 
åpningstidene har vi dessverre ingen kontroll.

Ifølge Guro Kjørsvik Husby havner EE-avfallet som blir tatt fra norske forhandlere på steder som dette.  
Agbogbloshie utenfor Ghanas hovedstad Accra sies å være verdens største endestasjon for EE-avfall.

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



Miljøselskapet NOAH mottar og behandler industriens 
restprodukter på en sikker og effektiv måte. Vår 
 viktigste jobb er å verne samfunnet mot miljøgiftene.

Samtidig jobber vi for at restproduktene kan ressurs-
utnyttes uten at dette medfører økt belastning på 
samfunn og miljø.

Et eksempel er vårt saltgjenvinningsprosjekt hvor 
vi kommer til å gjenvinne 80.000 tonn salter til 
 industrielle formål. Prosjektet vil bli presentert i løpet 
av høsten. 

Følg med!

noah.no
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FARLIG AVFALL

Avgjørelsen i EU-domstolen 
befester viktigheten av å prak-
tisere «føre-var-prinsippet» i 
forbindelse med vurderingen av 
om avfall er farlig eller ikke. Dette 
prinsippet er nå endelig forankret 
juridisk. 

Hovedspørsmålet i saken var 
hvordan man skulle klassifi-
sere avfall, som avfallsbesitter 
ikke hadde praktisk mulighet i 
henhold til rammedirektivet for 
avfall, til å avklare om var farlig 
avfall eller ikke.

Domstolen la til grunn at 
dersom det ikke var mulig å 
avklare om avfallet var farlig 
avfall eller ikke (speilinngang) 

Viktig avgjørelse i EU-domstolen
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) gjør opp-
merksom på en ny, viktig dom i EU-domstolen. 
Dersom det ikke er mulig å avgjøre om et avfall 
er farlig avfall eller ikke, skal det behandles som 
farlig avfall.

i henhold til den europeiske 
avfallslisten (vedlegg 1 til 
avfallsforskriften kap. 11), så 
måtte føre var-prinsippet føre 
til at avfallet ble klassifisert 
som farlig.

I dommens avsnitt 62 
 fremkommer følgende  
(i dansk oversettelse):

«Henset til disse betragt-
ninger skal det fjerde 
spørgsmål besvares med, at 
forsigtighedsprincippet skal 
fortolkes således, at i tilfælde, 
hvor det efter en så omfat-
tende risikovurdering som 
muligt under hensyn til den 
foreliggende sags konkrete 

omstændigheder ikke er prak-
tisk muligt for indehaveren af 
affald, der vil kunne klassificeres 
under spejlkoder, at afgøre, om 
nævnte affald indeholder farlige 
stoffer, eller vurdere, hvilke 
farlige egenskaber dette affald 

udviser, skal affaldet klassi-
ficeres som farligt affald.»

Dommen omhandler også 
hvilke analysemetoder mv. som 
kan benyttes for å måle «farlig-
heten» av avfall.

Tvilen skal ikke komme tiltalte til gode dersom det ikke er mulig å fastslå om en  
fraksjon er farlig avfall eller ikke. Da skal den defineres og behandles som farlig avfall.

Reknes® er hovedsponsor og utstiller på Farlig avfallskonferansen 2019 

den 25. og 26. september på Clarion Hotel The Hub, Oslo.

Reknes® WMS fagsystem (ERP)

Smarte apper og web-portal for eff ektiv avfallshåndtering

Digitalisering og automatisering av forretningsprosesser

Vekter med selvbetjening for adgangskontroll og betalingsløsninger

MORGENDAGENS DIGITALE LØSNINGER 
FOR MILJØ- OG GJENVINNINGSBRANSJEN

Mottak Energigjenvinning Renovasjon Transport Container Returselskap Gjenvinningsstasjon

reknes.no



29|                            | nr 4 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

Markedets bredeste 
utvalg på 

miljøcontainere

Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo
Telefon:  400 06 130

Epost: 
hpj@euroteknikk.no

ottar.hovstein@bns.no
morten.aasegg@bns.no

Lansdekkende servicetilbud på
vedlikehold og reperasjoner av 

containere og maskinelt ustyr til 
avfallshåndtering

    • Stort lager på Norges mest 
      solgte containere
    • Unik kompetanse 
    • Kundetilpassede løsninger

 

EnviroPac • BNS Miljø
Euroteknikk • EnviroPac Utleie AS

Tre annerkjente merker 
under samme tak

Annonse_Enviropac.qxp_Layout 1  29.08.2019  00.12  Side 1

Farlig avfallskonferansen 2019 – 
som visstnok er den 32. i rekken 
– går av stabelen i Stordalens 
splitter nye hotell, Clarion The 
Hub i Oslo sentrum. Og mange vil 
dit, styreleder Bjørn Roger Broen i 
«arrangørklubben» NFFA, forteller 
at det ved utgangen av august er 
registrert 340 påmeldte, noe som 
tyder på at man kanskje for første 
gang vil passere 400 deltagere. 

Som programmet på de følgende 
sidene viser er det mye interes-
sant, men Broen peker spesielt 
på den delen av programmet 
som omhandler brann og brann-

Innholdsrik konferanse
Siste nytt fra EU og Miljødirektoratet, en 
seanse om brann og ikke minst orientering fra 
regjeringens ekspertutvalg for farlig utvalg er på 
menyen når aktørene innenfor farlig avfall møtes 
i hovedstaden 25-26. september.

Av Johs. Bjørndal

forebygging. Her vil  både 
Revac-direktør Anders Aas og 
en representant fra Vestfold 
interkommunale brannvesen 
dele sine erfaringer – og fortelle 
om det samarbeidet de nå har, 
for å unngå nye branner i fram-
tida. – Her tror jeg det er mye å 
lære, sier Broen.

Han forteller ellers at NFFA 
opplever medlemsvekst, og nå 
har passert 130 medlemmer.  
– Flere interkommunale avfalls-
selskaper som tar imot farlig 
avfall har meldt seg inn i det 
siste, forteller han. 

NFFA-leder Bjørn 
Roger Broen kan glede 
seg over god påmeld-
ing til årets konferanse 
– og medlemsvekst 
i Norsk forening for 
farlig avfall.

Anders Aas, daglig leder 
i Revac, vil fortelle om 

sine brannerfaringer – og 
ikke minst hva de nå har 

gjort for å unngå nye 
branner. Foto Norsirk.



30 |                            | nr 4 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

FARLIG AVFALLSKONFERANSEN

ONSDAG 25. SEPTEMBER 

FARLIG AVFALLSKONFERANSEN

0900-1000 Registrering, kaffe og utstillingsvandring. Her vil du garantert møte kolleger og hyggelige mennesker!

1000-1020

Åpningstale. Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri, åpner årets konferanse. Han gjør seg refleksjoner om avfallsbransjen situasjon og 
utvikling, muligheter og utfordringer. Stein er kjent som en tydelig stemme i industrien, teknologioptimist og med meningers mot – ikke 
minst om avfall. Hans bakgrunn er biolog med yrkeserfaring så vel fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, sjef for Direktoratet for Naturforvalt-
ing» og statssekretær i Miljøverndepartementet. Som leder i Norsk Industri representerer han den desidert største av NHOs landsforeninger. 

 1020-1030 Styreleder i NFFA, Bjørn Roger Broen, introduserer årets møteledere. Hvem dèt er, vil snart vise seg! 

1030-1120 Siste nytt fra direktoratene (Miljødirektoratet, DSB og Strålevernet)

1120-1140
Absolutt aller siste nytt fra EU. Hvem har de siste årene vært mer «tett på» EU-prosesser som er viktige for farlig avfallsaktørene enn Hege 
Roth Olbergsveen! Hun er nylig avgått miljøråd i Brüssel, men på tidspunktet for Farlig avfallskonferansen har hun nettopp tiltrådt som  
seksjonsleder i avfallsseksjonen i Miljødirektoratet.

1140-1200 Fritt ord og spørsmål til myndighetene. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1200-1315
Lunsj og utstillingsvandring. Du serveres ikke bare The Hub’s velsmakende lunsjretter, men også nyttig informasjon fra årets utstillere samt 
gode samtaler med gamle og nye kolleger.

1315-1425
Temabolk om brann. Her forteller bl.a. Anders Aas i Revac om sine dyrekjøpte erfaringer. Det blir mye annet «brennbart» innhold i denne 
temabolken, bl.a. skal  Morten Onsrud med doktorgrad i lithiumbatterier tydelig definere avfallsbransjens utfordringer. Mortens arbeidsplass 
er i dag i Norsirk.

1425-1435 Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1435-1500
Kaffe og utstillingsvandring. Undervurdèr ikke nytteverdien av den informasjonen du kan hente ved å besøke utstillerne på Farlig avfallskon-
feransen! 

1500-1530

Rapport fra det virkelige liv: Einar Finstuen, Bård Olsen og Jon Erling Terjesen forteller åpent om utfordringer i sin hverdag med farlig avfall. 
Tilbakemeldingene etter fjorårets sceneopptreden med de tre erfarne kjemikerne var svært gode. Dette vil vi ha mer av, ba mange om! Vi 
imøtekommer anmodningen med nye temaer, problemstillinger og løsninger. Adm.dir. Britt Mathisen Limo fra Remiks blir kyndig møteleder 
under denne seansen. Britt er også styremedlem i NFFA.

1530-1550
«Fra bagatell til helvete». Oppryddingen etter nedlagte Ålesund gassverk bød på eksepsjonelle og uventede utfordringer knyttet bl.a. til 
farlig avfall. Guro Thue Unsgård (senior miljørådgiver i Norconsult) presenterer problemstillinger man lærer av.

1550-  
ca. 1615

Annerledesforedraget 2019. Ivar Nergaard (skuespiller, tekstforfatter, innleser, medlem av Mannskoret og mye mer): Den morsomme, triste, 
avslørende, men lærerike historien om Mannskoret og samholdet blant korets svært så ulike personligheter. Kanskje bidrar Ivar med sang og 
spilloppmakerier i tillegg. Dette blir artig forspill til korets opptreden under middagen! Gled deg!

19:00

Middag og sosialt samvær. Vi ble virkelig glade da selveste «Mannskoret» takket ja til å underholde oss. Koret ble startet av DumDumBoys-
vokalist Prepple Houmb, radioprogramleder Espen Thoresen og TV-produsent Hasse Lindmo. Koret har hatt - og har - mange kjente medlem-
mer, slik som Geir Schau, Rune Gokstad, Atle Antonsen, Sven Nordin, Kjartan Kristiansen, Ivar Nergaard, Ivar Eidem og Rune Nilson. Vi håper 
alle de 32 mannssangerne stiller på Farlig avfallskonferansen 2019. Rock- og popklassikere står på programmet. Kanskje har du sett filmen 
om Mannskoret - «Vi er gutta» - lansert i 2018?  
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Mer info og oppdatert  
konferanseprogram:  
www.farligavfallskonferansen.no

Clarion Hotel The HUB                              
25. – 26. september 2019         

TORSDAG 26. SEPTEMBER 

Hovedsponsor:

     Arrangører:

0900-0905 God morgen! Også i dag stiller vi med flere møteledere som i godt samspill effektivt skal lede oss gjennom programmet. 

0905-0925

«Nakne fakta og den fulle sannhet om farlig avfall». Vi følger opp fjorårets tema om «det farlige avfallets psykologi». Nå har vi analysert 
hvordan farlig avfall følger oss fra den første dagen på fødestuen til vår kropp blir del av naturens kretsløp på gravplass eller krematorium. 
Dette er historien om farlig avfall slik du neppe har hørt før! Du bør videreformidle den både til familie og de du møter i jobben din! Den viser 
også den viktige rollen vi som håndterer farlig avfall har! Siv.ing. og produktsjef farlig avfall i Stena Recycling, Torbjørn Steensrud,  gir deg 
virkelighetsbeskrivelsen.    

