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Forord
Når Bellona presenterer sin avfallsrapport, er tittelen "avfall
– avskaffelsen av kastesystemet" ingen tilfeldighet. Bellona
har arbeidet med avfall siden oppstarten, og ønsker med
denne rapporten å markere starten på slutten av at søppel
er noe som skal graves ned og gjemmes bort.Vi har å gjøre
med mange myter. Bellonas historie kan oppsummeres med
at begynnelsen var jakten på problemene. Nå er det jakten
på løsningene som gjelder.
Vi vil med denne rapporten vise at det finnes løsninger
innenfor avfallssektoren, men vi må endre fokus fra å se på
avfall som et ensidig problem.Vår målsetting er å finne løsninger som gjør at avfallet kommer til nytte enten som
materialer eller som energi, og samtidig hindre utslipp som
ødelegger klima eller fører til forurensing i luft, jord og vann.
Det finnes mange myter om avfall og virkemidler i avfallspolitikken. En av disse mytene er at vi kan løse avfallsproblemene nasjonalt. I virkeligheten er avfallsproblemet påvirket av varestrømmene som på ingen måte tar hensyn til landegrenser. Bruken av tilsetningsstoffer i våre produkter hindrer ønsket materialgjenvinning. Tilsetningsstoffer medfører
forurensing og må ut av kretsløpet. Derfor er fokus på
avfallsbehandling ikke nok - vi må løse problemet ved
kilden, ved å lage produkter som allerede i designfasen er
beregnet på gjenbruk, materialgjenvinning eller evt.
energiutnytting. Et slikt produksjonssystem forutsetter internasjonale standarder, og må være et prioritert, internasjonalt mål. Et riktig skritt på veien er innføringen av utvidet produsentansvar.

Virkemidlene i avfallspolitikken har ofte vært ensidige, lokale
tiltak og kortsiktige løsninger basert på myter og ikke fakta,
men vi ser også virkemidler som virker.Våre systemer med
f.eks. pant på drikkevareemballasje, papirgjenvinning og
erfaringene med kildesortering av både husholdnings- og
næringsavfall viser at omfattende gjenvinning er mulig. Det
er imidlertid viktig å bygge videre på disse systemene og
overføre disse til andre typer avfall og bransjer. Etterhvert
som vi får et marked for de ressursene avfallet representerer, vil gjenvinningen systematiseres og øke. Et annet
moment er å stimulere til teknologisk utvikling som vil medfører at betydelige avfalls- og utslippsproblemer kan løses.
Avfallspolitikken er for viktig til å bli preget av miljøer med
skjulte hensikter og naive forestillinger om hvordan verden
ser ut. La oss nå få en realistisk, men samtidig utviklingsorientert avfallspolitikk som også griper inn i andre politikkområder. Bare slik kan vi avskaffe kastesystemet!

Fredrik Hauge, Oslo 10.01 2002

Sammendrag
Vi har aldri generert så mye avfall som i dag. Søppelberget
vokser i takt med økt velstand og økonomisk utvikling. Hver
nordmann kaster gjennomsnittlig over 300 kg søppel i året
(314 kg pr. innbygger i 1999, SSB). Tilsvarende kastet nordmenn i gjennomsnitt 25 kg søppel i året i 1950.Vi fyller på
de samme deponiene, om enn med et renere avfall, og
skjuler fortidens synder for noen generasjoner.
Samtidig som utviklingen innen materialgjenvinning og
avfallshåndtering går i riktig retning, har vi fremdeles ikke god
nok kjennskap til miljøkonsekvensene av denne virksomheten. En høyest mulig materialgjenvinning av plast, glass,
metaller og andre fraksjoner er helt klart det langsiktige
målet, men veien til målet er ikke problemfri.Varene må ikke
kun designes med hensyn til produktets bruksegenskaper,
men også designes med tanke på forsvarlig og utslippsfri
avfallshåndtering og gjenvinning.
Spredning av miljøgifter til luft og vann er både et lokalt og
et globalt miljøproblem. Uforsvarlig håndtering av farlig avfall
og kjemikalier er en av de viktigste årsakene til omfattende
forurensning. (Farlig avfall behandles inngående i kapittel 5.)
Med grunnlag i SFTs overvåking har Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) kommet med kostholdsråd som omfatter i
alt 28 norske fjorder og havner (frem til 16. mars 2000 var
det kun 16 fjorder og havner som var underlagt kostholdsråd). I internasjonal målestokk er det særlig utslippet av
klimagassene CO2 og metan (CH4) som følge av deponering av organisk materiale og overdreven energi- og ressursbruk i vareproduksjonen som er bekymringsverdig. Det
enorme forbruket av energi og jomfruelige naturressurser
kan kun reduseres dersom vi klarer å utnytte avfallsressursene bedre. Dette vil igjen redusere utslipp fra industri og råvareuttak. Også langtransportert forurensning i form
av kvikksølv fra skrapmetallgjenvinning er et globalt/regionalt
problem.

Avfall har kommet på dagsorden i den vestlige verden, og
særlig innen EU-/EØS-området går utviklingen forholdsvis
raskt. En av grunnene er at europeiske land som ligger langt
fremme i utviklingen legger premisser for kravene (BATkrav, forskrifter, forordninger m.m.) som utarbeides for hele
unionen. Dette er et viktig utviklingsforløp for å kunne møte
de langsiktige utfordringene innen vareproduksjon og
avfallsgenererende virksomhet. Avfallspolitikken kan ikke
lenger kun utformes og gjennomføres på hjemmebane.
Global handel gir fort en uoversiktlig situasjon over råvarestrømmer, avfallsstrømmer og tilsetningsstoffer i importerte
produkter. Også eksport eller import av forurensende
utslipp ved flytting av produksjon eller avfallsbehandling kan
være et problem dersom det ikke samarbeides om internasjonale standarder og løsninger i internasjonale fora. EU
er et av foraene, men også Verdensbanken, FN, Verdens
helseorganisasjon, Verdens handelsorganisasjon m.fl. må
sette avfall på dagsorden på linje med for eksempel klimaforhandlinger.
Løsningsrommet
Når vi tenker avfallshåndtering er det nærliggende å dele
avfallet inn i avfallsfraksjoner, som f.eks. å skille ut husholdningsavfall som én kategori og produksjons- og næringsavfall som en annen. For å oppnå en best mulig avfallshåndtering, uavhengig av hvor avfallet genereres, kan det imidlertid være fordelaktig å se større avfallsmengder i sammenheng. Dette vil gi oss større mengder av de ulike materialfraksjonene og dermed et bredere grunnlag for oppbyggingen av et marked for sikker behandling og ressursutnyttelse
av avfallsfraksjonene. Dersom avfallet oppnår en positiv
egenverdi, trenger vi ikke lenger å påtvinge et avfallssystem,
da det vil være en naturlig stimulans til stede for et velfungerende system. For å få til dette må myndighetene være til

Hovedproblemene med avfall:
Metangass fra fyllinger
- Metangassutslipp fra norske fyllinger står for ca. 7 % [SFT, 1999]av menneskeskapte klimagassutslipp i Norge.Tiltak for
å redusere disse utslippene er kostnadseffektive sammenlignet med tiltak for å redusere utslipp av andre klimagasser.

Miljøgifter i produkter og avfall
- Miljøgifter er stoffer som er giftige i små doser, og som brytes sent ned i naturen. Mange produkter inneholder miljøgifter,
og slike produkter må tas vare på og håndteres spesielt. I tillegg kan miljøgifter dannes f.eks. ved dårlig (gammeldags) forbrenning. Miljøgifter i enkelte produkter (som ikke er definert som spesialavfall) vanskeliggjør materialgjenvinning og fører
til utslipp fra deponi og avfallsforbrenning. I tillegg har vi en stor, ikke tallfestet mengde farlig avfall på avveie som går utenom
forsvarlige håndteringsordninger. Dette avfallet utgjør en stor trussel for naturen, mennesker og dyr.

Ressurser på avveie
- Over 2,5 millioner tonn avfall går årlig til deponering eller brennes uten energiutnyttelse, og medfører økt uttak av jomfruelige naturressurser (skog, malm, olje m.m). Dette avfallet utgjør en stor ressurs som råvare for nyproduksjon. På
deponi får vi den desidert dårligste ressursutnyttelsen av avfallet, samt dårligst kontroll på utslippene.

stede for å veilede, rettlede og sette krav som ivaretar
miljøet og en riktig utvikling på lang sikt. Myndighetene er
også den kontrollerende instans, som må se til at alle følger
de pålegg som gis gjennom forurensningsloven, forskrifter
med hjemmel i forurensningsloven og avtaler som er
inngått mellom Miljøverndepartementet og ulike
næringslivsbransjer.
I utviklingen av varer som produseres i dag har vi
muligheten til å legge de rette forutsetningene til grunn for
å oppnå en optimal håndtering og ressursutnyttelse av disse
varene når de en gang skal kasseres. Vi må imidlertid innse
at store deler av avfallsstrømmen ikke er produsert med
samme filosofi som den som bør være gjeldende i dag.
Dette skyldes rett og slett at våre tanker om en ressurs- og
miljøvennlig avfallshåndtering er forholdsvis ny. En stor del
av avfallet som genereres kommer fra produkter, bygninger,
biler m.m., produsert for mange tiår siden, og som er laget
med tanke på bruk og ikke etterbruk.
Markedet har i liten grad evne til å regulere utslipp og miljøbelastninger. Dette skyldes bl.a. at konsekvensene av både
utslipp og avfallsgenerering kan være vanskelige å forutse.
Effektene av dagens utslipp vises først om mange år, og
dagens råvareforbruk viser framtidens avfallsgenerering.
Som en følge av dette må vi sørge for å ha virkemidler og
rammebetingelser som styrer material- og energistrømmen
i riktig retning - mot en effektiv avfallsminimering.
Utvidet produsentansvar er et viktig skritt på veien mot
sluttede sløyfer på materialer, noe som er en forutsetning
for minimering av avfallsmengdene i framtiden. Dagens
bransjeavtaler har vært nyttige i første fase på veien mot
kretsløpsamfunnet. I fremtiden må vi også ta i bruk nye former for utvidet produsentansvar som er tettere knyttet
opp mot hvert enkelt produkt. Dagens ordning som vi kjenner gjennom materialselskapene, vil fremdeles kunne
utvikles og vil være viktig i årene fremover. Ordningen er
særlig viktig for å sikre forsvarlig behandling av avfallet som
i dag er produkter, men som ikke blir avfall før om flere tiår.
Også for emballasje og produkter med kort omløpstid representerer dagens system med bransjeavtaler et viktig system.
Det utvidete produsentansvaret gir ikke nødvendigvis nok
stimulans alene, og må derfor suppleres med virkemidler
som gir tilstrekkelig incitament for avfallsminimering, både i
bedriften og hos forbrukeren. Viktige virkemidler kan være
pant på flere emballasjetyper og produktgrupper, og
gebyrdifferensiering og skattlegging på bruk av jomfruelige
råvarer.
Produksjonen må styres i en retning som gjør materialgjenvinningen mer effektiv og økonomisk lønnsom. Før gjenvunnet materiale er konkurransedyktig i forhold til jomfruelige råvarer må vi akseptere at enkelte gjenvinningsløsninger koster mer enn uttak av jomfruelige råvarer, så lenge
de er mindre miljøskadelige.
Ved valg av retursystem for materialgjenvinning må det i
større grad enn i dag legges vekt på løsninger som minimerer transportarbeidet. Vi kan ikke akseptere at transportarbeidet gir økte helseproblemer lokalt, selv om utslippene går ned globalt.
At gjenvinningsordninger ikke har fungert økonomisk eller
praktisk i enkeltprosjekter, bekrefter ikke at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Et av miljøvernets hoveddilem-

ma er at forurensning og utslipp i stor grad er gratis, og at
tiltak som reduserer utslipp og forurensning ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, selv om det er lønnsomt for samfunnet. Fakta basert på grundige undersøkelser om produkters livssyklus (LCA), ressursregnskap og samfunnsøkonomiske lønnsomhet, må sammen legges til grunn
for avfallspolitikken.
Dette gjør at sentrale myndigheter må ta et større ansvar
for utformingen av denne politikken.
Det er i dag satt materialgjenvinningsmål for materialselskapene gjennom avtaler mellom Miljøverndepartementet
og berørte bransjer. Når det gjelder håndtering av avfall for
øvrig, i næringslivet, kommunene og andre aktører i avfallsmarkedet, er det ikke stilt nasjonale krav til kildesortering
eller annen sortering. Det er i dag opp til eier av deponi
eller forbrenningsanlegg om han vil brenne usortert avfall så
lenge avfallet ikke er klassifisert som spesialavfall. Graden av
kildesortering blir da til syvende og sist et spørsmål om
økonomi og ikke miljø.
Bellona mener det må settes nasjonale krav til kildesortering for de ulike materialfraksjonene, og at forbrenning av
avfall kun skal omfatte restavfall etter utsortering. Kravene
må, på linje med krav til utslipp fra avfallshåndteringen, være
progressive og vurderes kontinuerlig av myndighetene. I
nasjonale krav må det allikevel kunne tas hensyn til lokale
forutsetninger basert på miljømessige vurderinger.
Avfallsforbrenning er en viktig del av avfallshåndteringssystemet og en nødvendig sluttbehandlingsmetode i et miljøeffektivt avfallssystem. Utslippskontrollen ved norske forbrenningsanlegg er under stadig forbedring. Det er etter
Bellonas vurdering langt større usikkerhet knyttet til utslippene fra avfallsdeponier, både på kort og lang sikt. Med
Bellonas mål om null deponering er det en forutsetning at
det stilles strenge krav til utslipp og energiutnyttelse, og
høye forventninger til utvikling av miljøforbedrende forbrenningsteknologi.
Dersom alt avfall skal bort fra deponi, må det settes svært
høye mål til materialgjenvinning og avfallsminimerende
tiltak, men samtidig må forbrenningskapasiteten økes, særlig
for å energiutnytte større mengder av treavfallet som i dag
går til deponi. Det produseres årlig ca. 1,3 mill. tonn trevirke
i Norge, og avfallsmengden er sterkt økende.
Det økonomiske fundamentet for avfallsforbrenning ligger i
inntektene for mottak av avfall (70-80 %), mens inntektene
fra salg av energi normalt er av mindre betydning (20-30%).
Dette fører til at forbrenningsanlegg må etableres der det
finnes aktører som kan ta imot energien slik at energiutnyttelsesgraden blir så høy som mulig. Når anlegg skal lokaliseres må man også vurdere hvorvidt biobrensel på sikt kan
erstatte avfallet slik at forbrenningsanleggene ikke er
avhengig av faste avfallsmengder. Fleksibilitet både på
brenselsiden og på energileveransesiden er viktige parametre. Grundige vurderinger rundt disse parametrene må
legges til grunn før beslutninger om bygging av forbrenningsanlegg vedtas.Vi vil nok i de nærmeste 10-20 årene se
at det er behov for fortsatt utbygging av forbrenningsanlegg,
men hvor anleggene inngår i en helhetlig avfalls- og
energipolitikk basert på minimale utslipp og maksimal
ressursutnyttelse i et langsiktig perspektiv.
Deponering av avfall er etter Bellonas syn den minst

bærekraftige formen for behandling av avfall. Det er mange
som har sagt at avfall er ressurser på avveie, og avfall som
ligger på deponier har utvilsomt ingen ressursmessig verdi.
Tvert i mot utgjør mange av de avfallsdeponier som finnes
i Norge en betydelig forurensningskilde.
Skal man ha kontroll over utslippene fra et deponi som ikke
er lukket, må man samtidig ha oversikt over avfallets
innhold. Hvert år lages det et stort antall nye organiske
forbindelser som inngår i en rekke produkter. Disse produktene vil med dagens avfallspolitikk før eller siden havne
på et deponi. Forbindelser som man i dag verken har
kunnskap om, eller målemetoder for, vil om noen år kunne
få et helt annet fokus når kunnskapen har kommet lenger.
Fordi man hele tiden øker dette kunnskapsnivået om
forskjellige stoffers egenskaper og hvilke farer de representerer ved utlekking i naturen, vil et deponi sannsynligvis aldri
slutte å gi oss negative overraskelser i form av utslipp av
naturfiendtlige forbindelser til jord, luft og vann.
Om man har liten kunnskap om hvilke stoffer som i dag
legges på deponi, har man enda mindre kunnskap om nedbrytningsproduktene og nedbrytningsprosessene. Det er
også svært liten kontroll over de fysiske parameterne som
styrer disse nedbrytningsprosessene. Ved de fleste andre
behandlingsmetoder har man bedre kontroll med reaksjonsforbindelsene enn hva som er tilfelle på et deponi.
Flere forbindelser vil bli blandet, noe som kan føre til at de

under bestemte forhold vil kunne reagere med hverandre.
Det vil alltid være en fare for spredning av forurensning ved
at eksisterende barrierer brytes, eller at det oppstår brann
i deponiet. Bellona går derfor inn for en utfasing av bruk av
deponier for alt annet avfall enn stabilisert og innkapslet
spesialavfall.
Virkemidlene
Avfallshåndteringen i Norge er myteomspunnet. Det finnes
434 kommuner og nesten like mange ulike erfaringer med
avfallshåndtering. Norge trenger ikke flere avfallseksperimenter i kommunene eller vage mål fra myndighetene.
Norge trenger kraftfulle virkemidler som leder oss inn i "det
kasteløse samfunn". Avfallsmengden vokser og store
mengder avfall genereres uten at ressursene i avfallet
utnyttes optimalt. Økt avfallsgenerering fører til forurensning ved håndtering av avfallsmengdene, samt økt forurensning fra nyproduksjon. Bellona er av den oppfatning at det
må settes ambisiøse mål for å snu denne utviklingen.
Avfallsmengdene må stabiliseres og ressursene i avfallet må
utnyttes på en langt bedre måte. For å få til dette må vi i
langt større grad se produksjon og avfallsgenerering i sammenheng. Det trengs derfor sterk virkemiddelbruk - både
i forhold til produsenter og forbrukere. Bellona vil markere
avskaffelsen av kastesystemet fra og med 2008 med et forbud mot deponering av avfall, og foreslår i tillegg en styrking av følgende virkemidler:

Virkemidler for avfallsminimering:
1. Internasjonale krav til tilsetningsstoffer som gir miljøfarlig avfall eller hindrer materialgjenvinning.
2. Stimulere til et marked for returmaterialer ved fjerning av konkurransehemmende produktstandarder.
3. Pålegg om gebyrdifferensiering etter mengde for husholdningsavfall.
4. Produsentansvar fastsettes for flere produktgrupper.

Virkemidler for å avvikle deponier fra 2010:
5. Forbud mot deponi av energirikt avfall fra 2004.
6. Forbud mot deponi av organisk materiale fra 2006 (bortsett fra godkjent deponering av farlig avfall).
7.Totalforbud mot deponering fra 2008 (bortsett fra godkjent deponering av farlig avfall).
8. Plan for avvikling av alle norske deponier skal være vedtatt innen 2008.

Materialgjenvinning og maksimal energiutnyttelse:
9. Krav om gjenvinning av næringssaltene i utsortert våtorganisk avfall innen 2004.
10. Krav om tillnærmet 100 % gjenvinning av metaller innen 2004.
11. Krav om kildesortering av alt avfall før forbrenning (evt. deponering).
12. Krav om 80 % energiutnyttelse i avfallsforbrenningsanlegg senest 3 år etter driftstart.
13. Sluttbehandlingsavgiften legges om og differensieres etter deponienes kvalitet fram til 2008
14. Grunnavgiften fjernes for forbrenningsanlegg med energiutnyttelsesgrad høyere enn 50 %, og samtidig tilfredsstiller
kravene i EUs forbrenningsdirektiv. Det innføres en variabel avgift avhengig av energiutnyttelsesgraden i intervallet
50-80 % og ingen avgift over 80%.

100% innsamling av farlig avfall:
15. Det innføres differensiert materialavgift etter produktets farlighet kombinert med et pantesystem for farlig avfall fra
husholdninger.
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0.0
Innledning
Fra offentlig renovasjon ble innført i Norge, har det vært en
kommunal oppgave å samle inn og behandle avfall.
Produsentene har produsert varer, forbrukerne har brukt
produktene, mens kommunene har fått ansvaret når produktene skulle kasseres. Avfall er siste ledd i verdikjeden,
men betraktes allikevel ofte som et helt isolert fenomen.
Problemet nå er at avfallsmengdene øker og øker i takt
med det økende forbruket. Behandlingen av avfallet har
stort sett bestått i å enten deponere eller forbrenne det,
med de miljøeffektene det fører med seg. Årlig er det 2,5
millioner tonn avfall som enten deponeres eller som går til
forbrenning uten energiutnyttelse. Store deler av dette
avfallet burde vært benyttet som råstoff i nye produkter
eller som energi. Utslipp av tungmetaller, næringssalter og
andre miljøgifter fra fyllinger, samt utslipp til luft fra gamle
forbrenningsanlegg, er et stort problem mange steder,
Farlig avfall på avveie er også en miljøutfordring som må
løses. Kapittel 5 omhandler denne avfallsfraksjonen spesielt.
Det har allikevel foregått en rivende utvikling det siste tiåret,
med mange nye aktører, ikke bare offentlige. Også innenfor
ressursutnytting, materialgjenvinning og energiutnytting er
det gjort store framskritt, selv om mye gjenstår.
Avfallsdebatten har også vært preget av aktører som ikke
tar inn over seg det samfunnet vi faktisk lever i. Debatten
blir ofte ført med galt utgangspunkt. Vi mener løsningene
må utarbeides med utgangspunkt i dagens situasjon, men
med et målbevisst blikk inn i framtiden.
Hva skal vi gjøre for å løse de problemene avfallet fører til?
Før vi går løs på dette bør vi avklare hva vi mener med
avfall. Vi velger å dele avfallsbegrepet i to. Vi kan se for oss
to sekker. Den ene inneholder potensielt råstoff og energi,
den andre inneholder kun søppel som ikke kan benyttes til
noe.

råstoff
og energi

søppel/avfall

?
ww

Figur 1.

Bellonas visjon er at sekken med søppel/avfall skal bort
(figur 1). I "det kasteløse samfunn" vil det ikke lenger være

nødvendig å kaste avfall i tradisjonell forstand. I "det
kasteløse samfunnet" utnyttes ressursene i avfallet uten å
skade miljøet. Da er det kanskje ikke riktig å kalle biprodukter fra prosesser, eller brukte produkter som går inn i ny
vareproduksjon for søppel eller avfall. Økt etterspørsel
etter returmateriale som råstoff i ny produksjon, vil gi dette
en positiv verdi, og mengden returmaterialer som går i
"sluttede sirkler" vil være mindre interessant. En må da finne
en balanse mellom produktenes levetid, teknologiske fremskritt som gjør nye produkter mer miljøvennlige enn de
gamle og energiforbruk og forurensning under gjenvinning/nyproduksjon.
Bellona mener det er nødvendig å ha et todelt perspektiv
på avfall. For det første har vi en visjon om et " kasteløst
samfunn". For det andre er man er nødt til å få til en mest
mulig miljøriktig behandling av det avfallet som oppstår i
dag. Den riktige løsningen i dag er ikke nødvendigvis den
riktige løsningen på lang sikt, men dagens løsninger skal ikke
forhindre at de riktige løsningene for morgendagen ser
dagens lys.
For å få til en bedre ressursutnyttelse må verdikjeden fra
råstoff til produkt til avfall betraktes under ett.
Produsentene må ta sitt ansvar for å produsere produkter
som varer lenger, som kan gjenbrukes og som ikke avgir
giftige stoffer ved forbrenning, gjenvinning eller deponering.
Det er produsenten som kan gjøre noe med dette allerede
i designfasen av produktet. Et viktig moment er dessuten at
varehandelen er internasjonal. Avfallet genereres nødvendigvis ikke der varen produseres eller råvaren utvinnes.
Vi må derfor ha en global fokus på avfallsproblemet også
når vi skal forbedre avfallshåndteringen på nasjonalt nivå.
Noe har allerede skjedd, selv om det gjenstår mye.
Dagligvarehandelen har stilt krav til sine leverandører for å
unngå bruk av unødvendig emballasje. I dag finner man ikke
lenger tannpastatuber i esker, pappskiven under brunosten
er forsvunnet og cornflakeskartongene er blitt mindre. Det
høres kanskje ut som småtteri, men unødvendig emballasje
er enkelt å gripe fatt i, så hvorfor ikke gjøre det?
"Utvidet produsentansvar" innføres på flere felt og gir produsentene ansvaret for produktene sine også etter at de er
kassert. I Norge gjelder dette både emballasje og elektroniske produkter. I EU ble gjenvinningsdirektivet for biler nylig

Dette vil endre forbrukerens rolle. For det er konsumenten
som til syvende og sist må betale for dette. Når prisen for
gjenvinning er inkludert i varen, vil dette resultere i at lett
gjenvinnbare produkter blir billigere enn de som ikke er
designet med tanke på gjenvinning. Dette vil naturlig nok
favorisere de mest miljøvennlige produktene. For å illustrere hvordan verden ser ut uten "kastesystemet" kan vi
tenke oss at alle varer er laget av plastelina. Når det ikke
lenger er bruk for produktet omformes det til et nytt produkt. Det eneste som forbrukes er ren energi. I "det
kasteløse samfunnet" finnes det ikke avfall, bare potensielt
råstoff eller energi for nye produkter. På veien mot "det
kasteløse samfunn" ser vi for oss en utvikling fordelt mellom
ulike håndteringsformer som vist i figur 2.
Bellona vil markere avskaffelsen av "kastesystemet" med et
forbud mot deponering av avfall i 2008. Deretter ser vi for
oss at alt avfall skal forbrennes (med energiutnyttelse på
mer enn 80 %) eller materialgjenvinnes. I "det kasteløse
samfunnet" vil forbrenning med energiutnyttelse primært
være aktuelt for de avfallsfraksjonene som ikke kan materialgjenvinnes flere ganger pga. materialtretthet. Det er

vanskelig å vite hvor stor denne fraksjonen vil være, men
man antar i dag at den vil utgjøre ca. 20 % eller mindre av
avfallsmengden. Etterhvert som ny materialteknologi blir
lansert slik at materialene som brukes vil være designet
med tanke på gjenvinning, vil denne fraksjonen synke i
volum. En må allikevel merke seg at dette gjelder i et
langsiktig perspektiv. Enkelt produkter som ble produsert i
1980 er kanskje ikke avfall før i 2020. Et eksempel på dette
er for eksempel vinduer og dører i boliger som har et
utskiftingsintervall på 40 år eller mer. Før de tekniske løsgenerert avfallsmengde

vedtatt, og vil tre i kraft fra 2005. Det stiller krav om at 85
% av bilen skal gjenvinnes når den kasseres. I år 2015 skal
gjenvinningsandelen økes til 95 %. Når dette nå er vedtatt
for biler, er det ikke lenge til det samme vil gjelde for fly,
båter, busser, oljeplattformer osv.
I framtiden vil ingen produkter se dagens lys uten at man
har en plan for hele livsløpet til produktet, også hva som
skal skje med det når det en gang blir avfall. I framtiden vil
vi sannsynligvis ikke eie vaskemaskinen vi bruker. I stedet
kjøper vi 2000 vasketimer av vaskemaskinleverandøren. Når
de 2000 vasketimene er brukt, leverer vi maskinen tilbake
til leverandøren. Produsenten gjenvinner 90-95 % av maskinen og kun 5-10 % går til spille. For å unngå problemet
med ansvarsfraskrivelse dersom produsenten går konkurs,
kan forsikringsselskap eller materialselskap ta ansvaret for
gjenvinningen. Materialselskap kjenner vi til i Norge og gjenvinningsforsikring er allerede etablert i Sverige. Prinsippet
med forsikringsordningen er at produsentene tegner en
gjenvinningsforsikring på produktene som garanterer at
disse blir forsvarlig gjenvunnet når de skal kasseres.
Produsenten blir premiert ved at produkter uten helse- og
miljøfarlige kjemikalier, som er enkle å gjenvinne, resulterer
i lavere forsikringspremie.

materialgjenvinning

forbrenning med energiutnyttelse
deponering
i dag

2010
www.bellona.no

ningene med en såpass stor grad av materialgjenvinning er
på banen, ser vi for oss en overgangsfase hvor forbrenning
utgjør mer enn 20 %, for så å synke ettersom materialgjenvinningsvolumene stiger. Tallene i figuren er ikke eksakte,
men gir en pekepinn på hvordan vi ser for oss at utviklingen mot det "kasteløse samfunnet" vil foregå.

Figur 2.

Offisielt ble kastesystemet i India avskaffet under statsminister Nehru i 1950. Motstanderne av kastesystemet betraktet systemet som gammeldags, undertrykkende og hemmende på utviklingen. Avskaffelsen skulle vise seg å ikke
være lett, og systemet står fremdeles sterkt i det indiske
samfunnet.
Bellona vil formelt avskaffe vårt kastesystem i 2008, med et
forbud mot deponering av avfall. Også for avskaffelsen av
vårt kastesystem er veien lang. Utfordringene står i kø og
må møtes med ambisiøse mål og sterke virkemidler og en
forutsigbarhet som muliggjør endring.
Bellona presenterer denne rapporten fordi det trengs en
helhetlig fremstilling av norsk avfallshåndtering. Mange
poenger gjentas i de ulike kapitlene, slik at leseren til en viss
grad kan lese kapitlene enkeltvis. Farlig avfall er gjennomgående behandlet i hele rapporten, og spesielt i
kapittel 5.
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Kapittel 1
Miljøproblem

1.1
Miljø- og klimaeffekter
Vi har aldri generert så mye avfall som i dag. Søppelberget
vokser i takt med økt velstand og økonomisk utvikling. Hver
nordmann kaster gjennomsnittlig over 300 kg søppel i året,
(314 kg pr. innbygger i 1999, SSB).Tilsvarende kastet nordmenn i gjennomsnitt 25 kg søppel i året i 1950. I perioden
2005 til 2010 er det forventet en vekst i de totale avfallsmengdene fra husholdning og næringsliv på mer enn 30 %.

gjennom avløpsnettet. I enkelte jordbruksområder vil grenseverdien for tungmetallinnhold i landbruksjord kunne nås
ved fortsatt slamspredning. Dette er særlig bekymringsverdig dersom ny kunnskap om tungmetallers giftighet
vil føre til ytterligere skjerping av grenseverdiene for landbruksjord. Jordsmonnet kan dermed bli ubrukelig for videre
matproduksjon. Videre er konsekvensen av de organiske
miljøgiftene ikke tatt høyde for i dette perspektivet.
Ved siden av miljøgiftene, har epidemier som kugalskap
(BSE) og munn- og klovsyke også skapt usikkerhet for gjenvinning av våtorganisk avfall og slam. Dagens behandlingsmetoder av avfall er ikke i stand til å bryte ned alle
patogene bakterier og virus. Vi kjenner heller ikke til hele
mekanismen bak BSE-smitte, og vi har fått ulike varsler om
å innføre en føre-var-holdning, ved blant annet å unngå
kannibalisme ved foring av husdyr og å sikre en best
mulig hygienisering av avfallsbaserte fôrprodukter og
gjødselsmidler.

Til tross for at avfallsmengden for 50 år siden var langt mindre, ser vi fremdeles skader av tidligere tiders avfallshåndtering. I Norge er det kartlagt over tre tusen lokaliteter med
deponier og forurenset grunn. Ved to tredjedeler av disse
lokalitetene er det mistanke om spesialavfall i form av søl
eller deponering, mens det er registrert behov for nærmere
undersøkelser eller tiltak på 725 lokaliteter.
Vi kan si at de ikke visste bedre når de kastet farlig avfall og
dekket over. Føre-var-prinsippet var et ukjent begrep for 50
år siden, og generering av avfall var et tegn på aktivitet og
positiv samfunnsutvikling. I dag vet vi heldigvis bedre, men vi
kjenner allikevel ikke de fremtidige konsekvensene av
dagens avfallsberg, og vi kan heller ikke garantere neste generasjon at deres barnebarn ikke må lide under forurensningen fra våre søppelberg.

Samtidig som utviklingen innen materialgjenvinning og
avfallshåndtering går i riktig retning, har vi fremdeles ikke
god nok kjennskap til miljøkonsekvensene av denne virksomheten. En høyest mulig materialgjenvinning av plast,
glass, metaller og andre fraksjoner er helt klart det langsiktige målet, men veien til målet er ikke problemfri. Mye av
plastavfaletl er dårlig egnet til gjenvinning på grunn av tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsstoffene gir plasten spesielle
egenskaper, men er ikke alltid nødvendig og kan dessuten
være giftige. Først når vi har full oversikt over tilsetningsstoffene i plast, kan vi oppnå en høy grad av materialgjenvinning. Samtidig har vi en rekke produkter med materialer som i seg selv er interessante i et gjenvinningsperspektiv, men som pga. sammensetningen er så komplekse at
gjenvinningsprosessen blir for ressurskrevende og dermed
genererer nye utslipp. Slike problemer skyldes først og
fremst at forutsetningene ikke ligger til rette for materialgjenvinning, og at gjenvinning, fra produsentenes side, ikke
er et prioritert mål når varen designes.Varene må ikke kun
designes med hensyn til produktets bruksegenskaper;
forsvarlig og utslippsfri avfallshåndtering og gjenvinning må
også tas med i betraktningen.

Mange av de store utslippene har vi nå fått bukt med, men
fremdeles fyller vi på med rikelige mengder miljøgifter i
naturen.Vi fyller på de samme deponiene, om enn med et
renere avfall, og skjuler fortidens synder for noen generasjoner. Årlig tilfører vi 93 kg kvikksølv, 62 kg kadmium og
1567 kg bly til landbruksjord i form av forurenset slam.
Dette er et avfall som av ressursmessige hensyn absolutt
bør tilbakeføres til landbruksjord, men som av miljøhensyn
i mange tilfeller burde vært håndtert som farlig avfall.
Årsaken til dette er at vi tillater en forurensning av avløpet

Smelteverket Fundia i Mo i Rana gjenvinner store mengder
skrapmetall til nytt armeringsstål. Denne virksomheten er
en viktig del av gjenvinningssystemet, men representerer
samtidig Norges største utslipp av kvikksølv til luft. I mai
2001 ga Statens forurensningstilsyn (SFT) bedriften en ny
utslippstillatelse som tillater et utslipp tilsvarende 144 kg
kvikksølv pr. år. Utslippene ved Fundia er først og fremst et
resultat av manglende utsortering av kvikksølvholdige komponenter fra biler og elektrisk og elektronisk avfall. I alt gikk
over 1 000 kg kvikksølv, som skulle vært utsortert, inn i det

...mellom bakkar og søppelberg....
(foto: Bellona)

norske skrapmetallsystemet i år 2000. Metallet som ikke
gjenvinnes i Norge, eksporteres til utlandet. Det finnes over
800 elektrosmelteverk i verden; ingen renser kvikksølv fra
røykgassen.
Spredning av miljøgifter til luft og vann er både et lokalt og
et globalt miljøproblem. Statens forurensningstilsyn (SFT)
overvåker innholdet av miljøgifter i marine organismer i en
rekke fjord- og havneområder langs kysten. Undersøkelsene
foretas i hovedsak på steder med én eller flere betydelige
kilder til forurensning. Uforsvarlig håndtering av farlig avfall
og kjemikalier er en av de viktigste årsaken til omfattende
forurensning. Med grunnlag i SFTs overvåking har Statens
næringsmiddeltilsyn (SNT) kommet med kostholdsråd som
omfatter i alt 28 norske fjorder og havner (frem til 16. mars
2000 var det kun 16 fjorder og havner som var underlagt
kostholdsråd). Selv om områdene dekket av kostholdsråd i
enkelte fjorder er redusert som følge av reduserte utslipp

stor verdi ved materialgjenvinning eller som kilde til
energiutnyttelse. Det nasjonale målet om å gjenvinne 75 %
av generert avfallsmengde er et uklart mål. Forutsetningen
for dette målet er at forbrenning med energiutnyttelse, og
materialgjenvinning er likeverdige behandlingsformer.Vi bør
imidlertid skille mellom gjenvinning og utnytting. Målet må
være at materialer skal inngå i en lukket sirkel. Å gjenvinne
et materiale, slik at det kan brukes om igjen til samme eller
lignende formål, kan defineres som gjenvinning. Materialer
som ikke oppnår en tilfredsstillende kvalitet eller ikke egner
seg til gjenvinning pga. høye utslipp og høyt energibehov
ved gjenvinningsprosessen, vil best utnyttes ved forbrenning
med energiutnyttelse. Slik blir materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse to behandlingsløsninger som
utfyller hverandre, og ikke nødvendigvis konkurrerer.
Materialvalg og design må tilpasses slik at forutsetningene
for den mest optimale avfallshåndteringen blir lagt allerede
før varen blir produsert.
Forbrenning
Utslipp av SO2, NOx, HCl,
HF, NMVOC, CO, CO2,
NO, dioksiner, debenzofuraner, tungmetaller.
Utslipp av miljøgifter til
elver, sjø og hav.