0925-0945

Er vi vårt ansvar nok bevisst? Kjenner vi de juridiske konsekvensene av våre handlinger? Advokatene Geir Lippestad (Advokatfirmaet 
Lippestad AS) og Ingrid Finne Reenskaug (PwC) inntar scenen. Temaet er med andre ord «compliance» og betydningen for aktørene i farlig 
avfallsbransjen. Ledelsens rolle, fokus og ansvar for å sikre etterlevelse av krav. Hvordan arbeider man med disse spørsmålene i industrien 
i det daglige? Hvordan kontrollere at selskaper man samarbeider med holder seg på riktig side av loven? Ingrid Finne Reenskaug husker du 
kanskje som NFFAs tidligere advokat, og Geir Lippestad er navn og markert fagperson vi alle har merket oss.

0945-1005
Ytringer til ettertanke og sikkert diskusjon: Om ytteremballasjen vi bruker i bransjen bl.a. sett i et ombruksperspektiv.  
Einar Bratteng (NFFA-jurist) om regelverkskrav Stein Hestnes Johnsrud (leder farlig avfall i NG Midt-Norge) om praktiske eksempler fra det 
virkelige liv

1005-1015 Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1015-1030
Rapport fra regjeringens ekspertutvalg, ved leder Ingrid Riddervold Lorange. Orientering om status i dette viktige arbeidet som skal være 
avsluttet innen 1. november og danne en del av grunnlaget for regjeringens beslutninger og politikk innenfor farlig avfallsområdet fram-
over. 

1030-1050
Hva avgjør om et avfall er farlig eller ikke? Dette er spørsmål mange må stille seg daglig. Men krever det ekspertstatus og dyptgående 
kjemiske analyser for å finne et retningsgivende svar? Vi har dristet oss til å ha følgende undertittel på foredraget til Ida Nilsson (medlem i 
NFFAs ekspertpanel / Norconsult): «Kan klassifisering virkelig gjøres på 1-2-3?».

1050-1100 Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1100-1235 Stående buffè i utstillingsområdet. Det blir nærhet til utstillerne og god plass til den gode, kollegiale samtale!

1235-1335

Temabolk om omdømme. Mange snakker om farlig avfallsaktørenes omdømme og hvordan vi oppfattes så vel i vårt nærmiljø som i politiske 
kretser. Gjør vi nok for å skape oss et rettferdig rykte?  Hvordan oppfattes vi som driver med farlig avfall? Adm. dir. Julie Brodtkorb i MEF 
(Maskinentreprenørenes forbund) gjør seg sine refleksjoner. Vi planlegger paneldiskusjon. Og ikke minst: Vi vil lansere MEF og NFFAs initiativ 
til bransjetiltak.

1335-1350
Hilsen til alle som håndterer farlig avfall! Martin Sveinssønn Melvær, sivilingeniør NTNU og med bakgrunn fra COWI og Rambøl, nå senior-
rådgiver i Bellona gir oss oppbyggende ord vi kan ta med oss hjem fra konferansen.

1350-1400
Takk for i år. Velkommen til Farlig avfallskonferansen 2020! Arrangementskomiteen for årets konferanse inntar scenen og bekjentgjør tid 
og ikke minst sted for neste års konferanse. Komiteen består av Hege Fosse Eriksen, Marit Lindstad, Bjørn Roger Broen, Tore Methlie Hagen, 
Torbjørn Steensrud og Roar Hansen.
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Ny standard for deklarering av farlig 
avfall – forslag til nye avfallsstoffnummer
Dagens avfallsstoffnummer ble introdusert for nærmere 30 år siden og er ikke lenger 
hensiktsmessige for god statistikk og sikker håndtering av farlig avfall, 
mener Tom Bäcker. I denne artikkelen gir han en oppsummering av 
dagens standarder og kommer med et forslag til en ny og mer 
hensiktsmessig inndeling av det farlig avfallet.                                               

Av Tom Bäcker

FARLIG AVFALL

I Norge har vi to standarder for deklarering av 
farlig avfall, avfallsstoffnummer og EAL-koder. 
Begge standardene har flere fordeler og 
ulemper.

Avfallsstoffnummerne er en de facto 
standard som ble introdusert for nærmere 30 
år siden. Hele oppbygningen bærer preg av 
at den ble utviklet for å klassifisere nettopp 
farlig avfall. Antallet koder er relativt lavt, 
kodene beskriver avfallet på en nokså god 
måte og standarden er godt innarbeidet i 
bransjen. Men standarden har regelmessig 
blitt lappet og flikket på, slik at den har blitt 
fragmentert og uoversiktlig, og noen oppfør-
inger er tvetydige.

EAL (den europeiske avfallslisten) er EUs 
inndeling av alt avfall, og etter artikkel-
forfatterens mening overambisiøs i forhold 
til å klassifisere avfall. Antallet koder er 
uforholdsmessig stort, den er inndelt etter to 
hovedkategorier (opphav og sammensetning 
på samme tid) og er designet som en vareka-
talog snarere enn en avfallskatalog. Som et 
eksempel har vi to norske nummer for spillolje, 
mens EAL har nærmere 15. Dette er lykkeland 
for statistikere, men i praksis er det verken 
mulig eller nødvendig å skille oljetypene fra 
hverandre. Resultatet blir ofte forvirring blant 
avfallsprodusenter om hva som er rett kode.

Av de to standardene er avfallsstoffnumm-
erne enklest å forbedre. Hovedårsakene er at 
den er norsk, den er enkel i oppbygningen og 
den er designet for å klasse farlig avfall.

Dagens avfallsstoffnummer er basert på 
spesialavfallsforskriften som kom i 1984. Her 
ble det definert 12 grupper av farlig avfall:

Gruppe 1 Spillolje 
Gruppe 2 Annet oljeavfall
Gruppe 3 Stabile oljeemulsjoner 
Gruppe 4 Løsemiddelavfall 
Gruppe 5 Maling, lim, lakk og trykkfarger 
Gruppe 6 Destillasjonsrester
Gruppe 7 Tjæreavfall

Gruppe 8 
Avfall som inneholder kvikksølv  
eller kadmium 

Gruppe 9 
Prioriterte helse- eller miljøskadelige 
metaller eller metallforbindelser

Gruppe 10 Cyanidholdig avfall 
Gruppe 11 Bekjempningsmidler 

Gruppe 12 
Isocyanater og andre sterkt  
reaktive stoffer 

Gruppe 13 Etsende stoffer og produkter 

Gruppe 14 
Annet meget giftig, giftig eller  
miljøskadelig avfall

Gruppe 6 og 7 forsvant før det ble 
laget avfallsstoffnummer basert 
på dem, og senere har ingen 
etterlyst dem.

Dagens avfallsstoffnummer 
er altså basert på de opprinne-
lige gruppene, gjennom at første 
siffer ble satt til 7. Siffer to og 
tre er hentet fra de gjen værende 
12 gruppene, og det fjerde sifferet 
brukes for en fininndeling innen grup-
pene. Etter hvert som det ble definert 
nye typer farlig avfall, ble nye nummer 
lagt til uten at man kan se noen systematikk 
i nummerne eller betegnelsene. Resultatet er 
en fragmentert og lite hensiktsmessig inn-
deling av det farlige avfallet. Et nylig resultat 
av dette er diskusjonen omkring aminbaserte 
herdere. Skal de få avfallsstoffnummer etter 
bruksområde eller kjemisk sammensetning?

Hvis vi ser nærmere etter, så er inndel-
ingen basert på flere kriterier, f.eks. bruks-
område (spillolje), emballasje (spraybokser), 
avfallstype (blybatterier, PCB-ruter). Andre er 
mer kryptiske (prosessvann, vaskevann) og 
noen skulle ikke ha blitt tatt i bruk (medisin-
avfall).

8000-serien i NS 9431 (Norsk standard 
for klassifisering av avfall) er ikke tatt i bruk. 
Ved siste revisjon av NS-9431 ble serien 
reservert for en mulig fremtidig revisjon av 
avfallsstoffnummerne. Tanken bak dette 
var å erstatte 7000-serien med en serie der 
fokus lå på fareklassene i ADR. Disse er som 
kjent:

1 eksplosive stoffer og 
gjenstander

2 gasser
3 brannfarlige væsker

4.1 brannfarlige faste stoffer
4.2 selvantennende stoffer

4.3 stoffer som avgir brennbare 
gasser ved kontakt med vann

5.1 oksiderende stoffer
5.2 organiske peroksider
6.1 giftige stoffer
6.2 infeksjonsfremmende stoffer

7 radioaktivt materiale

8 etsende stoffer
9 forskjellige farlige stoffer og 

gjenstander

I en mulig ny 8000-serie, vil tredje siffer i 
avfallsstoffnummeret representere avfall ets 
primærfare, slik at sikkerheten til dem som 
håndterer og behandler avfallet vil øke. 
Siffer tre og fire vil angi hvilken avfallstype 
det dreier seg om. Gjennom at kodene vil bli 
jevnt fordelt gjennom 8000-serien, vil det bli 
enkelt å legge til nye koder ved behov.

Basert på denne oppbyggingen vil avfalls-
stoffnummer i serien 83xx benyttes på 
brennbare væsker, 88xx på etsende stoffer, 
etc. Et utkast til konverteringstabell kan da 
se ut som på motstående side:

VED KONVERTERINGEN ER  
FØLGENDE LAGT TIL GRUNN:
• Inndelingen er først og fremst basert på 

avfallets egenskaper, og i mindre grad 
bruksområde. En del godt innarbeidede 
begreper er likevel beholdt.

• Siffer 2 er knyttet til avfallets primærfare  
i henhold til ADR

• Ingen nummer slutter med 0 eller 00.  
Disse postene kan senere benyttes som 
akkumulatorer om ønskelig.

• I størst mulig grad er siffer 3 og 4 søkt 
beholdt.

Dagens system for klassifisering ble laget den gang 
farlig avfall het spesialavfall. Det er ikke hensiktsmes-
sig i dag, mener Tom Bäcker, som har arbeidet med 
farlig avfall lenger enn det.
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Linje Norsk betegnelse Gml Ny
7 Avfall som består av, inneholder eller er 

forurenset med råolje eller kondensat
  70 25   80 25

9 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk   70 31   80 31
51 Oljebasert borevæske   71 42   80 42
52 Kaks med oljebasert borevæske   71 43   80 43
53 Vannbasert borevæske som inneholder 

farlige stoffer
  71 44   80 44

54 Kaks med vannbasert borevæske som 
inneholder farlige stoffer

  71 45   80 45

67 Halon   72 30   82 31
68 KFK   72 40   82 41
14 Spraybokser   70 55   82 55
70 Gasser i trykkbeholdere   72 61   82 61
1 Spillolje, refusjonsberettiget   70 11   83 11
2 Spillolje, ikke refusjonsberettiget   70 12   83 12
5 Drivstoff og fyringsolje   70 23   83 23

10 Organiske løsemidler med halogen   70 41   83 41
11 Organiske løsemidler uten halogen   70 42   83 42
13 Maling, lim, lakk som er farlig avfall   70 51   83 51
3 Olje- og fettavfall   70 21   84 21
4 Oljeforurenset masse   70 22   84 22
6 Oljefiltre   70 24   84 24

34 Herdere, organiske peroksider   71 23   85 23
29 Cyanidholdig avfall   71 00   86 01
30 Bekjempningsmidler uten kvikksølv   71 11   86 02
31 Bekjempningsmidler med kvikksølv   71 12   86 03
8 Oljeemulsjoner, sloppvann   70 30   86 31

55 Organisk avfall med halogen   71 51   86 51
56 Organisk avfall uten halogen   71 52   86 52
57 Kreosotimpregnert trevirke   71 54   86 54
58 Avfall med bromerte flammehemmere   71 55   86 55
59 Avfall med ftalater   71 56   86 56
60 Kassert isolasjon med miljøskadelige 

blåsemidler som KFK og HKFK
  71 57   86 57

61 Klorparafinholdige isolerglassruter   71 58   86 58
62 Klorparafinholdig avfall   71 59   86 59
15 Kvikksølvholdig avfall   70 81   86 81
16 Kvikksølvholdige batterier   70 82   86 82
17 Kadmiumholdig avfall   70 83   86 83
18 Kadmiumholdige batterier   70 84   86 84
19 Amalgam   70 85   86 85
20 Lysstoffrør   70 86   86 86
21 Uorganiske salter og annet fast stoff   70 91   86 91
22 Blyakkumulatorer   70 92   86 92
23 Småbatterier   70 93   86 93
24 Litiumbatterier, kun farlige   70 94   86 94
25 Metallhydroksidslam   70 95   86 95
26 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, 

blåsesand mm
  70 96   86 96

27 Uorganiske løsninger og bad   70 97   86 97
28 CCA-impregnert trevirke   70 98   86 98
37 Svovelsyre 713x   88 11
38 Salpetersyre 713x   88 12
39 Saltsyre 713x   88 13
40 Edikksyre 713x   88 14
41 Maursyre 713x   88 15
42 Andre syrer 713x   88 29
43 Ca(OH)2 713x   88 31
44 KOH 713x   88 32
45 NaOH 713x   88 33
46 Andre baser 713x   88 49
47 Rengjøringsmidler   71 33   88 93
65 PCB-holdige isolerglassruter   72 11   89 11
64 PCB- og PCT- holdig avfall   72 10   89 12
69 Asbest   72 50   89 51
32 Polymeriserende stoff, isocyanater   71 21 Flere
33 Sterkt reaktive stoffer   71 22 Flere
35 Syrer, uorganiske   71 31 Flere
36 Baser, uorganiske   71 32 Flere
48 Surt organisk avfall   71 34 Flere
49 Basisk organisk avfall   71 35 Flere
12 Trikloreten (”TRI”) – Refusjonsberettiget   70 43 IA
50 Mineraloljebasert boreslam og borekaks   71 41 IA
63 Prosessvann, vaskevann   71 65 IA
66 Fotokjemikalier   72 20 IA
71 Radioaktivt sykehusavfall
72 Radioaktivt avfall fra universiteter og 

forskningsinstitusjoner 
73 Radioaktive steinmasser
74 Annet radioaktivt avfall

VI GJENVINNER 
FARLIG AVFALL 
I NORGE, 
KONTAKT OSS FOR 
ET GODT TILBUD
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UTLANDET

Det forteller World Economic Forum. 
Anlegget er en enorm struktur som ligger i 
utkanten av byen Shenzhen i det sørlige Kina. 
Med en befolkning på 20 millioner mennesker 
produserer byen så mye som 15 000 tonn 
avfall daglig, ifølge SHL Architects. 

Kinesiske myndigheter har fått alvor fått 
øynene opp for «avfall-til-energi-teknolo-
gien», som løser urbane områders voksende 
avfallsproblem og genererer strøm samtidig. 
Selv om avfallsforbrenning genererer 
klimautslipp, betraktes tiltaket også som et 
klimatiltak. Anlegget vil ifølge arkitektene 
slippe ut bare halvparten så mye som et gjen-
nomsnittlig deponi – der mye av Shenzhen's 
avfall ellers havner. 

Men til tross for disse fordelene har 
 Shenzhen-anlegget møtt motstand fra lokal-
befolkningen og miljøgrupper som frykter 
at det vil avgi farlige nivåer av dioksiner og 
andre giftstoffer. En gruppe innbyggere som 
frykter at deponering av aske og luftbårne 
miljøgifter fra forbrenningsovnen vil havne 
i deres nærmiljø, har gått til juridiske skritt 
for å framtvinge en flytting til et mindre tett 
befolket område. Andre foreslåtte avfall-  

Kinesisk megaby bygger gigantisk 
varmekraftverk basert på avfall

BYGGER AFRIKAS FØRSTE «PLAST-VEI» 
Denne sommeren begynte byggingen av Afrikas første asfaltvei med plast i tilslaget. Veien 
bygges i Sør-Afrika, men plast-asfalten leveres av skotske MacRebur, som har spesialisert 
seg på dette produktet og bidratt til at slike veier har blitt bygget mange steder i verden. 

Veien skal ifølge lokalavisen Alberton Record bli både billigere og sterkere enn asfaltveier 
med vanlig tilslag, ettersom plasten gjør det vanskeligere for vann å trenge inn i asfalten. 
Og plastkulene er naturligvis produsert av gjenvinningsplast. 

Kilde: Byggeindustrien nr 12-2019

til-energi-prosjekter i Kina, i provinsene 
Hubei, Hunan, Guangdong, Shandong, Hainan, 
Jiangxi og Zhejiang, har også blitt møtt med 
protester.

Kina har nå den største installerte avfalls-for-
brenningskapasiteten i noe land, med mer 
enn 300 anlegg i drift. Denne kapasiteten har 
økt med 26 prosent årlig de siste fem årene, 
mens det bare har vært 4 prosent gjennom-
snittlig kapasitetsvekst i de 36 OECD- 
landene.

Men interessen for avfall-til-energi- 
teknologier vokser, og det globale markedet 
er anslått til å være verdt 40 milliarder 

dollar innen 2023, ifølge Verdens energiråd. 
FN anslår at verdens befolkning vil nå 9,8 
milliarder innen 2050, og at 68 prosent 
av menneskene vil bo i byer, noe som gjør 
løsninger som fjerner avfall og produserer 
energi attraktiv for investorer. 

Når anlegget ved Shenzhen er ferdig 
vil det, i tillegg til å forbrenne omtrent en 
tredjedel av byens husholdningsavfall, også 
generere noe fornybar energi ved hjelp av 
40 000 kvadratmeter med solcellepanel på 
taket. Men selv om slike avfall-til-energi-
prosjekter bidrar til å løse Kinas voksende 
avfallsproblem, er det fortsatt utfordringer. 
Shenzhen-anlegget har kapasitet til å takle 
omtrent en tredjedel av avfallet som produ-
seres av byen i dag, men mengden avfall 
øker med 7 prosent i året. Dette skriver altså 
World Economic Forum. 

Shenzhen Øst varmekraftverk tar mål av seg til å bli det største 
av sitt slag i verden. Det skal behandle opp til 5000 tonn avfall 
hver dag og produsere strøm av energien.

Når anlegget står ferdig vil taket være utstyrt med hele 40.000 m2 solcellepaneler, et areal som tilsvarer syv fotballbaner. Illustrasjon: SHL Arkitects.



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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Avfall Norges årskonferanse 
legges fast til Oslo-området
Et stort flertall av de tusen deltagerne på Avfall Norges års-
konferanse på Gardermoen var fornøyd med stedsvalget. Dermed 
blir det konferanse i «Oslo-området» også neste år. Men kanskje 
stiller arrangøren med nytt navn i stedet.

Av Johs. Bjørndal

Fordi det som i gamle dager het avfallskon-
feransen har blitt et så stort arrangement at 
ganske få steder kan huse arrangementet, 
ble det i 2017 bestemt at arrangementet 
skulle ambulere mellom Stavanger, Trondheim 
og Oslo. Men det rakk aldri å bli arrangert 
i Trondheim før dette ble ombestemt. 
Årsaken er – i tillegg til tilbakemeldingen fra 
deltagerne – at dette blir for dyrt. Ifølge en 
nyhetssak som ble lagt ut på Avfall Norges 
nettsider 27. august vil «prisen for å avholde 
konferansen i Trondheim i 2020 være 
vesentlig høyere enn tilsvarende alternativer 
i Oslo-området». Dermed blir det Norges 
Varemesse på Lillestrøm i stedet, tidspunktet 
blir 16-18. juni.

SIRKULÆRT NAVN?
Men kanskje har arrangøren da fått nytt 
navn. På Avfall Norges generalforsamling i 
forkant av årets konferanse, meddelte styre-
leder Berit Pettersen at styret vil ta initiativ 
til en slik prosess, og at noe vil bli lagt fram 
på organisasjonens høstmøte i Tønsberg 
 i slutten av oktober. Hun viste til at den 

finske søsterorganisasjonen har byttet navn 
til «Sirkulær Kraft Finland» og at navne -
prosesser pågår både i Sverige og Danmark. 
Det er neppe noen dristig spådom at et nytt 
navneforslag vil være uten ordet «avfall». 
Hva Avfall Norges medlemmer mener om 
dette er ikke godt å si, det framkom verken 
mishagsytringer eller jubelbrøl på årets 
generalforsamling. Men det ble erkjent at 
saken trenger en viss modning. 

FOR TRAPPEVASK
Årets konferanse må karakteriseres som 
et velsmurt arrangement med mye godt 
innhold. Sesjonene i plenum beveget seg 
som vanlig på et ganske overordnet nivå, 
men byrådsleder Raymond Johansen og 
statssekretær Sveinung Rotevatn fikk 
snakke om sine sirkulære ambisjoner, mens 
ekspolitikeren Bård Vegar Solhjell i WWF nå 
kan konsentrere seg om å peke på alvoret  
i situasjonen. 

Det mest minneverdige innlegget kom fra 
norsk-amerikanske Anna Kirah. Hun kaller 
seg design-antropolog, har bakgrunn fra 
selskaper som Boeing og Microsoft, og er 
spesielt opptatt av balansen mellom tekno-
logi og humanitet. – Jeg studerte i Norge 
på 80-tallet og flyttet tilbake hit i 2010. 
Jeg prøvde da å finne et borettslag der det 
fortsatt var trappevask på omgang. Men 
det var vanskelig å finne. Dere har jo blitt 
så rike at alt som virker sammensveisende 
er kuttet ut, sa hun, men hadde håp om at 

Som konferansier var hyret inn den 18 år gamle 
klimaaktivisten Gina Gylver, som kom med tog fra 
Barcelona der hun studerer. Og det var ingen ting å 
si på engasjementet.

Les mer om Avviksregistrering og KOMTEK Renovasjon på www.norkart.no/renovasjon

Avviksregistrering
En enkel mobilapp som lar sjåføren navigere etter kjørerute 
og registrere avvik fortløpende på beholdere eller avtaler.

Når skade på beholdere blir meldt inn, vil beholdere automatisk bli 
satt til reparasjon eller innlevering og ny beholder blir bestilt. 
Samtidig vil innbygger bli varslet på SMS.

På kontoret vil servicearbeidere kunne se og følge all aktivitet i 
ett brukervennlig grensesnitt.



37|                            | nr 4 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

framveksten av en delingsøkonomi kunne 
hjelpe noe på dette.

GOD TONE
Debattene under arrangementet skjedde i 
fordragelighet, det hersket enighet om at det 
må samarbeides for å bringe bransjen videre. 

– Jeg blir forbannet når alle bare peker på forbrukeren. 
Bruk nysgjerrighetsmuskelen til å komme opp med 
innovative løsninger, sa Anna Kirah, designantropolog 
og psykolog. 

Franzefoss markerte sitt 100-årsjubileum og fikk sjansen til å spandere øl på alle under velkomstseansen 
i utstillingsområdet. Her er direktør Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning i selskap med markedssjef 

Mona Tønne (t.v.) og Berthina Bakken (t.h.), tidsriktig kledd i forhold til selskapets oppstart. 

Lønnsomhet krever volum og dermed store 
investeringer, det krever samarbeid mellom 
offentlige og private aktører, var budskapet 
fra direktørene Erik Osmundsen og Bjørn 
Hoel. De får god anledning til å diskutere 
dette videre i Avfall Norges styre, der de nå 
begge sitter. 