Gjenvinning
Utslipp av støv

Transport
Utslipp av støv, NOx, SO2, utslipp
ved ulykker ifbm. transport av
farlig avfall

Avløpsvann fra
behandling

Utslipp vann og grunnvann i
forbindelse med utslippsuhell

Akkumulering av miljøgifter i jordsmonn ved
bruk av kompost

Deponering av slagg, flyveaske og skrap.

Deponering av
spillavfall og
bioprodukter

Risiko for kontaminering av grunn
ved utslippsuhell

Bondlegging av arealer og
restriksjoner på senere
bruk av arealene

Bondlegging av arealer.

Visuelle faktorer

Visuelle faktorer

Trafikk

Kontaminering og akkumulering av miljøgifter i
næringskjeden

Kontaminering og akkumulering av miljøgifter i
næringskjeden

Kontaminering og akkumulering av miljøgifter i
næringskjeden

-

Risiko for kontaminering ved
utslippsuhell

-

Eksponering av miljøgifter

Støy

Fylling
Utslipp av CH4, CO2, lukt

Kompostering
Utslipp av CH4, CO2, lukt

Utlekking av salter, tungmetaller, nedbrytbare og tungt
nedbrytbare
organiske
forbindeler til grunnvann
Akkumulering av miljøgifter
i jordsmonn

-

Landskap

Økosystem

Luft

Vann

Jordsmonn

Urbane områder Eksponering av miljøgifter

fra industrien, er antall områder totalt sett sterkt økende.
Det er trolig kun et spørsmål om tid før det settes et
generelt kostholdsråd for alle havner og fjorder ved
befolkningssentre eller industristeder.
Spredning av miljøgifter og forurensende utslipp, også fra
avfallshåndteringen, er ikke bare et nasjonalt problem.
Avfallsdeponier over hele landet gir til sammen et vesentlig
bidrag til det norske utslippet av klimagassen metan (CH4).
Fra år 2000 ble det innført forbud mot deponering av
våtorganisk avfall på norske fyllinger. Ved anaerob nedbrytning (uten tilgang på oksygen) av organisk avfall blir det dannet metan (CH4). 1 kg metan har samme klimaeffekt som
21 kg CO2, og utslipp av metan fra norske fyllinger utgjør i
følge Statens forurensningstilsyn ca. 7 % av norske klimagassutslipp [SFT, 1999].Ved å fjerne det organiske materialet
fra avfallet før deponering, kan vi redusere fremtidige
utslipp av metan betydelig.Våtorganisk avfall utgjør på langt
nær alt organisk materiale i avfallet, og for å oppnå full effekt
må alt organisk avfall vekk fra fyllingene.

1.2
Materialer og energi; ressurser på avveie
Årlig går over 2,5 millioner tonn avfall til deponering eller
forbrenning uten energiutnyttelse.
Dette avfallet representerer en betydelig ressurs som har

Avfallshåndteringen i Norge er svært forskjellig avhengig av
hvor i landet vi er, og hvem som generer avfallet. Dette kan
skyldes ulike geografiske og industrielle forutsetninger, men
det skyldes like ofte politikk og tradisjon. I dag er det i stor
grad opp til kommunen eller bedriften selv å velge graden
av kildesortering. Enkelte landsdeler, kommuner eller
næringssektorer har det vi kan kalle en mer helhetlig håndtering av sitt avfall. Det vil si stor grad av kildesortering og
energiutnyttelse av restavfall, og liten grad av deponering. På
den annen side velger mange fremdeles deponering eller
utstrakt bruk av forbrenning kombinert med liten grad av
kildesortering. Dette betyr at i store deler av landet går
materialer med potensial for materialgjenvinning rett til
deponering eller forbrenning, mens restavfall med høy
brennverdi går rett på deponi. Rett avfall til rett behandling
krever helhetstenkning over hele landet.

Risiko for eksponering ved
utslippsuhell
Tabell 1
Miljøeffekter ved
avfallshåndtering

1.3
Farlig avfall på avveie
Store mengder farlig avfall er på avveie. Denne avfallsfraksjonen inneholder svært farlige miljøgifter i høye konsentrasjoner, og har et stort skade- og forurensningspotensial.
I forskrift om spesialavfall defineres spesialavfall som "avfall
som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige foruren-
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sninger eller fare for skade på mennesker eller dyr". I 1996
gjorde Norsas (Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning) et overslag på mengden farlig avfall på avveie, og
kom fram til et anslag på 30 000 tonn. Nye beregninger
anslår mengden til 20 000 tonn. Det er imidlertid stor
usikkerhet knyttet til dette tallet.

1.4
Oppsummering - 3 store miljøproblemer
Hovedproblemene knyttet til avfall kan oppsummeres med:
-Metangass fra fyllinger – Metangassutslipp fra norske
fyllinger står for ca. 7 % [SFT, 1999] av menneskeskapte
klimagassutslipp i Norge. Tiltak for å redusere disse utslippene er kostnadseffektive sammenlignet med tiltak for å
redusere utslipp av andre klimagasser.
-Miljøgifter i produkter og avfall – Miljøgifter er stoffer som er giftige i små doser og som brytes sent ned i
naturen. Mange produkter inneholder miljøgifter, og slike
produkter må tas vare på og håndteres spesielt. I tillegg kan
miljøgifter dannes f.eks. ved dårlig (gammeldags) forbrenning. Miljøgifter i enkelte produkter (som ikke er definert
som spesialavfall) vanskeliggjør materialgjenvinning og fører
til utslipp fra deponi og avfallsforbrenning. I tillegg har vi en
stor, ikke tallfestet mengde farlig avfall på avveie som går
utenom forsvarlige håndteringsordninger. Dette avfallet
utgjør en stor trussel for naturen, mennesker og dyr.

Store mengder farlig avfall går
utenom
forsvarlige
håndteringsløsninger.
(foro: Bellona)

Mengden spillolje på avveie utgjør etter Norsas sine beregninger alene 12 500 tonn i året. Det er også knyttet stor
usikkerhet til egenbehandling av farlig avfall innenfor industrien, samt at utsortering av farlig husholdnings- og
næringsavfall er svært mangelfull.

-Ressurser på avveie - Over 2,5 millioner tonn avfall går
årlig til deponering eller brennes uten energiutnyttelse, og
medfører økt uttak av jomfuelige naturressurser (skog,
malm, olje, m.m). Dette avfallet utgjør en stor ressurs som
råvare for nyproduksjon. På deponi får vi den desidert
dårligste ressursutnyttelsen av avfallet, samt dårligst kontroll
på utslippene.

Kapittel 2
Avfall i tall

2.0
Avfall i tall
En kan finne utallige grafer, tabeller og figurer som forsøker
å fremstille gårsdagens, dagens og morgendagens avfallssituasjon. Men hva kan disse tallene fortelle oss, og hva er
riktig og viktig å få fram av statistikker? Skal vi dele avfallet
inn i fraksjoner etter materialer eller etter egenskaper? Eller
skal vi dele inn avfallet i avfall fra kortlivede og langlivede
produkter, i produksjonsavfall og husholdningsavfall, i kommunalt avfall og næringsavfall osv.? Alt dette kan være
fornuftig, men statistikken må leses, og det står mye skrevet
mellom linjene og bak grafene. Dette kapittelet gir kun en
oversikt over totale avfallsmengde, og gir en grov inndeling
av avfallet etter sammensetning og behandling. I kapitlene
med fraksjonsbeskrivelser og løsningsbeskrivelse (kap. 4, 5
og 6) presenterer vi en noe mer detaljert statistikk, som
også er grundigere kommentert innholdsmessig.

2.1
Avfallsmengder
Vi har i dag en forholdsvis lineær vekst i avfallsmengden .
En fremskrivning av avfallsmengden viser at vi i år 2010 vil
generere ca. 7 803 000 tonn mot 6 455 500 i 1998. Ut ifra
dette er det forventet at økningen i avfallsmengden ligger
ca. 10 % lavere enn veksten i bruttonasjoalprodukt (BNP).

I alt
Husholdningsavfall
Næringsavfall

1993
6 314 000
1 357 000
4 957 000

Tabell 2
Totale mengder generert avfall i
Norge etter opprinnelse.
1993-1998.Tonn
[SSB Statistikk]

1994
6 439 000
1 404 000
5 035 000

1995
6 262 000
1 428 000
4 834 000

1993
6 315 000
931 000
459 000
117 000
1 120 000
324 000
1 185 000
84 000
1 460 000
635 000

Dersom en sammenligner genererte avfallsmengder med
BNP, er det godt samsvar mellom BNP og avfallsmengden
fra husholdningene, mens det for næringsavfall har vært en
svak nedgang siden 1993-nivå.

1994
6 439 000
929 000
658 000
123 000
1 164 000
337 000
1 169 000
87 000
1 332 000
640 000

1995
6 261 000
926 000
507 000
136 000
1 257 000
353 000
1 158 000
82 000
1 197 000
645 000

Dersom vi ser på utviklingen innen de ulike avfallsfraksjonene, ser vi at metall etterfulgt av våtorganisk avfall og
plast, er de fraksjonene som har økt mest siden 1993.
Kunnskapen om dagens avfallssituasjon er mangelfull.
Dagens registreringsrutiner innen avfallshåndtering gir oss
et lite oppdatert bilde av situasjonen, noe som gjør at
avfallsstatistikken ligger flere år etter dagens faktiske situasjon. Statistikk fra fire og fem år tilbake (1997-1998) legges
til grunn for myndighetenes avfallspolitikk. Grunnlaget for
denne statistikken er dessuten tynt, og ikke dokumentert
statistisk.
Det er derfor viktig at en holder et kritisk blikk på de
statistiske data, samtidig som en benytter flere kilder, som
f.eks. Sentralregisteret (se tabell 4), når en lager avfallsstrategier. I denne rapporten har vi så langt det har latt seg gjøre
forsøkt å følge opp kildene, særlig der vi har mistanke om
store feil i forhold til dagens situasjon. Like viktig som statistikken selv, er bruken og fremstillingen av dataene. Et
eksempel på dette kan være avfallsgrunnlaget som brukes
for sammenligning. Dersom en skal presentere gjenvin1996
6 344 000
1 595 000
4 749 000

Selv om mengden husholdningsavfall øker mest, utgjør
næringsavfallet den største mengden. Den totale mengden
generert avfall i 1998 er beregnet til ca. 6,5 mill. tonn (tabell 2).

I alt
Papir
Metall
Glass
Våtorganisk
Plast
Tre
Tekstiler
Andre1
Spesialavfall

samt stein, grus og løsmasser er ikke med i denne
statistikken (ca. 13 mill. tonn stein og løsmasser).

1996
6 344 000
921 000
717 000
142 000
1 246 000
364 000
1 144 000
81 000
1 079 000
650 000

1997
6 277 000
1 535 000
4 742 000

1998
6 445 000
1 638 000
4 807 000

ningsgraden for plast, vil den totalt sett være lav
(ca. 5 %), men over 20 % for plastembalasje. Dette skyldes
at det i dag stort sett er lett tilgjengelig emballasjeplast i
næringsavfallet som gjenvinnes, mens plast i husholdningsavfallet i liten grad blir gjenvunnet, og dermed trekker
ned gjenvinningsgraden. Særlig når en bruker prosenter må
en være nøye med å adressere tallet.
Statistikk og analyse av dagens råvareforbruk, sammenset1997
6 281 000
990 000
533 000
134 000
1 266 000
368 000
1 153 000
84 000
1 097 000
656 000

1998
6 445 000
990 000
591 000
131 000
1 309 000
375 000
1 197 000
90 000
1 107 000
655 000

Inkluderer gummi og bildekk, glass- og mineralull, slagg, tegl, støv, asfalt, slam, asbest, kjemikalier, annet og ukjent/blandet.

1

Tabell 3
Genererte avfallsmengder i
Norge. Etter materiale.
1993-1998.
[SSB Statistikk]

Av dette utgjorde næringsavfallet ca. 4,8 mill. tonn, eller ca.
75 %. Av dette igjen utgjør avfall fra bygg- og anleggsbransjen ca. 1,5 mill. tonn, hvorav ca. 2/3 er betong og tegl.
Fiskeavfall som dumpes i havet (317 000 tonn i 1998, SSB)

ning av konsumvarer og byggematerialer m.m., kan være vel
så interessant som avfallsstatistikk. I og med at mye av det
vi bygger og produserer i dag ikke blir avfall før om mange
tiår, må vi ha et langsiktig perspektiv i avfallspolitikken.

2.2
Sluttbehandling og gjenvinning
Selv om de totale avfallsmengdene øker, har mengden avfall
til deponi og avfallsforbrenning uten energiutnyttelse gått
ned de siste årene. I følge en statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble 47 % av den totale avfallsmengden i 1998
disponert uten noen form for ressursutnyttelse. Ca. 39 %
ble materialgjenvunnet, mens 13,7 % gikk til forbrenning
med energiutnyttelse. [SSB, 2000]

kompostert avfall også gått opp. Vi kan derfor anta at
mengden kompostert materiale er enda større i dag enn i
1999. Økningen i mengden avfall som ble forbrent ( 15,6 %)
skyldtes først og fremst oppstarten av to nye forbrenningsanlegg (Energos’ anlegg på Averøy og Bir i Bergen).
Håndtering
Sortering

Tonn
(2 433 651)
2 661 171

Husholdningsavfall 19991
Utsortert, gjenvunnet
Prosent til gjenvinning
Næringsavfall 1999
Utsortert, næringsavfall
Prosent til materialgjenvinning
Totalt til materialgjenvinning
1

I alt
1 379 358
524 156
38%
1 225 376
257 329
21%
781 485

Tonn
(1 173 172)
1 866 584
(235 872)
290 397
(575 172)
664 851
(2 095 881)
1 601 769

Kompostering
Direkte leveranser

Statistikken fra SSB bygger som tidligere nevnt (kap. 2.4)
delvis på "gamle" data og antakelser. Ved å studere
registrerte data fra avfallsaktørene kan vi få et noe mer
oppdatert bilde av utviklingen innen avfallshåndtering.
Avfallsaktører i Norge plikter å sende inn oppgaver over
mottatte og utsendte avfallsmengder for registrering i
Norsas (Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning)
sitt sentralregister. I 1999 ble 4 330 514 tonn avfall behandlet av aktører med registreringsplikt. Den registrerte
avfallsmengden fordeler seg etter behandlingsmåte som vist

Behandling
Materialgjenvinning

(1 750 201)
1 539 887

Forbrenning
Deponering

2.3
Avfallets sammensetning og innhold av
miljøgifter
Dersom vi ser på den samlede avfallsmengden i Norge
(løsmasser ikke inkludert), utgjør trevirke og våtorganisk
avfall de største fraksjonene.
I usortert husholdningsavfall utgjør papp/papir og matrester

Tabell 4
Avfallsmengder registrert i
Sentralregisteret, 1999, tall for
1998 i parentes
[NORSAS, 2000]

Papir, papp og kartong
455 188
247 133
54%

Glass
49 657
28 432
57%

Plast
113 107
3 077
3%

Metall
63 450
36 271
57%

Våtorganisk
384 841
84 331
22%

Annet
313 114
124 912
22%

31 162
278 295

1 447
29 879

2 923
116 030

31 013
94 463

41 020
425 861

149 764
462 878

Omregnet fra fordeling av avfallsfraksjoner, Heie 1997.Tilsvarende undersøkelse av næringsavfall finnes ikke [SSB, 1999]

i tabell 4. Sorteringsgraden har økt fra 1998 til 1999, og
mengden direkteleveranser uten sortering har gått ned.
Mengden materialgjenvunnet avfall har økt betraktelig, og
som en konsekvens av innføringen av forbud mot
deponering av våtorganisk avfall fra 2000, har mengden

de største fraksjonene med henholdsvis 33 % og 27,9 %
(tabell 5). Ikke brennbart materiale (askerester) utgjør 2530 %, og den organiske nedbrytbare andelen utgjør
tilsvarende 70-75 %. Stein, grus, jord o.l. er ikke medregnet
i denne oversikten. Fiskeavfall som dumpes i havet er heller

Tabell 5
Materialgjenvinning av
kommunalt avfall, 1999
[SSB, statistikk]

Spesialavfall utgjør ca 10 % av
totale genererte avfallsmengder
(foto: Bellona)
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ikke inkludert.Tallene i tabell 6 er basert på plukkanalyser av
avfallet, statistiske data fra registrering ved avfallshåndteringsbedriftene og modeller basert på vareproduksjon.
Næringsavfall
Våtorganisk
Tre
Papir
Metall
Plast
Glass
Tekstiler
Andre1
Spesialavfall

Prosentandel
20 %
19 %
15 %
9%
6%
2%
1%
17 %
10 %

Husholdningsavfall
Papp/papir
Matrester
Annet brennbart
Plast
Finstoff
Metaller
Bleier/bind
Glass
Elektrisk/elektronisk
Annet ikke brennbart
Spesialavfall

33.0 %
27.0 %
11.8 %
8.2 %
4.8 %
4.6 %
4.2 %
3.6 %
0.9 %
0.9 %
0.1 %

Tabell 6
Sammensetningen av næringsavfall 1998 og husholdningsavfall.
1997
[SFT Statistikk]

Husholdningsavfall
Metallfraksjon1
Plast2
Papp- og papirprodukter3
1
2
3

Sammensetningen av industriavfall er noe annerledes enn
husholdningsavfall (tabell 8). Trevirke, slagg, mat-, slakt- og
fiskeavfall samt avfall definert som spesialavfall utgjør den
største andelen av industriavfallet. Papp og papir utgjør derimot en langt mindre andel av avfallet. Det samme gjør plast
og glass. Vi gjør allikevel oppmerksom på at industriavfallet
varierer langt mer i sammensetning enn husholdningsavfall,
og sammensetningen fra bransje til bransje kan være svært
forskjellig. Slagg er en typisk fraksjon som genereres i store
mengder ved smelteverk, og som for denne industrien
utgjør den klart største mengden avfall, mens det for annen
industri kan være spill fra produksjon i form av tre eller
annet organisk materiale, som utgjør den største avfallsfraksjonen.

Bellonas inntrykk er at det gjøres få plukkanalyser og andre
analyser av dagens produkter eller morgendagens avfall.
Slike analyser og sammenligninger er et viktig redskap i
planleggingen av en lokal og nasjonal avfallsstrategi.

Andel av avfall
100 %
2,7 %
8,5 %
18,5 %

Cl (g/kg)
4.5
190
4,5

As
25
1 001
15
6

går inn i avfallssystemet. Bare fra forbrukerelektronikk og
hvitevarer genereres det årlig mer enn 300 kg kvikksølv. De
største konsentrasjonene av tungmetaller finner vi i metallfraksjonen av avfallet, men også plast og papp/papir gir et
vesentlig bidrag. I tillegg til disse fraksjonene er det et visst
bidrag av tungmetaller fra bl.a. støvsugerposer, enkelte typer
glass og annet ikke-brennbart materiale.

Cd
1
5,6
25
2,3

Cr
0,029
910
64
48

For mer om avfallets sammensetning og egenskaper se kapittel 4.

Cu
890
300 000
370
187

Jern, aluminium og annet metall,
Folieplast, hard plast, emballasje og annen plast,
Omfatter aviser, ukeblader, kartonger, papir, papp, servietter, tørkepapir, bleier/bind, annen papp- og papiremballasje

Tabell 7
Innhold av klor og tungmetaller i
husholdningsavfall og de øvrige
enkeltfraksjonene (mg/kg)
[SFT, 1996]

Fraksjon
Tre, park- og hageavfall
Slagg
Mat-, slakt- og fiskeavfall
Spesialavfall
Fyllmasser, betong og tegl
Slam (i tonn tørrstoff)
Jern og metall
Papir, papp og kartong
Aske, støv, asfalt
Plast, gummi, isopor, EPS
Kjemikalier
Fyllmasser, betong, tegl
Slam, oppgitt i tonn tørrstoff
Jern og metall
Tabell 8
Sammensetning av
industriavfall 1999
[SSB Statistikk]

Bly, kadmium, kobber og kvikksølv står på liste B i st.meld. nr.
58 (1996-97), som omfatter miljøgifter der utslippet skal
reduseres vesentlig innen år 2010. Alle disse stoffene kan
påvises i mange avfallsfraksjoner (tabell 7). Noen typer avfall
inneholder høye konsentrasjoner av miljøgifter og blir
karakterisert som spesielt farlige. Dette avfallet skal behandles på særskilt måte i henhold til forskrift om spesialavfall
[SFT, 2000a]. Mange typer avfall som ikke regnes som
spesialavfall, inneholder imidlertid også miljøgifter, om enn i
mindre mengder.Ved håndtering av store mengder avfall på
ett og samme sted, enten ved deponering eller forbrenning,
Prosentandel
19,0 %
18,4 %
12,7 %
12,2 %
9,5 %
6,7 %
5,6 %
4,9 %
2,9 %
1,5 %
0,5 %
0,2 %
2,2 %
3,5 %

kan derfor utslippene likevel bli betydelige da miljøgifter kan
oppkonsentreres i henholdsvis sigevann og røykgass. Selv
om kobber utgjør den største mengden, representer
kvikksølvet i husholdningsavfallet en betydelig mengde som

Hg
0,062
1,8
-

Pb
73
3 000
310
134

Zn
250
50 760
720
910

Kapittel 3
Avfallshåndtering i andre land

3.0
Avfallshåndtering i andre land
Avfall er satt på dagsorden i den vestlige verden og særlig i
EU (EØS) går utviklingen forholdsvis raskt. En av grunnene
til dette er at europeiske land som ligger langt fremme i
utviklingen, legger premisser for politikken (BAT-krav,
forskrifter, forordninger m.m.) som utarbeides for hele unionen. Dette er et viktig utviklingsforløp for å kunne møte de
langsiktige utfordringene innen vareproduksjon og avfallsgenererende virksomhet. Avfallspolitikken kan ikke lenger
kun utformes og gjennomføres på hjemmebane. Dersom
det ikke samarbeides om internasjonale standarder i internasjonale fora, vil den globale handelen lett skape en uoversiktlig situasjon i forhold til råvarestrømmer, avfallsstrømmer,
tilsetningsstoffer i produkter samt eksport eller import av
forurensende utslipp ved flytting av produksjon eller avfallsbehandling. EU er ett av foraene, men også FN,
Verdensbanken,Verdens helseorganisasjon,Verdens handesorganisasjon m.fl. må sette avfall på dagsordenen på linje
med for eksempel klimaforhandlinger. Forurensning i form
av manglende og feil avfallshåndtering er en trussel mot det
globale og lokale miljø, og jordens ressursgrunnlag tømmes
med en utvinningstakt som er høyere enn noen gang. I
Norge og Europa ser vi noen positive utviklingstrekk, særlig
i forhold til økt kontroll over utslipp av miljøgifter. I lavinntektsland derimot, er situasjonen på et helt annet nivå
enn i den vestlige verden; 30 år eller mer tilbake for vårt

Husholdning
Næringsavfall
Industriavfall
Bygg- og anlegg
Renseanlegg
Slagg, flyveaske mv. (kull)
Annet
Totalt
Totalt uten slagg, flyveaske m.m. (kull)
Totalt uten slagg, flyveaske og bygg- og anleggsavfall
1

Mengder
Avfall i 1000 tonn
2 963
955
2 653
2 968
1 379
1 299
15
12 233
10 934
7 966

og Danmark skjer oppvarming av boliger og bygg i langt
større grad ved hjelp av fjernvarme basert på kull, avfall og
ikke minst biobrensel. Det har vært enkelt å utnytte
energien fra forbrenningsanleggene, og avfallet har sammen
med biobrensel, kullkraft og spillvarme fra industri, vært en
viktig ressurs ved distribusjon av fjernvarme. Større befolkningstetthet som gjør at folk får avfallet nærmere sitt bo og
virke har også gjort sitt til at det i lengere tid har vært en
større skepsis til deponering av avfall. Dette har særlig gjort
seg gjeldene i Nederland, hvor nær halvparten av avfallet i
dag går til forbrenning, men også i Tyskland hvor befolkningens store skepsis til forbrenning av avfall, har ført til en
dreiningen i retning av en langt større grad av materialgjenvinning.

3.1
Danmark
Danmark har en forholdsvis høy materialgjenvinningsgrad
og lav deponeringsgrad. Kun 12 % av avfallet går til deponi
og hele 64 % går til materialgjenvinning. Danskene har innført deponeringsstopp for brennbart avfall og andelen til
forbrenning utgjør ca. 2,6 millioner tonn pr. år eller 24 % av
den totale avfallsmengden. Som følge av en energiproduksjon basert på kullkraftverk, samt at en høy andel av avfallet går til forbrenningsanlegg, utgjør slagg og flyveaske fra
Gjenvinning
29 %
36 %
58 %
90 %
77 %
98 %
71 %
64 %1
60 %
49 %

Behandling av avfall
Forbrenning
Deponering
59 %
12 %
47 %
17 %
29 %
13 %
2%
8%
14 %
9%
2%
30 %
24 %1
12 %1
26 %
13 %
36 %
16 %

Dette er også de prosentvise målene for håndtering av avfallet i 2004.

Tabell 9
Totale avfallsmengder etter
opprinnelse og behandlingsmetode i Danmark, 1999.
[Miljøstyrelsen, 2000]

avfallhåndteringssystem, men ofte med langt større konsekvenser, pga. høye befolkningskonsentrasjoner og innbyggernes manglende mulighet til å beskytte seg mot forurensningen.
Dersom vi ser til våre naboland, kan man finne mange
likhetstrekk i både avfallspolitikk og avfallsutvikling.
Avfallspolitikken baserer seg i all hovedsak på avfallshierarkiet, og den rådende tendensen er å i større grad
fokusere på ressursutnyttelse og sikker håndtering av farlig
avfall. Det som først og fremst skiller avfallshåndtering i våre
naboland Sverige og Danmark fra avfallshåndteringen i
Norge, er de store mengdene avfall som går til forbrenning.
Dette har bl.a. sammenheng med energisituasjonen i landene. Norge har hatt tilgang på store mengder billig elektrisk kraft. Oppvarming er i stor grad basert på denne
kraften, noe som er ganske særegent for Norge. I Sverige

denne virksomheten en stor del av avfallet (ca. 10 % av total
avfallsmengde). Gjenvinningen eller utnyttelsen av slagg og
flyveaske er nær 100 % noe som blant annet skyldes naturgitte faktorer som mangel på pukk og egnede løsmasser for
veifylling, betong og lignende. Dersom vi ser bort fra slagg
og flyveaske, er andelen avfall som materialgjenvinnes kun
60 % av totalmengden. Dersom vi i tillegg ser bort fra byggog anleggsavfall, blir andelen materialgjenvunnet avfall 49 %
av total avfallsmengde. I motsetning til Norge har Danmark
en svært høy materialgjenvinningsgrad av sitt bygg- og
anleggsavfall, over 90 %. Dette er også delvis en følge av
naturgitte forutsetninger. Det har vært et stort marked for
resirkulert tilslag til betong og veifylling i mangel på naturlige
forekomster av pukk og grus. Tilsvarende er tilgangen på
trevirke langt mindre i Danmark enn i Norge, noe som ikke
bare gir avfallstrevirket høyere verdi, men som gjør at det

brukes langt mindre trevirke i byggebransjen.
EU-reguleringen legger de overordnede rammer og prinsipper for avfallshåndteringen i Danmark. Selve organiseringen av EU-reglene i den danske lovgivningen er derimot en
nasjonal oppgave. De danske myndighetenes avfallsstrategier er lagt fram i en nasjonal avfallsplan kalt Affald 21
[Miljøstyrelsen, 1999]. Denne handlingsplanen legger mål og
føringer for dansk avfallspolitikk i perioden 1998-2004.
Affald 21, setter krav til kildesortering av 8 fraksjoner:
- Våtorganisk avfall skal utsorteres i husholdningen, og
fortrinnsvis energiutnyttes gjennom biogassutråtning før
utnytting til vekstformål.
- Papir skal kildesorteres i alle husstander.
- Pappemballasje skal kunne leveres ved returpunkt.
- PVC skal utsorteres og gjenvinnes. Alternativt skal avfallet deponeres i lukkede celler i påvente av en miljømessig
forsvarlig behandling.
- Impregnert tre skal utsorteres som ikke-forbrenningsegnet avfall, og deponeres. Når bedre behandlingsmetoder er utviklet skal impregnert tre innsamles spesielt.
- Elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal
samles inn spesielt og behandles etter nye krav.
- Biler. Innsamling og behandling av biler skal kvalitetssikres
i langt større grad, og det forventes en dobling i håndteringskostnad.
Danske myndigheter hevder at fokuset skal dreies fra en
ensidig fokus på mengder, det kvantitative, til nå å dreie seg
om kvalitative elementer som utnyttelse av avfallet som
ressurs, kvaliteten på avfallsbehandlingen og begrensning av

mange små virksomheter, for å skape det nødvendige
grunnlaget for materialgjenvinning av de ulike avfallsfraksjonene. Det kan bli nødvendig å etablere få anlegg til
behandling av visse typer avfall.

3.2
Sverige
Sverige har i likhet med Danmark valgt forbrenning som
behandlingsmetode for en stor andel av avfallsmengden. I
tillegg til avfallsmengder generert i Sverige, importerer
Sverige store avfallsmengder fra blant annet Norge. Sverige
innførte avgift på deponering av avfall i 2000, og mengden
avfall til forbrenning har siden den gang økt. I tillegg til 70
000 tonn importert avfall som brennes i forbrenningsanlegg
for blandet avfall, importeres store mengder returpapir,
returtrevirke, plast og gummi til forbrenning for energiutnyttelse i svensk industri og fjernvarmeanlegg. Forbrenning
av avfall dekker ca. 10 % av fjernvarmebehovet i Sverige og
tilsvarer en energiproduksjon på 7,2 TWh (tilsvarende
1 TWh i Norge). Sverige har helt andre forutsetninger for
en så stor utnyttelse. Bioenergi er en av Sveriges viktigste
energiformer, og så mye som 90 TWh energi utnyttes fra
biomasse årlig.
Sverige har innført forbud mot deponering av energirikt avfall
fra 2002 og forbud mot deponering av alt organisk avfall fra
2005, noe som vil føre til behov for økt forbrenningskapasitet i
Sverige. Svenskene må som følge av forbudet stanse import av
avfall fra utlandet, noe som blant annet får konsekvenser for
norsk avfallseksport til Sverige. Selv om importen stanses vil det

Husholdnings- og næring1 (år 2000)
Industri1 (år 1999)

Mengder
Avfall i 1000 tonn
3 796
18 981

Malm- og mineralutvinning (år 1999
Farlig avfall (år 1999)

18 0503
2 320

problemene med miljøbelastende stoffer. Dette gjenspeiles
blant annet i at målene for totale mengder til deponering,
forbrenning og materialgjenvinning i 2004 er det samme
som situasjonen i 1999. Det er derimot lagt opp til en
dreining i håndteringsmåten av de ulike avfallsfraksjonene.
Målene for gjenvinning av avløpsslam er f.eks. nedjustert fra
70 % (1997) til 50 % (2004) pga. skjerpede krav til innhold
av miljøgifter, mens materialgjenvinningsmålene for hushold-

Gjenvinning
29 %
43 %

Forbrenning
39 %
32 %

Sverige har innført forbud
mot deponering av energirikt
avfall fra 2002
(foto: Bellona)

Behandling av avfall
Deponering
23 %
14 %

Annen håndtering
9%
11 %

96 %

ikke være tilstrekkelig kapasitet til å møte de økte avfallsmengdene ved innføring av forbud mot deponering av energirikt
avfall fra 2002. Brennbar avfallsfraksjon fra industrien er alene
anslått til 1,9 millioner tonn pr. år, og mindre enn 800 000 tonn
av dette går i dag til forbrenning. Rent treavfall som brennes i
biobrenselanlegg er da holdt utenfor Denne situasjonen har
ført til at svenskene allerede har begynt å forberede dispensasjoner fra deponiforbudet.

Tabell 10
Totale avfallsmengder etter
opprinnelse og behandlingsmetode i Sverige, 1999.
[Naturvårdsverket, 2001]

Mål (2001)
Avfallsfraksjon
Aluminium (unntatt drikkeemb.)
Papp, papir og kartong
Bølgepapp
Plast (unntatt PET)
Metallemballasje
Glass
Aluminiumsbokser (drikke)
PET (drikkevareemballasje)
Tre
Øvrige materialer
Hvitevarer
Elektronikkavfall
1

Med gjenbruk blir gjenvinningsgraden 37 %

Oppnådd gjenvinning
72 %
84 %
17 % (37 %)1
39 %
86 %
84 %
73 %/98 %2

Material-gjenvinning
70 %
40 %
65 %
30 %
70 %
70 %
90 %
90 %
15 %
30 %(15 %)

Energi-utnyttelse
30 %
40 %

55 %
(15%)

90
43
2

73 % materialgjenvinning/98 % gjenbruk ved pantesystem

ningsavfall er skjerpet fra 15 % (1997) til 30 % (2004, i tillegg langsiktig mål på 40-50 %).
Når det gjelder satsning på utvidet produsentansvar skal
dette utarbeides på internasjonalt plan. På lokalt plan
anmodes det om satsing på samarbeid innenfor større
regioner, også over landegrenser eller innen bransjer med

Sverige har oppnådd høy materialgjenvinningsgrad for en
rekke fraksjoner, og målene satt av svenske myndigheter for
2001, ble langt på vei nådd (se tabell #). Forbudet mot
deponering av alt organisk avfall fra 2005 vil legge ytterligere
press på kommuner og næringsliv i å øke gjenvinningsgraden.

Tabell 11
Prosentvis andel avfall til materialgjenvinning og gjenvinningsmål
for noen fraksjoner, husholdning
og næring, 2000.
[RVF, 2001]
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3.3
EU
Avfallsmengdene i EU vokste med nesten 10 % fra 1990 til
1995. Denne veksten er langt høyere enn den økonomiske
veksten for samme periode, som er på 6,5 %.
Totalt genereres omtrent 2 000 millioner tonn avfall hvert
år i de europeiske land, hvorav 40 millioner tonn kan betegnes som farlig avfall. [EU, 1999b]
Statistikker som beskriver generering, sammensetning,
transport og behandling av avfall er ikke registrert på
samme måte, og heller ikke i samme grad og detaljeringsgrad i alle Europeiske land. Dette gjør det vanskelig å danne
et oversiktlig bilde av avfallssituasjonen i Europa. Spesielt er
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Hellas
Irland
Italia
Nederland
Østerrike
Belgia
Spania
Sverige
Storbritannia
Norge

Glass
71 %
63 %
50 %
79 %
25 %
29 %
53 %
81 %
66
35
72
27
75

%
%
%
%
%

Tabell 12
Resirkulering av emballasjeavfall
og bygnings- og rivingsavfall for
Europa.
[Waste statistics]

Papir og papp
56 %
56 %
59 %
80 %
30
36
65
75

%
%
%
%

65 %
17 %
75 %

bruk skal generelt foretrekkes framfor energiutnyttelse, da
materialgjenvinning i høyere grad fremmer avfallsreduksjon.
På bakgrunn av produsentens fremtrende rolle i forbindelse
med design, materialvalg, utforming m.m, legger strategien
opp til at produsentansvar skal benyttes i økende grad. For
avfall som ressursutnyttes gjelder prinsippet om fri flyt av
varer. Altså skal nærhets- og selvforsyningsprinsippet, i
forbindelse med grensekryssende transport, kun gjelde
avfall til sluttbehandling og ikke avfall til gjenvinning. Det har
pågått en kontinuerlig debatt om hvorvidt avfall til forbrenning med energiutnyttelse skal følge prinsippet om fri flyt av
varer.