De mange parallellsesjonene inneholdt mer 
spesifikt fagstoff og noe for enhver smak. 
Og organiseringen, med lange pauser og 
måltider i utstillingsområdet, gjør konfe-
ransen til en velfungerende sosial møteplass. 
Det blir det nok god plass til også neste år. 

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!



38 |                            | nr 4 | 2019 |

Nr. 5 • Okt. 2011 • Årg. 17

T IDSSKR I FT  FOR  AVFALL  OG GJENV INNING

INNSAMLING

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

Kapasitet: Opptil 600 t/t  •  Vekt: 17 t  •  Opplagshøyde: 9 m  •  Opplagskapasitet:  2 150 t (0o) / 18 000 t (270o)

Radiell
Parallell
Frem/Tilbake

Telestack TC621REV

Velkommen til Oktoberdager 17. - 19. Oktober 

Hver nordmann produserte i 
fjor 411 kg husholdningsavfall, 
noe som er 30 kg mindre enn i 
«toppåret» 2014. Vi må tilbake 
til 2006 for å finne en lavere 
mengde pr innbygger.

Andelen til materialgjenvinn ing 
har falt de siste årene, om vi 
ser på alt avfall som genereres 
i landet, men de ferske tallene 
viser at det i 2018 var en økning 

Husholdningsavfallet redusert 
med 15 kg pr innbygger i 2018
SSB publiserte i sommer 2018-tallene for 
husholdningsavfall. Her framgår det at avfalls-
mengden sank med 3,5 %, fra året før, noe som 
tilsvarer 15 kg pr innbygger. Og siden konsumet 
samtidig økte ufortrødent, oppnås det politiske 
målet om at avfallsmengden skal vokse mindre 
enn forbruket. 

for husholdningsavfallet. Da 
ble 890 000 av de 2 190 000 
tonnene som husholdningene 
genererte levert til material-
gjenvinning. Dette tilsvarer  
41 %, tilsvarende tall for 2017 
var 880 000 tonn, som da 
tilsvarte 39 %.

Ser vi på de ulike fraksjonene 
er det reduksjon i mengden 
restavfall (-1,8%) og papp/papir 

(-4,9%), mens fraksjonene plast 
(+4,8%), glass (+7,0%), matavfall 
(+4,7%) og farlig avfall (+10,3%) 
øker. Disse tallene tyder på at 
kildesorteringen fortsatt går 

framover, men restavfall er 
fortsatt den desidert største 
fraksjonen og utgjorde 42 % 
av avfallet fra husholdningene 
i 2018. 



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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På Fotografiska i Stockholm har den en-
gelske fotografen Mandy Barker i sommer 
hatt utstillingen Sea of Artifacts, der 
temaet er plast i havet. Hun har arrang-
ert plastgjenstander funnet på strender 
rundt i verden, blant annet forstørrede 
bilder av mikroplast. 

Men dette bildet viser fotballer samlet fra strender over 
hele verden, fotball er jo en verdensomspennende aktivitet. 
Mandy Barker hadde på utstillingen forsynt bildet med en 
symboltung bildetekst, deler av denne er gjengitt under det.

Fotballer 
fra havet

Serien STRAFF skaper bevissthet om den marine miljøødeleggelsen ved 
å rette oppmerksomheten mot fotballen som plastgjenstand – siden den 
er et verdensomspennende symbol med kapasitet til å påvirke et globalt 
publikum. Prosjektet omfattet et samarbeid med folk rundt i verden, etter 
at jeg la ut en oppfordring på sosiale medier om å samle inn og sende meg 
fotballer som er funnet i havet eller strandkanten.
Totalt mottok jeg 769 fotballer og deler av slike, og 223 baller av andre 
typer, fra 89 personer i 41 land. Fotball-VM i 2014 var den utløsende 
katalysatoren for dette prosjektet, for å kunne skape bevissthet under et 
internasjonalt arrangement.
Bildeseriens tittel har en dobbelt mening; en straff er et resultat av at 
noen har brutt reglene under en fotballkamp. Men i dette prosjektet kan 
det også sies å være den uunngåelige straff vi kommer til å få om vi ikke 
slutter å fylle opp havet med restene av vårt overforbruk av plast.
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GJENVINNING

– Røros container og miljø AS (RCM) er nå i 
hovedsak eid av Innherred Renovasjon IKS, et 
interkommunalt selskap som ønsker å gjøre 
en samfunnsinnsats for et bedre miljø. Jeg 
vet at et eventuelt overskudd går tilbake til 
lokalsamfunn i Trøndelag. Dette var litt av 
årsaken til at jeg sa ja til jobben som daglig 
leder, sier Bjørn Tore Hindklev som har vært 
i sjefsstolen siden september i fjor. RCM var 
privateid inntil for om lag ett år siden, og har 
siden den gang fått en ny giv. 
 – Vi jobber intenst for å utnytte avfallet, øke 
gjenvinningsgraden, slik at minst mulig blir 
sendt til forbrenning, sier Hindklev.

RCM holder til på et kjempestort område 
utenfor Røros sentrum. Firmaet tar imot 
næringsavfall, samtidig som de leier ut 
kontainere til nærmest alle mulige typer 
avfall. Lastebilene med avfall kjøres inn på 
området, veies og parkerer på betongplata – 
rampa – hvor sorteringsmaskina står. Der blir 
mest mulig avfall sortert ut til gjenvinning. 
Selskapet sorterer ut hele 150 ulike fraksjoner.  
– Vi tar imot mest av restavfall og blandet 
trevirke, sier Hindklev.

Satser offensivt på gjenvinning 
– i naboregionen

Da gründeren John Tamnes i fjor ville selge selskapet Røros 
 container og miljø AS gikk han først til det lokale inter kommunale 
selskapet FIAS. Men det var et annet IKS, nemlig  Innherred 
 Renovasjon, som ble ny eier.              Av Harald Vingelsgaard

Her er tallene for de største fraksjonene som 
ble levert til RCM i 2017:
• 1.856 tonn blandet avfall - restavfall.
• 656 tonn blandet trevirke.
• 370 tonn papir og papp.
• 107 tonn mineralull.
• 59 tonn gipsplater.

Kontainerutleie kommer i tillegg og utgjør 
35 til 40 prosent av virksomheten. Bedriften 
har også på nytt begynt å ta imot bilvrak. RCM 
har om lag sju årsverk.

KONKURRANSE – OG SAMARBEID
RCM er store på næringsavfall i mange 
kommuner i denne delen av landet, fra Singsås 
i nord til Rendalen i sør, med hovedvekt på 
Rørosregionen. Her konkurrerer RCM med 
FIAS as – Fjellregionens interkommunale 
avfallsselskap – som holder til på Tolga i 
Hedmark, om lag tre mil lenger sør. FIAS er et 
selskap for 10 kommuner i Nord-Østerdalen og 
Rørosregionen og har monopol på innsamling 
og gjenvinning av husholdningsavfall. RCM og 
FIAS er konkurrenter på næringsavfall, men de 
samarbeider også. – Vi leverer avfall til FIAS. De 

kjøper tjenester av oss, blant annet transport 
av avfall, sier Hindklev.

BEDRE NEDSTRØMSLØSNINGER
RCM ble kjøpt av Retura IR AS og Isak D. 
Westgaard AS i fjor.  Innherred Renovasjon, 
som har hovedkontor på Verdal, eier hele 
Retura IR AS og bortimot halvparten av Isak 
D. Westgaard, dermed har de kontroll over 
selskapet. Det nye eierskapet kan bli nyttig 
for RCM på mange måter, ikke minst vil det 
gi bedre nedstrømsløsninger for en del 
fraksjoner  
–  Retura IR AS knuser en del av trevirke slik 

at det kan sendes videre til produksjon av 
sponplater i fabrikken Arbor i Hattfjelldal.  

–  Hageavfall som for eksempel kvister, grener 
og løv sender Innherred Renovasjon til 
Jordfabrikken i Verdal, der det omdannes til 
hagejord.

–  Matavfall leveres til biogassfabrikken Ecopro 
i Verdal.
– De siste årene har det vært mye fokus 

på økt materialgjenvinning, blant annet 
etter politiske føringer fra EU og norske 
myndigheter. Bransjen ønsker generelt mer 
gjenvinning, dette gjelder også for oss. Vi 
ønsker mer gjenbruk i stedet for at ting blir 
kastet, sier Petter Segtnan som er styreleder 
i Røros container og miljø. Han er også daglig 
leder i Retura IR AS.

Daglig leder Bjørn Tore 
Hindklev på området til Røros 

container og miljø utenfor 
Røros sentrum.
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Scanvaegt Systems AS  •  Vestvollveien 32G   •  2019 Skedsmokorset  •  Norge  •   post@scanvaegt.no   •  Tlf. +47 96 64 67 00
scanvaegt.no

Versjon 2.4 inneholder nye  
funksjoner til optimering  av arbeids-
prosesser og dataregistreringer. 

ScanX.NET på nettbrett og smarttelefon 
Via ScanPortal kan du kjøre ScanX.NET på nettbrett og 
smarttelefon og løse oppgavene ute på plassen.

Automatisk nummerskilt gjenkjenning 
License Plate Recognition gjenkjenner automatisk bilens 
nummerskilt og gjør identifikasjon enkel og rask.

Fjernbetjening av sjåførterminal
Operatøren kan se og betjene sjåførterminalens skjerm direkte 
på sin egen PC i veieboden.

Elektronisk signatur 
ScanX.NET 2.4 kan også leveres med signatur-pad.

VI PRESENTERER  
SCANX.NET 2.4

NEW  
RELEASE

•  Røros container og miljø AS var eid av gründer 
John Tamnes fram til 2018. 

•  Retura IR AS og Isak D. Westgaard AS kjøpte 
bedriften. 

•  Retura IR AS er 100 prosent eid av Innherred 
Renovasjon IKS, som eies av 10 kommuner i 
Trøndelag og har hovedkontor på Verdal. 

•  Isak D. Westgaard AS er 100 prosent eid av 
Trøndelag Gjenvinning AS. 

•  Innherred Renovasjon IKS eier 44 prosent av 
Trøndelag Gjenvinning AS.

•  Det private firmaet Børstad Transport eier 
også 44 prosent av Trøndelag Gjenvinning AS. 
Jan Westgaard eier de resterende 12 prosent 
av aksjene.

•  Børstad Transport eies av aksjeselskaper som 
har privatpersoner som eiere. 

FAKTA RCMNEI FRA FIAS
RCM ble startet av gründer John Tamnes 
på Røros i 2007 – etter at han i mange år 
hadde kjørt avfall på langtransport. Selskapet 
vokste svært raskt og var gasellebedrift i 
to år. – Jeg er veldig interessert i bransjen, 
men jeg er ingen datamann. Det ble for mye 
«papirarbeid», sier Tamnes. Derfor ville han 
selge firmaet sitt. Han kontaktet først FIAS, 
men fikk nei der.  – Vi avslo tilbudet om å 
kjøpe bedriften, blant annet på grunn av vårt 
omdømme. Med oss som eiere ville vi hatt 
regionalt monopol også på næringsavfall, sier 
daglig leder Jan Otto Saur i FIAS. 

Tamnes kontaktet deretter Innherred 
Renovasjon IKS og fikk napp. Dermed ble RCM 

solgt til Retura IR og Isak D. Westgaard.  
– Vi ønsket å ha med Westgaard som eiere, 
et firma som Retura IR arbeider tett sammen 
med, sier Segtnan. Westgaard hjelper Retura 
med transport og logistikk.

OFFENSIVE EIERE 
– Vi kjøpte ikke RCM for å slakte selskapet. Vi 
ønsker selvsagt å styrke og videreutvikle det, 
bygge det opp og investere for fremtiden, sier 
Petter Segtnan. Men han kan foreløpig ikke 
avsløre hvilke investeringer som står for tur. 
RCM slet med røde tall både i 2017 og 2018. 
– Vi har ryddet opp i selskapet. 2019 blir et år 
med overskudd, sier Segtnan som ser store 
muligheter for RCM i framtida.

Trevirke er en stor fraksjon ved Røros container og miljø. Bjørn Tore Hindklev på området hvor de har samlet inn vrakede biler og andre kjøretøy – en 
aktivitet som har startet opp igjen etter at bedriften fikk nye eiere.
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AVFALLSPOLITIKK

En av landets ferskeste etater 
heter Senter for oljevern og 
marint miljø. På Avfall Norges 
årskonferanse gjorde direktør 
Ann-Helen Ernstsen rede 
for hva dette skal være – og 
inviterte avfallsbransjen til 
samarbeid.

Av Astri Kløvstad

Senteret er lokalisert i Lofoten og Vesterålen 
og underlagt Samferdselsdepartementet. 
Ernstsen fortalte at det er et ledd i regjering-
 ens arbeid med et rent hav. 

– Det skal fremme best tilgjengelig viten-
skapelig og erfaringsbasert kunnskap og 
være en pådriver for utvikling av kostnads-
effektive og miljøvennlige teknologier, 
metoder og tiltak for oljevern og mot marin 
forsøpling, siterte hun fra instruksen fra 
departementet.

Selv var hun senterets eneste ansatte ved 
oppstarten 1. februar, men hadde i slutten 
av juni fått 12 kolleger. Og flere skal det bli, 
senteret er fortsatt under oppbygging.

– Tildelingsbrevet vårt er veldig ambisiøst, 
til å være for en så liten etat. Vi skal blant 
annet lage en søkbar database med best 
tilgjengelig kunnskap innenfor oljevern 
og marin forsøpling. I tillegg skal vi lage 
en systematisk oversikt over oppsamlede 
mengder marint avfall. Det skal vi gjøre via 
et kart og en database. Det skal bli en felles 
nasjonal løsning for det. Og vi skal være med 

Ny etat mot marin forsøpling

og legge til rette for arenaer for samhandling 
– blant annet med avfallsbransjen, sa hun.

På årskonferansen presenterte Ernstsen 
først og fremst arbeidet som skal gjøres med 
marin forsøpling, gitt tiden og publikumet, 
som hun sa, men oljevern skal altså også 
være et sentralt arbeidsområde.

DIGITALISERE STRANDRYDDING
– Det gjøres en enorm innsats for å rydde 
søppel, engasjementet er kjempestort. I 
2017 var det 48 000 mennesker i sving i 
Norge. Og i 2018 var det over 140 000.  
En tredobling i antall mennesker som er ute 
og plukker søppel. Men alt som samles inn 
må tas vare på, sa hun og understreket at 
her vil det være sentralt å samarbeide med 
avfallsbransjen.

Kartløsningen som skal etableres skal 

samle og tilgjengeliggjøre informasjonen om 
det som er ryddet, men den skal også vise 
hvor det er behov for å rydde. 

– Sammen med Hold Norge Rent, som er 
en av samarbeidspartnerne, videreutvikler 
vi ryddeportalen deres til å bli en stor 
felles plattform, der alle andre alternativer 
kanaliseres inn slik at vi er sammen om en 
enhetlig løsning. Nettportalen skal være 
åpen og det legges mye innsats i at den skal 
være kompatibel med andre datakilder. Denne 
løsningen skal digitalisere og effektivisere 
oppryddingen, og lage den gode oversikten. 
Det skal gjøres via en web-løsning og en 
app, så når man kommer over et område som 
er veldig forsøplet, kan man registrere det 
inn på mobilen, og så blir weben automatisk 
oppdatert, sa hun.

OGSÅ UTILGJENGELIGE OMRÅDER
– I tillegg skal vi også lage en kunnskaps-
portal som skal gi oss en oversikt over det 
som skjer på de to fagområdene, og det 
er et mål at den portalen skal bidra med 
informasjon og kunnskap som akselererer 
prosessene som skjer, sa hun og fulgte 
opp med enda flere planer. – Vi skal også 
i gang med et nasjonalt pilotprosjekt for 
strandrydding på plasser der frivilligheten 
ikke når fram. For disse sårbare, utilgjengelige 
områdene som finnes langs kysten vil vi se 
på metoder og logistikk for hvordan vi skal 
gjøre dette. Arbeidet skal gjøres sammen 
med fylkesmennene og med aktører som 
allerede er der ute. Her skal vi spille på 
de ressursene som er og se om vi klarer 
å få til en mer profesjonell rydding på de 
utilgjengelige plassene. Også her tenker vi 

Ann-Helen Ernstsen leder Senter for oljevern og ma-
rint miljø, og ønsker samarbeid med avfallsbransjen.

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
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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 

VI TILBYR PROFESJONELLE LØSNINGER  
INNEN AVFALLSBEHANDLING! 
 
Flexus balasystem tilbyr stasjonære- og mobile 
løsninger for effektiv pakking av avfallsfraksjoner i 
rundballer. Høy kapasitet, mobilitet, enkel 
håndtering og transport av baller, pressing og 
svøping med plast i samme operasjon er noen av de 
mange fordelene med rundballesystemet til Flexus. 
 
Gitmark tilbyr et bredt modellutvalg av mobile- og 
stasjonære maskiner!   

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

m 

et tett samarbeid opp mot avfallsbransjen. 
Vi trenger hjelp til å gjøre disse tingene, 
understreket hun. 

– MÅ SE HELHETEN
– Vår jobb er å se på hele sirkelen; hvordan 
plasten kommer på avveie, hvordan vi 
får ryddet og samlet den opp, hvordan 
logistikken skal være for å løse de ulike 
utfordringene fram til levering av avfall, 
sortering og hvordan vi skal klare å få 
gjenvunnet så mye som mulig, sa hun 
og understreket at forebygging og 
holdningsskapende arbeid for å klare å 
begrense det som kommer på avveie er en 
del av det hele. – Vi blir ikke kvitt problemet 
før vi klarer å lage noen gode løsninger i den 
enden, avsluttet hun.  

« – Vi skal i gang med et 
nasjonalt pilotprosjekt for 
strandrydding på plasser der 
frivilligheten ikke når fram.»Blant det nye senterets oppgaver er å effektivisere oppryddingen av marint avfall. Bildet er fra rydding i Rekvika 

utenfor Tromsø. Foto: Bo Eide.
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Innspill til Avfall Norges reposisjoneringsprosjekt:

– Gjenvinningsbransjen bør 
være løsningen, ikke problemet

– Selv om Equinor som selskap har godt omdømme, er det mange krefter som ønsker å 
legge ned oljebransjen. Og motsatt, selv om jernbaneselskapene sliter med sitt 

omdømme, har jernbanetransport mange tilhengere. Man kan ikke sette likhetstegn 
mellom et selskaps omdømme og en bransjes omdømme.

Av Astri Kløvstad

GJENVINNING

Det sa Hans Olav Otterlei i konsulent-
selskapet Zynk da Avfall Norge avrundet sin 
årskonferanse med en «samarbeidsdag». 
En av sekvensene denne dagen var viet 
bransjens omdømme, og Otterlei mente at 
selv om mange av selskapene i bransjen har 
alt på stell og oppfattes som både ryddige og 
redelige ute i allmennheten, hjelper det lite 
når det kommer medieoppslag om innsamlet 
plast som ikke blir ivaretatt og isteden havner 
i havet. 

Han pekte på at samtidig som 
forventninger til miljø, klima og bære-
kraftsadferd ute blant folk øker, opplever 
man at bransjen ikke ser ut til å nå gjen-
vinningsmålene satt av myndighetene. Og 
dette gir et gap mellom forventninger og 
måloppnåelse. 

– Gapet resulterer i en form for skuffelse 
og det ender med at hele systemet kommer 
under press. Hvis vi har et system som gjør 
at vi ikke når målene, er det rimelig å tenke 
at systemet ikke er godt nok, sa han og 
konkluderte med at det bør være rom for 
forbedringer.

MOTSTRIDENDE INTERESSER
Otterlei synes ikke det er vanskelig å 
skjønne hvorfor ting er som de er.  – Det er 
manglende og dels motstridende interesser 
innen verdikjeden. For produsentene er det 
andre hensyn enn materialgjenvinning som 
er viktigst. De er opptatt av lav kostnad 
og vil ikke delta i ordninger som koster for 
mye. Dermed blir vederlagene lavere enn de 
burde vært og man begynner sirkelen med 

dårlig kvalitet på gjenvinningsfraksjonene 
inn. Som kommunepolitiker vil man heller 
ikke være den kommunen med høyest 
avfallsgebyr, tvert imot. Det setter føringer 
for hvilke ordninger det er mulig å innføre 
og det resulterer i at ordningene blir litt 
ulike. Noen politikere har også fordommer 
mot bruk av markedsløsninger. Resultatet 
er at det billigste du kan gjøre er å 
brenne. Dette forplanter seg videre til en 
materialgjenvinningsindustri som sier at det 
som kommer gjennom den kommunale kjeden 
ofte er så forurenset at det er vanskelig å 
gjøre penger på det. Adferden som gjør at vi 
ikke når målene er veldig logisk, sa han. 

Han la til at manglende rammebetingelser i 
tillegg gjør det vanskelig for de som prøver å 
utvikle og skalere opp ny teknologi.  

Hans Olav Otterlei i analyse- og rådgivningsbyrået Zynk har satt seg godt inn i avfallsbransjens utfordringer og ga delta-
kerne på Årskonferansens møte om bransjens omdømme mange innspill til prosjektet som har som mål at bransjen skal ta 
en tydeligere posisjon i den sirkulære økonomien. 
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– Det er et veldig fragmentert miljø hvor det 
er utfordrende å ta de store teknologiløftene 
og klare å få lønnsomhet i det. I tillegg er 
det mye som ikke går gjennom systemet. 
Gratispassasjerer. Isopor, bølgepapp og 
plast som emballasje når man kjøper noe, 
for eksempel. All import – alt som kommer 
fra Amazone. De betaler ikke for at dette 
til slutt skal gjenvinnes. Dessuten er det 
uklare ansvarsområder. I norske havner er 
det uenighet om hvem som er ansvarlig 
når det kommer skip inn – om det er båten, 
kommunen, havnevesenet eller Kystverket. 
Resultatet er at det ofte ikke finnes noe godt 
system for å håndtere det, nevnte han som 
eksempler.

HUSHOLDNINGSAVFALLET 
MEST SYNLIG
Så er det jo sånn at det er husholdning s-
avfallet folk flest har et forhold til.   
– Men 75-80 prosent av det vi snakker om 
er næringsavfall. Der er det veldig mye som 
fungerer. Sett fra gjenvinningsindustriens 
ståsted er volumet som havner i hus -
holdnings avfallet ikke det viktigste. Men 
når folk skal relatere seg til avfalls- og 
gjenvinningsbransjen, tenker man på det 
man selv opplever, sa han. Han hadde selv 
erfart manglende samsvar mellom det som 
kommuniseres som viktig, og det som finnes 
av systemer. – I Oslo får jeg beskjed om at 
det er viktig å sortere plasten, men når jeg er 
i Hemsedal finnes det ikke en dunk å levere 
plasten i. Er det da viktig, eller er det ikke?

ERKJENNE PROBLEMET
Otterlei mente at bransjen kan tilnærme seg 
dette på to måter. Man kan enten erkjenne 
hvilke utfordringer som finnes, og gjøre 
noe med det. Demonstrere vilje til endring 
gjennom nye tiltak og god kommunikasjon.  
– Det vil føre til at vi selv kan sitte i førersetet 
og være de som bestemmer hvordan dette 
systemet skal utvikles, vi vil være der og 
ta æren for at vi gjør noe med det, og får 
omdømmegevinsten av det, sa han.