Plast
10 %
8%
9%
40 %

Metall

Bygg- og riving

6%
49 %
82 %

30 %

13 %
7%
13 %
26 %
14 %
7%
10 %
6%
22 %

14 %
5%
67 %
34 %

43
43
96
15

44 %
28 %
55 %

År
1996
1997

9%
%
%
%
%

1997
1997
1996

5%
60 %

1997
1997
1999/2000

mangel på data om farlig avfall av stor bekymring.
I de fleste EU-land er deponering av avfall fremdeles den
vanligste håndteringsmetoden. Som vist i figur #, har trenden ikke vært en generell nedgang i deponering. EU har satt
som mål at maksimalt 30 % biologisk nedbrytbart avfall skal
deponeres innen 2016. Hittil har bare Danmark, Østerrike,
Luxemburg, Nederland, Sverige og Frankrike nådd dette
målet. Disse landene har satset tungt på avfallsforbrenning i
motsetning til Hellas, Portugal og Irland, som i hovedsak
deponerer avfallet. Derimot ser vi at bl.a.Tyskland og Norge
hadde en forholdsvis høy deponeringsgrad i 1996. Nå er
denne situasjonen noe forandret pga. økt gjenvinningsgrad,
og fordi våtorganisk avfall ikke lenger tillates å legges på
fylling. For Norges del er denne prosentandelen i dag på ca.
25-30 %.

3.3.2
Noen direktiver, forordninger og vedtak i EU med
relevans for avfallsspørsmål
EU-direktiver gjelder som forskrifter i medlemslandene, og
har samme funksjon over hele unionen. Forordninger er
den mest effektive lovgivningen i EU, ettersom de automtisk
overføres til nasjonalt lovverk i medlemslandene.
Forordningene må oversettes ordrett til de nasjonale
språkene til medlemslandene i EU/EØS, og må innlemmes i
nasjonalt lovverk.
Som EØS-medlem har Norge et selvstendig ansvar for å
gjennomføre lovendringer i samsvar med vedtatte
endringer i EU-direktiver og EU-forordninger. Direktiver
implementeres eller kommer som tillegg i eksisterende
norske forskrifter og lover.

Dersom vi studerer graden av resirkulering i de europeiske
landene, ser vi at det også her er store skiller mellom avfallshåndteringen i de ulike land (tabell 12). Hvis vi ser på tallene for Tyskland, kan vi ane en sammenheng mellom stor
satsing på materialgjenvinning og en noe mer moderat
utbygging av forbrenningsanlegg. Norge har også en
forholdsvis høy gjenvinningsgrad sammenlignet med andre
europeiske land. Tallene er forholdsvis gamle, men gir
allikevel en indikasjon på hvilke føringer som er lagt i avfallspolitikken i de respektive land.

Avfallsdirektivet [EU, 1991a]
Avfallsdirektivet (Amending directive on waste) pålegger
medlemsstatene få konkrete plikter i forhold til håndtering
av avfall, kun at håndteringen ikke skal skade miljøet eller
menneskers helse (jf. art. 4). Direktivet slår fast at det skal
eksistere en ansvarlig myndighet i hvert land som har ansvar for at avfallshåndteringen ikke er skadelig, og ellers
organisere og planlegge arbeidet med avfall. Denne myndigheten skal også være ansvarlig for et sertifikatsystem
som er obligatorisk for alle som på noen måte tar imot
avfall fra en tredje part.
Opprinnelig er direktivet gammelt, men det har etter hvert
kommet flere tillegg. Norske regler er i samsvar med direktivet, og omfattes særlig av forurensningslovens kapittel om
avfall.

3.3.1
Politikk og strategi for avfallshåndtering i EU
I 1996 ble EUs avfallsstrategi for avfallshåndtering revidert
for den neste femårsperioden. Avfallsstrategien er ikke
juridisk bindende, men strategiens prinsipper og retningslinjer skal være politisk forpliktende for EU-kommisjonen og
medlemslandene. EUs avfallspolitikk har basert seg på det
rådende avfallshierarkiet hvor avfallsminimering, gjenbruk,
materialgjenvinning etterfulgt av sikker sluttbehandling prioriteres i denne rekkefølgen. Materialgjenvinning og gjen-

Avfallstransportforordning (ikke et direktiv)
[EU,1993]
Avfallstransportsforordningen (Council Regulation on the
Supervision and Control of Shipments of Waste Within,
Into and Out of the European Community) har bl.a. som

hensikt å sikre at medlemsstatene selv (eventuelt i samarbeid med andre medlemsland) skal stå for nødvendig håndtering av eget avfall samt hindre unødvendig transport av
avfall mellom medlemslandene.
Forordningen er gjennomført i norsk rett, i forskrift om
grensekryssende transport av avfall (SFT1997)
Deponeringsdirektivet [EU, 1999]
Deponeringsdirektivet ble vedtatt i EU 26. april 1999. Etter
dette direktivet skal mengden av organisk offentlig avfall
som går til deponi, reduseres til 75 % av mengden i 1995.
Dette skal være oppnådd innen 5 år etter at direktivet er
implementert i den enkelte stat. Etter 8 år skal mengden
reduseres til 50 % og etter 15 år til 35 %.Videre skal statene
sørge for at visse avfallstyper ikke deponeres i det hele tatt.
Avfall skal også klassifiseres og håndteres på korrekt måte,
etter tildelt klasse. Det skal bli nødvendig med en løyve for
å drive deponi. Det er også blitt fastsatt obligatoriske regler
for hvordan slike søknader skal utformes, og når de skal
innvilges.
Direktivet implementeres i en ny norsk forskrift om
deponering av avfall, som er under utarbeidelse.
Emballasjedirektivet [EU,1994a]
Etter Emballasjedirektivet settes det et minimumskrav til
gjenbruk
og
gjenvinning
av
emballasjeavfall.
Medlemslandene pålegges å opprette mottak, og lage systemer for å gjennomføre dette.
Det settes krav til emballasjens beskaffenhet for at den skal
kunne slippes på markedet. Det er medlemslandenes ansvar å påse at disse kravene følges. Emballasjeutviklingen skal
Komponent
Støv
Hg
Cd +Tl
Pb, Cu, Cr, MN, Sb, As, Co, Ni,V
Ni, As
CO
TOC
HF
HCL
SO2
Nox
Dioksiner/furaner

overvåkes og protokollføres av medlemslandene, slik at det
blir mulig for kommisjonen å se utviklingen i de forskjellige
land.
I Norge blir deler av direktivet gjennomført ved forskrift
om innhold av tungmetaller i emballasje [SFT, 1997d].
Forskriften er hjemlet i produktkontrolloven § 4.
Spesialavfallsdirektivet [EU, 1991b]
Etter EUs spesialavfallsdirektiv (Directive on hazardous
waste) skal alt avfall som deponeres på deponier for farlig
avfall, identifiseres og registreres. Videre er det regler for
hvordan håndteringen av farlig avfall skal foregå med tanke
på innsamling, oppbevaring og transport. Myndighetene
pålegges å lage en plan for hvordan farlig avfall skal
håndteres.
Spesialavfallsdirektivet gjennomføres i den norske
forskriften om spesialavfall 1994-05-19 [SFT, 2000a].
Forskriften er sist endret 10. september 1996 slik at den
oppfyller forpliktelsen i EØS-avtalen om å implementere
EUs liste over farlig avfall. EU vedtok 3. mai 2000 en ny liste

over avfall og farlig avfall (Kommisjonsvedtak 2000/532/EC,
endret ved kommisjons-/rådsvedtak 2001/118/EC,
2001/119/EC og 2001/573/EC). Listen erstatter blant annet
den tidligere Hazardous Waste List (HWL 91/689/EEC) og
European Waste Catalogue (EWC), som er gjennomført
ved vedlegg 1 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994
[SFT, 2000a].
Den nye avfallslisten vil bl.a. kunne føre til strengere behandlingskrav til bunnaske og slagg fra avfallsforbrenningsanlegg.
Forbrenningsdirektivet [EU, 1994]
Forbrenningsdirektivet (Directive on packaging and packaging waste) har som mål å hindre negativ miljøeffekt ved å
sette driftskrav og utslippsgrenser for forbrenningsanlegg
for farlig avfall. Det setter en del tekniske krav, som for
eksempel; så fullstendig forbrenning som mulig, og krav til
temperatur under forbrenning. For å slippe ut avfall i væskeform fra forbrenningsanlegg, kreves det en egen tillatelse.
Det skal i en eventuell tillatelse til å drive forbrenningsanlegg, stilles målekrav.
Forbrenningsdirektivet ble vedtatt 22. november 2000 med
ikrafttredelsesdato 28. desember 2000. Implementering i
norsk regelverk er senest 28. desember. Implementering for
nye anlegg blir fra denne dato, mens det for eksisterende
anlegg implementeres 28. desember 2005.
Standard ombygging for gamle anlegg som tilfredsstiller nye
EU-krav, inkluderer installasjon av posefilter (tekstilfilter)
med aktivt karbon. En slik installasjon kan bringe utslippene
ned til deteksjonsgrensen for målinger, for enkelte parametre.
Enhet
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ng/Nm3

Eksisterende krav
30
0,05
0,05
5
1
100
20
2
50
300
2

Slamdirektivet [EU, 1986]
Direktivet omhandler særlig bruk av slam i jordbruket. Det
er laget regler for hvordan slam skal behandles for at det
skal kunne benyttes i jordbruk, og videre er det fastsatt
grenseverdier for tungmetaller i jord og slam, og i jord etter
bruk av slam. Det bestemmer også i hvilke landskap slam
ikke skal benyttes.
Blant annet stilles det krav til maksimalt innhold av 6 tungmetaller i slammet, og også hvor store mengder av disse
metallene som kan tilføres jorden per år. Det er også stilt
krav til innhold av de samme tungmetallene i jord hvor slam
skal disponeres. Slamdirektivet er ikke revidert siden det ble
fastsatt. I forhold til kvaliteten på norsk avløpsslam og de
grenseverdier som er fastsatt i slamforskriften, er grenseverdiene i direktivet å anse som foreldete.
Generaldirektoratet for miljø i EU-kommisjonen har tatt initiativ til å revidere direktivet. Forslag til skjerping av grenseverdier, og krav til behandling og bruk har vært diskutert
i en ekspertkomité. Et eventuelt nytt direktiv, som vil ligge
nærmere bestemmelsene i slamforskriften, kan ventes

Nye krav
10
0,05
0,05
0,5
50
10
1
10
50
200
0,1
Tabell 13
Krav for utslipp til luft etter
implementering av EUs
forbrenningsdirektiv i norsk
regelverk.
[SFT]
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innen 2002. Foreløpig resultat av arbeidet er et arbeidsdokument om slam [EU, 2000C]. Dokumentet er ment
som grunnlag for diskusjon.
3.3.3.
Eksempler på avfallsminimering i EU
Eksemplene under viser at resultater fra avfallsminimerende
tiltak ikke nødvendigvis er avhengig av nasjonale og internasjonale føringer. I disse tre eksemplene ble prosjekter
startet på lokalt initiativ, og resultatene har vært målbare
økonomisk og miljømessig.

trasjon samarbeidet om et felles mål: en kraftig reduksjon i
avfallsmengdene. Det ble opprettet et eget informasjonskontor under prosjektet, som senere ble erstattet med
miljøkonsulenter. Virkemidlene i prosjektet var hovedsakelig rettet mot 4 områder:
- hjemmekompostering - 60 % hjemmekomposterer eller
komposterer i nabolaget (3 000 kommunale komposteringsenheter). 20 frivillige er opplært i veiledning.
- reduksjon av emballasje - butikker ble oppfordret til å
bruke
papirposer/esker
istedenfor
plastposer.
Informasjonskampanjer om riktig valg av produkter.
Samfunnet skapte selv spesifikke miljøkomitéer for å utveksling av befolkningens erfaringer og syn, samt politiske institusjoner, og engasjerte miljøkonsulenter.
- kildesortering - innføring av kildesortering
- økonomiske fordeler - forurenser-betaler-prinsippet.
Gebyrdifferensiering ved pris på søppelsekkstørrelse. To
sekkestørrelser gjør det mulig å redusere utgiftene med ca.
25 %.
Gjennom dette prosjektet reduserte distriktet avfallsmengdene med nesten 60 % på ett år (fra 495 til 305 kg/innbygger). En utvalgt referanseregion opprettholdt like høy
generering som før. Dette har ført til nesten en halvering av
kostnadene for håndtering av det kommunale avfallet.Totalt
er det spart 20 millioner kroner på 2 år (1996-1997).
Kostnadene for innbyggerne gikk tilsvarende ned ca. 10 %
på 2 år.

Deponering av avfall utgjør et
alvorlig miljøproblem i store
deler av verden.
(foto: Bellona)

Belgia
I Walloon-regionen i Belgia produserer hver innbygger mer
enn 520 kg avfall i året, hvorav ca. 140 kg (27 %) går til
materialgjenvinning. For å snu trenden har myndighetene
sett seg nødt til å innføre en ny avgift. Denne avgiften skal
tvinge innbyggerne til å forbedre avfallshåndteringen, øke
den generelle bevisstheten rundt avfallsminimering i
befolkningen og dermed begrense, så langt som mulig,
generert mengde avfall. Det betales en avgift for avfallsmengder som overstiger en bestemt mengde. I 1999 var
denne grensen 270 kg/innbygger, mens den i 2002 vil være
240 kg/innbygger (tabell 14). Dette gjelder kun restavfall,
- frasortert avfall som papir, glass osv. holdes utenfor. Avfall
med brennverdi over 2 MJ som forbrennes med energiutnyttelse, regnes heller ikke med. Dette betyr i praksis at kun
avfall til deponi eller avfall som brennes uten energiutnyttelse, inngår i avgiftssystemet. Avgiften (som vist i figur #)
betales dersom avfallsmengden av de aktuelle fraksjonene
overstiger grensen.
År
1999
2000
2001
2002

Tillatt avgiftsfri generering av
husholdningsavfall
270 kg/innbygger
260 kg/innbygger
250 kg/innbygger
240 kg/innbygger

Tabell 14
[Enviros Aspinwall, 2000]

Avgiftsstørrelse
27,27
29,74
32,23
34,71

EURO
EURO
EURO
EURO

Nederland
I 1995 genererte hver innbygger i Dilbeek-regionen i
Nederland 495 kg avfall. En storstilt mobilisering, hvor hele
lokalsamfunnet ble involvert, ble igangsatt for å snu denne
trenden. Næringsliv (butikker), skoler og kommuneadminis-

Frankrike
I Les Sorinieres i Frankrike ble det innført betaling etter
størrelse på avfallsdunk og antall tømminger. Resultatet var
at generert avfallsmengde, inkludert avfall til resirkulering,
gikk ned med 20 % etter innføringen av et avgiftsdifferensieringssystem. Restavfallsmengdene gikk ned ca. 40 %
(fra 288 til 176 kg/år). Mengden til forbrenning gikk ned
med 30-40 %.
[Enviros Aspinwall, 2000]

3.4.
Andre deler av verden
Når vi studerer avfallssituasjonen i et verdensperspektiv, ser
vi et stort skille i håndteringspraksis mellom den rike,
vestlige verden og lav- og mellominntektsstatene. I lavinntektsstater og noen mellominntektsstater kan en si at
situasjonen ligner den vi hadde i Vest-Europa og NordAmerika for ca. 30 år siden. De fleste større byer har en
lang tradisjon for avfallsinnsamling, selv om utbredelsen og
effektiviteten er lavere enn i Vesten. Avfallsdisponeringen er
som regel ukontrollert, og deponering er den klart rådende
sluttdisponeringen.
Selv om situasjonen ligner situasjonen i vårt samfunn for 30
år siden, er utfordringene lavinntektsstatene står ovenfor
langt større. De finansielle ressursene er generelt lavere, i
tillegg til at forutsetninger som en velfungerende
samfunnsstruktur, i langt mindre grad er til stede.
Å bevege seg fra dagens nivå og opp på et "vestlig" nivå er
både vanskelig og ikke økonomisk mulig for mange land.
Og dersom vi setter tilsvarende krav til avfallshåndteringen
med hensyn til utslipp som vi f.eks. har i EU, er det fare for
at det ikke blir satt i verk tiltak for å bedre dagens situasjon.

De ultimate målene for lavinntektslandene må være de
samme som for oss i den vestlige verden, men disse er ikke
oppnåelige uten at en følger en mer trinnvis utvikling. Det
er viktig at disse landene kan lære av feilene vi gjorde og
gjør på veien, men å hoppe rett inn i vårt system vil være
en umulighet.
Et dyrt høyteknologisk forbrenningsanlegg vil, særlig dersom
det er private økonomiske interesser inne i bildet, kunne
føre til at avfallet ikke når sluttbehandling, og i stedet
dumpes ulovlig eller ureglementert fordi avfallsbesitter ikke
har råd til denne behandlingen. Dersom et avansert anlegg
skal følges opp med hensyn til drift og utslippskontroll, vil
dette kunne være en stor økonomisk belastning i et samfunn hvor andre problemer er av større bekymring. Det er
mange eksempler fra hele verden hvor forbrenningsanlegg
er bygget med finansiell støtte fra vestlige land, men som
aldri har fungert etter hensikten. Avfallet har ofte vært for
vått til å brennes uten støttebrensel. Den lokale kompetanse og penger til drift og vedlikehold er faktorer som
sjeldent strekker til når vår høyteknologi skal overføres til
lavinntektsstater.
Den viktigste utfordringen de fleste lavinntektsland står
overfor, er å få faset ut eksisterende og uakseptabel dumping av avfall, som utgjør den største trusselen for helse og
miljø. Standardene på dagens avfallsfyllinger i disse landene
må derfor gradvis oppgraderes og en må sørge for at alt
avfallet kanaliseres til et sted hvor utslippene kan kontrolleres. I denne delen av verden, muligens i motsetning til
den vestlige verden, må en derfor ha en videre utvikling og
utbygging av avfallsdeponier.

Neste trinn vil være å få til en integrert og økologisk avfallshåndtering. En må sørge for å bygge videre på eksisterende
systemer for gjenvinning, ikke bryte disse ned for å bygge de
opp etter vestlig modell. De fleste lavinntektsland har eksisterende og velfungerende systemer for gjenbruk og gjenvinning.Tegn på denne utviklingen kan også merkes i Norge.
Brukte hvitevarer fra befolkningen i Finmark er blitt en
attraktiv salgsvare over grensen til Russland. Norske piggdekk selges til afrikanske land, hvor de trekker ut piggene og
bruker de i ytterligere noen år. En liten del av de enorme
mengder klær og tekstiler vi kaster årlig, går også til videre
bruk i lavinntektsland. I likhet med disse eksemplene finnes
det internt i lavinntektsland, velfungerende systemer for
gjenvinning og gjenbruk av en rekke materialer og produkter. Utfordringen ligger i å bygge på og utvikle disse systemene. Her kan vi ha mye å lære av feilene vi har gjort i
den vestlige verden.
Hovedproblemet i dagens situasjon er likevel at utviklingen
på avfallsområdet i lavinntektslandene står stille. Situasjonen
er den samme som for 10, 15 og 20 år siden. Det er kun
på få områder vi ser en klar og tydelig utvikling, og det er
dessverre i form av økt forurensning og forverring av den
lokale helsesituasjonen og det globale miljøet. Parallelt har
vi hatt en rivende utvikling på system- og teknologisiden i
den vestlige verden.Vi har gjort og gjør fremdeles feil, men
det har vært en retning og utvikling de siste 20 til 30 årene
som vi ikke kan se i mange lavinntektsland. Norge må derfor ha en klar og riktig fokus på dette problemet, både utenrikspolitisk og bistandspolitisk. [Wilson, 1998]

(foto: Bellona)
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Kapittel 4
Fraksjoner

4.1
Glass
Produksjonen av glass på verdensbasis er anslått til ca. 85
mill. tonn pr. år [Avffaldsteknologi, 1998]. I Norge genereres
det ca. 130 000 tonn glassavfall hvert år. Det nest største
bidraget kommer fra bygg- og anleggsvirksomheten, mens
det største bidraget er glassemballasje i husholdningsavfall,
hvorav ca. 55 % av glasset gjenvinnes. Dette avfallet utgjør
ca. 4 vektprosent av husholdningsavfallet. I og med at glass
ikke har noen brennverdi, kan vi si at alt glass som ikke gjenvinnes eller videreutnyttes som fyllmasse el., går til deponering (evt. via forbrenningsanlegg).
I alt
I alt
131 145
Emballasje
47 794
Bygninger
48 467
Transportmidler
4 314
Møbler og innredning
1 592
EE-produkteri
7 802
Andre produkter
21 177

Husholdninger Jordbruk, skogbruk
og fiske
1 203
55 131
98
35 997
363
3 186
2 157
37
796
190
3 499
515
9 497

Bergverk
og utvinning
245
27
11
10
53
144

4.1.2
Avfallsminimerende tiltak
Miljøverndepartementet har inngått en avtale med materialselskapet Norsk Glassgjenvinning AS om innsamling og
resirkulering av emballasjeglass. Gjenvinningsmålet i avtalen
ble satt til 80 % innen 1999. Norsk Glassgjenvinning hadde
i år 2000 en materialgjenvinningsgrad på 85,3 %.
I dag er det kun omsetningen av glass i form av drikkevareemballasje som er regulert med emballasjeavgift.
Drikkevarer i glass er tillagt en avgift på 4,11 kr. Denne

Industri Kraft- og vann- Bygg- og anleggsvirksomhet
forsyning
44 791
13 672
185
136
10 000
19
43 620
569
23
51
116
7
265
804
37
719
2 183
99

Tjenesteyting
og annet
15 918
1 518
694
2 157
574
2 955
8 020

i Elektriske og elektroniske produkter [SSB, Statistikk]

Tabell 15
Beregnet mengde glassavfall,
etter produkttype og opprinnelse, 1998.

Dette kapittlet omhandler først og fremst glassemballasje.
Glass fra bygningsindustrien omtales i delkapittel 4.6 om
bygg- og anleggsavfall.

[SSB Statistikk]

4.1.1
Avfallets og materialets egenskaper
Glass brukes i en rekke produkter som emballasje, kunstglass, glassfiber, glassull, vindusglass og som fyllmateriale i
andre produkter. Glass er godt egnet til resirkulering da det,
forutsatt rene fraksjoner, ikke blir kvalitetssvekket ved
omsmelting. Nesten alle alminnelige glassartikler fremstilles
av sodakalkglass. En typisk sammensetning av sodakalkglass
i vektprosent er 71-75 % kvartssand (SiO2), 12-16 % soda
(Na2 eller Na2CO3), 10-15 % kalk (CaO eller CaCO3) samt
små mengder av andre materialer.
Noen typer glass kan inneholde forholdsvis store mengder
tungmetaller, men faren for utlekking på kort sikt er liten.
Det er særlig spesialglass benyttet i elektriske apparater o.l.
som tilsettes tungmetaller for å tilføre spesielle egenskaper.
Disse glassfraksjonene utgjør imidlertid kun en liten del av
glassavfallet. Sodakalkglass derimot, som benyttes i vindusGlasstype
Sodakalkglass
Blyglass
Borsilikatglass (Pyrexglass)
Aluminiumsilikatglass

Sammensetning
Kvartssand (SiO2), kalk, Natriumoksid
(Na2O) , noe aluminium
Kvartssand (SiO2), blyoksid (PbO)og kaliumeller natriumoksid
Kvartssand (SiO2), Bor (B2O3), Aluminium
(Al2O3)
Kvartssand (SiO2), aluminium (Al2O3), soda
(Na2O), kalk.

Tabell 16
Vanligste typer glass, sammensetning, egenskaper og bruksområde.

avgiften reduseres proporsjonalt med gjenvinningsgraden.
Gjenbruksandelen av drikkevareemballasje er stor i
norskprodusert øl og mineralvann. Flaskene vaskes og
tappes på nytt i gjennomsnitt 15 ganger før de går til
resirkulering.
4.1.3
Håndteringsløsninger
Ikke alt glass er like lett å gjenvinne. Glass fra lyspærer,
vindusglass og kjøkkenutstyr er forskjellig fra glass brukt i
mat- og drikkevareemballasje. De to typene glass kan ikke
resirkuleres sammen da komponenter i materialet vil virke
som forurensende elementer. Glass med ulik farge må
dessuten behandles separat for å beholde samme fargekvalitet. Glass til resirkulering er som regel blandet med
andre materialer som metaller, sand, stein, kork, plast, etiketter, tekstiler o.l., som gjør glassblandingen uegnet for direkte bruk i en smelteovn. Det er derfor vanlig at glasset først
grovsorteres for hånd, avhengig av forurensningsgraden, for
så å bli gjennomgått med magneter for å separere ut metallobjekter. Dernest knuses glasset før en ny magnetisk

Egenskaper
Utgjør nesten 90 % av alt glass

Bruksområde
vindusglass

Tåler høy temperatur, god bestandighet mot Elektriske apparater(demper stråling),
termometerrør og kunstglass
kjemisk korrosjon
Varmesjokkresistent, tåler svært høy tem- Rørledninger, lysrør
peratur
Brukt i elektroniske motstander

glass, emballasje m.m., utgjør nesten 90 % av alt glass og kan
i ren form regnes som et inert og ufarlig materiale. Når det
gjelder glass i lysrør, elektriske apparater, termometre, elektriske motstander o.l. skal disse håndteres i henhold til
forskrift om spesialavfall [SFT, 2000a].

metallseparasjon blir foretatt, etterfulgt av luftgjennomblåsning for å fjerne lettere fraksjoner som plast, korker, papir
og aluminiumsfolie. I siste trinn av separeringsprosessen
brukes avansert elektronikk, optisk kontroll og metalldetektorer for å fjerne ytterligere fremmedlegemer, og for å

sortere glasset etter farge og kvalitet. Dermed er glasset
klart for å blandes med andre råmaterialer i glassproduksjonsprosessen.
Glassblandingen brukes i nyproduksjon av emballasjeglass,
som tilsats i glassvattisolasjon og som fyllstoff i andre materialer.
Mange bruksområder for gjenvunnet glass
Glassbetong og skumglass er to nye bruksområder for
resirkulert glass. Produktene er utviklet av SINTEF i samarbeid med Norsk Glassgjenvinning og norsk industri.
Glassbetong er en betongblanding hvor resirkulert glass
brukes som tilsatsmateriale. Betongen kan slipes ned etter
herding, og får da en overflate som gir vakre fasader og gulv.
Glasset som benyttes er knust, og inngår ikke i noen
omsmeltingsprosess
Glava glassull produseres delvis av resirkulert glass og delvis
av en blanding av sandsoda og kalk. Glasset knuses ned til

Ressurs/utslipp
Elektrisk energi
Fossil energi
CO2
SO2
NOx
Støv
COD
Tot-N

Enhet
MJ/kg glass
MJ/kg glass
g/kg glass
g/kg glass
g/kg glass
g/kg glass
g/kg glass
g/kg glass

Det finnes også returordninger for glassvatt. Både
Rockwool og Glava tar imot kapp og spill fra nybygg, men
ordningen er så langt lite benyttet.
Andre bruksområder for resirkulert glass kan være: tilslagsmateriale i for eksempel asfalt, støpte plater og fliser,
sluttdekke på avfallsdeponi, gassutluftningslag i deponi,
belegningsgrus, bunkersand på golfbaner, filtermasse for
vannrensing, dren ved bygningsfundamenter m.m.
4.1.4
Utslipp, energi og klimaeffekter
Deponering av de fleste typer glass innebærer liten fare for
utlekking eller avdamping av miljøgifter til naturen. Glass har
en lang nedbrytningstid og bidrar dermed i liten grad til å
forurense sigevannet fra deponier.
Glass inneholder ikke organisk materiale, og vil dermed ikke
avgi klimagasser som karbondioksid eller metan, fordi nedbrytningen av glass ikke foregår ved biologiske prosesser.

Referansesituasjon:
Alt glassavfall deponeres
Utslipp/energiforbuk
1,59
6,72
1 050
4,07
5,8
0,397
0,007
0,001

pulverform og inngår som en del av råvaren. Blandingen
varmes opp til 1400 οC og spinnes til tynne tråder som danner matter av glassull. Produktet benyttes i bygningskonstruksjoner, til teknisk isolering og i akustiske himlinger.
Halvparten av råvaremengden benyttet i produksjonen av
glassvatt ved Glava, er resirkulert glass.

Skumglass
Glass fra lysstoffrør og lamper har
i liten grad vært egnet til gjenvinning. En ny teknologi utviklet i
Norge, benytter lysrør og lyspærer
sammen med vanlig glassavfall som
råvare i produksjon av skumglass.
Skumglass er et isolerende og
stabiliserende materiale som består
av 10-20 % gjenvunnet glass og 8090 % luft. Skumglass produseres av
Miljøtek HASOPOR AS i Meråker.
Det er et brannsikkert og gassfritt
produkt, og er et alternativ til bl.a.
isopor. I tillegg til god isoleringsevne har skumglass høy bæreevne.
Glass har ingen vannabsorbasjon,
er kjemisk bestandig og egner seg
derfor godt til vei- og anleggsvirksomhet.

70 % av glassavfallet gjenvinnes
Spesifikt utslipp/energiforbruk
0,993
5,43
704
2,74
4,76
0,346
0,006
0,0009

De klimaeffektene som er forbundet med glass er derfor
kun knyttet til CO2-utslipp i fremstillings- eller gjenvinningsprosessen der fossilt brensel blir benyttet, ved transport av
varen og ved utvinning av råvarene til glassproduksjon.
Sortert glassblanding til resirkulering smelter på en mye
lavere temperatur enn jomfruelige råvarer (sand, kalk og

Redusert energiforbuk/utslipp
0,6
1,3
346
1,3
1,0
0,05
0,001
Tabell 17
Resultat av livssyklusanalyse
for glassgjenvinning.
[SFT, 1996]

Ca. 55 % av glassemballasje fra
husholdningene gjennvinnes.
(foro: Bellona)
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natron), og desto flere tilslagsmaterialer det er i glassblandingen desto lavere energibehov er det ved produksjonen av glass. Videre er energibehovet ved smelting av glass
lavere enn ved smelting av jomfruelige råvarer. En svensk

Vurdering av gjenvinningsløsninger
Omsmelting av glass har et lavere energibehov og gir mindre utslipp til luft enn nyproduksjon av glass. På bakgrunn av
dette vil omsmelting av glass være å foretrekke fremfor
deponering, så sant transportarbeidet før gjenvinning ikke
blir for stort. Dette gjelder dersom en har valgt å benytte
glass som materiale for emballasje eller i et produkt. For
enkelte produkter kan det imidlertid finnes emballasje som
gir et bedre miljøregnskap og er lettere å gjenvinne.
I forbrenningsovnen vil glass bli en del av slagget og dermed
gå til deponering.

Oppsummering: Glassavfall.
Ressurs
Råvarene som benyttes i glassproduksjon har basis i
våre vanligste grunnstoffer, silisium (Si) og kalk (Ca), og
er således en tilnærmet ubegrenset ressurs. Bruk av
jomfruelige råvarer vil derimot kreve mer råstoffutgraving, og føre til flere og mer alvorlige inngrep i naturen.
Energi

Glassbetong er brukt som underlag
for Jacob Weidemanns glassmalerier i
Weidemannssalen i Steinkjer
(foto: Norsk glassgjenvinning)

livssyklusanalyse av glassgjenvinning [SFT, 1996] viser at
energibehovet ved gjenvinningsprosessen, dersom 70 % av
avfallet gjenvinnes, bruker 23 % mindre energi i gjenvinningsprosessen i forhold til om alt glassavfallet går til
deponering. Samme undersøkelse viser også betydelig
reduserte utslipp av bl.a. CO2 og NOx (tabell 17).
En annen undersøkelse [Mata, 2000] viser at resirkulering
av glass gir betraktelig lavere energiforbruk enn nyproduksjon. Den samme undersøkelsen viser at utslipp til luft og
vann reduseres med henholdsvis 20 % og 50 % ved gjenvinningsprosessen. Glassresirkulering sparer dessuten
deponiplass og begrenser energibehovet ved utvinning av
råmaterialer. Merk at undersøkelsen kun ser på selve produksjons-/gjenvinningsprosessen, og at transport av råvarer,
gjenvinningsglass m.m. ikke er medregnet.

Energiforbruket ved gjenvinning av glass er ca. 30 %
lavere enn ved nyproduksjon basert på jomfruelige
råvarer.
Utslipp til luft og vann
Som følge av at råvarer som er gjenvunnet kommer inn
i glassproduksjonsprosessen på et senere stadie enn
jomfruelige råvarer, vil gjenvinning isolert sett gi lavere
luft- og vannutslipp.
Klima/CO2 til luft og vann
I og med at energiforbruket er lavere under produksjonsprosessen vil CO2 –utslippene bli laverer enn ved
produksjon som er basert på fossilt brensel.
Restavfall/avfall fra produksjon
Bruk av resirkulert glass gir et redusert deponeringsbehov.
Transport
Glassavfall bør komprimeres/knuses før videre transport
fra returpunkt for å redusere transportarbeid og
tilhørende utslipp.

4.2
Papp og papir
Det genereres over 1 million tonn papir i året, og mengden
har vært stabil på hele 1990-tallet. Behandlingsmetoden for
papiravfall har imidlertid endret seg kraftig i løpet av samme
periode. Stadig mer av papiravfallet gjenvinnes. I 1999
havnet omtrent en tredjedel av papiravfallet på fylling, mot
over to tredjedeler i 1985. Størstedelen av det sorterte
Avfallets opprinnelse
I alt
Husholdning
Industri
Tjenesteytende næring
Andre næringer

Mengder i 1000 tonn
1053
365
192
465
31

Behandlingsform
Deponering samt rest fra forbrenning
Materialgjenvinning
Forbrenning
Toalettpapir i avløp
Totalt

Mengder i 1000 tonn
389
491
121
38
1 039

Tabell 18
Behandling av
Norge, 1999

papiravfall

i

[SSB Statistikk]

Fraksjoner som samles inn til
materialgjenvinning
Brunt papir, bølgepapp, papirsekker o.l.
Avispapir, magasinpapir o.l.
Drikkekartong
Emballasjekartong
Tabell 19
Papp og papirfraksjoner som
materialgjenvinnes i Norge,
samt mengden som gjenvinnes

Matrialgjennvinning av papir
avfall er mer enn tredoblet på
10 år.
(foto: Bellona)

papiret blir materialgjenvunnet, men det resterende, som
dreier seg om drøye 20 %, blir vraket i gjenvinningsprosessen, og blir i stedet energiutnyttet eller havner på
deponi. Mengden papiravfall som blir utsortert til materialgjenvinning, har fra 1988 til 1999 økt fra rundt 150 000
tonn til nær 500 000 tonn (SSB).
Mengder som gjenvinnes
170 000 tonn/år (2000 tall, Norsk Resy)
150 000 tonn/år (Norske Skog)
9 200 tonn/år (2000 tall, Norsk returkartong)
13 000 tonn/år (2000 tall, Norsk Returkartong)

Det er husholdningene som står for den største delen av
papiravfallet. I 1999 oppstod 46 % av papiravfallet i husholdningene, mens tjenestenæringen bidro med 34 %.
Tidligere har tjenestenæringen produsert mesteparten av
papiravfallet, men mens bidraget fra husholdningene har
økt, har mengden fra tjenestenæringen sunket. Industrien

sto i 1999 for 17 % av papiravfallet, mens andre næringer
sto for omtrent 3 % (se tabell 18).
4.2.1
Avfallets og materialets egenskaper
Papir er en organisk avfallskomponent, og deponering av
dette fører til metangassutslipp. Papiravfall har en brennverdi på linje med treavfall (15 MJ/kg for papir mot 16,8 MJ/kg
for tørt trevirke), og bør også av den grunn ikke deponeres.
Papp- og papiravfallet inneholder også andre komponenter
som lim, metall (stifter) og plast samt forskjellige fyllstoffer.
Tidligere inneholdt trykksverten tungmetaller, men disse
skal være byttet ut med andre stoffer. Kunnskapen om pigmentene i trykksverten er derimot begrenset.
4.2.2
Avfallsminimerende tiltak og virkemidler
Emballasjedirektivet er implementert i Norge gjennom
bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Avtalen gir næringslivet ansvar for å ta hånd
om emballasjen de emballerer produktene sine i når disse
skal kasseres. Videre fastsetter avtalen konkrete gjenvinningsmål som næringslivet skal nå. Emballasjereduserende
tiltak er satt i gang blant annet i dagligvarenæringen, og
dette har medført en økt bevissthet rundt emballasje, og en
reduksjon i emballasjevolum per produsert enhet. Andre
avfallsminimerende tiltak innebærer å skape en høyere
bevissthet rundt papirforbruket i næringslivet, gå over til
mer elektronisk basert informasjon og å innføre paper-ondemand-prinsippet, hvilket vil si at papirutgaven ikke
automatisk trykkes opp, men må etterspørres.
4.2.3
Håndteringsløsninger
Fordi brunt papir er en etterspurt råvare, har det helt siden
1940-tallet blitt samlet inn i Norge. Gjenvinningsgraden er
på omtrent 90 %. Det produseres ikke lenger rent jomfruelig brunt papir, ettersom kvaliteten på papir produsert av
returpapir er blitt svært god. Fiberen kan gjenvinnes 4-5
ganger før den blir for kort og havner som avfall i papirproduksjonsprosessen. Norske Skog er den eneste gjenvinneren av avispapir i Norge. Anlegget består av et
avsvertingsanlegg i tillegg til prosessanlegget som produserer avispapir av returpapir. Ved gjenvinning av papir er forbehandling av avfallet viktig, slik at stifter, lim, plastomslag
osv. separeres fra papiret. Robuste løsninger har vært en
utfordring for anlegget i Skogn som gjenvinner avispapir,
magasinpapir o.l. Når papiravfallet er "rent" er prosessen relativt lik den man har for vanlig papirproduksjon.
I noen av papirfraksjonene inngår returpapiret i en "sluttet
sirkel", og brukes til produksjon av nytt papir. Dette er tilfelle
for avispapir og brunt papir. For drikkekartonger derimot

benyttes returfiberen på nytt i nye produkter som konvolutter, hengemapper og trykksaker.
4.2.4
Utslipp, energi og klimaeffekter
Forbrenning og materialgjenvinning er de to mest aktuelle
behandlingsmetodene for papp og papiravfall. Papiravfall til
deponering avtar heldigvis, ettersom dette er den minst
miljøriktige måten å behandle dette avfallet på.
Cellulosefibrene slites ved bruk i papirprodukter og gjennom resirkuleringsprosessen, og det er vanlig å regne med
at papiret kan materialgjenvinnes fem ganger før det er
utslitt [Greeninfo]. Papiravfall som ikke er egnet for resirkulering til nytt papir, kan utnyttes som brensel for energiproduksjon. Eventuelt kan papp og papir benyttes som strukturmateriale ved kompostering.
Gjenvinning av papir medfører et mindre press på naturressursene, som i denne sammenheng er skog. Forvaltning
av skogressursene, det biologiske mangfoldet og type
skogsdrift er her viktige aspekter som må vurderes.
Energiforbruket reduseres kraftig ved gjenvinning av papir
kontra jomfruelig papir. Ulike kilder opererer med ulike tall,
men ca 70 % reduksjon i energiforbruket er realistisk
[MSDK]. I følge Norske Skog er energiforbruket ved produksjon av jomfruelig papir langt lavere enn for produksjon
av returpapir (henholdsvis 2 200 GWh/tonn og 450
GWh/tonn). Tilsvarende har Miljøstyrelsen i Danmark
beregnet at energiutbyttet ved å forbrenne papiret bare er
halvparten av hva som spares ved å resirkulere papiret.
Papirindustrien er altså en betydelig energikonsument. I
Sverige, hvor 70 % av all trehugst går til papirproduksjon, går
halvparten av all elektrisitet i industrien til produksjon av
papir [Greeninfo].
Kjemikalieforbruket øker ved gjenvinning av papir. Dette

skyldes avsvertingsprosessen. I følge Norske Skog dreier det
seg om omtrent en dobling i kjemikalieforbruk. Kjemikalier
som brukes er lut, peroksyd, vannglass, såpe og kalk.
Unngås klorbleking, unngås skadelige utslipp av de farlige
klororganiske stoffene. Det er målt utslipp på ca. 0,012
Papirfabrikker
Norske Skog
Hurum Fabrikker
Sande Paper Mill
Peterson Ranheim
Peterson Moss
Glomma Papp

Type papir
Avispapir, magasinpapir, vanlig papir
Drikkekartong
Drikkekartong og bølgepapp
Bølgepapp
Bølgepapp
Bølgepapp

AOX-kg/tonn papir fra fabrikker som resirkulerer papir. Det
skyldes rester av klororganiske forbindelser i papiret som
resirkuleres. Fra vanlige papirfabrikker som bleker med klor,
er utslippene fra 0,2-5,0 AOX-kg/tonn papir, avhengig av
hvor skånsom blekeprosessen er [Hippopotamus].
Klorbleking benyttes ikke ved Norske Skogs anlegg i Skogn.
I følge en svensk LCA er utslippet av CO2, SO2 og NOx
betraktelig lavere ved produksjon av returpapir sammenlignet med jomfruelig papirproduksjon.
Utslippene av organisk avfall til vann er 3,0 kg (KOF) pr.
tonn resirkulert papir. Utslippene skyldes bruk av returfibere og mekanisk-biologisk renseanlegg. Ved vanlig papirproduksjon er utslippene 10-30 ganger større
(Hippopotamus). Resirkulert papir tilsettes ikke optiske
blekemidler. De viktigste miljøbelastningene ved produksjon
av resirkulert papir er utslipp av CO2 , SO2 og NOx som
følge av energiforbruk, samt at avløpsvannet er forurenset
med organisk stoff og klor.Ved produksjon av gjenbrukspapir er bidraget til eutrofiering kun 15 % av bidraget fra
sulfit- og sulfatmassebase ved papirproduksjon (ulike
teknologier for produksjon av jomfruelig papir) [Greeninfo].
Avsverting av returpapir vil kunne gi utslipp til luft og vann.
Miljøaspektet ved dette utslippet er imidlertid usikkert. Det

Tabell 20
Bedrifter som gjenvinner papp
og papir i Norge.

Verdens første
gjenvinningspatent ?
Kineserene fremstilte papir allerede
200 år f.kr. Papiret ble laget av brukte
fiskegarn, og helt frem til 1700-tallet
ble brukte tekstiler benyttet i papirproduksjonen i USA og Europa.
Ettersom etterspørselen etter papir
økte, gikk en over fra å bruke tekstilfibre til å bruke cellulosefibre slik vi
gjør idag. Engelskmannen Mathias
Koops var de første til å undersøke
om han kunne lage papir fra billigere
og mer overflødige materialer. Dette
ledet frem til tre patenter for papirproduksjon i 1800 og 1801, hvorav
det ene patentet beskrev en teknikk
for fjerning av trykksverte fra papiravfall før gjenbruk. De andre to patentene gjaldt produksjon av papir fra
strå, høy, hamp, tistel, lin og andre
typer
av
tre
og
bark.
[Georgin-Pacific]

Halvparten av alt papp- og papiravfall
i Norge går til materialgjenvinning.
(foto: Norman\Bellona)
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finnes eksempler på papirfabrikker som allerede har klart å
nå en fullstendig utslippsfri prosess. [Gottsching, 1995].
Hvilken av de to behandlingsløsningene som gir mest avfall,
er vanskelig å anslå.Ved produksjon av returpapir vil det bli
mer aske enn ved produksjon av jomfruelig papir. Dette
skyldes forbrenning av rester i returpapiret som ikke egner
seg til gjenvinning. Hvis vi imidlertid sammenligner med
alternativet til returpapirproduksjon, som er forbrenning av
papiret, vil også dette medføre avfall i form av aske.

Ut ifra et miljøsynspunkt mener Bellona det er riktig å gjenvinne papir. Når man skal avgjøre hvilken behandlingsmetode som skal velges må også andre forhold vurderes, som
f.eks. transportavstander, hvordan returpapiret skal brukes
og hva det erstatter. Dersom det resirkulerte produktet
fører til et høyere papirforbruk pga. dårligere kvalitet, kan
miljøeffekten spises opp.Videre må vi øke vår kunnskap om
trykksverte, slik at eventuelle miljøeffekter av denne
avdekkes. Med andre ord må det totale miljøregnskapet bli
best mulig.

Oppsummering: Papp- og papiravfall.
Ressurs
Gjenvinning av papir medfører et mindre press på skogen
som naturressurs.
Energi
Energiforbruket reduseres kraftig ved gjenvinning av
papir kontra jomfruelig papir.
Utslipp til luft og vann
I følge en svensk LCA er utslippet av CO2, SO2 og NOx
betraktelig lavere ved returpapirproduksjon enn ved
jomfruelig papirproduksjon.
Klima/CO2

Papp og papir kan lett kompromeres for å redsere transportarbeid.
(foto: Bellona)

4.2.5
Vurdering av gjenvinningsløsninger
Returpapirproduksjon foregår med et langt lavere forbruk
av energi, og medfører lavere utslipp til luft og vann enn
produksjon av jomfruelig papir. Ressursmessig er det riktig å
gjenvinne papir, ettersom de globale trereservoarene er
truet. Kjemikalieforbruket blir høyere ved returpapirproduksjon, og avfallsmengden blir sannsynligvis omtrent lik
som ved produksjon av jomfruelig papir.

Klimagassutslippet reduseres i den grad energiforbruk
basert på fossilt brensel reduseres som følge av materialgjenvinning.
Restavfall/Avfall fra produksjon
Hvilken av de to behandlingsløsningene som gir mest
avfall er vanskelig å anslå.
Kjemikalieforbruk
Kjemikalieforbruket øker ved gjenvinning av papir.
Transport
Papir er lett å komprimere, og transport til returpunkt er
dominerende. Markedet for returpapir regulerer transportavstandene i senere ledd.

4.3
Tekstiler
I 1998 ble det generert 106 000 tonn tekstilavfall i Norge.
Mengden tekstilavfall er økende, og veksten er kraftigere
enn for øvrige avfallsfraksjoner. Økonomisk vekst og velstandsøkning øker sirkulasjonen av klær, møbler og interiørprodukter, og bare siden 1990 har mengdene økt med over
30 %. Selv om det de siste årene har vært en større interesse for utnyttelse og gjenvinning av tekstiler, er dette
fremdeles den avfallsfraksjonen hvor materialgjenvinningsgraden er lavest.
Opprinnelse
I alt
Husholdninger
Industri
Bygg- og anleggsvirksomhet
Fiske, fangst og fiskeoppdrett
Tjenesteytende og andre næringer

Mengde tekstiler i tonn
106 000
82 500
5 900
300
7 900
9 400

Produkttype
I alt
Emballasje
Klær
Skinnprodukter og fottøy
Fiskeredskap
Interiør og husholdningsprodukter
Møbler
Transportmidler
Andre produkter
Produksjonsspill

Mengde tekstiler i tonn
106 000
4 800
44 400
14 500
7 900
17 500
7 500
2 800
3 100
3 500

Tabell 21
Tekstilavfall etter opprinnelse,
1998
[SSB Statistikk]

4.3.1
Avfallets og materialets egenskaper
Tekstiler blir laget av en rekke ulike natur-, kunst-, og syntetfibere. De vanligste fiberslagene er bomull, ull, viskose,
polyester, polyamid og polyakryl. De fleste miljøgiftene er
Bruksområde
Farging av tekstiler, særlig ved syrefarging av ull

Formaldehyd
Ftalater

Antikrøllmiddel, antikrympebehandling, farging, vann- og
smussavvisning
Farging, mykgjøringsmiddel for syntetiske tekstiler

Azofargestoffer

Farging av bomull og syntetiske fibre, lær, sko og tilbehør

Bromerte flammehemmere

Brannhemmende tilsetningstoff i bl.a. tekstiler

Alkylfenol-etoksilater

Farging, trykkpasta, impregneringsmiddel, (vaskemidler)

Pentaklorfenol (PCP)

Antimikrobiellbehandling,
forsterkning
Farging og omfarging
syntetiske materialer.
Rensemiddel for tøy

Tetrakloreten
Tabell 22
Oversikt over miljøgifter i klær
og tekstilerfiberforsterkning.
[GRIP, 1998]

farging,
av

polyester

4.3.2
Avfallsminimerende tiltak (gjenbruk)
Bruktmarkedet er med på å opprettholde gjenbruk av tekstiler, men dette markedet er begrenset og dessuten styrt
av moter trender og kjøpekraften i befolkningen. Mye klær
sendes til utlandet som nødhjelp, men det er ikke noe betydelig verdensmarked for brukte klær. Det er i dag ingen
særlovgivning som regulerer retur og håndtering av tekstilavfall spesielt.
4.3.3.
Håndteringsløsninger
I dag går kun 7,5 % av tekstilavfallet til gjenvinning (tabell
23). De ideelle organisasjonene Fretex Elevator
(Frelsesarmeen) og Ulandshjelp fra Folk til Folk (UFF) står
for de eksisterende gjenvinnings-/gjenbruksordningene.
Innsamlingen er basert på inntekter fra salg av brukte klær
og skotøy i bruktbutikker.

Kjemikalie
Krom

Klororganiske fargestoffbærere

2001]. Som gjenbruksmateriale har tekstiler gode isolerende egenskaper, og sammensetningen gjør tekstiler godt
egnet til produksjon av isolerende tepper og matter (se
4.3.3).

fiberog

andre

tilført tekstilfiberene enten som sprøytemiddel ved dyrking/fremstilling eller som tilsetningsstoffer for å gi tekstilene
ulike egenskaper (farge, mykhet, brannhemmende m.m.). Se
tabell 22
Tekstiler er en tørr og ren organisk fraksjon i avfallsstrømmen som i tillegg har en høy brennverdi, ca. 16 GJ/tonn [Pil,

Mellom 9 000-10 000 tonn tekstiler samles inn av systemet
til Fretex (1999), mens 1 400 tonn går gjennom UFF sitt
system. Ca. 10 % av dette selges i Norge, mens mer enn
80 % eksporteres; hovedsakelig til Afrika, Asia, og ØstEuropa. I tillegg til dette omsettes brukte tekstiler gjennom
loppemarkeder og bruktbutikker. Fretex står for
Miljøeffekt
Krom (IV) regnes som meget miljøskadelig, og er mer
helseskadelig enn krom (III).
Allergi- og hudreaksjoner, mulig kreftfremkallende.
Svært giftig for vannlevende organismer, mulig hormonforstyrrende effekt.
Kreftfremkallende
Hoper seg opp i næringskjeden, kronisk giftig, kan skade
nyrer, lever og immunforsvaret.
Hoper seg opp i næringskjeden, mulig hormonforstyrrende,
Tungt nedbrytbart i naturen, akutt og kronisk giftig,
Miljøgifter som ødelegger ozonlaget og bidrar til
drivhuseffekten.
Mulig kreftfremkallende

størsteparten av innsamlingen av brukte klær og tekstiler.
Klær sorteres og selges gjennom ca. 52 utsalgssteder i hele
landet. Klær som ikke er egnet til gjenbruk går til ulike gjenvinningsformål. UFF har utplassert 585 innsamlingscontainere i Østlandsområdet. Noe klær selges i UFFs butikker
i Oslo mens mesteparten går utenlands, direkte til folk i
nød. [NORSAS, 2000]

En må anta at andelen til forbrenning har økt noe siden
1996 til fordel for deponering, mens en går ut fra at mengden som går til gjenvinning er forholdsvis stabil (7 810 tonn
i 1999, SSB).
Møbler
En stor del av tekstilavfallet vi genererer kommer i form av
møbler. I Norge genereres det ca. 135 000 tonn avfall i form
av møbler hvert år. Dette utgjør i underkant av 10 % av
husholdningsavfallet. Møbler har ofte en kompleks sammensetning som vanskeliggjør materialgjenvinning. Det er
derimot et stort potensial i å gjøre møblene enklere med
hensyn til senere fraksjonering. Møbelbransjen har i samarbeid med bransjeorganisasjonene Handel- og
Servicenæringens
Hovedorganisasjon
(HSH)
og
Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) gått sammen om
et prosjekt i forbindelse med gjenvinning av brukte møbler.
Tidligere var det vanlig å lage resirkulerte tepper og
møbelfyll av resirkulert tekstilfibermasse. I dag er det kun et
shredderanlegg i Norge for oppmaling av brukte tekstilfibere. Anlegget tilhører Fretex Elevator og ligger i
Stavanger. Ved anlegget produseres shoddymasse av returgarn fra Gjestal spinneri AS, som går inn i produksjonen av
nytt garn. Fretex leverer også shoddy til Sjølingstad
Uldvarefabrikk.
Isolasjon
Det norske selskapet Ultimat jobber med utviklingen av en
isolasjonsmatte basert på brukte tekstiler. Bak Ultimat står
entreprenørselskapet Veidekke ASA, selskapet Holstad
Invest og oppfinneren Fridtjof Johansen. Isolasjonsmatten
skal kunne konkurrere med tradisjonelle matter av mineralull. Energiforbruket ved fremstilling av matten er ca. en tred-

jedel av energiforbruket ved fremstilling av mineralullsmatten som har tilsvarende isolasjonsevne.
Fremstillingsprosessen er basert på å smelte tekstilfibere og
smeltefibere ved 150-170 OC. Syntetiske fibere (polyester,
nylon m.m.) fungerer som bindemiddel ved at disse stoffene smelter ved en lavere temperatur enn naturlige fibere,
noe som gir lavt behov for tilsetting av limstoffer. Også papir
kan males opp i samme prosess, og inngå i produktet.
Isolasjonsmatten er testet av Teknologisk Institutt, Sintef og
1996

Totalt
110,6

Deponering
75,3

Materialgjenvinning
7,5

Norges byggforskningsinstitutt, og har vist svært gode
testresultater mht. støv- og partikkelavgivelse, håndteringskomfort, varmeisolasjonsevne og styrke.
Veidekke ASA, et av Norges største entreprenørselskaper,
er medeier i selskapet som skal produsere isolasjonsmatten,
og er interessert i å bruke den i sine nybygg.
Også selskapet OhmDesign jobber med en teknikk for
fremstilling av et produkt basert på resirkulert tekstilmateriale. Utviklingen av produktet som er kalt "Syklus" gjøres i
samarbeid med GRIP (Stiftelsen for bærekraftig produksjon
og forbruk) og Sellgren Veveri AS. Produktet kan blant
annet benyttes i skillevegger, himlingsplater, tepper, akustisk
isolasjon og møbelstopping. I produktene er det først og
fremst tenkt å utnytte avfallet fra møbeltekstilindustrien
hvor svinnet i dag er stort, og i liten grad utnyttet i biprodukter.
4.3.4
Utslipp, energi og klimaeffekter
Andelen tekstiler til deponering utgjør 2-3 % av den totale
mengden deponert organisk materiale, og gir dermed kun

Forbrenning
17,3

Annen ukjent
10,5

Tabell 23
Disponering av tekstiler i Norge
(tonn).
[Pil, 2001]

Energigevinst ved resirkulering
av tekstiler
Produksjonen av isoleringsmaterialet Ultimat viser også at materialgjenvinning av tekstiler kan gi betydelige energigevinster. Energiforbruk
ved nyproduksjon av mineralull er
14 kWh/m3, mens en ved produksjon av Ultimat kun bruker 4
kWh/m3. Isolasjonsmatten har
tilsvarende isoleringseffekt. Dette
gjør at spart energimengde ved
resirkulering av tekstiler er dobbelt
så stor som energiutbyttet ved forbrenning i dagens forbrenningssystem*. Dersom vi regner med at isolasjonen i tillegg resirkuleres nok en
gang vil energigevinsten bli enda
større i isolasjonsmattens favør.
(* 85% momentanvirkningsgrad,
70% årsvirkningsgrad)

Tekstiler fra klær og møbler utgjør
mer enn halvparten av alt tekstilavfall.
(foto: Norman/Bellona)
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et lite bidrag til klimagassutslippene i form av metan fra
avfallsfyllinger. Det ligger derimot et stort potensial i
energibesparelse ved materialgjenvinning til nyttige produkter, noe som vil hindre tilhørende utslipp ved nyproduksjon
av materialer.
De fleste tekstiler inneholder en rekke tilsetningsstoffer
som er regnet som svært miljøskadelige (tabell 22). Spesielt
vekker flammehemmere stor bekymring. Det finnes ennå
ingen studier som viser hvordan flammehemmere avgis fra
et produkt, men vi vet derimot at risikoen for at farlige stoffer frigjøres og slippes ut i naturen, er større når det får
anledning til å reagere med andre stoffer, for eksempel i en
søppelfylling (dvs. uten at det kjemisk blandes med andre
stoffer). Ved deponering vil derfor disse stoffene kunne
lekke ut i sigevann eller dampe ut over en lengere tidsperiode, og vi får en ytterligere spredning av farlige
Isolasjonsmateriale fremstilt av
resirkulerte tekstilfibre
(foto:Ultimat)

Kjemikaliene som brukes til sprøyting kan innehold
miljøgifter som bl.a. kvikksølv og kadmium. Stoffene vil gjøre
størst skade der plantene dyrkes, men kan også vaskes eller
dampe ut av fiberene ved senere prosessering eller bruk.
[GRIP]
4.3.5
Vurdering av gjenvinningsløsninger
Materialgjenvinningsgraden for tekstiler er i dag svært lav.
Tekstiler har mange positive egenskaper ved resirkulering til
nye produkter. Det må derfor settes høye gjenvinningsmål
for denne avfallsfraksjonen. Den største utfordringen ligger
i utvikling av nye produkter og bruksområder for tekstilavfall, slik at det skapes et marked for avfallet.
Det må innføres forbud mot all bruk av bromerte flammehemmere i tekstiler og andre produkter for å hindre videre
spredning av denne miljøgiften, og for å sikre kvaliteten på
materialgjenvinningsstrømmen.

Oppsummering: Tekstilavfall .
Ressurs
Råvarene består av både biologiske og syntetiske materialer samt fossilbaserte råvarer. Disse innebærer imidlertid i liten grad noen belastning på ressursgrunnlaget.
Dyrking av tekstilfiberplanter kan til en viss grad
fortrenge annen jordbruksvirksomhet.
Energi
Det er et stort potensial for energibesparelser ved bruk
av tekstilavfall i produksjon av isolasjonsmateriale.
Utslipp og kjemikalieforbruk

miljøgifter. Tekstiler som vi vet inneholder bromerte flammehemmere, bør derfor ikke deponeres og bør også i
størst mulig grad ut av gjenvinningssystemene. Den beste
behandlingsformen for dette materialet vil derfor være forbrenning med en stabil høytemperatur og god røykgassrensing, som hindrer dannelse av bromerte dioksiner
og utslipp av disse til naturen.
Bomull utgjør nesten halve verdensproduksjonen av tekstilfibere og over 25 % av verdens totale plantemiddelforbruk
går med til å sprøyte bomullsmarker. I enkelte land sprøytes
dessuten ullproduserende sauer mot parasitter.

Det brukes store mengder kjemikaler både ved fremstilling av råvarer og under produksjon og etterbehandling
(farging og lignende). Det er derfor et stort potensial for
reduksjon i kjemikaliebruk med tilhørende utslipp og
menneskelig eksponering, dersom tekstilressursene kan
utnyttes bedre.
Klima/CO2
I den grad energiforbruk basert på fossilt brensel kan
reduseres ved gjenvinning, vil dette bidra til reduksjon i
klimagassutslipp. Tekstiler består dessuten av organisk
materiale og vil gi utslipp av klimagassen metan ved råtning i deponi.
Transport
Tekstiler er enkelt å komprimere og transportere, og
transportarbeidet utgjør en liten miljøbelastning i gjenvinningsprosessen

4.4
Plast
Det har vært en jevn økning i mengden plastavfall gjennom
hele 1990-tallet, og i 1997 genererte vi mer enn 360 000
tonn plastavfall i Norge. Mellom 1986 og 1997 har mengden plastavfall i Norge økt med 51 %. Trenden de siste
årene tyder imidlertid på at veksten er i ferd med å avta.
Avfallets opprinnelse
I alt
Industri
Bygg- og anleggsavfall
Tjenesteytende næringer
Andre næringer

Mengder plastavfall i tonn
180 300
56 400
8 800
104 200
10 900

Behandlingsform
Ukjent
Eksport
Deponi
Forbrenning
Materialgjenvinning

Mengder i prosent
20 %
3%
60 %
15 %
2%

Tabell 24.
Disponering
Norge, 1999

av

plastavfall

i

[SSB Statistikk]

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Over 50 % av alt plastavfallet kommer fra husholdningene,
mens emballasjeavfall utgjør 22 % av den totale avfallsmengden. Gjennvunnet plastmengde utgjorde ca. 5% av alt
plastavfall i år 2000. [SSB Statistikk].

Kjemisk navn på plasten
Polyetylentereftalat (PET)
High density polyetylen (HDPE)
Polyvinylklorid (PVC)
Low density polyetylen (LDPE)
Polypropylen (PP)
Polystyren (PS)
Andre typer plast

Tabell 25.
Nummerering av plasttyper.

Type plast
Termoplast
Termoplast
Termoplast
Termoplast
Termoplast
Termoplast
-

4.4.1
Avfallets og materialets egenskaper
Plast er ikke et homogent produkt. Felles for alle typer plast
er at de er polymerer som består av en gjentagende enhet,
såkalte monomerer, som er koblet sammen til lange kjeder.
Vi kan dele plast inn i tre grupper: termoplast som lar seg
smelte om (se tabell 25), herdeplast som ikke lar seg smelte

En av utfordringene knyttet til plastavfallet er å få full oversikt over alle tilsetningsstoffene (tabell 26).
Plasten tilsettes svært mange stoffer for å gi den riktig farge,
mykhet, stabilisere den mot sollys og termisk nedbrytning
osv. Rester fra produksjonsprosessen i form av monomerer
(plastbyggesteiner), katalysatorer og initiatorer som ofte er
svært giftige, kan også finnes i plasten. Når plasten materialgjenvinnes bearbeides den på nytt, noe som kan føre til at
tilsetningsstoffer frigjøres. De gjenværende tilsetningsstoffene blir med i det nye produktet uten at disse var ment
for den nye bruken. Klær laget av plast er et annet område
hvor dette får særlig relevans. Plast som inneholder
bromerte flammehemmere skal ikke gjenvinnes, men må
forbrennes ved høy temperatur ettersom disse stoffene
ikke bør finnes i nye produkter.
Som nevnt er plast et svært uensartet produkt. Felles for de
ulike typene plast er at 99 % av plastene vi omgir oss med
produseres fra ikke-fornybare ressurser som olje og gass.
De mest brukte plasttypene merkes med en liten trekant,
og nummereres fra 1 til 7 som vist i tabell 25.
Biologisk nedbrytbare plasttyper er en produktgruppe man
sannsynligvis vil se mer av i framtiden. Kompostposer produsert av maisstivelse er et eksempel på en type plast som
er nedbrytbar. Nedbrytbar plast er så langt mest interessant
i forbindelse med biomedisinske applikasjoner pga. pris.
Plasten kan framstilles syntetisk eller ved hjelp av mikrobiologiske prosesser. Felles for dem er at de brytes ned til
naturlige, ikke-toksiske forbindelser.
Dekk
1. januar 1995 ble det forbudt å deponere dekk på norske
fyllplasser pga. faren for utvikling av giftige gasser ved en
eventuell brann i deponiet. Importører og produsenter er
pålagt å samle inn og gjenvinne like mange dekk som de

Pigmenter

Eksempel på kjemiske forbindelser som brukes som tilsetningsstoff i plast
Bly og blyforbindelser, kadmium og kadmiumforbindelser, mono- og diorganiske tinnforbindelser,
bariumsink og kalsiumsink (brukes sammen med poluoler, fosfater og antioxidanter)
Ftalater: dietylheksylftalat og diisodecylftalat, adipater og azelater (til lav. temp. applikasjoner),
trimellitater (til høg temp. applikasjoner), klorinerte parafiner, fosfatestere
Tetrametylpiperidin (HALS), tetrametylpiperazinon (HAS), carbon black, nikkelorganiske forbindelser, fosfater,
bensofenoner, bensotriazoler, fenylsalicylat, akrylater, malonater, oxalanilid [Edshammar, 1991]
Titanhvitt, sinkoksid

Fyllstoff

Tremel, glassfiber

Andre tilsetningsstoffer i plast: antiozonanter,
antioksidanter, flammehemmere, biocider,
herdere, rest av initiatorer og katalysatorer

Andre tilsetningsstoffer i plast: antiozonanter, antioksidanter, flammehemmere, biocider, herdere,
rest av initiatorer og katalysatorer

Grupper av tilsetningsstoffer
Stabilisatorer
Mykgjørere
UV stabilisator

Tabell 26.
Oversikt over tilsetningsstoffer i
plast
[PVC Forum]

om og elastomerer som er gummiaktige plasttyper. En
typisk herdeplast er bakelitt som var den første syntetiske
plasttypen, også kalt fenolplast. Denne brukes i elektriske
artikler, diverse husholdningsar tikler og dørhåndtak.
Eksempler på elastomerer er naturgummi og polybutadien
som brukes i dekk.

selger. 10. mai 1995 ble en bransjeavtale mellom Norsk
Dekkretur og Miljøverndepar tementet inngått for å
etablere et system for innsamling av dekk i Norge. For å
finansiere returordningen krever dekkforhandlerne et gebyr
ved salg av nye eller regummierte dekk. Innsamlede dekk

brennes enten ved Norcem Brevik, eller de kan materialgjenvinnes ved hjelp av pyrolyse. I 1999 ble 46 000 tonn
dekk energiutnyttet ved Norcems sementfabrikk i Brevik.
Denne mengden tilsvarer omtrent det totale antall dekk
som ble samlet inn dette året. Pga. etterslep fra tidligere år
tilsvarer dette en innsamlingsgrad på 173 %. [Miljøstatus i
Norge] [Norsas, 2000]
PVC
Få plasttyper har vært og er mer omdiskutert enn PVC.
Det skyldes dels at PVC ved forbrenning danner dioksiner
pga. tilstedeværelsen av klor. Nye undersøkelser [PVC
forum] viser imidlertid at det ikke først og fremst er
tilstedeværelsen av klor alene som har betydning for
dioksindannelsen og videre at mindre PVC i avfallet ikke
påvirker utslippet av dioksin i røykgassen. I vanlig husholdningsavfall er det mer enn nok klor til stede til at dioksiner
dannes, og omfattende rensing av avgassen er derfor nødvendig ved all avfallsforbrenning. [Naturvårdsverket, 1999] I
den samme undersøkelsen ble det også fastslått at ftalater,
klorparafiner og tinnorganiske forurensninger ikke utgjør
noe stort miljøproblem ved forbrenning fordi disse brytes
fullstendig ned i et avfallsforbrenningsanlegg.
Et annet argument mot PVC er det høye nivået av
tilsetningsstoffer i polymerene. Omtrent 80 % av alt forbruk
av mykgjørere går til produksjon av PVC [Stevens, 1990].
Disse vil kunne lekke ut både i løpet av levetiden til produktet, men også når produktet kasseres. Det finnes både
mykgjort og ikke mykgjort PVC. Hard PVC benyttes i rør,
bygningsartikler osv. Mykgjort PVC benyttes eksempelvis i
regntøy, folier, og medisinsk emballasje. Andre tilsetningsstoffer som brukes i PVC er kadmium og bly. Danmark
er det første landet i verden som har forbudt bruk av bly i
PVC [PVC forum].

Forbrenning av PVC er et stort problem ettersom det
dannes saltsyre under oppvarming av polymeren. Saltsyre er
svært korrosiv, og påfører forbrenningsanleggene store
kostnader. Mykgjort PVC inneholder opptil 80 %
mykgjørere, og klorandelen er derfor lavere enn i hard
PVC. Med bakgrunn i dette diskuteres det nå i EU om man
bør deponere det harde PVC-plastavfallet pga. dets høye
innhold av klor. Det myke PVC-plastavfallet derimot, mener
man bør forbrennes ettersom forbrenning vil destruere de
organiske tilsetningsstoffene (mykgjørere). Deponering av
myk PVC-plast vil føre til utlekking av tilsetningsstoffer, og
bør unngås.
[Kemikalieinspektionen, 1996] [Riksdagens betänkande,
1998/99]

Vindusspylervæske på pumpe
= mindre plastavfall.
Et godt eksempel på et avfallsminimerende tiltak innenfor plast er
bruk av stasjonære pumper for vindusspylervæske til biler istedenfor
spylervæske i plastkanner.
Vindusspylervæske handles på
bensinstasjoner, og kannene kastes
gjerne rett etter at de er kjøpt og
brukt. Dette avfallet oppstår ikke
med spylervæskepumper.
Eksempelet kan helt sikkert overføres til andre produktgrupper.

4.4.2
Avfallsminimerende tiltak og virkemidler
Det brukes årlig nærmere 100 000 tonn plastemballasje i
Norge Emballasjedirektivet gjelder også for plastemballasje.
På samme måte som for papir, er direktivet med på å
bevisstgjøre produsentene på å utvikle emballasjen slik at
miljøregnskapet blir gunstigst mulig. Ofte fører dette til mindre emballasje pr. produsert enhet.
I tråd med EØS-avtalen er det inngått en bransjeavtale for
plastemballasje. Næringslivet er gjennom avtalen med
Miljøverndepartementet forpliktet til å samle inn minst
80 % av plastemballasjen, hvorav 30 % skal materialgjenvinnes og 50 % forbrennes med energiutnyttelse. Selskapet
Plastretur AS har fått ansvaret for organiseringen av innsamling og gjenvinning av plastemballasjen i Norge. Ordningen
finansieres gjennom vederlag som betales av bedriftene
som bruker plastemballasje. I 2000 oppnådde Plastretur en
materialgjenvinningsgrad på 19 %, mens 59 % ble energiutnyttet i forbrenningsanlegg. Materialgjenvinningsgraden for

(foto: Plastretur AS)
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2001 ser ut til å ligge noe høyere, ca. 21 %. Denne bransjeavtalen dekker ikke plastavfall fra andre produktgrupper
som leketøy, kjøkkenutstyr, møbler osv.
Plastemballasje fra ulike sektorer
Sum
Husholdning
Næringsliv
Landbruk
Fiskeoppdrett
Tabell 27.
Plastemballasje (i tonn) som
ender som avfall i Norge, 2000.
[Plastretur]

Mengder avfall
95 600
51 200
32 200
6 500
2 700

4.4.3
Håndteringsløsninger
I 2000 ble 74 200 tonn plastemballasje materialgjenvunnet
eller energiutnyttet. I tillegg ble 3 500 tonn isopor (EPS)
gjenvunnet til ny isopor. Tabell 28 viser en oversikt over
gjenvinningsmulighetene for plast.