Eller man kan bruke mye tid på å diskutere 
om vi har et plastproblem, om ordningene 
funker tilfredsstillende, eller om det er 
forbrukerens eller ordningens feil at 
batteriene havner i restavfallet og at det 
oppstår brann. – Vi kommer aldri til å bli enige, 
og vi kommer til å fortsette i dagens spor. 
Forventningsgapet vil øke, og politikerne 
kan komme på banen med en inngripen som 
ikke er styrt av oss, mente han og nevnte 
avgifter, sterkere styring av ordningene og 
avmonopolisering av det kommunale avfallet 
som mulige tiltak fra politisk hold. 

– ET FELLES BRANSJELØFT
For å ta aktivt tak i dette anbefalte han at 
bransjen går sammen om å posisjonere seg 

gjennom å presentere en god historie som 
viser at bransjen er løsningen, ikke problemet. 
En historie som er lett å forstå og lett å 
formidle, som folk kan relatere seg til og som 
bransjen må bevise at er sann. – Vi må bygge 
et omdømme på bakgrunn av det vi får til. Vi 
må bli flinke til å framsnakke det vi gjør som 
er bra. Og til det trenger vi myndighetsstøtte. 
Innenfor det grønne skiftet har vi en Enova-
modell som er veldig tydelig, alle skjønner hva 
det handler om, og det er med på å styrke 
et løft for en omlegging av energibransjen. 
Gjenvinningsbransjen og den sirkulære 
økonomien mangler en slik modell, sa Otterlei.

Han mente at timingen for å gjøre noe 
nå er riktig og at bransjen har en historisk 
mulighet til å gjøre sirkulærøkonomi til 
symbolet på bærekraft – og bransjen til selve 
løsningen. Dette begrunnet han med hvor 
viktig klima- og miljøsaken er blitt, og også 
med behovet for nye arbeidsplasser for å 
bevare velferden i samfunnet. 

– Det finnes en mulighet til å ta en posisjon 
her som er ekstremt mye viktigere enn at 
noen kommer hjem til deg og tar med fire 
plastposer til et sorteringsanlegg, sa han.

For å lage den gode historien han mener 
bransjen trenger for å ta denne posisjonen, 
så han for seg et felles bransjeløft. 

– Målet med løftet må først og fremst 
være at gjenvinningsmålene må nås. 
Om man kommer dit, vil man også nå 
målet om at befolkningen stoler på 
gjenvinningssystemene. Vi klarer ikke dette 
hvis folk ikke har tillit til at det som sorteres 
også gjenvinnes. Men da vil bransjen kunne 
bli anerkjent som en pådriver og en løsning. 
Ikke som de som ligger litt etter og forklarer 
hvorfor målene ikke kan nås, sa han.

PRODUSENTER, MYNDIGHETER 
OG BRANSJEN SELV MÅ BIDRA
Han mente at et slikt bransjeløft må 
sette inn støtet på tre fronter. – Det må 
gjøres noe med produsentsiden slik at 
flere materialer kommer inn, at det som 
kommer inn er mer gjenvinnbart og at det 
som kommer inn allerede er basert på noe 
som har vært gjenvunnet før. Dessuten 
trengs det drahjelp fra det offentlige, slik 
at de økonomiske insentivene til virkelig å 
investere i den teknologien som trengs for 
å få dette til kommer på plass. Og så må 
bransjen demonstrere at hvis vi går og ber 
myndighetene om hjelp til noe, må vi si at 
vårt svar er at vi også skal gjøre vår del av 
jobben. Vi må ha en form for plattform som 
vi står sammen om og en forpliktelse til å 
være med på et felles løft. Vi trenger et felles 
budskap og være enige om hva som er de 
viktige prioriteringene framover. Når vi er 
ute og snakker, må vi snakke fra den samme 
plattformen om de samme tingene med de 
samme kravene, sa han.

KARTLEGGE BRANSJENS OG 
MILJØBEVEGELSENS FELLES 
HOLDNINGER 
Han la også vekt på at en slik kampanje bare 
blir effektiv om vi kan få alle til å delta inn i 
den på sine måter. – Det kan starte med en 
interessentanalyse; en intervjurunde med 
en del aktører i bransjen for å kartlegge hva 
de tenker er det viktigste myndighetene kan 
gjøre for å oppnå dette. Vi må prøve å legge 
det opp slik at når miljøbevegelsen snakker 
om det, snakker de om det på samme måte 
som oss – selv om de ikke nødvendigvis 
skal være en del av kampanjen. Vi må få en 
dialog og spørre hva ved denne historien 
de kan være med på å støtte – hvilke krav 
bransjen kan stille overfor myndighetene som 
miljøbevegelsen vil være med på. Og vi må 
snakke med Miljødirektoratet for å finne ut 
hvordan de ser disse problemstillingene, for 
å finne ut hvilke muligheter som finnes for å 
etablere den felles plattformen.

Otterlei understreket at poenget ikke er å 
ha en omdømmeundersøkelse, men gå rett 
på sak og gjennomføre systematiske dialoger 
med viktige interessenter. Man må finne ut 
hvor potensialet ligger for å bygge en felles 
satsing og identifisere de fire-fem punktene 
man kan enes om. Så kan Avfall Norge gå 
inn i en prosess for å formulere de politiske 
kravene man står sammen om. – Det kan 
gjøres når man vet hva handlingsrommet er, 
hva de andre mener og hva vi selv mener, sa 
han.

PROSJEKTAVSPARK
Otterlei mente at når kravpunktene til 
myndighetene er klare bør Avfall Norge 
få en styrebeslutning på om det er dette 
organisasjonen mener. Og at det trengs en 
organisering av prosjektet som driver det 
fram. – Antakelig en kombinasjon av et eget 
sekretariat, noe ekstern hjelp og individuelle 
bidragsytere fra bransjen. Og så vil det være 
behov for noen korrektiver underveis i form 
av en styringsgruppe. Det er også viktig at 
bransjen involveres, alle som er interessert 
bør inviteres til halvårige workshops, sa han 
og anbefalte at det settes av 3 millioner i 
året til dette arbeidet. 

Etter det Kretsløpet kjenner til, er arbeidet 
med prosjektet ikke kommet ordentlig i gang 
når bladet går i trykken. Det understrekse 
også at Otterleis synspunkter ikke uten 
videre er identiske med Avfall Norges.

«– Vi klarer ikke dette hvis 
folk ikke har tillit til at det som 
sorteres også gjenvinnes.»
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Kurs og seminarer
Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontaktperson

25-26.september Farlig avfall 2019 Clarion The Hub, Oslo NFFA post@nffa.no

2-3. oktober Studietur hos Renovasjonsetaten Oslo Oslo Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

7-11. oktober Farlig avfall, videregående kurs Langesund Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

16-17. oktober Drift av deponi, kurs Gardermoen Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

17-18. oktober Bioseminar Stavanger/Jæren Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

21. oktober Kurs om byggavfall og avfallsplaner Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

22-23. oktober Kurs miljøkartlegging, nivå 1 Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

29-30. oktober Kurs- og kompetansedager Besluttes senere NFFA marit.lindstad@nffa.no

29-30.oktober Kombikurs farlig avfall og farlig gods Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

30. oktober Kurs farlig avfall nivå 1 Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

30. oktober Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og IN Tønsberg Avfall Norge jens.maage@avfallnorge.no

30. oktober Brannforebygging på avfallsanlegg Hobøl NFFA www.nffa.no

30-31. oktober Høstmøtet Tønsberg Avfall Norge silje.rosenlund@avfallnorge.no

31. oktober Kurs farlig avfall nivå 2 Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

5. november
Kurs om byggavfall for ansatte på 
avfallsmottak

Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

6. november Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

6-7. november Deponiseminar Gardermoen Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

12. november Åpent hus hos Avfall Norge Oslo Avfall Norge post@avfallnorge.no

14. november Frokostmøte Kulturhuset Oslo Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

26. november Kurs miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

27. november
Kurs om miljøkartlegging nivå 2, asbest og 
risikovurdering

Oslo kongressenter Nomiko guro@nomiko.no

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. Arbeids- 
oppgavene gjennomføres direkte i kart.

Informasjonssystemer

Ta kontakt for mer informasjon:

Frode Hølleland, 982 55 444, frode.holleland@norconsult.com

Få en ny hverdag med

I kombinasjon med feltverktøyet  
ISY ProAktiv Mobil Tømming får du i tillegg automatisk  
nytte av oppdateringer fra renovatørene.
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Nikolai 
Iversen er 
ansatt som 
salgssjef 
for NOAH 
Engadalen, 
og begynte 

i stillingen 1. august. Iversen 
kom fra stilling som salgssjef 
(Key Account Manager) i 
ECHOZ A/S, og har tilbrakt 
de siste 8 år med salgs- og 
kunderettet arbeid innenfor 
energi. Iversen har sin 
bakgrunn fra BI Oslo og Nord-
universitetet. Han skal jobbe 
med å utvikle porteføljen 
innenfor inert avfall.

Trond 
Vegard 
Stangeby 
er ansatt 
som ny CFO 
i NOAH, og 
tiltrådte 

stillingen 1. august. Stangeby 
har sin bakgrunn fra NTNU 
i Trondheim, og Cass 
Business School i London. 
I perioden 2003-2005 var 
han konserntrainee i Statoil 
innenfor forretningsutvikling, 
og siden 2006 har han vært i 
Norsk Hydro og hatt stillinger 
innenfor forretningsutvikling, 
prosjektledelse, controlling 
og økonomiledelse, 
både operasjonelt og på 
konsernnivå. Han kommer 
senest fra stilling som 
økonomisjef ved Hydro Rolled 
Products i Holmestrand.

Unni 
Claussen 
(39) tiltrådte 
1. juni den 
nyopp rettede 
stillingen som 
samfunns-

kontakt i NOAH. Hun har de 
siste tre årene vært rådgiver 
i kommunikasjonsbyrået 
Godt Sagt i Drammen, der 
hun blant annet jobbet med 
Lindum, ERP Norway og 
Drammen kommune. Claussen 
er utdannet statsviter og 
har bakgrunn som journalist. 
Hun har tidligere vært 
kommunikasjonsrådgiver i Olje- 
og energidepartementet og i 
bistandsorganisasjonen Plan 
International. I NOAH skal Unni 
Claussen jobbe med å gjøre 
NOAHs miljøløsninger bedre 
kjent ved å skape en tettere 
dialog med omverden. 

Anne 
Krogseth-
Skauby (48) 
er fra  
1. september 
ansatt som 
kvalitets- og 

miljøsjef hos NordRen AS. 
Krogseth Skauby er utdannet 
næringsmiddelingeniør fra 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
og kommer fra stilling som 
kvalitetsleder i Ekornes Beds 
AS. Hun har 18 års erfaring fra 
kvalitetsarbeid.

Hanna Cecilia 
Lytomt (28) 
er fra 18. 
mars ansatt 
som miljø- og 
kvalitetsleder 
i Øvre 

Romerike Avfallsselskap 
IKS (ØRAS). Lytomt har 
bachelorgrad i fornybar energi 
og mastergrad i miljø- og 
naturressurser fra Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet 
i Ås. Hun kom fra stilling som 
trainee gjennom Romerike 
Trainee, med utplassering hos 
Sørum kommune og ØRAS

Kari R. 
Aasebø (47) 
er fra 1. juli 
ansatt som 
regionleder øst 
hos Franzefoss 
Gjenvinning AS. 

Aasebø er utdannet sivilingeniør 
i kjemi og har tidligere jobbet 
for Borealis, NSB, og Vann- og 
avløpsetaten i Oslo kommune. 
Hun kom nå fra stilling som 
seksjonsleder for vannbehandling 
i Vann- og avløpsetaten.

Kristin Runde 
(26) er fra  
19. august 
ansatt som 
rådgiver hos 
Nomiko AS. 
Runde er 

nyutdannet sivilingeniør  
i analytisk kjemi med master  
i Industriell kjemi og bioteknologi 
fra NTNU, 2019. 