Pall produsert av fjennvunnet plast
(foto: Plastretur AS)

Brorparten av den plasten som materialgjenvinnes i Norge
kommer fra næringslivet. I Norge finnes det et tyvetalls
aktører som gjenvinner plast. Det finnes gjenvinningsanlegg
for folie fra landbruk, næringsliv og husholdninger; flasker og
kanner; ombruksemballasje; kapsler og isopor.

kildesorteringsløsninger er derfor nødvendig om det skal
lykkes å sortere ut og gjenvinne plast i stor skala.
Produktstandarder som muliggjør bruk av gjenvunnet plast
er et område som må vies fokus. Produktstandarder som
krever bruk av jomfruelig råstoff må kun tillates dersom
dette er nødvendig av kvalitetshensyn til det ferdige produktet. Det er lite informasjon tilgjengelig om risikoen for
frisetting av tilsettingsstoffer i plast i gjenvinningsprosessen.
PG-teknologien
PG-teknologien er en ny teknologi for gjenvinning av plast.
Det spesielle med denne teknologien er at den tillater en
viss forurensning av råstoffet. En forurensning på 1 % PVC
betyr ingenting for det ferdige resultatet. Forretningsideen
består i å bruke PE og PP emballasjeplast som det finnes
store mengder av. Dette skal benyttes som basis, og legeres
med tekniske plasttyper, fra eksempelvis biler, som PA, PC
og ABS. Det ferdige produktet vil oppnå fordelaktige egenskaper som økt stabilitet overfor varme- og UV-stråling
samt minsket statisk elektrisitet. Recycling Uddevalla AB vil
starte produksjon av et trykkløst lettvektsrør ved hjelp av
denne teknologien. Det ferdige produktet blir rimeligere
enn råstoffprisen for tilsvarende rør produsert av jomfruelig
materiale. [Zwilgmeyer, 2001]
4.4.4
Utslipp, energi og klimaeffekter
Stiftelsen Østfoldforskning har gjennomført en livssyklusanalyse for plastavfall samlet inn i den kommunale renovasjon i Drammensregionen, som viser at materialgjenvinning er riktig for miljøet [STØ, 1999]. Dette gjelder selv for
små mengder innsamlet plast. Miljønytten stiger som
funksjon av materialgjenvinningsgraden, og materialgjenvinning har en bedre miljømessig effekt enn energigjenvinning.
Dette skyldes at materialgjenvinning erstatter uttak av jomfruelige råvarer, noe som er forbundet med store miljøbelastninger. Det er begrenset hvor mange ganger plasten kan
materialgjenvinnes, og til slutt må den brennes pga. materialtretthet. Miljøgevinsten øker ved å la plasten få gå i sluttede sirkler så mange ganger som mulig, før den til slutt blir
energigjenvunnet.

Plasttype
Polyethylene Terephtalate (PET)

Bruksområde
Brusflasker, pute- og soveposefyll, klær

Resirkuleres til
Plastflasker,T-skjorter, tepper, jakker

Hard polyethylene (HDPE)

Sprø handleposer, sjampoflasker, bøtter, kjølebager m.m.
Klare plastflasker, rør mm.

Kompost og resirkuleringsdunker, takrenner
Dreneringsrør, vaskemiddelflasker, vannrør, slanger

Polyvinyl Kloride (PVC)
Søppelposer, myke plastflasker/-tuber
Myk polyethylene (LDPE)
Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)
Ekspanderbar polystyren (EPS)
Annen plast
Tabell 28.
De vanligste plasttyper, bruksområde og resirkuleringsformål

Handleposer
Matvareemballasje, plastboller, iskrembokser, microbølOppbevaringsbokser av plast
geovnutstyr
Engangsbestikk og -glass
Blir sjeldent resirkulert
Isolasjon (Isopor)
Ny EPS (isopor)
Emballasje, kanner, beholdere
Blir sjeldent resirkulert

I utgangspunktet bør plast materialgjenvinnes og ikke forbrennes, ettersom den ikke er CO2-nøytral, og dermed ikke
representerer fornybare ressurser. Plasten bør benyttes
som råstoff til nye produkter, og på denne måten erstatte
jomfruelig råstoff.
De fleste typer termoplast lar seg gjenvinne i og med at de
kan smeltes om. Herdeplast og elastomerene må gjenvinnes på andre måter. Gode merkesystemer og avanserte

Transport av plastavfallet til gjenvinningsbedrifter utgjør en
svært liten del av miljøbelastningen. I følge studien hadde
lokalisering av gjenvinningsbedriftene liten betydning for
miljøregnskapet. I følge livsløpsanalysen er det ikke transporten til gjenvinningsfabrikken som har betydning for
miljøbelastningen, men transporten fra husholdningene til
returpunktene. God tilrettelegging av returpunkter er derfor viktig for å redusere miljøbelastningen. Det er allikevel

rom for å effektivisere transporten ytterligere [STØ, 1999].
Når en ser på hvordan forbrenning av plast med energiutnyttelse påvirker drivhuseffekten, gir dette svært ulike
utslag, avhengig av hvilken energibærer en erstatter. Ved
erstatning av norsk elektrisitet blir nødvendigvis det
negative bidraget svært høyt, da denne kraften regnes som
svært ren. Ved erstatning av fyringsolje blir det totale
bidraget langt mindre, men dersom en regner at energien
fra forbrenningen erstatter europeisk elkraft, hvor 43 % av
elektrisiteten er basert på kullkraft, vil det totale bidraget til
drivhuseffekten bli tilnærmet lik null [STØ,1999]. Dette
betyr at energiutnyttelse av plast bør skje der det erstatter
forbrenning av fossil energi.
4.4.5
Vurdering av gjenvinningsløsninger
Plast er i hovedsak produsert fra fossilt råstoff, og enhver
forbrenning eller nedbrytning vil gi et nettobidrag av klimagassen CO2. For å få til materialgjenvinning av plast i stor
skala, krever dette at sorteringsløsninger må utvikles og
sofistikeres. Sofistikering innebærer å få full oversikt over
tilsetningsstoffene, kunnskap om hva som skjer med dem
ved en eventuell gjenvinning samt kunnskap om hvilke
tilsetningsstoffer som vil være igjen i det gjenvunnede materialet. Først når denne kunnskapen er til stede vil det være
mulig å stille krav til plast i forhold til gjenvinning. Dette bør
være en prioritert oppgave for myndighetene.

Oppsummering: Plastavfall.
Ressurs/energi
Råstoffuttak står for en stor del av plastens miljøbelastning, og utvinning av olje gir bl.a. store VOC-utslipp.
Resirkulering av plast er ressursmessig riktig med tanke
på at 2 kg olje skal til for å produsere 1 kg plast.Ved gjenvinning av ren plast får man omtrent 1 kg plast ut av 1 kg
returplast. Plast har høy brennverdi, men er basert på fossilt materiale og gir økte CO2-utslipp.
Kjemikalieforbruk
Usikkert hvilken effekt gjenvinning har på kjemikalieforbruk.

Klima/CO2
Plast fremstilles fra olje (fossilt brensel). Forbrenning eller
biologisk nedbryting av plast gir økte utslipp av klimagassen CO2

Utslipp til vann og luft
Forbehandlingen av plasten før den kan benyttes som ny
råvare, består i stor grad av mekanisk forbehandling med
lave utslipp.

Transport
Det er viktig at logistikken ved plastgjenvinning organiseres godt, og at avfallet komprimeres tidlig i transportleddet for å redusere transportarbeidet.
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4.5
Bygg- og anleggsavfall
Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør nesten 25 % av
alt avfall som genereres i Norge hvert år. Løsmasser (ca. 13
mill. tonn stein og løsmasser) er da holdt utenfor. Det er
særlig riving av bygninger som genererer mye avfall. Hele
62 % av avfallet fra denne bransjen kommer fra rivingsprosjekter. Samtidig er andelen avfall som gjenvinnes i
bygg- og anleggsbransjen svært lav for de fleste fraksjoner.
Byggevirksomheten har vært sterkt økende i de siste
tiårene, og da vi vet at byggkonstruksjoner har en levetid på
30-100 år eller mer, kan vi vente enda større mengder BAavfall i framtiden.

Avfallsfraksjon
Betong og tegl
Trevirke
Metaller
Gips
Papp, papir og plast
Spesialavfall
Asbest
Mineralull og EPS/isopor
Glass
Avfall med ukjent sammensetning
I alt
Tabell 29
Bygg- og riveavfall. 1998
[SSB Statistikk]

Avfall i tonn
1 056 800
240 800
42 800
37 100
16 800
7 700
6 400
6 400
4 700
130 200
1 542 800

Avfall fra nybygging reabilitering
og riving
,

24 %

Figur 3.
[SSB Statistikk]

14 %

Nybygging
Rehabilitering
Riving

62 %

4.5.1.
Avfallets egenskaper
Størstedelen av avfallet fra bygg- og anleggsbransjen kan
karakteriseres som inerte masser. Dette gjelder betong
(som ikke er forurenset av sot, olje o.l.), tegl (unntatt glasert
tegl og tegl fra piper), naturstein samt glass. Resten av avfallet består hovedsakelig av ubehandlet tre, impregnert tre,
emballasjeplast og jern- og metallskrot. Dette avfallet er
ikke ulikt tilsvarende avfall fra andre sektorer. En rekke
avfallsfraksjoner innen bygg- og anleggsbransjen er derimot
av en helt spesiell karakter, og må behandles på særskilt
måte. Dette gjelder bl.a. asbest som ble brukt som
forsterkningsmateriale, isolering og brannhemmer i bygg
tidligere. Selv om bruk og import av asbest har vært forbudt i over ti år finnes det mellom 70 000 og 90 000 tonn
asbest i norske bygg. Også hard PVC som finnes i rør,

takrenner, avløpsrør, lys, fasader, lister, og vinduer, samt bløt
PVC som finnes i kabler, gulvbelegg og folier, må håndteres
på særskilt måte. Myk PVC inneholder store mengder
mykgjørere som ftalater (se kap. 4.4 Plast). Ulike materialer
som brukes til isolering kan også inneholde farlige komponenter. Mineralull, et mineralsk isolasjonsmateriale, kan
inneholde rester av herdere som fenol. Skumplast, et organisk isoleringsmateriale, inneholder ozonnedbrytende CFCgass som brukes til oppskumming av materialet under produksjon. Påvirkning av bygningsmaterialene under bruk og
vedlikehold kan også gi materialene en annen karakter enn
de hadde ved byggverkets oppførelse. I praksis kan alt
materiale fra riving være forurenset av behandling og bruk
gjennom byggkonstruksjonens livsløp.
Behandlet treverk (lakkert, malt eller trykkimpregnert)
inneholder tungmetaller som arsen, kobber, krom, klorfenoler, cadmium og bly. Disse toksiske stoffene kan gi
miljøskadelige utslipp både ved deponering og forbrenning
av disse materialene. Limstoffet i finer- og sponplater kan
inneholde formaldehyd; en giftig, allergifremkallende og
kreftfremkallende gass.
4.5.2
Avfallsminimerende tiltak og virkemidler
Rent treverk, dører, vinduer, sanitærutstyr og mineralull kan
gjenbrukes etter riving av bygninger. I Norge er det svært
uvanlig at rivingsmaterialer av denne typen brukes i nybygg,
bortsett fra i enkelte pilotprosjekter som f.eks. planene for
riving og bygging av Regionsykehuset i Trøndelag (RiT2000).
Treverk blir i dag hovedsakelig forbrent med energiutnyttelse eller deponert på fylling. Det er derimot fullt mulig å
se for seg et system der rivingsmaterialer kan forsyne nye
bygg med materialer og utstyr, enten ved at rivingsmaterialer utnyttes lokalt, eller at de transporteres til et sentralt
lager for salg og distribusjon. I Danmark er det utført en
god del prosjekter hvor miljøvennlig riving og direkte bruk
av materialene i nybygg er tatt i bruk.Ved slike løsninger er
det viktig at det ikke gjenbrukes materialer som har
miljøskadelige egenskaper eller som vil gi sikkerhets- eller
energimessig dårligere løsninger enn ved bruk av nye produkter.
Det finnes i dag ingen bransjeavtaler om produsentansvar
for byggebransjen alene. Bransjen er allikevel berørt av flere
av bransjeavtalene som er inngått mellom næringslivet og
Miljøverndepartementet. Dette gjelder, blant annet EEforskriften som omfatter næringselektro (se kap. 5.2.1), og
avtalene om emaballasjegjenvinning organisert gjennom
Norsk Resy AS (bølge- og massivpapp) og Plastretur AS (se
hhv. kap 4.2 og kap. 4.4). Det kan også bli aktuelt med
utvidet produsentansvar for asfalt jf. st.meld. nr. 8 (19992000)[MD, 2000].
Selv om det ikke er inngått særskilte avtaler for å redusere

avfallsmengdene fra bygg- og anleggsnæringen, har bransjen
selv tatt initiativ til en handlingsplan som har som mål å sikre
forsvarlig håndtering av miljøfarlig avfall, redusere mengden
avfall til deponi og øke graden av kildesortering ved byggeog rivingsarbeid. Prosjekt Nasjonal handlingsplan for byggog anleggsavfall som ble presentert i en rapport 15. februar 2001 [GRIP, 2001], er resultatet av et initiativ fra ulike
bransjeorganisasjoner
innen
bygg
og
anlegg:

Spesialavfall
EE-avfall
Betong og tegl
Glass
Pappemballasje og plastfolie
Gips
Trevirke
Metaller
Asfalt
Takbelegg Asfalt
Takbelegg Plast
Isolasjon
Totalt
1

Totalmengde
(1998)
7 560
21 000
1 056 741
30 000
11 000
47 000
240 725
80 000
400 000
Kapp 200 – 600
Kapp 20 – 60
7 500

myndigheter om resultatene i bransjen. For at ordningen
skal fungere må vegholdere kreve at returasfalt blir levert til
godkjente mellomlagre.
For entreprenører kan det være mye penger å spare på
asfaltgjenvinning. Asfalt representerer en teknisk ressurs
som er godt egnet til gjenvinning. Deponering av asfalt er
dyrt, og koster ca. 1 100 kr. pr. tonn ved et deponi i Norge.
Gjenvinningsmål
Materiale
Energi
100 %
80 %
70 %
80 %
80 %
40 %
10 %
70 %
90 %
80 %
50 % kapp
50 % kapp
70 %1
10 %
74 %
74 %

År
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2003
2001
-

60 % materialgjenvinning, 10 % ombruk

Byggenæringens
Landsforening
(BNL),
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Pukk- og
Grusleverandørenes Landsforening (PGL), Tekniske
Entreprenørers Landsforening (TELFO). Prosjektet blir
gjennomført med faglig veiledning av Norges
Miljøvernforbund (NMF)
Handlingsplanen inneholder konkrete mål om gjenvinning
for ulike avfallsfraksjoner (se tabell 30).
4.5.3.
Håndteringsløsninger
I dette kapittel har vi valgt å omtale fraksjonene som er spesielt for byggebransjen. Fraksjoner som plast, papp, glass og
farlig avfall (spesialavfall, EE-avfall, PCB-avfall m.m.) er
grundigere beskrevet i kapitlene som omhandler disse
temaene spesielt.
Asfalt
Returasfalt omfatter frese-, grave- og flakmasser. Det genereres mellom 300 000 og 500 000 tonn slikt avfall årlig.
Omtrent halvparten av dette er fresemasse som i stor grad
gjenvinnes. For de resterende grave- og flakmassene gjenvinnes antydningsvis mellom 20-30 %. Disse tallene er imidlertid svært usikre.
Hovedråstoffet i asfalt er råolje. Asfalt er en kompleks
forbindelse av organiske forbindelser med en relativt høy
konsentrasjon av hydrokarboner med høy molekylvekt. I og
med at asfalt består av komplekse molekyler vil innholdet
også bestå av oksygen, nitrogen og svovel.
Det finnes ingen særskilte virkemidler eller avgifter for å
påvirke asfaltgjenvinningen, men asfaltbransjen, representert
ved Asfaltforeningen, har opprettet en ordning kalt
"Kontrollordningen for asfaltgjenvinning". Målet for kontrollordningen er at det skal oppnås 80 % asfaltgjenvinning 5 år
etter at ordningen er iverksatt. Tiltakene som blir iverksatt
vil være formidling av informasjon om ordningen til vegholdere og entreprenører, skaffe oversikt over alle mellomlagre for mottak av returasfalt, promotere opprettelse av
mellomlagre, sette opp et årlig miljøregnskap for asfaltgjenvinning samt å rapportere til bedrifter, etater og berørte

Før returasfalten gjenvinnes er det vanlig at asfalten transporteres til mellomlagre. Man skiller mellom 3 hovedtyper
av returasfalt:
- Fresemasse
- Ren flakmasse
- Forurenset flakmasse

Tabell 30.
Byggebransjens mål for gjenvinning.
[GRIP, 2000]

Den rene flakmassen inneholder ingen forurensninger, og
består kun av asfalt. Forurenset flakmasse kan inneholde
stein- og grusmaterialer, betong og andre typer fremmedstoffer som plast, tre og metaller. Lagringen av fresemasse
og flakmasse må gjøres slik at vann kan dreneres ut av lagerhaugen i kontrollerte former.
I norske spesifikasjoner stilles det i dag ikke noen spesielle
krav til behandlet returasfalt. Kravene som stilles går på det
ferdige produktet, som er basert på asfaltgranulat.
Asfaltdekket i veibanen består av flere lag asfalt med ulike
kvaliteter og egenskaper. Vi skiller bl.a. mellom slitelag,
bindelag og bærelag. Det stilles ulike kvalitetskrav til asfalten
avhengig av trafikkbelastningen på veien.Trafikkbelastningen
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måles i årsdøgntrafikk (ÅDT), dvs. gjennomsnittlig antall
biler i døgnet gjennom ett år. Det finnes ulike teknikker for
gjenvinning av asfalt. Vi skiller mellom kald gjenvinning og
varm gjenvinning, og mellom gjenvinning i mobile eller
stasjonære verk. Kvaliteten på asfaltmassen, som er
avgjørende for hvor den kan brukes og hva den kan brukes
til er avhengig av gjenvinningsteknikken som er valgt.
Ved kald gjenvinning brukes som oftest mobile verk. Som
bindemiddel brukes enten emulsjon eller skum basert på
mykt bindemiddel, og tilslaget er nesten alltid 100 % asfaltgranulat (returasfalt). Forbruket av bindemiddel er i
området 1,5-3 %, avhengig av bruksområdet for asfaltmassen. Dekket benyttes på veier med lav trafikk og årsdøgntrafikk inntil 3000, og kan brukes som slitelag, bindelag
eller bærelag
Ved varm gjenvinning av asfalt brukes trommelblandeverk
eller satsblandeverk. Produksjonsmetodene er godt
utprøvd og dokumentert, og tilsetningen av asfaltgranulat er
vanligvis på mellom 10-50 %, avhengig av produkttype og
prosess.
Veigjenvinning kan foretas med både kald og varm gjenvinning. Gammel asfalt behandles og inngår direkte i produksjonsprosessen, og gir 100 % gjenvinning. Dette medfører
heller ikke noen transport eller mellomlagring av asfalt
Siden asfalt har høy molekylærvekt kan utvasking av PAHstoffer forekomme. Undersøkelser utført av det
amerikanske forurensningstilsynet EPA, viser derimot at
utlekkingen av miljøgifter fra asfalt er svært liten, og for de
fleste miljøgifter ikke detekterbar. Kun naftalen, en av de
høyest løslige PAH-er ligger over deteksjonsgrensen ved
testing. Naftalen har en lavere kreftframkallende virkning
enn andre PAH-er som Benzo(A)pyren. Testen gjøres med
svake syrer som virker mer aggressivt på kjemiske
forbindelser enn vann, og dermed gir en høyere utløsning
enn normalt. En skal likevel være oppmerksom på
utlekkingsfaren ved deponier og mellomlagre i et lengre
tidsperspektiv.
Det viktigste tilsetningsstoffet i asfalt, bitumen, er et petroleumsbasert produkt, men nedbrytningen av dette går
svært sent, og vil ikke umiddelbart utløse noe stort CO2utslipp ved nedbryting.
Ved asfaltproduksjon brukes også en rekke andre kjemiske
tilsetningsstoffer som inneholder miljøgifter.
Asfalt inneholder både en rekke organiske miljøgifter og
tungmetaller. Stoffene er derimot sterkt bundet i asfaltmassen, og undersøkelser viser at asfalt som dekke har lav
utlekking av giftige metaller og PAH. [Asfaltteknisk] [EPA].
Betong og tegl
Betong- og teglavfall omfatter materialer fra konstruksjoner
og restmaterialer som genereres på byggeplassen. Betongog teglavfall utgjør en årlig mengde på over 1 mill. tonn, eller
2/3 av bygg- og anleggsavfallet. Dette avfallet er inert og
utgjør i liten grad noen miljøtrussel ved deponering.
Mengdene er allikevel så store at forurensningen knyttet til
utvinning (knusing og utgraving) og transport blir betydelige. Transport av grus, sand, sement, jord, stein, o.a.
utgjorde i 1997 ca. 14 % av all transport i Norge (regnet
som tonnkilometer). Nesten halvparten av alle turer som
utgjør den norske varetransporten, transporterte grus,
sand, sement, jord og stein [GRIP, 2001]. Dette betyr at
transportetappene for denne avfallsfraksjonen er

forholdsvis korte. En tommelfingerregel for transportkostnadene for jomfruelig steinmateriale, er at 3-4 mil tilsvarer
materialkostnadene. Kunden forventer at resirkulert tilslagsmateriale ligger lavere i pris enn jomfruelig og regningssvarende transportavstand blir dermed kortere. Som følge
av miljøulempen knyttet til denne transporten, er det viktig
å finne både lokal behandling og anvendelse.
I tillegg til redusert transportarbeid, vil økt resirkulering av
tilslagsmasser redusere visuell forurensning og uttak av
naturressurser. Utvinning skjer i stor grad i åpne brudd og
fører til store sår i landskapet samtidig med at deponering
av massene også bidrar til visuell forurensning.
I Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall [GRIP,
2001] er det satt et mål om at 70 % av alt generert betongog treavfall skal gjenvinnes innen 2005, og at all forurenset
betong og tegl skal håndteres i tråd med gjeldende krav.
Avfallsfraksjonen kan knuses, siktes og brukes i veibygging
og betongproduksjon. Resirkulert betong kan brukes bl.a. i
lecablokker, og kan utgjøre inntil 40 % av tilslaget i betong.
I 1998 ble det startet et prosjekt støttet av Økobygg kalt
RESIBA. Prosjektet har som mål å implementere langsiktig
bruk av resirkulerte tilslagsmaterialer på en rekke områder
innenfor bygg og anlegg. RESIBA skal systematisk dokumentere ulike pilotprosjekter som omfatter bruk av
resirkulerte tilslagsmaterialer i veier, grøfter, sement- og
betongprodukter.
I Norge er det kun anlegget til BA Gjenvinning (Oslo),
Franzefoss (Oslo) og anlegg i forbindelse med RiT2000prosjektet (nytt regionsykehus i Trondheim) som har en
betydelig kapasitet for resirkulering av betong og tegl. I Oslo
ligger gjenvinningsgraden på 60-80 %, mens situasjonen for
resten av landet er at massene stort sett deponeres. Til
sammenligning har Danmark 11 større stasjonære knuseanlegg samt 18 mobile knuseanlegg. Mobile anlegg brukes
enten på riveplassen eller ved deponeringsanleggene. Et
fullstendig anlegg for opparbeiding og sortering av bygg- og
anleggsavfall krever forholdsvis mye plass, normalt ikke
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under 10 000 m .
Deler av denne avfallsfraksjonen kan også være sterkt
forurenset. Forurensningen kan komme fra produksjonsfasen eller fra lim, fuger, maling og lignende som er påført
bygningsmaterialene. Materialene kan også være eksponert
for forurensende kjemikalier og stoffer ved bruk av
byggekonstruksjonen. Forurensning av slike masser kan for
eksempel komme fra påføring av middelet Borvibet som
inneholder PCB. I Spesialavfallsforskriften [SFT, 2000a] er
det gitt grenseverdier for innhold av giftige stoffer. Det er
vanskelig å anslå hvor store mengder forurenset betong
som rives årlig, men i Nasjonal handlingsplan for bygg- og
riveavfall har man anslått mengden til ca. 50 000 tonn pr. år.
En nøye kontroll på massene ved riving av konstruksjoner
er altså ikke bare viktig for å oppnå høy ressursutnyttelse og
gjenvinningsgrad, men også for å sikre at fraksjonen som
klassifiseres som spesialavfall ikke havner på fylling. Farlig
avfall av denne typen må behandles på særskilt måte i spesialdeponi (se kap. 5.3.1).
Gipsavfall
Totale mengder gipsavfall som genereres årlig er trolig noe
høyere enn SSB sitt anslag (37 100 se tabell 29) og er
anslått til ca. 50 000 tonn [GRIP, 2001]. Produksjonen av gips

ligger på 162 000 tonn pr. år, og avfall i form av kapp og spill
på byggeplass utgjør ca. 32 000 tonn. Bruken av gips i bygg
i Norge var sterkt økende fra 50-tallet, men har ligget på et
jevnt nivå siden 1980. Bygg som rives er stort sett eldre enn
dette, og mengden rivingsgips er derfor mindre enn produksjonen. Det betyr at vi kan vente oss en kraftig økning i
mengden gipsavfall om noen tiår.
Gipsplater består av 95 % gips og 5 % kartong. Gipsen kan
være en blanding av natur- og industrigips.
Gips består i hovedsak av kalsiumfosfat (CaSO4 . 2H2O) og
fremstilles av naturprodukt fra gipsgruver eller industrielt
som et biprodukt fra kullkraftverk. Når råvaren kommer fra
kullkraftverk er dette et resultat av at man tilsetter kalk i et
avsvovlingsanlegg som forhindrer svovelutslipp fra kullkraftverkene. Dette biproduktet brukes så i gipsplateproduksjon. Kartongen fremstilles hovedsakelig av returfiber.
[GRIP, 2001].
I dag blir gipsavfall fra byggeplassen behandlet som
restavfall. I dag er det stort sett gips fra avkapp og svinn som
gjenvinnes. Dersom gipsen ikke er helt ren er den dårlig
egnet til gjenvinning. En må derfor sørge for at gipsen ikke
blir forurenset av annet avfall dersom en skal ha tilstrekkelig kvalitet for nyproduksjon. Økobygg [Økobygg] har
pågående prosjekter som har som mål å utvikle teknologi
for gips fra riving.
Gipsplater kan også brukes om igjen, men dette er enklest
der platene kan brukes i bygging på samme sted.
Trevirke
Fraksjonen trevirke omfatter alle typer behandlet og ubehandlet trevirke som genereres som avfall på byggeplasser. Det
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produseres årlig ca. 1,3 mill. tonn (tilsvarer 2,4 mill m ) trevirke
i Norge. Generert mengde treavfall fra byggeindustrien
utgjør ca. 20 % av den totale mengden treavfall, eller ca. 230
av 400 tonn pr. år. [GRIP, 2001]
Furu og gran er de mest brukte tresortene og brukes først
og fremst i eneboliger og hus opp til 2-3 etasjer som
reisverk, innvendig og utvendig kledning, etasjeskiller, takstoler og innredning. Ved rivingsprosjekter kan mengden
treavfall være stor, og treverk brukes dessuten i vegger
(innvendig og utvendig) som forskalingsmateriale og til provisoriske rekkverk, trapper og lignende under byggeprosessen. På byggeplasser som har kildesorteringssystem, er
trevirke nesten alltid en av de fraksjonene som sorteres ut.
Trevirkeavfall fra byggebransjen kan brukes om igjen i
nybygg, eller materialgjenvinnes i sponplater. Det finnes i dag
tre anlegg i Norge som produserer sponplater.Tilgangen på
jomfruelig flis er derimot så god (blant annet som spill fra
industrien), at markedet for rivingsflis er dårlig.
Energiutnyttelse av trevirke er derfor bransjens satsningsområdet for denne avfallsfraksjonen. Målet i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsbransjen er at 10 % av denne
fraksjonen gjenbrukes, 70 % energiutnyttes og 20 %
deponeres innen 2005 [GRIP, 2001]. For mer om gjenvinning og energiutnyttelse av denne fraksjonen, se kapittel 4.7:
Annet bioavfall.
For å ha bedre beskyttelse mot fukt og råte blir trevirket
trykkimpregnert. Om lag 8 % av trevirket som selges er
trykkimpregnert. Den vanligste impregneringen kalles CCA,
og inneholder store mengder miljøskadelige tungmetaller
(kopper, krom og arsen) som skaper problemer i avfallshåndteringen. Det finnes i dag alternativer til CCA-impregnering.

Også maling, lakk og beis på rivingstrevirket kan inneholde
miljøgifter. Miljøgiftene skilles ut i sigevannet ved deponering, eller gir utslipp til luft ved forbrenning uten tilstrekkelig
rensing. Selv om CCA-impregnert trevirke sannsynligvis er
faset ut i løpet av få år, vil mengden slikt avfall fortsette å
øke i mange år fremover. Norsk Treteknisk Institutt skisserer at det i perioden 2011 til 2020 vil genereres opp mot 33
000 tonn trykkimpregnert trevirkeavfall årlig, og at det
videre mot 2040 vil genereres så mye som 180 000 tonn
pr. år [Evans, 2000]. For å lese mer om miljøeffekter og
håndtering av trykkimpregnert trevirke, se kapittel 5.2.3.

(foto:Torsen/Bellona)

Metaller
Metallavfall oppstår både i forbindelse med nybygging, rehabilitering og riving. På byggeplassen finner vi metallavfall som
kapp fra armeringsstålemballasje, verkstedsavfall eller i form
av armering, bærebjelker rør, fasasdeelementer, takrenner
og beslag fra riving. En del av dette avfallet defineres som
EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), men utdypes ikke i
dette kapittel da denne avfallsfraksjonen behandles spesielt
i kapittel 5.2.1. I følge Statistisk sentralbyrå [SSB Statistikk]
genereres det årlig ca. 42 000 tonn metallavfall i
byggenæringen. Næringen selv mener dette anslaget er for
lavt, og at dette kan skyldes at utsorteringen eller at noen
av metallmengdene ikke blir oppgitt. Uavhengig av anslåtte
avfallsmengder regner næringen med at ca. 80 % av alt metallavfall samles inn til gjenvinning. I Nasjonal handlingsplan
for bygg- og anleggsbransjen [GRIP, 2001] har bransjen satt
som mål å gjenvinne minst 90 % av metaller innen 2005.
Metallskrap er lett omsettelig og har en relativt god pris.
Gjenvinning av metaller fra byggeplasser er ikke uprob-

\EE-kabler
(foto:RENAS)

lematisk. Kabler som skal håndteres som EE-avfall går ofte
sammen med metallskrap. Maskindeler, ovner eller andre
metalldeler som dukker opp i rivingsprosesser inneholder
ofte olje. Denne oljen skal tappes ut og leveres på spesialavfallsmottak før metallskrapet kan gå til gjenvinning.
De fleste metalldeler er behandlet med en form for overflatebeskyttelse som kan inneholde store mengder tungmetaller. Det er ingen spesielle regler for håndteringen av
slikt avfall i dag, og utsorteringen av ulike metallfraksjoner er
ofte dårlig på bygge- og rivingsplasser. Dette gjelder alle
metallfraksjoner med potensiell miljøfare, men særlig EEavfall og malingspann som inneholder tinn er problematisk.
Malingsspann og kvikksølvholdig EE-avfall gir store utslipp-
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sproblemer ved omsmelting hos Fundia i Mo i Rana. Les
mer om gjenvinning av metaller i kapittel 4.8. Metaller.
Glass
Glassavfall fra byggebransjen omfatter i hovedsak glass
brukt i vindusruter, men også planglass brukt i fasadeplater
og glassbyggestein. Forbruket av bygningsglass i Norge er på
ca. 60 000 tonn pr. år. Glasset går til produksjon av vinduer,
fasader og reparasjoner, mens ca. 10 % av dette går tilbake
til glassverkene i form av avskjær, kapp og brekkasje. Ifølge
Statistisk sentralbyrå [SSB Statistikk] genereres ca. 48 000
tonn glassavfall pr. år i Norge. Det er forventet at denne
mengden vil øke til opp mot 60 000 tonn om 30 år.
Glassavfall fra bygg- og anleggsbransjen kan gjenvinnes i
produkter som glassvatt og skumglass. Les mer om dette i
kapittel 4.1 Glass.
En av bygg- og anleggsbransjens store utfordringer har vært
å få kontroll med forurensede vinduer. Rammematerialet
rundt vinduet består stort sett av trevirke, men også PVC,
aluminium, stål, kitt rundt viduskonstruksjonen, fuge- og
forseglingsmasse og bunnfyllingslister. Det er usikkert hvilke
stoffer fugemasser og bunnfyllingslister kan inneholde. Det
pågår for tiden en kartlegging av miljøpåvirkning fra dagens
fugemasser i regi av Glassbransjeforbundet. Isolerglassruter
kan inneholde polyklorerte bifenyler (PCB), polyklorerte
terfenyler (PCT), klorparafiner, bly, tinn, og silicagel. Det er
særlig problemet forbundet med bruken av polyklorerte
bifenyler (PCB) som har fått stor oppmerksomhet de siste
årene. PCB er en svært farlig miljøgift, og de aller fleste isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 (og
importert frem til 1980) inneholder PCB i forseglingslimet.
Det er anslått at det finnes ca. 2,5 millioner PCB-holdige
isolerglassruter i bruk i Norge, og PCB i isolerglassruter
utgjør ca. 200 tonn av i alt 450 tonn PCB i ulike produkter.
Nær alle isolerglassruter ventes å være utskiftet i løpet av
en 15-årsperiode.
Det er byggherren/tiltakshaver som er ansvarlig for riktig
håndtering av avfall fra bygge- eller riveplassen. I dag er det
svært få isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim som
leveres som spesialavfall.
Isolasjon
Isolasjonsmaterialer brukt i bygg omfatter bl.a. mineralull,
EPS (ekspandert polystyren, eller "isopor"), XPS (extrudert
polystyren), cellulosefiber, skumglass, trefiber (treull m.m.).
Basert på omsetning og antatte svinnprosenter er det
antatt at isolasjonsavfall utgjør ca. 7 500 tonn pr. år. [GRIP,
2001] (6 400 tonn er det tilsvarende tallet fra SSB for
1998). Det er i dag liten grad av gjenbruk og gjenvinning av
isolasjonsmaterialer ved riving/nybygging. Bare 1,5 % av mineralullavfallet blir returnert til produsent for gjenvinning.
Det er et betydelig potensial for økt gjenvinning av både
mineralull og EPS/XPS ("isopor"), men ordningene for
innsamling er lite kjent. Mineralull er energikrevende å fremstille, og gjenvinning og ombruk bør etterstrebes. Problemet
er dels at isolasjonsmaterialet ikke er rent nok til at
isolajsonsprodusenten vil ta det tilbake, og dels at mineralull
er et lett materiale som tar liten plass når det legges i bunnen av restavfallscontaineren, og dermed medfører lave
deponiutgifter.

Takbelegg
Takbeleggavfall omfatter banebelegg av plast eller asfalt som
oppstår som avfall i bygge- rehabilliterings- eller riveprosjekter. Det er usikkert hvor store mengder avfall fra
takbelegg som genereres hvert år, men produksjonen av
plastbelegg og asfaltbelegg er på henholdsvis ca. 2 000 tonn
og 25 000 tonn pr. år. Kun små mengder kapp går til retur
for gjenvinning til nytt produkt, utover dette går alt til
deponi. I Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
[GRIP, 2001] er det satt som mål at 50 % av alt kapp fra
asfaltbelegg fra nyanlegg skal gjenvinnes innen 2003. Dette
forutsetter at avfallet kan inngå som bestanddel i veiasfalt.
For plastbelegg er det satt tilsvarende gjenvinningsmål på 50
% innen 2001 og 80 % innen 2005.
Dersom markedet for retur av asfaltbelegg fra takdekke blir
mettet, er det et potensial for å benytte takdekke som
råvare i produksjon av veiasfalt. Det er foreløpig noen
tekniske problemer som må løses før dette markedet
åpner seg. Kostnaden på tilgjengelig teknologi for slik gjenvinning gjør i dag at deponering av disse massene er den
mest økonomisk lønnsomme løsningen for avfallsbesitter.
Hovedkilde kap. 4.5.3: [GRIP, 2001]
4.5.4.
Utslipp energi og klimaeffekter
Utslipp med direkte tilknytning til håndteringen av byggavfall er i stor grad relatert til transporten av dette avfallet. De
store mengdene med inerte masser utgjør ikke noen
miljøtrussel i seg selv, men mengden masser som transporteres er store, og masser som rivingsbetong kan brukes
som tilsats i ny betong. Således spares miljøet for
forurensende uttak og produksjon av kalk, sement og
kjemikalier.
4.5.5.
Vurdering av håndteringsløsninger
Bygg- og anleggsbransjen generer store mengder avfall som
utgjør en stor ressurs i form av energi og som råvare for
oppføring av nye bygg.Tatt i betraktning størrelsen på bransjen, kan vi si at utviklingen av en miljø- og ressursvennlig
avfallshåndtering, har vært skuffende dårlig. Bransjen selv har
de seneste årene vært klar over dette, noe som bl.a. har
resultert i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
[GRIP, 2001]. Handlingsplanen skisserer konkrete tiltak og
ambisiøse mål innenfor en forholdsvis kort tidsperiode, som
skal lede fram til en langt bedre avfallshåndtering i denne
bransjen.
Det er en stor utfordring å nå ut med informasjon til
byggenæringen om riktig sortering og håndtering av farlig
avfall. Dette gjelder spesielt EE-avfall og PCB-holdig avfall.

Betong
og tegl

Glass

Isolasjon

Gips

Metall

Ressurs
Tilslagsmateriale som
utvinnes i dagbrudd, kan lett
overbelaste lokale ressurser.
Gir visuell forurensning

Nærmest ubegrenset ressurs
(kvartssand)

Råvaren er glass, men også
kjemikalier i form av herder
(fenol)

Utvinnes fra gruver eller som
biprodukt fra industri

Utvinnes fra gruver

PCB-utslipp til sigevann ved
ukontrollert deponering av
isolerglassruter

Mulig utslipp av fenol til
sigevann ved deponering

Inert materiale, men kan være
forurenset og gi utslipp til
sigevann ved deponering.

Ved feildeponering av metallskrap, særlig EE-avfall, er det
fare for utslipp av bl.a. tungmetaller og PCB til sigevann

Gjenvinning av glass til mineralull gir reduserte utslipp av
bl.a. CO2 når energi er basert
på fossilt brensel

Gjenbruk og gjenvinning av
glassvatt gir reduserte utslipp
av bl.a. CO2 når energi er
basert på fossilt brensel

Utslipp fra transport kan
reduseres ved ombruk på
stedet.

Store utslipp til luft (tungmetaller, kvikksølv) ved omsmelting av skrapmetall uten
tilstrekkelig utsortering i
forkant.

Bruk av resirkulert glass i
glassvatt gir over 50 % reduksjon i energiforbruk sammenlignet med bruk av jomfruelig
råvare

Resirkulering eller ombruk av
glassvatt gir store
energibesparelser ved
redusert nyproduksjon.

Gjenvinning kan redusere
energiforbruket ved forbehandling og ved utvinning av
råvarer

Energibesparelsene ved gjenvinning av metaller fremfor
utvinning fra jomfruelig malm
er store.

Glass kan lett knuses/komprimeres slik at transportarbeidet reduseres.

Stort potensial for reduksjon
i transportarbeid dersom
isolasjon gjenbrukes på
stedet, på grunn av lav tetthet
i isolasjon

Ombruk på stedet kan
redusere transportarbeid

Markedet for skrapmetall
styrer transportavstandene.

Totalt ca. 7 500 tonn
restavfall. Mesteparten
deponeres, mindre enn 2 %
gjenvinnes.

Totalt ca. 50 000 tonn avfall.
Mesteparten deponeres, gjenvinning er eneste håndteringsalternativ.

Omsmelting av skrapmetall
gir slagg. Slagget kan utnyttes
som fyllmasser.

Utslipp til vann
Inert materiale, men kan være
forurenset og gi utslipp til
sigevann ved deponering.

Utslipp til luft
Transport av store mengder
avfall gir utslipp til luft og kan
reduseres ved lokalt gjenbruk.

Energi
Utvinning i brudd med anleggsmaskiner og transport er
energikrevende

Transport
Utgjør 14 % av all varetransport i Norge. Lokal gjenvinning av tilslag kan redusere
transportarbeidet

Restavfall/Avfall fra produksjonen
Resirkulering av tilslag gir en
reduksjon i deponimengdene,

Gjenvinning reduserer mengden avfall til deponi.
Gjenvinning er eneste håndterings alternativ
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4.6
Annet bioavfall
Som annet bioavfall regner vi trevirke fra byggeindustrien,
bark og skogflis, halm og annet biologisk landbruksavfall. Det
ligger store mengder uutnyttet energi i lett tilgjengelig biomasse fra industri, landbruk og skogbruk. Utnyttelsen av
denne biomassen er viktig for å kunne etablere fjernvarmebasert energidistribusjon, enten ved utnyttelse i biobrenselanlegg eller som supplement til tradisjonell avfallsforbrenning. En moderne energipark som kan levere energi i ulike
former (elkraft, varme, vanndamp, brensel) bør baseres på
flere energibærere. Her må biobrensel, og først og fremst
uutnyttet bioavfall, være en av basislastene i energiproduksjonen.
Avfallets opprinnelse
Husholdninger
Industri
Bygg- og anleggsvirksomhet
Tjenesteytende næringer
I alt
Tabell 31.
Mengder avfallstrevirke etter
opprinnelse, 1997
[SSB Statistikk]

Mengde avfall i tonn
110 839
769 279
226 481
467 313
1 152 951

I følge Statistisk sentralbyrå ble det generert 1 151 000
tonn treavfall i Norge i 1997. Av dette ble 75 % gjenvunnet
eller gikk til energiutnyttelse. Industrien nyttiggjør 86 % av
treavfallet de genererer. Byggebransjen er noe dårligere til å
utnytte denne avfallsfraksjonen. Byggebransjen genererer
årlig ca. 230 000 tonn avfallstrevirke fra bygge-,
rehabiliteings- og riveprosjekter, eller ca. 20 % av den totale
mengden trevirkeavfall.

Opprinnelse
Blandet restavfall fra næring og husholdning
Nytt rent biobrensel
Biogass (Husdyr, kompost, deponi)
Malm
Energiskog og energivekster
Totalt utnyttet
Tabell 32.
Utnyttet biobrensel i norge.
[Debora, 2001]

Energipotensial i TWh
4
17
5
2
3
31

4.6.1
Avfallets og materialets egenskaper
Rent treavfall har gode egenskaper som byggemateriale,
men også et høyt energiinnhold.Tørt treavfall og jomfruelig
trevirke har en effektiv brennverdi på ca. 16,8 MJ/tonn.
Brennverdien er avhengig av fuktinnholdet, og trevirket vil
normalt ha en tørrstoffgrad på 50-95 %. I en tradisjonell
vedovn vil det være nødvendig med tørr ved for å oppnå
et godt energiutbytte fra trevirket. I et mer avansert forbrenningsanlegg/biobrenselanlegg derimot vil en kunne
utnytte energien ved kondensering av røykgassen til å tørke
biomassen, og dermed sikre forbrenning ved en høyere
temperatur. Fuktighetsgraden i materialet vil dermed ikke
være like avgjørende for energiutbyttet av biomassen.
I ren biomasse utgjør den organiske delen, som kan
omsettes til energi, mellom 95-99,5 % av materialet. Den
øvrige delen av materialet kaller vi askerest. Mengden askerest er avhengig av type biomasse. Løvtrær har f.eks. en mindre mengde askerest enn bartrær, og askeresten er større i
bark en i treets stamme. Asken inneholder viktige
næringsstoffer (se tabell 33), og når en fjærner biomasse fra

et område må en sørge for å tilføre tilsvarende mengde
næringsstoffer for at jordsmonnet skal være balansert for
nyproduksjon.
Vi må skille mellom rent bioavfall og bioavfall som er påvirket gjennom bruk eller overflatebehandling. Rent bioavfall
kan uten særlig avansert teknologi utnyttes til energi eller
brukes som råvare i trevarebaserte produkter. For trevirkeavfall fra bygg- og rivingsprosjekter ligger det spesielle
utfordringer med tanke på håndtering og behandling. Dette
gjelder spesielt trykkimpregnerte materialer
(CCA-impregnert) og trevirke som er forurenset av PCB
(vinduskarmer fra isolerglassruter), lakk eller annen overflatebehandling eller påvirkning. Også sponplater kan
inneholde miljøgifter som formaldehyd, og kan ikke klassifiseres som rent bioavfall. For mer om denne avfallsfraksjonen
se kapittel 4.5 Bygg- og anleggsavfall og kapittel 5.2
Farlig avfall.
4.6.2
Håndteringsløsninger
Bioavfall kan brennes med energiutnyttelse eller råtnes med
biogassproduksjon. Energiuttaket er enten direkte tilknyttet
industri eller utnyttes i fjernvarmenett, eventuelt med
elproduksjon. For detaljer om forbrenning og biogassutnyttelse, se henholdsvis kap 6.3 om forbrenning og kap 4.7.3
om biogassproduksjon.
Halm er lite utnyttet som biobrensel i Norge, og blir vanligvis pløyd ned, benyttet til fôr eller strø, eller brent på
jordet. Halmen inneholder viktige næringsstoffer som
tilbakeføres jorden ved nedpløying eller avbrenning på
jordet. Denne avbrenningen fører imidlertid til lokal luftforurensning, noe som er spesielt plagsomt for astmatikere.
Når halmen isteden brukes som brensel i et biobrenselanlegg, kan vi kontrollere utslippene. Fjerning av halmen fra
jordet må derimot kompenseres for ved hjelp av gjødsling.
Ved å benytte halmen som biobrensel kan næringsstoffene
tilbakeføres ved askespredning. I asken oppkonsentreres
viktige næringsstoffer som kalsium og fosfor m.fl. Ved askespredning må det være god kontroll på hvor asken kommer
fra. Aske fra bl.a. rivingstrevirke, impregnert trevirke eller
fossile brensler kan ikke brukes pga. høyt tungmetallinnhold.
Trevirkeavfall må ikke nødvendigvis brennes, men kan gjenvinnes til byggematerialer som bl.a. sponplater. Behovet for
råmaterialer til produksjon av sponplater dekkes derimot
fullt ut av flis- og treavfall fra treindustrien som har en ren
kvalitet i motsetning til avfall fra bygg- og anleggsbransjen.
Markedet for gjenvinning av denne avfallsfraksjonen er derfor begrenset, og eneste alternativ til forbrenning er som
oftest deponering. Deponering av rivingstrevirke er dårlig
ressursutnyttelse, samtidig som det ofte fører til selvantennelse og brann på avfallsfyllinger.

Trykkimpregnert trevirke er en avfallsfraksjon i sterk vekst.
I 2011 til 2020 er det forventet en årlig avfallsmengde av
trykkimpregnert trevirke på ca. 33 000 tonn. I 2040 er det
forventet at avfallsmengden når toppen med over 180 000
tonn pr. år. Den beste og sikreste håndteringsløsningen vi
kjenner til i dag, både miljø- og ressursmessig, forutsetter
forbedret rense- og forbrennings teknologi, dvs, -forgassing
med lav temperatur og forbedret renseteknologi. Dette er
en så stor mengde at selv ikke Norges største forbrenningsanlegg for avfall (med en kapasitet på 160 000 tonn pr.
år) ville ha stor nok kapasitet for en slik avfallsmengde
alene.
4.6.3
Utslipp, energi og klimaeffekter
I utgangspunktet kan vi regne forbrenning og biogassutnytting av biomasse som ressursvennlig energiutnytting. I
Norge, hvor en har en vekst i skogsmengden, kan en regne
forbrenning av ved og trevirke som CO2-nøytralt.
Rivingstrevirke og bioavfall som ikke er videreforedlet, har
sitt beste potensial som energikilde i biobrenselanlegg.
Store mengder bioavfall og avfallstrevirke ligger i dag uutnyttet og råtner i store hauger. Bark og hageavfall legges i
store hauger. Dette er også blitt et økende problem etter
at det ikke lenger er tillatt å deponere våtorganisk avfall på
fyllinger. Det er ikke gjort noen kartlegging av mulige bidrag
til Norges klimagassutslipp som følge av metangassutslipp
fra råtning i disse haugene.
Globalt potensial for bioenergi er beregnet å være 660 000
TWh. Kun 2,5 % av dette er utnyttet i dag. Anslaget til
Norsk Bioenergiforening [NoBio] for nasjonalt potensial er
34 TWh pr. år. Andre anslag viser at 15-17 TWh bioavfall er
lett tilgjengelig for bruk som energikilde i bioenergianlegg,

dvs. utnyttbart i et 5-10-årsperspektiv [Debora, 2001].
NoBio mener det er mulig å redusere utslippene av klimagasser med ca. 6 % i forhold til dagens nivå innen 2010, ved
økt bruk av bioenergi. I Sverige er bioenergi utnyttet i langt
større grad enn i Norge. Hele 90 TWh energi produseres
fra biomasse årlig. Til sammenligning utgjorde Norges forbruk av elektrisitet 110,5 TWh i 1999.
Bioenergiproduksjonen i Norge ligger på 13-14 TWh årlig.
7-8 TWh er vedfyring i private husholdninger, ca. 6 TWh er
utnyttet i industrien (hovedsakelig bioavfall fra papir og trevirkeindustri), mens ca. 1 TWh produseres i rene bioenergianlegg (forbrenning og biogass).
Næringsstoff
Ca
Mg
K
P
B
Zn

Vektprosent
21,2-33,0
2,0-3,5
2,2-6,2
0,7-2,2
0,02-0,03
0,05-0,20

Bioenergien gjør mest nytte der den kan brukes til å produsere energi til et fjernvarmenett for oppvarming eller der
den kan erstatte fossilt brensel i industri. En kombinasjon av
begge deler er ofte det beste. I fjernvarmenettet blir biobrenselet et alternativ til både elektrisitet og oljefyring.Ved
å erstatte elektrisitet med fjernvarme i oppvarmingen,
reduserer vi sesongbelastningen i elektrisitetsproduksjonen,
og vannkraftproduksjonen kan øke effektiviteten gjennom
hele året. De store kraftstasjonene ligger dessuten langt fra
Totalt
34

Rent bioavfall
5

Bioavfall
Skogsbrensel
21

Halm
3,6

store befolkningskonsentrasjoner, og transportavstandene
og energitapet over høyspentnettet er betydelig. Dersom
kraftkrevende industri i tilknytning til kraftverkene, kunne

Tabell 33.
Normalinnholdet av næringsstoffer i vedaske.
[Energigården, 2001]

Annen biomasse
Energiplanter
Gjødsel
3,2
1,3
Tabell 34.
Utnyttelsespotensial for bioavfall
og biobrensel i Norge i TWh
[NOBIO]
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bruke en større andel av elkraften og redusere sitt forbruk
av fossilt brensel, vil vi både få reduserte klimagassutslipp
(CO2) og økt energieffektivitet. Således kan vi si at bioavfallsressursene ikke kan løse energibehovet, men de kan øke
energieffektiviteten.
I og med at vi ser for oss en betydelig vekst i utnyttelse av
biobrensel i varme- og energisentraler er det viktig at
utslippskravene skjerpes. I dag er det kun stilt krav til luftutslipp av støv, CO og NOx fra rene biobrenselanlegg.
Kravene er stilt i forhold til anleggets effekt (tabell #).
Kravene for avfallsforbrenning er strengere enn for biobrenselanlegg. For avfallsforbrenning er det stilt krav til
utslipp av tungmetaller, dioksiner, HF og HCl
Komponent
Støv
CO (karbonmonoksid)
NOx (som NO2)

<0,5
200
-

Tabell 35.
Normale krav for forbrenning
biobrensel

Biobrensel (MW)1
0,5-4
4-15
150
100
250
250
350

15-50
50
100
350

Krav: Avfallsforbrenning2
30
100
200

1mg/Nm3 ved 11 % O2, tørr gass. I tillegg stilles det krav til
tungmetaller og organiske miljøgifter (se tabell 35)
SFT jobber med nye forskrifter for små og mellomstore
biobrenselsanlegg. Det er viktig at det i disse forskriftene
blir stilt tilsvarende krav som for avfallsforbrenning.
4.6.4
Vurdering av behandlingsløsning
Det må settes høye mål om utnytting av biologisk avfall til
energiproduksjon. Biobrenselanlegg er heller ikke utslippsfrie, og kravene til anlegg som brenner biobrensel må derfor harmonisere med kravene i EUs forbrenningsdirektiv.

Oppsummering: Bioavfall
Ressurs
I Norge har vi en netto tilvekst av skog.Videreforedlet
trevirke kan likevel utnyttes høyverdig som materialgjenvinning i f.eks. sponplater og andre byggematrialer (selv
om markedet, med dagens byggeteknikk, er noe
begrenset). Dette vil redusere både inngrep i naturen og
ressursbruk ved utvinning og produksjon.
Energi
Bioavfallsressursene utgjør en stor, uutnyttet energimengde, og utnyttelse av bioavfallsressursene er viktig
for å øke energieffektiviteten i Norge.
Utslipp til luft og vann
Selv forbrenning av rent trevirke gir utslipp til luft. All
forbrenning, også rent biobrensel, må derfor ha de
samme utslippskravene til luft.
Klima/CO2
Forbrenning av biobrensel regnes som CO2-nøytralt og
har ikke negative effekter på klimabalansen. I bioavfall
som legges i store hauger kan det derimot oppstå
anaerobe forhold som videre kan resultere i utslipp av
klimagassen metan.
Restavfall/avfall fra produksjon
Ved utnyttelse av biobrensel fjerner vi mineralnæring fra
jorden. Asken må derfor holdes så ren som mulig for å
kunne tilbakeføres til naturen.
Transport
Biobrenselanlegg legges i tilknytning til energimottaker,
og store transportavstander skulle være unødvendig da
potensielle bioavfallsressurser er tilgjengelig i det fleste
deler av landet.

4.7
Slam og våtorganisk avfall
I Norge genereres det ca. 1,5 millioner tonn våtorganisk
avfall årlig. Som våtorganisk avfall regner vi matavfall fra
husholdninger, fiske- og oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien.Vi har også valgt å omtale avløpsslam fra
kommunale renseanlegg i dette kapittelet

Avfall fra fiske og oppdrett gjør
liten nytte for seg i forbrenningsovnen. Det bør heller foredles til olje
og mel og utnyttes som for.
(foto: Jørgensen/Bellona).

Komponent
Vann
Askei
Organisk stoff
Nitrogen
Fosfor
i

4.7.1
Avfallets og materialets egenskaper
Matavfall har et høyt næringsinnhold og kan utnyttes som
dyrefôr eller som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Det er
også mulig å utnytte energien i avfallets organiske materiale,
enten ved utråtning og metanproduksjon eller ved tørking
og forbrenning. Matavfall og avløpsslam har et høyt innhold
av vann, og ved forbrenning blir energiutbyttet derfor lavt,
da det kreves 750 kWh/tonn avfall for at vannet skal fordampe. Tilgjengelig energimengde i den organiske avfallsfraksjonen er på 1 113 kWh/tonn, og netto energimengde
før forbrenning blir da 363 kWh/tonn, noe som gir en
anvendelig energimengde i form av varmt vann eller damp
på 290 kWh/tonn avfall ved 80 % virkningsgrad i forbrenningsanlegget. Dersom en produserer elektrisitet i dampturbin, blir utvunnet energi kun 43,5 kWh/tonn.
Næringssalter som fosfor og nitrogen blir dessuten ikke nyttiggjort ved forbrenning.Til sammenligning kan biogassproduksjon av matavfallet gi et energiutbytte på 667
kWh/tonn avfall, eller 247 kWh el/tonn avfall ved elproduksjon i gassmotor. Restproduktet av ett tonn våtorganisk
avfall blir 246 kg kompost, hvor næringsstoffene er bevart
og kan utnyttes som gjødsel og jordforbedringsmiddel.
Andel [kg]
750
38
212
5,3
1,6

Uorganisk materiale

Tabell 36.
Fordeling av ulike komponenter i
ett tonn matavfall
[Cambi, 2000]

Næringsstoffer i matavfall og avløpsslam
I kompost og avløpsslam opptrer næringssaltene nitrogen
og fosfor i sterkt bundet form, og er ikke like lett tilgjengelig
for plantene som tilsvarende næringsstoffer i kunstgjødsel.
Næringssaltene løses likevel ut i jordsmonnet over lenger
tid og har derfor en jordforbedrende virkning som hindrer
utarming av jordsmonnet. Overforbruk av kunstgjødsel
forurenser vassdrag, innsjøer og hav, og tærer på verdens
fosforreserver. Forbruket av kunstgjødsel i Norge er svært
høyt, og kan langt på vei erstattes med naturlige gjødselprodukter hvis vi bare utnytter ressursene i våtorganisk
avfall, avløpsslam og husdyrgjødsel.
Verdens matvareproduksjon er i stor grad avhengig av fosfatmalm.Tilgjengeligheten og distribusjonen av dette viktige
næringsstoffet har vært en garanti for å sikre mat til mennesker på regionalt og globalt nivå. USA står i dag for det

største uttaket av fosfatmalm. Med dagens utvikling i utvinningstakt og etterspørsel, vil USAs reserver av fosformalm
ta slutt om 30 år (reserver er definert som fosfor som kan
utvinnes med overskudd, for 60$ pr. tonn) [Grimm, 1997].
Verdens største reserver av fosfor ligger i et belte som
strekker seg fra Midtøsten, gjennom Sahara, til Marokko, og
består av ca. 60 % av verdens fosforreserver, hvorav ca.
52 % av reservene ligger i Marokko. Verdens reserver er
anslått til å vare i 50 år fram i tid, og dersom vi også utnytter de marginale reservene (reserver som i dag ikke er
lønnsomme å utnytte, fosfor som kan utvinnes med overskudd, for 140$ pr. tonn) vil reservene vare i ca. 100 år
[Herring and Fantel, 1993]. I tillegg til dette ligger det også
store mengder fosfor i sedimenter på havbunnen, men
denne ressursen vil være langt mer ressurskrevende å
utvinne, og regnes som såkalte subøkonomiske reserver.
Fosformalm er en ikke-fornybar ressurs, og den globale
leveransen av fosforstein er sviktende. Det finnes i dag
ingen kjente erstattere for fosfat som gjødselmiddel. Etter at
fosformalm er utvunnet, blir malmen knust og fosforet
oppløses ved hjelp av svovelsyre. 70 % av verdens svovelsyreforbruk benyttes til produksjon av fosfor for kunstgjødsel.
Den sviktende utvinningen og leveransen av fosfatstein vil i
fremtiden presse prisene på kunstgjødsel opp, noe som kan
få særlig store konsekvenser for matvareproduksjonen i den
fattige delen av verden. Matavfall, husdyrgjødsel og avløps slam vil med denne utviklingen få en langt større verdi i
framtiden pga. sitt fosforinnhold. Det er derfor viktig at det
utvikles løsninger i dag som forbereder oss på å ta vare på
tilgjengelig næringsstoffer i avfallet.
Miljøgifter i matavfall og avløpsslam
En undersøkelse fra Statens forurensningstilsyn [SFT, 1997c]
viser at innholdet av miljøgifter i norsk kompost ligger på et
lavt nivå. Innholdet av miljøgifter er noe høyere enn i husdyrgjødsel, men under kravene i norske forskrifter og
kravene fra EU.
Når det gjelder innholdet av miljøgifter i avløpsslam, så er
nivåene generelt høyere enn for våtorganisk avfall, men
innholdet er svært varierende fra renseanlegg til renseanlegg.Tabell # viser innhold av tungmetaller i gjennomsnittlig
norsk avløpsslam. Det er ikke satt noen forskriftsmessige
begrensninger til innhold av organiske miljøgifter i verken
avløpsslam eller kompost av våtorganisk avfall.
Bellona ser ingen grunn til at den norske forskriften for
avløpsslam og kompost [SFT, 2000d] ikke skal stille krav til
innhold av organiske miljøgifter. Både nasjonalt og gjennom
internasjonale miljøavtaler er det satt mer eller mindre
konkrete mål om at bruk og utslipp av miljøgifter, inklusiv

tungmetaller, skal reduseres/elimineres kraftig (jf. den globale POP-konvensjonen, tungmetall- og POP-protokollene
under ECE-konvensjonen for langtransporterte luftforurensninger, OSPAR-konvensjonen, Nordsjødeklarasjonene, div.
stortingsmeldinger m.m.).
Det er ingen tvil om at slam og våtorganisk avfall inneholder organiske miljøgifter. Det er heller ikke tvil om at det å
fastsette innholdsgrenser for organiske miljøgifter i såvel
råvarene som gjødsel basert på slike råvarer, vil redusere
spredningen av miljøgiftene som finnes i produkter, eller
som slippes ut på avløpsnettet fra mindre produksjonsanlegg.
Bellona har derfor krevd at det fastsettes innholdsgrenser
for organiske miljøgifter i alle kvalitetsklasser av avfallsbaserte gjødselsprodukter, i det minste for følgende stoffer:
toulen, AOX(halogene organiske forbindelser), LAS, PAH,
PCB, alkylfenoler og –etoksilater (kresoler + nonylfenol/etoksilater), ftalater og dioksin. Grensene som settes må
være minst like strenge som grensene i våre naboland
Sverige og Danmark, som allerede har etablert begrensninger for flere organiske miljøgifter. På sikt bør det i tillegg
til krav i forhold til bestemte kjemiske forbindelser (som de
nevnt overfor), også utarbeides et klassifiseringssystem som
sikrer at nedbrytningshastigheten, bioakkumulasjonsevnen
og toksisiteten på gjødselen totalt sett ikke overstiger visse
verdier. Et slikt system vil være mer bærekraftig enn enkeltgrenser for de forskjellige forbindelsene, da dette vil fange
opp eventuelle nye miljøgifter samtidig som det tar høyde
for ny kunnskap om miljøgiftenes egenskaper.
Som følge av en stadig mer skjerpet fokus på hygiene og
smitterisiko i Norge og EU, bør også skjerpede krav i
forhold til hygiene vurderes. I EUs arbeidsdokument for
biologisk behandling av biograderbart materiale [EU, 2000]
er det lagt fram et forslag om grenser for forekomst av
clostridium i tillegg til salmonella. En slik grense må også vurderes ved revidering av den norske forskriften. Videre må
det i forskriften settes klare grenser for avvik og toleranser
for de hygieniske parametrene, slik at landbrukstilsynet lett
kan gi virksomhetsforbud til anlegg som ikke tilfredsstiller
kravene. Det utarbeides også forslag til nye krav for innhold
av organiske miljøgifter i både kompost fra matavfall og
avløpsslam.
En forbedring av forskriften i retning av det som er nevnt
ovenfor, er nødvendig for å styrke tilliten til produsenter av
avfallsbaserte gjødsel- og jordforbedringsmidler. Dette er
en forutsetning for fremtidig utnyttelse av det våtorganiske
avfallet.

4.7.3
Håndteringsløsninger
Industri og fiskeri- og fiskeoppdrettsnæringen står for ca.
58 % av generert mengde våtorganisk avfall.
Gjenvinningsgraden innenfor næringsmiddelindustrien er
langt høyere enn innenfor kommunal renovasjon ved at ca.
86 % av matavfallet resirkuleres til fôr [SSB Statistikk]. Det
resterende avfallet deponeres, forbrennes eller komposteres. Mange av de store renovasjonsselskapene i bl.a.
Oslo, Bergen og Trondheim velger fremdeles å brenne
dette avfallet.
I 1999 var det 92 komposteringsanlegg i Norge. Disse
behandlet i følge innberetninger til sentralregisteret
290 000 tonn organisk avfall. I 1996 ble 196 000 tonn
våtorganisk avfall fra næringsmiddelindustrien og 15 000
tonn fra storhusholdninger brukt til fôr [Norsas, 2000].
Siden 1998 har det vært forbud mot å bruke våtorganisk
avfall fra husholdninger som fôr.
Stiftelsen Rubin står for resirkulering og utnyttelse av organiske biprodukter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge.
Ifølge Rubin ble 476 000 tonn biprodukter fra fiskeri- og
oppdrettsnæringen utnyttet i 1999. I tillegg ble 165 000
tonn dumpet i sjøen. Utnyttelsen av dette avfallet har
dermed økt siden 1998 (se tabell 36).
Myndighetene har satt et nasjonalt mål om at 75 % av
generert mengde avløpsslam skal utnyttes til jordbruksformål. I 1999 gikk 59 % av avløpsslammet til jordbruksareal.
Enkelte renseanlegg får uten problemer levert alt sitt slam
til jordbruket. Slammet er blitt en viktig ressurs for mange
Tungmetall
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Kobber (Cu)
Kvikksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Bly (Pb)
Sink (Zn)

Gjennomsnittlig innhold i norsk avløpsslam
0.96
29
248
0.95
14
24
361

bønder. Avløpsslammet er gratis, og erstatter dyr kunstgjødsel. Enkelte steder er skepsisen likevel stor pga. usikkerhet med hensyn til kvalitet og renhet i slammet. Det er i
dag forbud mot å benytte slam på arealer hvor det dyrkes
grønnsaker. Videre er det fastsatt maksimumsverdier for
tungmetallinnhold i jordsmonnet ved tilføring av slam, og
noen steder er de naturlige nivåene av enkelte tungmetaller
så høye at slammet ikke kan benyttes.
Kommunal/Næring
Avfall fra kommunal renovasjon
Avfall fra industri og næring

4.7.2
Avfallsminimerende tiltak og virkemidler
Mange renholdsverk stimulerer til hjemmekompostering.
I Oslo tilbyr Miljøheimevernet gratis kurs i hjemmekompostering. På denne måten kan hver enkelt husholdning redusere
avfallsmengden med opp til 30 %. Særlig i villaområder der
boligene har private hager kan stimulering til hjemmekompostering gi merkbar nedgang i avfallsmengden. Flere kommuner gir også reduksjon i avfallsgebyret dersom en velger å
kompostere hjemme (se kap.6.1).
Kildesortering av husholdningsavfall kan dessuten gi økt
bevissthet, og styrke viljen til å tilpasse matforbruket etter
behov.

Gjødsel basert på matavfall, slam og
husdyrgjødsel kan langt på vei
erstatte forbruket av kunstgjødsel i
jordbruket
(foto: Jørgensen/Bellona)

Tabell 37
Innhold av tungmetaller i norsk
avløpsslam (mg/kg), 1999.
[SSB Statistikk]

Opprinnelse
Husholdning
Privat næring
Industri
Fiske/oppdrett

Totalt
Beregnet ut fra varetilførsel
i

Grense
5
150
1 000
5
80
200
1 500

Mengde
420
103
398
355i
1 276
1 747

I tillegg er 317 000 tonn dumpet til havs

Ca. 10 % av slammet går til grøntarealer, enten direkte etter
stabilisering eller som tilsats i jordblandinger.
Annen disponering kan være mellomlagring og eventuell
forbrenning. Selv om ingen forbrenningsanlegg i Norge har
tillatelse til å brenne slam, er det gjort en del forsøk på
nettopp dette. All erfaring gjort gjennom disse forsøkene,
viser at en tilfører mer energi til tørking enn det en klarer
å hente ut fra det organiske materialets brennverdi.

Tabell 38
Mengde
våtorganisk
avfall,
unntatt avløpsslam, i 1997. (1 000
tonn)
[SSB Statistikk]
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Kompostering og gjødselproduksjon
Det skilles gjerne mellom lav- og høyteknologiske komposteringsløsninger. Lavteknologiske løsninger er kompostering
av organisk avfall i ranker med liten grad av prosesskontroll.
Lukkede løsninger og våtkompostering er høyteknologiske
løsninger, kjent som binge-, tunnel- eller containerkompostering. Våtkompostering utføres gjerne i trommel.
Oksygenforbruk, temperatur og homogenitet i avfallsblandingen kan automatiseres gjennom dataprogrammer.
Våtkompostering er den løsningen som gir best prosesskontroll og hygiene, og høyest innhold av næringsstoffer
i komposten, men er også den klart dyreste løsningen.
Kompost egner seg godt som jordforbedringsmiddel i jordbruket og som tilsats i jordprodukter. Produktet kan brukes
i veifyllinger, park- og idrettsanlegg, private hager, golfbaner,
dekking av landskapssår, som sluttdekke på fyllinger o.l.
Jordbruksareal
Grøntareal
Dekkmasse avfallsfylling
Annen disponering
Totalt

Tonn
61 127
10 671
12 233
19 867
103 898

Prosent
59 %
10 %
12 %
19 %
100 %

Tabell 39.
Det er mulig å kompostere våtorganisk avfall sammen med
Bruk av avløpsslam til ulike formål, avløpsslam. Nitrogenrikt avløpsslam blandet med nitrogen1999
[SSB Statistikk]

fattig organisk avfall har en positiv påvirkning på komposteringsprosessen. Komposten er ikke tillatt benyttet i
grønnsaksproduksjon, da det er forbud mot spredning av
slam på disse arealene.
Sentral rankekompostering er den vanligste formen for
kompostering. I tillegg praktiserer enkelte kommuner
gårdskompostering av husholdningsavfall. Avfall kjøres da ut
til en bonde som gjennomfører komposteringen på eget
gårdsbruk og bruker komposten helt eller delvis på egne
arealer.

Rankekompostering av avløpsslam.
(foto:Torsen/Bellona)

Biogassproduksjon
Ved anaerob behandling (utråtning, anaerob stabilisering) av
våtorganisk avfall blir det produsert metangass. Utråtningen
stabiliserer det organiske avfallet og reduserer mengden.
Det er også mulig å stabilisere det våtorganiske avfallet
sammen med avløpsslam og husdyrgjødsel i fellesanlegg. I
Norge benyttes metoden kun på slam fra avløpsrenseanlegg.