Kristin Sjåstad 
Hagen (25) 
er fra 1. juni 
ansatt som ny 
systemutvikler 
i IT-selskapet 
Reknes AS 
ved avdeling 

«Produkt», som videreutvikler 
og forvalter løsninger basert på 
ERP-systemet Reknes® WMS for 
miljø- og gjenvinningsbransjen. 
Sjåstad Hagen har en bachelor 
som dataingeniør fra NTNU. 
Hun arbeider bla. med software-
testing og kvalitetssikring i alle 
faser.

Ben-Richard 
Ebbesvik (37) 
er fra 1. juli 
ansatt som ny 
systemutvikler 
i IT-selskapet 
Reknes 

AS ved avdeling «Produkt» 
som videreutvikler og 
forvalter løsninger basert på 
ERP-systemet Reknes® WMS for 
miljø- og gjenvinningsbransjen. 
Ebbesvik har bakgrunn fra 
banknæringen, og vil styrke 
selskapets utviklingsmiljø. 
Han har en mastergrad i 
programutvikling fra Høgskulen 
på Vestlandet og Universitetet 
i Bergen. 

Nytt om navn

4628 Kristiansand • +47 475 18 720 • post@markir.no • www.markir.no

- markedets mest 
 populære og effektive 
sorteringsskuffer

• Meget grov og robust
• Laget for norske forhold
• Selvrensende, fjærende og 

roterende konstruksjon

• 2 funksjoner i samme skuffe;  
Trommelsikt- og  stjernesikteffekt

• 8 forskjellige modeller/ 
størrelser

20 års erfaring •Bredt leverandørnettverk

OSA DEMOLITION
Alt innen demolering – Betongtyggere, 
rivningssakser/ multiverktøy, stålsakser, klyper

SIMA
Hydrauliske betongblandere 
fra 100–2000 liter
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Ragn-Sells stenger produksjon 
av gummigranulat

Ragn-Sells slutter å produsere 
granulat av kasserte bildekk i 
fabrikken på Heljestorp utenfor 
Vänersborg i Sverige. Nedtrap-
pingen skjer i løpet av høsten 
2019 og ni medarbeidere berøres 
av omleggingen. Det skriver nett-
stedet Recyclingnet.se.  
– Det er en trist beskjed å få for 
flere av våre medarbeidere, men vi 
ser dessverre ingen lønnsomhet i 
produksjon av granulat for tiden. 
Vårt arbeid med å ivareta andre 

avfallsresurser, som metall 
fra industrien og forurenset 
jord, fortsetter som vanlig på 
Heljestorp, sier kommunikasjons-
sjef Cecilia Zarbell.

Heljestorp tar imot og 
behandler cirka 700 000 tonn 
avfall per år fra industri, bygg, 
kommuner, handel og hushold-
ning. Anlegget sysselsetter om 
lag 70 personer. Ragn-Sells Tyre 
Recycling gjenvinner de  
160 000 tonn bildekk som samles 
inn i Sverige og Norge hvert år. 
Da granulatfabrikken sto ferdig 
i 2012 hadde den kapasitet til å 
produsere 25 000 tonn granulat, 
utav 35 000 tonn kasserte dekk. 
Men mottaket av dekk kommer 
til å fortsette på Heljestorp. Her 
gjenbrukes hele dekk til regummi-
ering, fendere og sprengmatter. 
Andre dekk klippes opp i småbiter 
og brukes som energi av blant 
annet sementindustrien og 
 kullkraftverk, til erstatning for  
kull.               

            A.K.

Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg 
på Heljestorp. Denne aktiviteten vil 
fortsette, men produksjonen av gra-
nulat vil opphøre i løpet av høsten.

MILJØVENNLIG STØVBINDING FOR VEG 
OG ANLEGGS- OG AVFALLSPLASSER

• Med tømmerstokken som råstoff (lignin).
• Klimanøytralt-EPD sertifisert,

ref.nye klimakrav (KRAKK).
• Ideelt som bindemiddel til nedfresing

(stabilisering av bærelag).
• Støvbinding av grusveger/anleggsplasser.

Mer info:  Tlf. 90 57 00 15  •  www.flatland.as

Flatland AS
Transport • Vegservice

Nytt anlegg for verdens verste klimagass
Svovelheksafluoridgass (SF6) 
er den sterkeste klimagassen 
vi kjenner, med 23 000 ganger 
større klimaeffekt enn CO2. Den 
tilhører gruppen av fluorholdige 
gasser (f-gasser), som ofte har 
sterk drivhuseffekt og svært 
lang levetid i atmosfæren. SF6 
står for 0,11 prosent av de 
totale utslippene av klima-
gasser.

Hos Stena Recycling på 
Frogner er et nytt opplegg tatt 
i bruk, for å suge denne gassen 
ut av kasserte høyspent-
brytere. Det er nemlig disse 
bryterne som er hovedkilden til 
SF6-utslipp. Tidligere har det 
ikke vært mulig å få ut all den 
tunge gassen fra utrangerte 
høyspentbrytere. Men for to 
år siden startet man arbeidet 
med å rekonstruere gamle 
vakuumtanker som ABB brukte 
til å fylle nye brytere med 
SF6-gass. – Noen kloke hoder 
fikk ideen om at man kunne 
reversere prosessen, og bruke 

vakuumpumpa til å suge ut SF6. 
Nå kan vi fjerne tilnærmet 100 
prosent av den farlige gassen, 
det er 20-30 prosent mer enn vi 
fikk ut før, forteller Knut Sælid 
fra Stena.

Målt i klimagassutslipp 
forskjellen enorm. I én 
høyspentbryter vil det være tre 
kilo SF6-gass. Og når hver kilo 
tilsvarer 23 tonn CO2, sier det 
seg selv at innsatsen på Stena 
er av stor betydning. 

Det er EE-returselskapet 
RENAS som sørger for korrekt 
innsamling og behandling av 
høyspentanleggene. Her er 
man ikke bare opptatt av å 
fjerne klimagasser, men også av 
ombruk. Dersom den tappede 
gassen er ren nok kan den  
gjenbrukes av produsenten.  
– Resultatet er historisk, vi vet 
ikke om tilsvarende maskiner 
andre steder i verden, sier admi-
nistrerende direktør i RENAS, 
Bjørn Arild Thon.

Pressemelding fra RENAS 10.07

Knut Sælid, Bjørn 
Arild Thon og Ole 

Erik Sønsterud ved 
SF6-tappeanlegget 

hos Stena Recycling. 
Foto: Kristina Opheim, 

NRK.

Etablerer asbestforum
– Vi er i en situasjon der mange 
nyutdannede ikke engang har 
hørt om asbest, likevel finner vi 
asbest i flere områder av eldre 
bygg enn for ti år siden, sier Eirik 
Wærner, miljørådgiver i Multi-
consult og leder for Forum for 
miljøkartlegging og -sanering. 

– Asbest var i søkelyset for 
20-30 år siden, men nå opplever 
vi at fokuset på det kreftfrem-

kallende stoffet har dabbet av, 
mye på grunn av at mange tror 
at asbesten har blitt fjernet. 
Faktum er at vi finner asbest i 
nesten alle bygg fra før 1980, 
sier han. 

– Asbestforum retter seg 
ikke først og fremst mot hånd-
verkeren, men mot bedrifter 
som driver med miljøkartleg-
ging og -sanering. Det er viktig 
at vi som bransje opererer 
på en helhetlig måte og med 
enhetlig metodikk. En miljøsa-
nerer som leser en miljøsaner-
ingsrapport skal være sikker 
på at den er riktig utført, sier 
Wærner. 

Byggeindustrien nr 12-2019

Eirik  
Wærner 

roper 
varsko 

om at det 
fortsatt 
er mye 
asbest 

å finne i 
eldre bygg.

er          
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DAMHAUG
CO N S U LT I N G

Vi bistår virksomheter innen offentlig sektor samt bransje-
organisasjoner med produsentansvar. Vi hjelper med råd, 
utredninger, analyser og forprosjekter for å klarlegge de 
tjenester og behov som kundene trenger for å få utført 
arbeid og tilfredsstilt krav. Kontakt Harald A Damhaug 
eller Reidar Seim. 

Tlf. 906 45 248
www.d-consult.no

Vi rådgir innen avfall 
og gjenvinning
Vi bistår virksomheter innen offentlig sektor samt bransje-

Vi rådgir innen avfall 
Ruteretur gratulerer! 
 
Ruteretur takker alle som besøkte vår stand og deltok i 
vår konkurranse på Avfall Norges årskonferanse 2019.  
 
Vinnerne av tursekker ble Dagny Alvik fra SIMAS IKS 
og Jennifer C. Chisholm-Høibråten fra ROAF.  
 
 

Renovasjon i Grenland IKS har 
tildelt Geminor en kontrakt som 
omfatter henting, transport 
og sluttbehandling av blandet 
og impregnert returtrevirke. 
Avtalen omfatter en årlig 
håndtering av 8000 tonn over 
fire år, og har oppstartsdato 1. 
januar 2020.

Avtalen er et resultat av den 
første anbudskonkurransen 
med krav til materialgjenvinning 
i Norge. Oppdragsgiver stiller 
krav til at minst 60 prosent av 
returtrevirket skal materialgjen-
vinnes. Størstedelen av retur-
trevirket fra Grenland blir sendt 
til Øst-Europa og benyttes i 
produksjonen av sponplater. 

Har blitt bransjeledende på to år
Viking Gjenvinning på Godøya 
er i ferd med å åpne sitt fjerde 
godkjente behandlingsanlegg 
for kasserte fritidsbåter, men 
vet ikke hvor lenge tilskudds-
ordningen som de er avhengig 
av vil eksistere. – Vi har fått 
til litt på to år, underdriver 
Geir Istad, daglig leder i Viking 
Gjenvinning. Siden oppstarten 
i slutten av 2017 har de hogd 
opp og gjenvunnet 500 større 
fritidsbåter med innenbords-
motor, i tillegg 600 mindre 
båter. Det gjør dem til størst i 
Norge i denne bransjen, og nylig 
har de åpnet to behandlings-
anlegg til som de er deleiere i, 
på Ottersøya utenfor Rørvik og 
på Reipå noen mil sør for Bodø. 
I tillegg er de i en søknadspro-
sess om å starte opp i Vadsø i 
Finnmark. 

Det som sikrer lønnsomheten 
er en statlig tilskuddsordning, 
som blir vedtatt for ett og ett år 
i statsbudsjettene. Tilskuddet er 
regulert etter vekt, hvor Viking 
Gjenvinning får 11 kroner kiloet, 
mens det er 1.000 kroner i vrak-
pant på en båt. – Vi vet faktisk 
ikke om denne ordningen eksis-
terer i januar, og økonomisk kan vi 
ikke hogge uten den, sier Istad. 

– Men dere satser likevel?  
– Det er en risikosport. Men 
vi regner med Norge, som er 
et foregangsland innen miljø, 
ikke vil være noe dårligere enn 
nabolandene våre. Vi forventer 
at ordningen består, sier Istad. En 
mer permanent ordning har blitt 
diskutert siden 2016, men den 
fordrer et obligatorisk småbåtre-
gister. 

Sunnmørsposten 02.09

Per Espen Valderhaug (f.v), daglig 
leder Geir Istad og Per-Kristian 
Istad er tre av de fem ansatte i 
gjenvinningsfirmaet som leverte 
overskudd i første hele leveår og 
som investerer videre. Foto: Staale 
Wattø, Sunnmørsposten.

Tomme plastlagre i løpet av høsten
 Det har vært krevende å drifte 
returordningen for plastembal-
lasje i 2019. Underkapasitet i 
gjenvinningsbransjen og det 
tøffe markedet har ført til fulle 
sorteringsanlegg i Europa. For 
Grønt Punkt Norge har det resul-
tert i problemer med å hente 
plast ute i kommunene.

I 2019 har vi vært tvunget 
til å opprette tre midlertidige 
plastlagre, i påvente av økt 
sorteringskapasitet hos våre 
samarbeidspartnere. Samtidig 
har mange kommuner og IKS 
fylt opp sine anlegg på grunn 

av redusert henting. – Dette har 
vært veldig krevende og på ingen 
måte noen ønsket situasjon, sier 
Svein Erik Rødvik som er leder for 
gjenvinningsavdelingen i Grønt 
Punkt Norge. Han er nå glad for 
at situasjonen er i ferd med å løse 
seg. – Vi har jobbet hardt for å 
få til avtaler som både vil sørge 
for at etterslepet og lagrene 
våre tømmes, samtidig som ny 
innsamlet plast også sendes 
direkte til sortering uten mellom-
lagring, sier han.

Grønt Punkt Norges nyhetsbrev 
21.08

Regjeringens plastfadese
En samlet plastbransje ønsker 
å pålegge seg selv en ny avgift 
for å få fortgang i gjenbruken. 
Men, regjeringen setter seg 
på bakbena. I en bemerkelses-
verdig og historisk lobbykam-
panje har store bryggerier 
som Coca-Cola, Hansa, Mack, 
Carlsberg, Grans og en samlet 
plastbransje trygla om å få på 
plass en avgift på plast – etter 
modell fra dagens miljøavgift. 
Initiativet ble tatt for å gjøre 
det lønnsomt å gjenbruke plast 
i Norge, men ble av uforklarlige 
årsaker stoppet i Finansde-
partementet. – Vi har jobbet i 
fem år for å til denne avgiften, 
sier Kjell Olav Maldum, som 
er administrerende direktør i 
bedriften Infinitum som eier og 
driver pantesystemet for drik-
kevarer i Norge. – Det er ganske 
enestående at en samlet 

bransje ber norske myndigheter 
om en avgift som gjør produk-
sjonen dyrere, men det er altså 
tilfelle i denne saken. Coca-Cola 
bruker i dag om lag 25 prosent 
gjenvunnet plast i sine flasker. 
Det er bra, men de ønsker 
faktisk å øke denne andelen. 
Men ettersom gjenvunnet plast 
er dyrere, får de det ikke til å 
svare seg økonomisk. Slik er det 
også for resten av bransjen, sier 
Maldum og utdyper: – Om vi ikke 
skaper et marked for gjen-
vunnet plast, vil vi aldri trigge 
systemet. Her er det faktisk en 
samlet bransje som ligger foran 
det politiske systemet, mener 
Maldum og viser til at Norge 
har forpliktet seg overfor EU til 
en materialgjenvinning på 50 
prosent innen 2025.

Dagbladet.no 02.09

Geminor vant landets første kontrakt med 
krav til materialgjenvinning av trevirke

Returtreet skal sorteres og 
kvernes i Skien før det skipes 
sørover.

Kjetil Hausken i Geminor 
mener denne anbudskonkur-
ransen bare er den første av 
flere med krav til material-
gjenvinning. – Slike krav vil bli 
stadig mer vanlig, og dette vil 
de offentlige anbudskonkur-
ransene bære preg av. Sortert 
og kvernet returtrevirke er et 
materiale det er stor etter-
spørsel etter, og samtidig en 
type avfall som gir stor klima-
gevinst å materialgjenvinne, 
sier Hausken.

Pressemelding fra Geminor 
29.08
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PAPIR OG PAPP 

Prisen på returpapir har falt 
ytterligere i løpet av sommeren 
og systemet med papirinnsamling 
settes nå under press, heter 
det i en advarsel fra Europen 
Recovered Paper Association 
(ERPA) 27. august. Her kritiserer 
organisasjonen Kina for å ha 
innført «uforholdsmessig 
lave og diskriminerende 
kvalitetskrav, som det ikke er 
noen standardisert metode for å 
måle, og som dermed resulterer i 
subjektive vurderinger». Dette må 
raskt rettes opp,i, skriver ERPA. 
Bakgrunnen er som kjent at flere 
land i Sørøst-Asia, India og Tyrkia 
ønsker å begrense importen av 
fraksjoner av dårlig kvalitet, og i 
Vietnam, Malaysia og Indonesia 
er det innført importrestriksjoner 
på resirkulert papp og papir. I UK 
har prisen på resirkulert papp falt 
noe siste måneder, men priser på 
blandet papir og aviser/magasiner 
er relativt stabile, men på et lavt 
nivå. 

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 steg 
på forsommeren har sunket 
siste måned på grunn av uro 
i internasjonal økonomi. Per 
30.august er prisene per tonn 
(omregnet til NOK): 
• aluminium NOK 15 572  
 opp 2 % fra 28. mai
• kobber  NOK 51636  
 opp 1 % fra 28. mai
• bly NOK 18537  
 opp 19 % fra 28. mai  
• sink NOK 20420  
 ned 13 % fra 28. mai

Skrapjernprisen er per 29.mai 
NOK 1205, en nedgang på rundt 
6 prosent fra 29.mai 

PLASTEMBALLASJE
I 2018 kildesorterte norske 
husholdninger omlag 33 prosent 
av plastemballasjen sin, mens 
to tredjedeler altså kastes i 
restavfallet. Av den kildesorterte 
plasten blir 76,6 prosent sendt 
til materialgjenvinning i Tyskland 
og resten til Finland. Grønt Punkt 
Norge har måttet mellomlagre 
plastemballasje i hele år, men 
melder nå at nye avtaler vil 
sørge for at disse lagrene vil bli 
tømt før nyttår. I Sverige har 
Naturvårdsverket publisert tall 
for mengden plastemballasje for 
2017. De anslår en innsamlet 
emballasjemengde på 278 000 
tonn fra husholdning og en 
total mengde plastemballasje 
på 367 000 tonn. Kildesortert 
mengde er 96 000 tonn med 
gjenvinningsgrad på 44 %.

TREVIRKE 
Sommer, lavere strømpriser og en 
utflating av prisene på jomfruelig 
trevirke har foreløpig ikke slått 
ut i lavere pris på trebaserte 
brenselsfraksjoner. Samtidig har 
eksporten av returtrevirke til 
materialgjenvinning nå kommet 
i gang, men dette har foreløpig 
heller ikke påvirket prisene. 
For fraksjonen ren flis er prisen 
ifølge EnergiRapporten 26 øre 
pr kWh for flis med mer enn 35% 
fuktighet, og 28 øre for flis med 
mindre enn 35% fuktighet. For 
trebriketter er prisen 24,7 øre pr 
kWh, for fulle lass fritt opplastet 
ved fabrikk. Pellets, som hadde 
en kraftig prisøkning forrige 
vinter, fikk i fjor sommer en 
reduksjon fra 40,5 til 37,3 øre pr 
kWh for bulkleveranser. Det har 
ikke vært noen prisøkning siden. 
Utsalgsprisen for briketter og 
pellets i småemballasje varierer 
ganske mye, med priser opp til 
kr. 3,50 per kg. Avsetningen av 
returflis har vært god de siste 
månedene. Malt og lakkert 
trevirke har fortsatt negativ 
verdi over hele landet, men er nå 
billigere å bli kvitt enn tidligere. 

 
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. 

TEKSTILER 
Tekstilbransjen i Europa har 
tatt resirkulering av tekstiler 
på alvor. Nederland er tidlig ute 
med å tilby resirkulerte tekstiler 
til produsenter. Wieland Textiles 
BV er et sorteringsanlegg 
for tekstiler som automatisk 
sorterer brukte tekstiler etter 
fibersammensetning og farge 
(The Fibersort). Tekstilfabrikken 
ReBlend forvandler gamle 
tekstiler til nye garn og tekstiler 
i samarbeid med Enschede 
Textielstad og spanske 
Recover. Danmark har også tatt 
tekstilavfallsproblemet på alvor. 
Men undersøkelser viser at 
omtrent 90% av tekstiler brukt 
i offentlig eller ervervsmessig 
sammenheng i Danmark ender i 
et forbrenningsanlegg. 

GLASS OG    
     METALLEMBALLASJE
Stadig flere kommuner 
innfører henteordning hos 
husholdningene av glass- og 
metallemballasje. Dette øker 
innsamlingsvolumet og forbedrer 
kvaliteten på fraksjonene. I 
2018 ble det samlet inn mer 
glass- og metallemballasje enn 
noen gang, om lag 90 000 tonn 
glassemballasje og 13 000 tonn 
metallemballasje. I 2019 ligger 
det an til en ytterligere økning, 
innsamlingen av glassemballasje 
i første kvartal ligger godt over 
fjorårets.

Returpapir på vei ut av Norsk 
Gjenvinnings anlegg på Harald-

rud. Strenge kvalitetskrav og lave 
priser på det som ikke holder 

disse har nå gjort god sortering 
viktigere. 

Markedssituasjonen for returpapir er 
fortsatt ytterst vanskelig og nå slår 
bransjeorganisasjonen for returpapiraktører, 
ERPA, alarm. Prisen på skrapjern har falt 
i løpet av sommeren. 

Fortsatt vanskelig 
for returpapir
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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

Nytt gjenvinningsanlegg i rute

ANNONSE

Glassmengden Sirkel samler inn, øker år for år, 
allerede i neste år kan den overstige 100 000 
tonn. Men det vil ikke skape problemer, det nye 
sorteringsanlegget kan ta imot dobbelt så mye 
som det Sirkel i dag har kapasitet til på Onsøy.

– På nyåret skal dette være et fullverdig 
anlegg i drift. Da har vi faset ut produksjonen 
på Onsøy og kan prosessere 45 tonn i timen, 
sier Espen Sandsdalen, fabrikksjef for det 
nye anlegget. – Kundene vil merke at det er 
mindre kø, og leveringen vil bli mer effektiv for 
vogntogene som kommer hit, forklarer han.

I september starter arbeidet med å 
bygge opp et lager med råvarer på den nye 
fabrikktomten. 15. november skal anlegget 
overtas og produksjonen starte. Da vil 
produksjonen på Onsøy avta, og tidlig neste 

år vil alt av glass- og metallemballasje bli 
levert på Øra.

Det nye anlegget har fin adkomst 
fra E6, og nærhet til flere av Sirkels 
samarbeidspartnere. Metallco og 
Stene Stål, kun et steinkast unna, 
tar imot metallemballasje fra Sirkel 
Materialgjenvinning. Avfall av ulikt slag blir 
sendt videre til Norsk Gjenvinning, som har 
gjenvinningsanlegg på Øra. – Tilknytning til 
distriktet var viktig for oss da vi så etter ny 
tomt. Lokalisering i Østfold er avgjørende 
for å beholde kompetansen og de ansatte 
ved anlegget på Onsøy. Vi er veldig fornøyd 
med denne plasseringen, sier fabrikksjefen.

Det er Binder og Co, en velkjent øster-
riksk leverandør, som står for anlegget, 

som det er investert 240 millioner i anlegget. 
Maskinene er spesialprodusert, i samarbeid 
med Binder, for å skape toppmoderne og 
fremtidsrettede produksjonsfasiliteter. 
Fasaden vil stikke seg godt ut i industri-
terrenget på Øra. En glassvegg på drøye  
200 kvadratmeter vil skape en fin og  
spennende fasade på det 7 etasjers høye 
bygget.

– Glass er jo virksomheten vår, og det 
vil nå gjenspeiles i omgivelsene. De store 
glassvinduene vil gi lys inn, og mulighet 
for god innsikt i bygget – som vil ruve 23,5 
meter over bakken. Nå er vi godt rustet til å 
møte fremtiden og forbli en viktig aktør i den 
sirkulære økonomien her til lands, sier  
Espen Sandsdalen.

Det nærmer seg offisiell åpning av Sirkels nye topp moderne 

gjenvinningsanlegg på industriområdet Øra i Fredrikstad. 

Testkjøring starter i november og på nyåret blir det full drift. 