Sammenlignet med forbrenning, gir biogassen fra utråtning
opptil 2,3 ganger høyere netto energiutbytte. Gassen
brukes i produksjon av elektrisitet og fjernvarme, eller som
drivstoff. I Uppsala i Sverige brukes gass fra biogassutråtning
av avfall som drivstoff i busser og biler. Biogassanlegget mottar våtorganisk avfall fra slakterier, restauranter og detaljhandel. Biogassen fra utråtningen forsyner 20 busser og 15
biler med drivstoff. Anlegget bygges nå ut for å kunne ta i
mot våtorganisk avfall fra husholdningene.
I Norge finnes det mange utråtningsanlegg for avløpsslam,
men kun ett for våtorganisk avfall (Glør, Lillehammer). De i
alt 17 utråtningsanleggene for avløpsslam produserer en
gassmengde tilsvarende 80 GWh/år. Energien utnyttes til
elektrisitet, oppvarming og prosessvarme i anleggene. I tillegg er det registrert 2 anlegg innenfor næringsmiddelindustrien, 3 anlegg innen annen industri og 2 reaktorer til
behandling av gjødsel på gårdsbruk.
Utråtnet avfall vil sammenlignet med kompost ha et høyere
innhold av næringsstoffer, og dermed en høyere gjødselverdi. Dette skyldes at den aerobe prosessen ved kompostering forbruker nitrogen.
Forhåndsprosessering av avfallet med termisk hydrolyse kan
øke biogassutbyttet ved utråtning med opp til 50 %. Denne
prosessen innebærer at avfallet, eller slammet, kokes ved
138 °C i 20 min. I tillegg til økt biogassutbytte, gir denne
behandlingen en optimal hygienisering av den ferdige komposten. Norske Cambi har levert et slikt anlegg for avløpsslam på Hamar (HIAS), og et helt nytt anlegg for våtorganisk avfall på Lillehammer (GLØR). Anlegget på Hamar kan
behandle 3 600 tonn tørrstoff pr. år, mens anlegget på
Lillehammer skal ta imot 14 000 tonn matavfall pr. år.
Energiproduksjonen blir på 20 GWh/år, noe som tilsvarer
energiforbruket til 800 husstander. I tillegg produseres det
en karbonkilde til nitrogenrensing med potensial for rensing
av avløpsvann i Lillehammer renseanlegg. Restproduktet blir
kompost som kan benyttes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. [Glør, 2000].
Behandling av organisk materiale under høyt trykk og temperatur har vist seg å ha en gunstig effekt på konsentrasjonen av organiske miljøgifter. En rekke organiske miljøgifter
blir også brutt ned til enklere forbindelser under slik behandling. En påfølgende aerob nedbrytning kan også føre til
nedbrytning av LAS (20-30 %), ftalater, aromater, naftalater
m.m., mens det for nonylfenol f.eks. kan gi en økning i konsentrasjonen. Utråtning i åpne beholdere kan dessuten føre
til dannelse av dioksiner, men dette skal ikke være tilfelle ved
fullstendig anaerobe forhold [SFT, 1997b].
Fôrproduksjon
Miljøgevinsten vil teoretisk være større jo høyere opp i
næringskjeden vi tilbakefører avfallsressursene. Dette blir
best ivaretatt gjennom gjenvinning av matavfallet til dyrefôr.
Matskandaler i kjøttsektoren gjør imidlertid at skepsisen til
bruk av matavfall som dyrefôr er stor, spredning av BSEsmitte i Europa gjør at kontrollen med matavfall til dyrefôr
er blitt strengere. Kjøttbenmel har siden januar 2001 vært
forbudt benyttet som fôr.
Det er i dag forbud mot å benytte matrester fra privathusholdninger til dyrefôr. Det største gjenvinningspotensialet ligger i avfall fra næringsmiddelindustrien. 75 000 tonn
matavfall går i dag til landbruket (grisefôr), mens mottakspotensialet er antatt å være 135 000 tonn/år. Økt utnyttelse av avfall fra næringsmiddelindustrien vil langt på vei

dekke opp dette potensialet. Det er i tillegg et uutnyttet
markedspotensiale i gjenvunnet fôr til kjæledyr.
Produksjon av høyverdig gjødsel
To norske selskaper, Agronova og Biopartner, har utviklet
prosesser som fremstiller høyverdig gjødsel av slam og
våtorganisk avfall. Prosessene benytter kjemisk hydrolyse
hvor det tilsettes nitrogen og kalk, slik at produktet skal
kunne konkurrere med kunstgjødsel.
I England forskes det også på løsninger hvor bioavfall gjennomgår en pyrolyseprosess. Idéen er en total resirkulering
av biomassen til gjødsel, uten produksjon av avfallsstoffer.
Prosessen vil ifølge forskerteamet ikke avgi noen avfallsprodukter, da biproduktene enten blir utnyttet som energi i
prosessen eller forblir i den pyrolytiske væsken som viktige
komponenter i gjødselsproduktet [Pyne, 2001].
Alternative biologiske løsninger
I de senere årene er det utviklet en ny teknologi for
hurtigkompostering av matavfall. Denne teknologien
innebærer maskiner som kan stabilisere våtorganisk avfall på
2-3 timer. Restproduktet blir enten en næringsholdig væskefraksjon som kan tilføres avløpsnettet eller et ferdig kompostprodukt. Teknologien benytter en kombinasjon av et
keramisk materiale som katalysator i prosessen og tilførsel
av elektrisk energi. Maskinene skal være lette og operere, og
kan være aktuelle for hoteller, storkjøkkener, kontorbygg og
offentlige institusjoner med store mengder våtorganisk
avfall.
Behandling av våtorganisk avfall i lukkede bioceller er en
teknologi som har fått økt oppmerksomhet de siste årene.
Biocelleteknologien er særlig interessant på grunn av lave
behandlingskostnader sammenlignet med konvensjonelle
komposterings- og utråtningsanlegg. Teknologien baserer
seg på å innkapsle avfallet i et leirskall som fungerer som en
lufttett celle. Fraværet av oksygen vil etter hvert gi en anaerob nedbrytning og en langsom stabilisering av avfallet.
Gassen samles opp i et rørsystem inne i cellen og kan renses og utnyttes i gassanlegg tilknyttet avfallsdeponier. Det er
antatt at en fullgod stabilisering vil ta opp til 7 år. Metoden
er plasskrevende, men det kan kompenseres for dette ved
å bygge cellene i høyden. Etter behandling av avfallet i biocellen kan komposten utnyttes på samme måte som annen
kompost.
En av hovedtankene med biocelleteknologien er å utnytte
eksisterende infrastruktur for gassutnyttelse ved dagens
avfallsdeponier. Når det organiske avfallet ikke lenger blir
lagt på fyllingen, vil gassproduksjonen om noen år gå ned.
Biocellene kan med sitt gassbidrag sikre økonomien i anlegg
for energiutnyttelse av deponigass når gassmengden fra
deponiet avtar.
Hittil er biocelleteknologien testet ut i et forskningsprosjekt ledet av Jordforsk på Lindum fyllplass (Lindum
ressurs AS) utenfor Drammen. Endelig rapport på prosjektet skal foreligge ved årsskiftet 2001/2002.
4.7.4
Energibruk og klimaeffekter
Utnyttelse av næringssaltene i våtorganisk avfall (fosfor,
nitrogen, kalium og kalsium m.fl.) erstatter bruk av handelsgjødsel til gjødsels- og jordforbedringsformål.
Kunstgjødselproduksjonen i Norge er energikrevende og

står dessuten for 29 % av utslippene av klimagassen N2O
(lystgass) [SSB, 2000b]. Utslippene er knyttet til produksjon
av salpetersyre som brukes for å kunne fremstille nitrogenholdig kunstgjødsel. Dette tilsvarer ca. 3,5% av det totale
klimagassutslippet i Norge omregnet i CO2-ekvivalenter.
Riktignok eksporteres 85 % av norsk kunstgjødselproduksjon til utlandet. Produksjon av kunstgjødsel utgjør likevel et
lite, men ikke desto mindre, reduserbart klimaproblem. Det
går dessuten med store kjemikaliemengder til utvinning av
fosfor fra fosformalm. Kjemikalier som igjen er
energikrevende ved fremstilling.
4.7.5
Vurdering av gjenvinningsløsninger
Våtorganisk avfall inneholder verdifulle næringsstoffer som
er viktige å gjenvinne. Bellonas mål om tilnærmet 100 %
gjenvinning av næringsstoffene i våtorganisk avfall er
ambisiøst, og det er en lang vei å gå før målet kan bli en
realitet. Bruk av avfallsbaserte gjødselsprodukter er ikke
problemfritt. Det må derfor stilles strengere kvalitetskrav til
produktene mht. hygieneparametre og innhold av
miljøgifter.
Ved valg av gjenvinningsløsning må det gjøres nøye vurderinger i forhold til avfallsmengde, transportavstand, avsetningsmuligheter for kompostproduktene, energiutnyttelsespotensial m.m.

Oppsummering: Slam og våtorganisk avfall.
Ressurs
Våtorganisk avfall og slam inneholder viktige
næringssalter som fosfor og nitrogen. Bruk av kompost
fra disse avfallsfraksjonene, reduserer uttaket av jomfruelig fosfor og erstatter ressurskrevende kunstgjødselproduksjon.
Energi
Energiutbyttet ved forbrenning av våtorganisk avfall og
slam er minimalt.Ved utråtning av avfallet kan langt større
mengder energi utnyttes og næringsstoffene bevares.
Utslipp til luft og vann
Ved deponering og kompostering av avfallet vil det kunne
forekomme en dekomponering av forbindelser, både i
positiv og negativ retning. De anaerobe og aerobe biologiske prosessene som oppstår både ved deponering og
ved kompostering er i liten grad kartlagt.
Jordsmonn
Dersom avfallet er forurenset (som f.eks. avløpsslam) kan
spredning av kompostert materiale gi akkumulering av
tungmetaller og organiske miljøgifter i jordsmonn.
Klima/CO2
Ved deponering eller lagring av våtorganisk avfall og slam,
vil avfallet ved anaerobe forhold gi store metanutlslipp. En
aerob kompostering eller kontrollert anaerob nedbryting
med gassutnyttelse vil gi en kraftig reduksjon i klimagassutslipp.
Smitte/hygiene
Komposteringsprosesser gir ikke nødvendigvis en fullstendig hygienisk kontroll med alvorlige virus som f.eks.
BSE (kugalskap). Enkelte matfraksjoner som f.eks. kjøttbenmel bør derfor brennes.
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4.8
Metaller
Avfallsfraksjonen som omfatter metaller er meget sammensatt fordi metaller brukes i alt fra colabokser til plattformer.
Avhengig av hva som er bruksformålet, anvendes et metall
eller en legering med ønsket egenskap og pris. Tradisjonelt
skilles det mellom emballasjeavfall og annet metallholdig
skrap som ofte omtales som jern og metall.Vi har her valgt
å behandle alle typer metallavfall under ett, fordi vurderingen av behandlingsløsninger og miljøbelastninger ved fremstilling, står overfor en del av de samme problemstillingene.
Vi har først og fremst valgt å omtale de største metallfraksjonene som aluminium og stål (jern). Det betyr ikke at
andre metaller ikke danner avfall, eller ikke kan resirkuleres.

varer over tid. Disse mengdene stemmer ikke overens med
de innsamlede mengder. SSB antyder at forskjellen i mengden av hva som er registrert og hva som er teoretisk beregnet, kan skyldes at en del av avfallet aldri havner i avfallssystemet. Statistikken for en del næringer har vært dårlig. I de
teoretiske beregningene kan man ha underestimert levetiden på produktene.
Selv om det er stort sprik mellom registrerte og beregnede
mengder metallavfall, viser begge metodene at avfallsmengden har steget i tidsrommet 1992-1996. Mengden metallavfall antas også å stige i årene som kommer.
Fremskrivninger som ble gjort i 1996 for år 2010, anslår en
økning på 19 %.
SSB har teoretisk beregnet seg frem til at det er rør og
transportmidler som utgjør hoveddelen av metallavfallet
som til sammen utgjør 64,7 %. Den øvrige fordelingen av
generert metallavfall basert på produkttyper, vises i figur 4.
Metallavfall genereres innenfor flere sektorer.
Privathusholdninger, industri og tjenesteytende næringer er
alle sterke bidragsytere når det gjelder generering av metallavfall. Tabell 40 viser registrert metallavfall fordelt på
opprinnelse for perioden 1992 – 1996.
En årsak til at mengden metallavfall økte sterkt i 1996, er at
vrakpanten for personbiler ble midlertidig forhøyet. For
husholdningene var økningen på over 100 % sammenlignet
med årene før.

Rør og transportmidler utgjør
hoveddelen av metallavfall.
(foto: Renas AS)

Produkttype
Bygninger
Elektrisk/elektronisk
Emballasje
Maskiner/verktøy
Møbler
Skip og store konstruksjoner
Transportmidler unntatt skip
Veier/uteanlegg
Sanitær/husholdning
Rør og andre produkter
Tabell 40.
[SSB Statistikk. 1998]

Prosentvis del av total
mengde metallavfall
3,1 %
7,7 %
2%
9,6 %
2,4 %
7,3 %
15,2 %
2,6 %
0,6 %
49,5 %

Det hersker stor usikkerhet om hvor mye metallavfall som
genereres årlig. Den nyeste statistikken er fra 1996, og viser
at i overkant av 700 000 tonn metallavfall ble generert
dette året. Dette tallet baserer seg på eksisterende avfallsberegninger, mens nyere beregninger tyder på at avfallsmengden i denne perioden kan være betydelig høyere. SSB
antyder at avfallsmengdene kan være opptil fire ganger
høyere. Bakgrunnen for at man antar at avfallsmengdene er
mye større enn hva statistikken hittil har vist, er at man har
sett på hvilke mengder metall som er blitt tilført samfunnet
via importerte, eksporterte og produserte metallholdige

Gjenvinningsgraden for metaller er relativ høy sammenlignet med andre avfallsfraksjoner. Omlag 70 % av det registrerte metallavfallet går til materialgjenvinning, enten i
Norge eller i utlandet. I følge statistikken blir ca. 20 %
deponert, hvorav noe antas å kun være midlertidig deponert i påvente av materialgjenvinning. Avfallsregnskapet for
metaller viser imidlertid at tallene for hva som går til materialgjenvinning som er hentet fra metallindustriens egen statistikk og SSBs eksportstatistikk, ikke stemmer overens med
summen av materialgjenvinning fra de enkelte næringsgruppene rapportert i avfallsstatistikken. SSB har ført dette
avviket som statistisk feil. Bellona har ikke lykkes i å oppklare
hva dette avviket skyldes. Det som er på det rene er at det
bør gjøres en forbedring av registreringsrutinene for lettere
å kunne følge avfallsstrømmen.
I motsetning til andre avfallsfraksjoner styres prisen på metallskrap, med unntak av jernskrap, ved en egen børs,
London Metal Exchange (LME). Prisen styres av metallenes
kvalitet, i tillegg til at den er påvirket av utenforliggende
begivenheter som økonomiske kriser, krig ol.

4.8.1
Avfallets og materialets egenskaper
Metaller forekommer ytterst sjelden i ren form i naturen.
Metallressursene forekommer som regel i kombinasjon
med oksygen eller svovel, som oksid eller sulfidmineral.
Disse mineralene kalles malmer, og er utgangspunktet for
metallfremstilling.
Malmen (og metallene) er ikke-fornybare ressurser som må
forvaltes på best mulig måte.
Det er få metaller som brukes i ren form. De fleste metaller
tilsettes mindre mengder av andre metaller (legeres) for å
oppnå ønskede egenskaper hva angår hardhet og styrke.
Metaller er spesielt godt egnet til gjenvinning fordi de ikke
kvalitetsforringes ved omsmelting. Dette, sammen med høy
råvarepris gjør det økonomisk attraktivt å gjenvinne metaller.
Det ble som nevnt over, registrert i overkant av 700 000
tonn metallavfall i 1996 [SSB Statistikk]. Ca. 500 000 tonn
metaller samles inn, bearbeides og leveres tilbake til industrien årlig. Av dette er ca. 400 000 tonn stålskrap, mens de
resterende 100 000 tonnene består av diverse andre metalltyper. Franzefoss er sammen med Norsk Gjenvinning en
av de største mottakerne av metallskrap. De tar imot avfall
fra husholdninger, næringsliv og offentlig sektor, bestående
av jern, stål, aluminium, kobber, kobberlegeringer, aluminium,
rustfritt og syrefast stål, diverse nikkellegeringer, bly, sink,
titan, m.m.

Aluminium
Jordskorpen består av 8 % aluminium og er dermed det
tredje mest vanlige elementet. Fysisk, kjemisk og mekanisk
har aluminium en rekke likhetstrekk med stål, messing, kobber, sink, bly og titan ved at det kan smeltes, formes og
stanses. Aluminium er et meget lett metall (2,7 g/cm3, 1/3
av stål) noe som gjør det egnet som materiale i en rekke
produkter som f. eks. transportmidler og emballasje.
Aluminium er meget resistent mot korrosjon, og er godt
egnet i overflater som krever stor korrosjonsbeskyttelse.
Videre er aluminium velegnet som strøm- og varmeleder.
Pga. dets lave vekt brukes aluminium i bl.a. høyspentledninger. Aluminium er også en god reflektor for UV-lys og
benyttes derfor i reflektorer. Den lave vekten kombinert
med at metallet hverken avgir eller slipper gjennom lys,
smak eller lukt gjør at aluminium brukes i emballasje til mat
og farmasøytiske produkter.
Aluminium er 100 % resirkulerbart uten degradering av
kvaliteten. Omsmelting av aluminium krever adskillig mindre
energi enn hva som går med til førstegangsutvinning.

Jern (stål)
Stål er en legering av jern og karbon med et karboninnhold
på 0-2 %. Råjern (støpejern) inneholder 3-4% karbon.
Råjern er sprøtt og sprekker ved slag og støt, men ved å
fjerne karbonet økes de mekaniske egenskapene. Stål har
lenge vært hovedmaterialet i bygningskonstruksjoner som
krever stor styrke, varighet og høy stabilitet, som f.eks. biler,
båter, offshore installasjoner, broer o. l. Stål benyttes også til
emballasje og har her den fordelen at den kan skilles fra
annen emballasje ved bruk av magnet. Stål er i dag det mest
resirkulerte materialet; på verdensbasis resirkuleres det 350
millioner tonn årlig [Hoogovens]

4.8.2
Avfallsminimerende tiltak og virkemidler
Råvaregjenvinnere er underlagt offentlig kontroll fra
forurensningsmyndighetene. Handel med brukte og
kasserte ting reguleres gjennom brukthandelsloven av
22.12.1999. Det kreves skraphandlerbevilling fra det lokale
politikammeret for de virksomheter som tar imot skrap.
Bedrifter som håndterer jern og metaller er sammensluttet
i Norges Råvaregjenvinningsforening (NR). Det finnes ingen
avtaler mellom bransjen og miljøvernmyndighetene med
unntak
av
metallemballasjebransjen.
Norges
Råvaregjenvinningsforening har p.t. 40 ordinære medlemsbedrifter samt 7 assosierte medlemmer, og omfatter med
det de fleste av landets bedrifter som gjenvinner metaller.
Når det gjelder metallemballasje er det etablert en returordning gjennom en avtale som kom i stand høsten 1998
mellom Miljøverndepartementet og metallemballasjebransjen. Det er Norsk MetallGjenvinning AS som har det
formelle ansvaret for returordningen ved innsamlingen av
metallemballasje. Returordningen finansieres gjennom salg
av metaller samt via vederlag som betales av produsenter,
pakkere, fyllere og importører av metallemballasje. Det
genereres årlig ca. 10 000 tonn metallemballasje i Norge. I
følge Norsk MetallGjenvinning AS blir 5 500 tonn gjenvunnet. Målsetningen i avtalen mellom Miljøverndepartementet
og metallemballasjebransjen var at 60 % skulle materialgjenvinnes innen utgangen av 1999. Hittil har Norsk
Metallretur kun oppnådd en gjenvinningsgrad på 55 %, noe
som skyldes sviktende innsamling [Norsas, 2000].
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Det finnes i dag panteordninger for biler og beltemotorsykler, i tillegg til drikkevareemballasje av glass, plast og
aluminium.

1996

Figur 4.
Metallavfall etter opprinnelse,
1996
[SSB Statistikk]

Ordningen med innsamling av bilvrak ble etablert i 1978 for
å bidra til redusert forurensning og forsøpling, samt for i
større grad å utnytte materialressursene i bilvrak.
Innsamlingsordningen er administrert av staten gjennom
Statens forurensningstilsyn, som fastsetter konsesjonsvilkår
og som inngår avtaler om drift av ordningen. Det er forskrift
av 21.04.78 om utbetaling av vrakpant for biler og beltemotorsykler som regulerer mottak av bilvrak og utbetaling
av vrakpant.Vrakpantordningen skal være selvfinansierende
ved at alle nye biler samt salg av jernskrap og metaller blir
belastet med en vrakpantavgift. Retursystemet for bilvrak
består av ca. 135 biloppsamlingsplasser. Biloppsamlerne har
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en egen forening, Norges Biloppsamleres Forening, som har
59 medlemsbedrifter som tar imot ca. 70 % av alle bilvrak i
Norge. Foreningen har en fin database over bildeler som er
egnet til ombruk. [NBF]
EU vedtok i september 2000 et direktiv om produsentansvar på kjøretøy. Dette direktivet er under gjennomføring i
Norge og setter krav til innføring av produsentansvar for
nye kjøretøy fra 1. juli 2002 og for alle kjøretøy fra 1. januar 2007 (se kapittel 6.1.2) Produsentansvaret fungerer på
den måten at alle som produserer eller importerer
Aluminium er 100 % resirkulerbart, uten degradering av
kvaliteten.
(foto: Renas AS)

kjøretøy har plikt til å sørge for innsamling av en tilsvarende
andel kasserte kjøretøy. Fordi det er lite hensiktsmessig at
alle som importerer kjøretøy skal lage sin egen innsamlingsordning, vil Miljøverndepartementet inngå en avtale med
bilbransjen om et åpent og markedsbasert, sentralt innsamlings- og behandlingssystem.
Når det nye systemet er innført for fullt i 2007, vil dagens
panteordning for kasserte kjøretøy bortfalle.
Det er innført en såkalt miljøavgift på drikkevareemballasje.
Denne avgiften pålegges all drikkevareemballasje som ikke
inngår i noe returpantsystem. For emballasje som inngår i et
retursystem reduseres miljøavgiften med den returandel
som fastsettes i medhold av Miljøverndepartementets
forskrift om retursystemer for emballasje til drikkevarer.
Utslipp ved primærproduksjon
av aluminium
Preparering av skrap
Omsmelting
Reduserte utslipp ved gjenvinning av
Tabell 41
Reduserte utslipp som følge av
gjenvinning av aluminium fra
produkter, kg/tonn.
[SFT, 1996]

for alle ledd i produktets livssyklus, med spesiell fokus på
råvareuttak og produksjon fordi det ofte er i disse fasene
den største avfallsmengden oppstår.
Den 20 år gamle vrakpanten på biler kan komme til å stå
for fall etter at et nytt EU-direktiv ble vedtatt 18. september 2000, og trådte i kraft 21. oktober samme år. Norge er
som part i EØS-avtalen forpliktet til å implementere direktivet i norsk lovgivning. Direktivet vil kunne ha den effekt at
eieren av kjøretøyet må fortsette å betale full årsavgift og
forsikring inntil han har fått utstedt et bevis som dokumenterer at bilen er levert til vraking.
4.8.3
Håndteringsløsninger
Tidligere ble innsamlet metallskrap i stor grad fraktet til
deponi eller oppsamlingsplasser i påvente av kunnskap og
teknologi som kunne muliggjøre en forsvarlig behandling.
Etter hvert har det blitt utviklet nye teknologier som har
muliggjort en bedre sortering av metallskrapet, og som
igjen har gjort det mulig å gjenvinne flere typer metaller.
Metallet sorteres etter kvalitet og sammensetning, fragmenteres, klippes og presses i baller. I 2000 hadde vi i
Norge blant annet 54 hydrauliske sakser, 6 fragmenteringsanlegg og 4 kabelgranuleringsanlegg som forbehandlet
metallskrapet. Kabelgranuleringsanleggene gjør det mulig å
fjerne isolasjonen fra kabler uten å brenne den bort. Dette
er en stor fordel da isolasjonen ofte består av PVC som lett
danner dioksiner ved forbrenning. Jern, stål og nikkellegert
stål, både syrefast og rustfritt, klippes i ønsket størrelse (vanlig: 30x30 cm) eller fragmenteres før det sendes til stålverk,
jernstøperi, ferrolegeringsindustri eller annen kjemisk industri. Granulat av elektrokobber og elektroaluminium går hovedsakelig til metallurgisk og kjemisk industri. Aluminium og
kobber presses i format på 30x30x30 cm før det sendes til
videre bearbeiding.
Gjenvinning av aluminium
Gjenvinning av aluminium er gunstig fordi omsmelting ikke
forringer kvaliteten. Omsmeltingen krever adskillig mindre
energi enn hva som er tilfelle ved fremstilling av jomfruelig
aluminium. Ulike kilder opererer med litt ulike tall, men man
regner med en energibesparelse på mellom 70-95 % ved å
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I mai 1999 ble det innført returpant på boksemballasje for
øl og mineralvann. Ringnes Bryggerier AS har registrert en
returandel på 91 % i 2001 på sine bokser, noe som gir en
reduksjon i avgiften på 91 %.
I EU går utviklingen av nye direktiver innen miljø og avfall i
retning av at produsentene skal stå for kostnadene knyttet
til gjenvinning av de produktene som bringes ut på
markedet, såkalt utvidet produsentansvar. Dette er i tråd
med prinsippet om at forurenseren skal betale. I tillegg til
signalene fra myndighetene, er det ventet at markedet i
økende grad vil stille krav til at det eksisterer praktiske og
miljøvennlige returordninger for utrangerte produkter.
Avfallsminimering bør skje gjennom en bevisstgjøring innen-

gjenvinne aluminiumen kontra å produsere ny. [EAA]
Hovedtrekkene ved aluminiumsgjenvinning vises i figur x.x
(Kilde: Hydro Aluminium Rolled Products)
4.8.4 Utslipp, energi og klimaeffekter ved aluminiumsproduksjon
Jomfruelig aluminium fremstilles ved elektrolyse.
Utgangspunktet er bauxitt, som er et aluminiumsrikt mineral. Dette mineralet inneholder jernoksid og silikater, som må
fjernes før elektrolysen finner sted. Ren aluminiumoksid har
et smeltepunkt på ca. 2000 oC, mens en løsning av oksidet
i kryolitt (Na3AlF6) har et smeltepunkt på om lag 1000 oC.
Aluminium krever derfor relativt mye energi under framstillingsprosessen, men egner seg godt til gjenvinning da

smeltepunktet til ren aluminium er 660 oC.Ved gjenvinning
av skrapaluminium benyttes kun 5-10 % av energien sammenlignet med jomfruelig fremstilling fra aluminiumoksid.
Omsmelting av aluminium reduserer derfor energiforbruket betraktelig, og sparer miljøet for betydelige utslipp
av klimagasser, nitrogenoksider og svevestøv. En undersøkelse som er basert på tall fra medlemmene i European
Aluminium Association (1996), og som oppgis å være representative for europeisk aluminiumsindustri, viser at ved
gjenvinning av aluminium er utslippet av klimagassen CO2
under 2 % av utslippene ved primærproduksjon. I tillegg til
dette bidrar ikke gjenvinningsprosessen til utslipp av fluorforbindelser eller PAH til luft og vann (tabell #) slik fremstilling fra jomfruelig materiale gjør. Utslippene av perfluorkarboner i Norge er i sin helhet knyttet til utslipp fra aluminiumsproduksjon. I 1996 tilsvarte utslippene 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 96 % av utslippet er perfluormetan (CF4) og 4 % perfluoretan (C2F6). Generelt er PFKutslippene pr. tonn aluminium fra de norske produksjonsanleggene lavere enn det som rapporteres fra andre land.
Utslippene pr. produsert enhet aluminium har blitt redusert
betydelig de siste 10 årene, bl.a. som følge av endringer i
produksjonsprosessen (redusert blussfrekvens). Det har
vært en reduksjon i utslippet av perfluorkarboner på 55 %
fra 1985 til 1996. Fra 1990 til 1996 ble utslippet redusert
med 50 %.

En sveitsisk studie [Frischknecht, 1993] som antas å være
representativ for europeiske gjennomsnittsforhold, viser
betydelig lavere utslipp til luft ved omsmelting av ulegert
stål sammenlignet med produksjon fra malm (tabell 44).
Utslippsparameterne for omsmelting ligger på 0,2-11 % av
tilsvarende utslipp fra primærproduksjon fra malm. Denne
undersøkelsen inkluderer ikke utslipp fra utvinningsprosessen av malm, fraksjoneringen av skrap eller transport.
Miljømessig har forbehandling og transport av skrap liten
betydning sammenlignet med energibruken og utslippene
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I tillegg til utslipp av stoffene i tabell 41, står norsk aluminiumsindustri for et betydelig utslipp av tungmetaller (tabell
42). Omsmeltingen vil også gi noe utslipp av organiske
miljøgifter som skyldes maling og etiketter på skrapet som
går til omsmelting.
Gjenvinning av stål
Stål kan gjenvinnes et ubegrenset antall ganger uten å miste
sine egenskaper. På verdensbasis produseres det i dag ca.
800 millioner tonn stål per år, hvorav stålindustrien gjenvinner ca. 350 millioner tonn årlig. Gjenvinningsprosenten for
stål er økende.
I Norge gjenvinnes 750 000 tonn stål årlig ved Fundia
Armeringsstål AS i Mo i Rana. Metallskrapet fraktes til Mo i
Rana med båt eller bane. Det sorterte skrapet lastes så inn
i stålovnen hvor stålet smeltes til flytende stål av høy kvalitet
på 30 minutter. For å fjerne urenheter tilsettes slaggdannere
som kalk og dolomitt. I tillegg tilsettes oksygen for å gi en
mer fullstendig forbrenning. Ferrolegeringer (gjennomsnittlig 14 ‰) tilsettes for å få riktig analyse. Flytende stål fraktes så i øser til strengstøpeanlegget hvor det blir støpt ut til
billets. Billetsene fraktes deretter til kombiverket for varming og valsing. Kombiverket har to valselinjer som produserer henholdsvis kamstål i stenger og kveilede produkter. [Fundia, 2000]
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knyttet til utvinningen av malm.
Den samme undersøkelsen viser at forbruket av fossilt
brensel og elenergi er henholdsvis 7 % og 57 % av forbruket ved primærproduksjon fra malm. Dette utgjør en
total energibesparelse ved stålgjenvinning på 21,8 GJ/tonn
ulegert stål. Resultatet fra denne undersøkelsen viser at
gjenvinning av stål har klare fordeler. Stålgjenstander er ofte
malt og forsinkede for å hindre korrosjon. Tidligere
Totalt

Pb
457

Cr
250

Cu
600

CO2
1 570
177
1 391

CH4
8
nd
8

Tabell 42.
Utslipp fra aluminiumsindustrien, 2000, (kg/år)
[SFT, 2000c]
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Tabell 43.
Utslipp fra Fundia armeringsstål,
2000, kg/år
[SFT]
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noe som kan skape problemer for gjenvinningen da det ikke
er ønskelig med for store konsentrasjoner av disse metallene i det gjenvunnede metallet.
Landets eneste stålverk for omsmelting av metallskrap,
Fundia AS i Mo, har et stort forurensningsproblem som må
løses. Fundia smelter store mengder bilvrak og metallskrap

As
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41
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eksponering av tungmetaller i arbeidsmiljøet samt gi utslipp
av tungmetaller til luft og vann. Studien det refereres til
ovenfor antas ikke å være representativ for stålfraksjonen i
husholdningsavfall. Jern og stål fra bokser og lignende
emballasje er forurenset med større mengder tinn og sink,

Utslipp ved primærproduksjon av stål fra malm
Utslipp ved omsmelting av ulegert stål
Reduserte utslipp som følge av omsmelting av ulegert stål i forhold til produksjon av malm

4.8.5
Utslipp, energi og klimaeffekter ved
stålproduksjon
Gjenvinning av stål viser på samme måte som aluminium,
helt klare fordeler sammenlignet med fremstilling fra jomfruelige råmaterialer.

Cu
216

Cr
145

inneholdt malingen som regel bly, men i den senere tid har
blyet blitt byttet ut med sink. Også andre metaller som kadmium og kobber kan forekomme i malingen som pigmenter. Disse metallene kan medføre risiko for økt
Pb
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Figur 5.
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Tabell 44.
Reduserte utslipp ved omsmelting av ulegert stål sammenlignet
med produksjon av malm i
kg/tonn.
[SFT, 1996]
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fra elektriske og elektroniske produkter (se avsnitt 5.8.1 om
EE-avfall). Til tross for bedret utsortering av miljøgifter fra
skrapet har bedriften fremdeles svært høye utslipp, særlig av
tungmetaller.
I april 2000 anmeldte Bellona bedriften for ulovlig utslipp av
tungmetaller til luft. Målinger ved smelteverket viste et
utslipp av kvikksølv som tilsvarer et årsutslipp opp mot 400
kg, samt utslipp av 1 300 kg bly (tabell 43). Utslippsanalyser
i dag viser et årlig utslipp på 144 kg kvikksølv, fremdeles mer
enn alle andre utslippskilder i Norge til sammen. Utslippene
fra Fundia i Mo i Rana er ikke verre en hva som er tilfelle
for tilsvarende bedrifter. Det er derfor viktig at det utvikles
ny teknologi som gjør det mulig å rense denne typen
utslipp. Bare på den måten kan man få til en bærekraftig
gjenvinning av stålprodukter. Fundia er nå i ferd med å ta
denne utfordringen, og planlegger nå renseanlegg for sine
luftutslipp. Når dette er på plass går utfordringen videre til
resten av verdens stålverk.

(foto: Normann/Bellona)

4.8.6
Vurdering av gjenvinningsløsninger
Uttak av malm er forbundet med store miljøkonsekvenser i
form av forurensning ved avrenning fra gruver, inngrep i
naturlandskap og helseeffekter på arbeidere. Selve bearbeidelsen av metall fra malm medfører også i stor grad negativ påvirkning på miljøet. Først og fremst er fremstillingen av
metaller forbundet med et høyt energiforbruk, men høye

utslipp av tungmetaller som CO2, NOx, SO2 og andre stoffer til luft, jord og vann er også et stort miljøproblem. Ved
gjenvinning av metaller reduseres utslippene og
energibehovet betraktelig, sammenlignet med nyproduksjon fra malm.
Alt dette er forhold som taler for at metallene i størst mulig
grad skal gjenvinnes etter endt bruk
Oppsummering: Metallavfall.
Ressurs
Råvaren for jern og stål utvinnes i gruver, og er et inngrep
i naturlandskapet. Virksomheten gir utslipp til vann og
luft.
Utslipp til vann
Ved feildeponering av metllskrap, særlig EE-avfall er det
fare for utslipp av bl.a. tungmetaller og PCB til sigevann.
Utslipp til luft
Smelting av malm gir utslipp av tungmetaller, støv og CO2
til luft. Omsmelting av skrapmetall uten tilstrekkelig rensing og utsortering av forurensede komponenter i
forkant, gir også store utslipp (tungmetaller, kvikksølv).
Energi
Energibesparelsen ved gjenvinning av metaller fremfor
utvinning fra jomfruelig malm er stor.
Klima/CO2
Den store reduksjon i energiforbruk gir laver CO2utslipp som følge av at energiforbruket ved metallproduksjon i stor grad er basert på fossilt brensel.

Kapittel 5
Farlig avfall

5.0
Spesielt om farlig avfall
Hva er farlig avfall? I forskrift om spesialavfall er spesialavfall
[SFT, 2000a] definert som "avfall som ikke hensiktsmessig
kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det kan
medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på
mennesker eller dyr". Definisjonen er noe vag og upresis, og
til dels misvisende. Det kan se ut som om forbruksavfall ikke
utgjør noen forurensningsrisiko. Bellona velger derfor å
benytte begrepet farlig avfall fremfor spesialavfall i denne
rapporten.
EU`s eksisterende avfallsliste består av 650 avfallsoppføringer, hvorav ca 270 til nå er avfallsstoffer som kommer under betegnelsen "Hazardous waste", og som i Norge
betegnes som spesialavfall. Ca. 300 avfallsoppføringer er
definert som spesialavfall i den gjeldende norske forskrift.
EU har vedtatt en ny avfallsliste som er utvidet til 850
avfallsoppføringer, hvorav 420 er definert som "Hazardous
waste" [EU, 2000b]. Listen over farlig avfall er dermed øket
med 150 nye oppføringer. Norge har som EØS-medlem et
ansvar for å gjennomføre lovendringer i samsvar med vedtatte endringer i EU-direktiver. Det betyr at endringene i listen over farlig avfall vil bli implementert også i Norge.

I de ca 20 årene som er gått siden den første systematiske
innsamlingen og miljømessig forsvarlige håndteringen av
farlig avfall startet i Norge, har mengden farlig avfall som
kommer til sluttbehandling i Norge stabilisert seg rundt
600 000 tonn pr. år fordelt på de ca 300 avfallstyper som
har vært definert som farlig avfall i Norge. Norsas har
forsøkt å sannsynliggjøre at ca 30 000 tonn pr. år av disse
avfallskategorier er på avveier.
Ved innføring av nærmere 150 nye spesialavfallskategorier
kan det konkluderes med at mengden farlig avfall som en
ikke vet nok om mht. sluttdisponering, vil stige betydelig. Vi
har å gjøre med avfallskategorier som i årevis har blitt
disponert og slutthåndtert til dels som vanlig avfall, og hvor
det nå blir viktig å se på gjeldende sluttdisponeringspraksis
og miljøkonsekvensene som følger av dette.
SFT skriver selv i sitt høringsbrev om den nye avfallslisten
bl.a. følgende: "Praksisen for sluttbehandling av
bunnaske/slagg har tidligere vært å legge dette på deponi
for vanlig avfall. Hvorvidt dette er en praksis som kan
opprettholdes, må ses i lys av både avfallslisten og innføringen av EUs direktiv om deponering av avfall".
Bellona slutter seg til SFT i dette utsagn, men må påpeke at
dette ikke bare må gjelde bunnaske/slagg. Dagens sluttbehandlingspraksis for de fleste av de ovennevnte, nye
avfallskategorier er deponering på deponier for vanlig avfall,
eller på fyllplasser som i liten grad tilfredsstiller fremtidige
forventede miljøkrav, jfr. kap. 6.4.
Legger en så til sigevannsproblematikken som er et betydelig miljøproblem som følge av lekkasjer fra avsluttede
eller nedlagte deponier, så kan en med stor styrke hevde at
mengdene spesialavfall på avveier ligger på et helt annet
nivå enn 30 000 tonn pr år. Det vil være behov for et
nasjonalt krafttak for å nå de mål som bør være naturlige
for et land som ønsker å beholde plassen som en av de
ledende nasjoner innen miljøvern og bekjempelse av
forurensning.

Ca. 300 avfallsoppføringer er
definert som spesialavfall i
Norge.
(foto: Bellona)

5.1
Farlig avfall som problem
I Norge ble forurensingsloven skrevet i 1981. Den første
forskrift for spesialavfall kom i 1984. På dette tidspunkt var
det for lengst etablert en internasjonal erkjennelse av at
farlige og giftige stoffer kunne bety en trussel for liv og helse
på jorden. Betydelige miljøproblemer og ulykker som følge
av forurensing fra kjemiske produkter og bruk av disse, var
spesielt synlige i de første tiårene etter den andre verdenskrig. (eks. DDT og kvikksølvforgiftninger).

Det bør også fokuseres mer på den usynlige forurensingen
som først og fremst er en følge av aktivitetene innen oljeog gassindustrien i Nordsjøen. Store ressurser settes inn
ved evt. oljeutslipp, men en vet samtidig foruroligende lite
om de kontinuerlige utslipp som skjer på oljefeltene og som
spres i havet og blir tatt opp i næringskjeden. Store
mengder kjemikalier blir benyttet for å skille ut produsert
vann fra olje og gass (vann som følger med oljen fra reservoaret). Dette er lavmolekylære, komplekse kjemiske
forbindelser som i betydelig grad følger med utskilt vann, og
som lett kan tas opp i næringskjeden. Her virker det som
om forurensingsmyndighetene har liten oversikt om mulige

miljøkonsekvenser i framtiden. Samfunnet må få mer
opplysning om forurensingsproblematikken innen offshorenæringen.
I den forbindelse ligger også en stor utfordring i å sikre at
farlig avfall som ligger lagret i tanker på utfasede anlegg i
Nordsjøen, blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.
Stikkord i den sammenheng er bl.a. Ekofisktanken.

5.2
Mengder og typer avfall
Det ble håndtert 588 900 tonn farlig avfall i Norge i 1999. 192
820 tonn ble registrert i NorBas samme år (tabell 45). Siden
1996 har det vært en økning i registrering av farlig avfall på 62
% i denne databasen. Den totale mengden håndtert farlig avfall
gikk derimot ned fra 1998 til 1999.
Det er stor usikkerhet knyttet til mengden og håndteringen av
farlig avfall. I 1996 gjorde Norsas et overslag over mengder
farlig avfall på avveie og kom frem til 30 000 tonn. Usikkerheten
rundt dette tallet er stor, og det er ikke blitt foretatt noen
videre utredning.Vi registrerer bl.a. en økning i mengden små,
elektriske og elektroniske produkter som inneholder tungmetaller, og som lett havner i avfallsfraksjonen blandet avfall.
Estimerte mengder spesialavfall fra husholdningene ligger
mellom 0,7 og 3 kg pr. person i følge Norsas.
Spesialavfallsmengdene er lavere i byer enn i landkommuner, men tallene er svært usikre. Man antar også at de
høye tallene i distriktskommunene inkluderer en del mindre
virksomheter som leverer som om de var privatpersoner.
En del bransjer er svært underrepresentert når det gjelder
innlevering av spesialavfall. Dette gjelder blant annet landbruket og renserier. Antar man at spesialavfallsmengdene
fra husholdningene ligger mellom ett og to kilo pr. person,
tilsvarer dette, for hele Norges befolkning, mellom 4 500 og
9 000 tonn spesialavfall. Resten av spesialavfallet i tabell 1
representerer næringslivet. Ser man på mengdene i tabellen
vil næringslivet stå for omtrent 98 % av alt spesialavfall i
Norge. Riktig håndtering i næringslivet er derfor usedvanlig
viktig.

1. juli 1999. Norge ble med dette det første landet i verden
med et nasjonalt retursystem for alle typer EE-avfall. Avtalen
har som formål å forebygge og redusere miljøproblemene
forårsaket av avfall fra elektriske og elektroniske produkter.
Bransjen skal, innen 1. juli 2004, sørge for at minst 80 vektprosent av henholdsvis EE-hvitevareavfallet, EE-elektronikkavfallet og EE-næringselektroavfallet samles inn årlig via
separate innsamlingsordninger.
Innsamlingsgraden ligger i dag på ca. 80 % for hvitevarer og
Håndtert mengde spesialavfall
Spesialavfall registrert i NorBas
Blyakumulatorer registrert av AS Batteriretur
Spesialavfall ikke registrert i NorBas
Syre og syreslam behandlet ved NOAH
Egenbehandling i industrien
Direkte eksport

1996
577.704
118.769
11. 015
74.136
207.000
151.686
15.098

drøyt 30 % for forbrukerelektronikk. For næringselektro er
tallet noe mer usikkert da mye av avfallet går rett til skrapmetallhåndtering uten utsortering.
Håndteringen og organiseringen av avtalen og forskriften
skal ivaretas av returselskapene RENAS, El-retur
(Elektronikkretur og Hvitevareretur) og Eurovironment.
For produsenter eller importører som velger å stå utenfor
ordningen kreves det 100 % innsamling i forhold til markedsandel.
RENAS er returselskapet for næringselektro, og organiserer driften av et landsdekkende retursystem for næringselektro. Driften finansieres gjennom inntekter fra gjenvinning av avfall og gebyrer. Gebyrene skal gjenspeile den
faktiske kostnad over tid ved avfallshåndtering for hver produktgruppe. Typisk avfall som går under RENAS-ordningen
er høy- og lavspenningsutstyr, motorer, startapparater,
varme- og ventilasjonsutstyr, instrumenter og måleutstyr
m.m. RENAS har kontrakter med 18 bedrifter for behandling av avfallet. RENAS fører kun kontroll med sine egne
bedrifter. Det finnes kun 6 shreddere i Norge, men flere

1997
565.892
129.317
12.077
51.685
194.000
152.833
25.980

1998
679.173
169.598
12.980
80.513
233.072
169.307
13.703

1999
588.900
192.820
13.241
32.518
202.173
109.637
38.511

Tabell 45.
Håndtert mengde farlig avfall
(spesialavfall) i Norge.
[Norsas, 2000]

Vi har valgt å se nærmere på noen store og problematiske
avfallsfraksjoner
5.2.1
EE-avfall
EE-avfall er betegnelsen på avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som
er svært giftige, og mange av komponentene blir betegnet
som spesialavfall.
Etter dagens håndteringssystem er det hensiktsmessig å
dele inn EE-avfallet i tre katergorier:
- EE-hvitevareavfall
- EE-elektronikkavfall (hovedsakelig forbrukerelektronikk)
- EE-næringselektroavfall
Innsamling og håndtering av EE-avfallet er regulert gjennom
EE-forskriften (forskrift om mottak, innsamling, gjenvinning
og sluttbehandling av kasserte elektriske produkter [SFT,
1999b]).
Avtalen mellom Miljøverndepartementet, EE-bransjen, elektronikkbransjen og hvitevarbransjen [MD, 1998], ble underskrevet 16. mars 1998, og iverksatt gjennom EE-forskriften

Næringslivet generer mer enn 98 %
av alt spesialvafallet i Norge.
(foto:Torsen\Bellona)

hundre skraphandlere. Alle skraphandlere skal normalt
levere alt innkommet EE-avfall til RENAS for forsvarlig
håndtering. Avfallet kan i dag leveres gratis, men en har langt
fra kontroll over alt avfallet. Skraphandlerne taper penger
på å levere skrapet til RENAS, både pga. merarbeid (mer
sortering) og transport, men også pga. av tapte inntekter på
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salg av skrap som så og si aldri blir kontrollert for innhold
av EE-avfall. For å få inn en større andel av næringselektronikkavfallet på avveie i skrapmetallhandelen vil RENAS
fra og med 1. juli 2002 gi penger for EE-avfall levert av
skraphandlere utenfor RENAS-systemet. Inntektene på EEavfallet er ment å kompensere for skraphandlernes
merkostnader ved utsortering og levering av EE-avfall.
El-retur er fellesbetegnelsen på retursystemet til
Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS. Virksomheten
omfattes av samme avtale som gjelder for RENAS, men
organiserer et retursystem for hvitevarer og forbrukerelektronikk. EL-retur organiserer tre transportbedrifter som
henter oppsamlet EE-avfall fra til sammen 4 000 hentesteder, bl.a. alle kommuner og alle hvitevare-, radio/TV- og
dataforhandlere.Ved siden av Elektronikkretur AS har store
deler av IT-bransjen organisert sin innsamling gjennom selskapet Eurovironment. Avfallet fra El-retur demonteres,
sorteres og gjenvinnes ved bedriftene Stena Miljø i Oslo,
Norsk Metallretur i Skien, Innherred Renovasjon I NordTrøndelag
og
Østbø
AS
i
Nordland.
Materialgjenvinningsgraden for innsamlet avfall ligger på
63 %, mens 11 % går til forbrenning med energiutnyttelse,
og de resterende 26 % deponeres.
Eurovironment har bygd opp sitt eget sorteringsanlegg,
Miljøfabrikken AS, hvor datamaskinene demonteres og
komponenter sorteres for gjenbruk, gjenvinning eller sikker
håndtering av farlig avfall. Både i datamaskiner og elektriske
apparater finnes det mange komponenter som ikke behandles eller gjenvinnes i Norge. Mange av komponentene,
som f.eks. kretskort og skjermer, eksporteres for behandling
og gjenvinning bl.a. i Sverige.
Potensialet for avfallsminimering og gjenbruk bør være
stort, spesielt for datamaskiner. Det finnes knapt noen produktgruppe som er mer standardisert, hvor komponenter
fra ulike fabrikanter kan brukes om hverandre i samme
maskin, og hvor oppgradering kan utføres forholdsvis
enkelt. Mange av delene som utsorteres fra datamaskiner i
gjenvinningsbedriftene har fremdeles nytteverdi. Svært få av
maskinvarprodusentene har reservedelslager i Norge, og
kretskort (skjermkort, lydkort m.m.) sendes enkeltvis til
Norge ved behov. Her er det innsparingsmuligheter hos
maskinleverandørene og mulighet for en fornuftig resirkuJern/stål Kobber
44,6 %
9,8 %

Aluminium
4,1 %

Tabell 46.
Prosentvis fordeling av ulike
materialfraksjoner i EE-avfall.
[Hjellnes Cowi, 1996]

Bly
0,3 %

Plast
20 %

Glass
6,2 %

Trevirke Diverse
1%
12 %

leringsordning som forlenger levetiden på komponentene.
Det er mulig at dette også vil være overførbart til andre
produktgrupper hvor en har en tilsvarende standardisering.
Sammensetning og miljøeffekt av EE-avfall.
Den eksplosive utviklingen innen datateknologi og elektronikk i siste halvdel av det tjuende århundre har ført til at
produkter raskt blir utilstrekkelige, og dermed skaper et
økende avfallsproblem. En gjennomsnittlig datamaskin har i
dag en levetid på mindre enn 3 år, og program- og maskinvareprodusentene produserer kontinuerlig nye programmer som øker etterspørselen etter økt hastighet, minne og
kapasitet. EE-avfall består av en svært heterogen masse som
inneholder de fleste stoffene som finnes i det periodiske
system. Mange av materialene i dagens elektroniske produkter er svært giftige, slik som klorinerte og bromerte

stoffer (flammehemmere), tungmetaller, plast og plasttilsetninger. Men EE-avfall er ikke bare moderne og komplekst sammensatte datamaskiner, men også enkle brytere
og komponenter, produsert for mange tiår siden. Disse produktene kan ofte inneholde store mengder kvikksølv og
andre tungmetaller.
Kretskort som er en viktig bestandel i datamaskiner og
elektroniske apparater, kan inneholde tungmetallene
kvikksølv, bly, kobber, arsen, antimon, sølv, krom, sink, tinn
m.fl. Metallene benyttes i legeringer, som ledere, halvledere
og som korrosjonsbeskyttelse. Bly benyttes også i skjermer,
og kvikksølv finnes i knappcellebatterier og brytere. På
gamle kretskort finner vi også miljøgiften PCB i kondensatorer. I dag er det forbud mot bruk av PCB, men mye
gammelt avfall (før 1980) er fremdeles i omløp, og PCB
sorteres fremdeles ut fra elektronisk avfall til resirkulering.
PCB finnes dessuten i transformatorer og strømgjennomføringer.
Flammehemmende stoffer har i løpet av de siste årene fått
mye oppmerksomhet. Flammehemmere benyttes i kretskort, koblinger, kabler, i skall til datamaskiner og andre elektroniske/elektriske produkter (også i tekstiler). Frontglasset på
datamonitorer kalles katodestrålerør (CRT). CRT-glasset
inneholder bly for å beskytte brukeren mot stråling, og
CRT-monitorene burde derfor vært klassifisert som spesialavfall.
Jern og stål utgjør den største materialandelen i EE-avfallet
og er en ressurs på linje med andre typer skrapmetall.
Edelmetaller utgjør relativt sett en stor mengde, og verdien
av enkelte komponenter som f.eks. kretskort fra elektronisk
utstyr, er ofte høy i forhold til gjenvinningskostnad.
Ressursaspektet er allikevel ikke den viktigste motivasjonen
for en spesiell håndtering av dette avfallet. Avfallets innhold
av miljøgifter i form av tungmetaller som kvikksølv og bly,
samt organiske miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere m.m. er det mest tungtveiende argumentet for
en spesiell håndtering av denne avfallsfraksjonen.
Dette avfallet utgjør en potensiell miljøfare ved feil håndtering. EE-avfallet er en av de viktigste kildene til overutslippene av kvikksølv fra Fundias smelteverk for skrapjern i Mo.
Forurenset grunn ved opplagrings- og behandlingsplasser
for skrapmetall kan også bli resultatet av manglende utsortering. Deponering av shredderfluff forurenset av giftige
komponenter i EE-avfall og deponering av annet feilsortert
EE-avfall gir forurensning av sigevann, luftforurensning ved
avdamping eller deponibrann. For arbeidere som håndterer
avfallet, gjerne uten å være klar over avfallets karakter og
farlighet, utgjør avfallet en betydelig helsefare.
5.2.2
Batterier
Fraksjonen batterier omfatter start- og industribatterier av
bly og nikkel-kadmium, oppladbare batterier (i mobiltelefoner og lignende), knappcellebatterier (fra klokker, kalkulatorer m.m.) og løse batterier fra EE-avfall. Oppladbare
nikkel-kadmiumbatterier blir i stadig større grad erstattet av
ikke-miljøfarlige batterier som nikkelmetallhydrid og
litium-ion batterier.
Håndtering av miljøskadelige batterier er regulert gjennom

forskrift om miljøskadelige batterier [SFT, 1990a], og omfatter merking og forbud mot produksjon, import, eksport og
omsetning av visse typer batterier. Forskriften regulerer
også innlevering, innsamling, gjenvinning og sluttbehandling
av blybatterier. Importørene inngikk en avtale med
Miljøverndepartementet i 1993, og stiftet selskapet AS
Batteriretur. Returordningen for blybatterier ble igangsatt i
1994, og målet om 95 % innsamling ble oppnådd umiddelbart. Ordningen ble 14. april 2000 utvidet til å gjelde
portable oppladbare batterier og industribatterier. Samtidig
stiftet importørene av tørrbatterier og oppladbare batterier (unntatt industribatterier) returselskapet Rebatt AS.
Importørene av industribatterier er allerede tilknyttet AS
Batteriretur. Returordningen for blybatterier finansieres ved
et gebyr som belastes produsent eller importør av blybatterier. I tillegg betaler importører av alle typer industribatterier gebyr til AS Batteriretur. Finansieringen av returordningen for portable oppladbare batterier (Rebatt) er
organisert på tilsvarende måte.
For oppladbare batterier, nikkel-kadmiumbatterier og
knapp-cellebatterier (inneholder kvikksølv) er ikke kontrollen på langt nær like god som for blybatterier og industribatterier. Alt fra bursdagskort som spiller "Happy
Birthday to You" til joggesko for barn som blinker når poden
hopper, inneholder knappcellebatterier med kvikksølv.
Det eksisterer ikke noen oversikt over disponeringen av
brukte batterier av denne typen, selv om en del utsorteres
gjennom returselskapene for EE-avfall. Elektronikkretur
samlet inn 7 348 kg NiCd-batterier i år 2000. Batteriene
leveres til Saft Nife AS i Sverige og til SNAM i Frankrike for
gjenvinning av nikkel og kadmium. [Elektronikkretur, 2001].
Foruten batterier som sendes til utlandet tar NOAH imot
småbatterier og knappcellebatterier som inneholder
kvikksølv og kadmium. Disse spesialbehandles i et eget
anlegg på Langøya. Det foregår en utfasing av batterier som
inneholder miljøfarlige tungmetaller, men det samles
fremdeles inn eldre batterier som bl.a. er utsortert fra gammelt elektrisk utstyr. Batteriene fragmenteres og behandles
med ulike kjemikalier for å stabilisere kvikksølvet som siden
bindes i avfallsbetong. Avfallsbetongen støpes deretter ut i
gipsdeponiet.
Vi må anta at store mengder batterier som er lagret i elektriske produkter, og som skulle gått til spesialbehandling, går
inn i avfallssystemet for husholdnings- og næringsavfall sammen med ordinær behandling av restavfall, dvs. forbrenning
eller deponering. Oppladbare batterier med basis i nikkelkadmium, og eldre batterier med høyt innhold av kadmium
er spesielt miljøskadelige. Kadmium er kreftfremkallende i
de fleste forbindelser og gir nyreskader hos dyr og mennesker.
[Norsas, 2000]
5.2.3
Trykkimpregnert trevirke
Impregnert trevirke omfatter materialer som er innsatt
med stoffer for å hindre angrep av sopp, bakterier, insekter
osv. De vanligste trykkimpregnerte produktene er kreosotbehandlet trevirke og trevirke innsatt med CCA-salter
(salter som inneholder tungmetallene kobber, krom og
arsen).
Det selges mer enn 240 000 m3 impregnert trevirke i året

(tilsvarer ca. 120 000 tonn), eller omlag 8 % av alt trevirke
som selges. Materialet har vært i bruk siden 1953 og har en
levetid på 30-40 år. Det genereres etterhvert store
mengder avfall av denne typen. Impregneringsstoffet
inneholder giftige tungmetaller som kobber, krom og arsen.
Miljøgiftene skilles ut i sigevann ved deponering, eller gir
utslipp til luft ved forbrenning uten tilstrekkelig rensing.
Konsentrasjonene av disse stoffene har blitt lavere de siste
årene, men mengden trevirke som selges har økt. Både
Danmark og Sverige har forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke. Det er vedtatt at krom- og arsenimpregnert
trevirke (CCA) skal forbys i Norge fra 1. januar 2002.
Det finnes flere alternativer til trykkimpregnert trevirke.
Såkalt tungmetallfri impregnering (TMF) kan erstatte CCAimpregneringen. Malingsprodusenten Jotun har i samarbeid
med trevareprodusenten Forestia AS utarbeidet et impregneringsmiddel basert på naturlige komponenter fritt for
tungmetaller. Et annet godt alternativ til trykkimpregnert
materiale er kjerneved fra saktevoksende trær eller tretyper
som sibirsk lerk. Det gjøres også forsøk med varmebehandling av trevirke som et alternativ til impregnering [GRIP,
2001]
Behandling av avfall av denne typen er problematisk både
på grunn av de store og uoversiktelige mengdene, samt at
CCA-saltene gir forurensende utslipp både ved deponering
og forbrenning. Det pågår for tiden forsøk med materialgjenvinning av metaller fra trykkimpregnert trevirke, noe
som kan bli en aktuell behandlingsform. Kreosotimpregnert
trevirke er mulig å brenne ved høye temperaturer
(over 800 °C), men forbrenning av CCA-impregnert trevirke krever ytterst god rensing av røykgassen. CCAimpregneringen vil også gi en forurenset aske fra forbrenningsanlegget.
For mer om trykkimpregnert trevirke se kapittel 4.5.3
5.2.4
PCB-holdige produkter
Polyklorerte bifenyler (PCB) er fettløselig, og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB er spesielt viktig å få utsortert da
det brytes langsomt ned og fører til stor skadevirkning på
mennesker, natur og dyr. Stoffet er hormonhermende,
svekker immunsystemet og øker antall aborter og dødfød1996
287.281

1997
102.808

1998
48.424

sler. Det finnes store mengder PCB i produkter i omløp.
Den totale mengden er anslått til ca. 450 tonn, hvorav PCB
i isolerglassruter utgjør 200 tonn. PCB-avfall er spesialavfall
og er regulert gjennom forskrift om spesialavfall [SFT,
2000a]. I tillegg er PCB og PCB-holdige produkter regulert
gjennom en egen forskrift, forskrift om polyklorerte
bifenyler (PCB) [SFT, 1990b].
PCB ble brukt i kondensatorer, fugemasser, maling, gulvbelegg og i betong, samt i isolerglassruter frem til 1975. Det
har vært forbud mot bruk av PCB siden 1980, men det
finnes fremdeles store mengder PCB i ulike produkter som
er i omløp.
2,5 millioner ruter inneholder PCB, og toppår for utskiftning
er nå og 2-3 år fremover.Ved håndtering av isolerglassruter
er det viktig at vinduene ikke knuses, da luften mellom
glassene kan inneholde PCB. Sanering av bygninger som

1999
45.372
Tabell 47.
Deklarert PCB- og
PCT-holdig avfall, kg.
[Norsas, 2000]
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inneholder PCB fører til at store mengder PCB behandles
uforsvarlig. Omlag 50 kg PCB antas å havne på fylling fra
kasserte vinduer og annet avfall hver dag.
Pr. dags dato er PCB Sanering AS i Hurum eneste bedrift
med tillatelse til demontering av isolerglassruter med PCB.
I tillegg til PCB i ruter finnes stoffet i enkelte oljetyper og i
transformatorer, kondensatorer og strømgjennomføringer.
PCB ble brukt som tilsetning i oljen frem til 1980. PCBholdige kondensatorer finnes i mange av de elektriske produktene som ble produsert før 1980. Dette gjelder bl.a.
lysarmaturer, damplampearmaturer i vegbelysning, vaskemaskiner, tørketromler, tenningssystemer m.m. For mer om
utsortering av PCB-holdige komponenter fra EE-avfall, se
kap 5.2.1.
PCB ble tidligere benyttet i fugemasser (1960-1978),
betong (1960-1972) og maling for skip (1952-1975). PCB
fra skipsmaling har bl.a. ført til store forurensninger i sedimentene i norske havner (se kap 5.2). PCB-avfall av denne
typen må behandles spesielt og leveres på spesialavfallsmottak. Det samme gjelder blåsesand som er brukt til
fjerning av denne type maling.

PCB avfall.
(foto: Renas)

5.2.5
Asbest
Asbest er en gruppe mineraler som forekommer naturlig i
jordskorpen. Med asbest menes asbestmineraler hvor
fibrene er lengre enn 5 µm, diameteren mindre enn 3 µm
og forholdet mellom lengde og bredde større enn 3:1
Materialet regnes ikke som en miljøgift, men kan gi
lungesykdommer og lungekreft ved innånding.
Asbest ble tidligere brukt som forsterkningsmateriale, iso1997
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Tabell 3
Asbest deklarert som
spesial-avfall, tonn
[Norsas, 2000]

1998
644

1999
614

lering og brannhemmer i bygg. Selv om bruk og import av
asbest har vært forbudt i over ti år, finnes det mellom
70 000 og 90 000 tonn asbest i norske bygg.
Dersom det oppdages asbest ved riving, gjennomføres det
strenge og omfattende saneringstiltak for å hindre at
asbestfibre gir helseskader, særlig for bygningsarbeiderne.
Ifølge SSB ble det generert 6 335 tonn asbestavfall i 2000.
Asbest emballert i plast er tillatt deponert på fyllplass.

5.2.6
Maling og lakk
Ifølge tall fra Maling- og Lakkfabrikkenes Forbund (MLF) og
Billakkleverandørenes Forening omsettes noe over 50
millioner liter maling og lakk årlig i Norge. Import av lakk og
maling er liten i forhold til produksjonen i Norge.
Mange organisk løsemidler og de fleste bindemidlene som
inngår i maling og lakk er basert på olje, og er en ikke-fornybar ressurs. Oljeutvinning bidrar dessuten med store VOCutslipp (flyktige organiske forbindelser). Utslipp av organiske
løsemidler fra oljevirksomheten i Nordsjøen er den største
enkeltstående kilden til norske utslipp av flyktige organiske
forbindelser. Pigmenter (korrosjonsbeskyttende blyforbindelser) i maling og lakk utvinnes i gruver hvor utslippene har vært betydelige, selv om utslippene i dag er
vesentlig redusert. Utslippene under selve produksjonen
anses å være forholdsvis små sammenlignet med utslippene
fra resten av livsløpet.
Maling og lakk genererer store mengder avfall i tillegg til at
bruken utgjør et helse- og miljøproblem. Rundt 10 % av alle
kartlagte lokaliteter med forurenset grunn er maling og lakk
registrert som medvirkende årsak til forurensningen. Også
påføring og bruk av maling og lakk gir forurensning, både til
luft og vann, ved at malingsrester og løsemidler tømmes i
avløpsnettet. Utslipp til kommunalt nett kan forurense
avløpsslammet fra renseanlegget og gjøre dette uegnet for
jordbruksformål (se kap 4.7 Slam og Våtorganisk avfall).
Fjerning av gammel maling og lakk, både privat og i industri,
genererer avfall. Årlig går mer enn 2 000 tonn maling og
lakk i form av herdet maling fra emballasje, kassert maling
og lakk fra bygg- og anleggsbransjen eller avvirket maling fra
eksisterende bygningsmasse, til deponi eller kommunale
forbrenningsanlegg.
De skadelige stoffene i maling og lakk omfatter kobber-,
krom- og blyforbindelser, TBT (Tributyltinn) og TFT
(trifenyltinn), biocider, fenoler (nonyl-/oktylfenoler) og etoksilater, klorparafiner, ftalater og Bisfenol-A-forbindelser.
Stoffene er enten konserverende, flammehemmende eller
tilsatt som løsemidler og mykgjørere. Felles for alle stoffene
er at de er giftige og ofte tungt nedbrytbare, og hensikten
er at de skal beskytte et materiale, drepe organismer og
vare lenge. Ulempen er selvfølgelig at stoffene er minst like
farlige for mennesker, som for planter og dyr, ved at de er
hormonhermende, kjønnsforstyrrende, allergifremkallende
eller kronisk giftige.
Substitusjon bør i langt større grad benyttes for de
miljøskadelige stoffene i maling og lakk. Substitusjonplikten
er regulert gjennom produktkontrolloven og innebærer en
plikt til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer så snart det er teknisk mulig og
økonomisk forsvarlig. Det må derfor utvikles verktøy for å
gjennomføre substitusjonsplikten. Dette kan være avgifter
på produktene etter farlighet, kombinert med en pante/refusjonsordning for å sikre at avfallet blir forsvarlig
håndtert.
5.2.7
Gasser
KFK- og HKFK-gasser (klorfluorkarboner, hydroklorerte
klorfluorkarboner) er gasser som skader ozonlaget rundt
jorden. De brukes i fremstilling av stivt og mykt skum, elek-

trorens og kuldetekniske formål. KFK vil brukes i produkter
frem til 2005. Det har vært forbud mot etterfylling av KFK
fra år 2000, men forbud mot bruk er ikke vedtatt. For HKFK
er det antatt bruk i 10-15år til. Det er ikke vedtatt forbud
mot etterfylling, men det er innført forbud mot bruk i nye
anlegg.
Avtaler om panteordning er inngått mellom Stiftelsen
ReturGass (SRG) og selskapene som importerer gassene.
Panteordningen omfatter foreløpig kun KFK.
[Norsas, 2000]
5.2.8
Spillolje
Spillolje er brukte motor- og girsmøreoljer, industrielle oljer
samt hydrauliske smøreoljer.
Bedrifter med spilloljeavfall leverer dette til én av 40 godkjente innsamlere av spillolje, eller direkte til mottak.
Privatpersoner leverer spillolje til miljøstasjoner eller direkte mottak. All innsamlet spillolje går i dag til forbrenning
med energiutnyttelse ved 15-20 industribedrifter med
oljekjel, men en gjenvinningsløsning av store mengder norsk
spillolje er på trappene ved Dansk Olie Gjenbruk (se
under).
Det gis refusjon/tilskudd med lik sats for all brukt smøreolje som samles inn, uavhengig av om det stammer fra
avgiftspliktig eller avgiftsfri smøreolje, med unntak av spillolje fra skip i internasjonal sjøfart med totallengde over 250
fot og importert spillolje. Det er igangsatt arbeid for å få til
felles europeiske regler om avfall fra skip i internasjonal
skipsfart. Det forventes at dette regelverket vil sikre
innsamling av denne spilloljen. Refusjonsordningen for
spillolje er finansiert gjennom en avgift på smøreolje som
kreves inn av Toll- og avgiftsdirektoratet [Norsas, 2000].
Det er satt mål om 90 % innsamling av spillolje. Statistikk for
1997 viser imidlertid at innsamlingsgraden ligger på ca.
77 %. Spillolje er som regel sterkt forurenset av tungmetaller og andre miljøgifter. Det er bekymringsfullt at så store
mengder er på avveie. Det er stor usikkerhet rundt håndteringen av disse spilloljemengdene, men det er sannsynlig
at store mengder brennes i anlegg som ikke har god nok
teknologi til å begrense utslippene. Det er dessuten fare for
at spillolje dumpes på havet, lagres uforsvarlig eller gjennomgår annen behandling som ikke er godkjent for denne
spesialavfallsfraksjonen.
Gjenvinning av spillolje
Det er også mulig å re-raffinere spillolje til smøreolje, som
erstatter bruken av råolje i produksjonen av smøreolje.
Dette bidrar til at utnyttelsen av spillolje med tilhørende
utslipp begrenses, og at fossilt materiale gjenvinnes.
Forbrenning av spillolje gir eksempelvis 20 ganger høyere
dannelse av dioksiner enn forbrenning av jomfruelig olje (se
figur 18, kap. 6.3.2). Det finnes ingen anlegg for re-raffinering
av spillolje i Norge, men Norsk Spesialolje (NSO) eier nå 60
% av raffineriet Dansk Olie Gjenbruk (DOG) (40 % eies av
Mustad International Group). Anlegget kan behandle 35 000
tonn brukt smøreolje, og det er planlagt at 15 000 tonn skal
komme fra Norge. Resterende kapasitet dekkes opp av 15
000 tonn fra Danmark og 5 000 tonn fra Sverige. Den
danske oljen er allerede tatt hånd om, mens NSO har kontroll på ca. 11 000–12 000 av de 20 000 tonnene refusjonsberettiget spillolje som samles inn i Norge.

Av et tonn spillolje inn i prosessen får man ut ca. 600 kg
baseolje, 150 kg fyringsolje og 150 kg "asfalt". Tungmetaller
og andre urenheter blir fjernet fra oljen ved vakuumdestillasjon. For å gjøre oljen like god som destillert råolje blir
også aromatiske forbindelser fjernet. Additivene og vann
fjernes fra oljen i et forbehandlingsanlegg, går ut i asfalten og
brennes sammen med bunnfallet (bitumen) i sementovnen
i Ålborg.
De resterende mengder spillolje, ca. 25 000 tonn, brukes til
fyring i industrien. Forbrenning av spillolje er konsesjonsbelagt.
Gjenvinning er den optimale behandlingen av spillolje.
Spillolje er fossilt materiale og gjenvinning må derfor etterstrebes. Forurenset spillolje gir dessuten utslipp av
miljøgifter, og er derfor en langt dårligere løsning.
Område
Utenriks sjøfart
Innenriks sjøfart
Landbasert
Totalt

Samlet inn/disponert i 1997
4 500
3 400
33 100
41 000

5.2.9
Forurenset slam, slagg, aske og støv
Forurenset slam genereres i renseprosesser eller som
biprodukter fra industri. (For spesielt om avløpsslam og
innhold av miljøgifter se kap 4.7 Slam og våtorganisk avfall.)
Eksempler på industrislam er boreslam, slam fra produksjon
og bearbeiding av papir, papp/kartong og cellulose og metallhydridslam fra metallurgisk industri. Noe slam har høye
konsentrasjoner av miljøgifter og blir klassifisert som spesialavfall. Dette slammet må legges på spesialdeponi. Ofte er
dette bedriftenes egne deponier.

Spillolje ikke redegjort for
2 100
5 000
5 400
12 500
Tabell 49.
Beregnet fordeling på sjø- og
landbasert virksomhet for spillolje, 1997.
[SFT, 1998b]

Slagg, aske og støv fra renseprosesser i industri og avfallsforbrenning utgjør store mengder.
For mer om behandling av denne avfallsfraksjonen se kapittel 4.4.1 Deponering av spesialavfall.
For mer om slagg og aske fra avfallsforbrenning, se for øvrig
kapittel 4.2.2 Restprodukter og avfall fra forbrenning.
Forurensede sedimenter og forurenset grunn er omtalt
separat i kapittel 5.4. Behandling av slagg, aske og støv er
beskrevet i neste delkapittel.

5.3
Spesiell behandling av farlig avfall
Dette kapittelet gir en kort oversikt over spesialbehandlingsløsningene, for farlig avfall i Norge - deponering og
forbrenning.

Metall hydroksidslam
Mineraloljebasert boreslam og borekaks

1996
559
2 305

5.3.1
Deponering av farlig avfall (spesialavfall)
NOAHs anlegg på Langøya var Norges første spesialbehandlingsanlegg for uorganisk, farlig avfall. Anlegget ligger
ved et gammelt kalksteinsbrudd hvor solidifisert og kjemisk
stabilisert, uorganisk, farlig avfall deponeres i det største
dagbruddet på øya. I det andre dagbruddet tas det fremdeles ut kalkstein som brukes til nøytralisering av avfallssyrer.
En konsekvensutredning for bruken av dette bruddet er
under arbeid. Uorganisk farlig avfall som flyveaske, gass-

1997
1 647
31 121

1998
2 392
31 852

1999
36 329

Tabell 50.
Mengder industrislam deklarert
som spesialavfall 1996-1999, tonn.
[Norsas, 2000]
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rensestøv, metallhydroksidslam m.m. støpes inn i en gipsslurry og deponeres. I tillegg til NOAH driver bedriften
Miljøteknikk Terrateam i Mo, behandling av uorganisk, farlig
avfall. Siden 1999 har bedriften i Mo i Rana hatt tillatelse til
behandling av forurensede masser og produksjonsavfall.

metaller, felles disse ut og stabiliseres. I tillegg oppnås det en
reduksjon av f.eks. seks-verdig krom til tre-verdig, ved hjelp
av to-verdig jern i det sure miljøet.
Metallhydroksidslam og gassrensestøv
Metallhydroksidslam fra galvoteknisk industri og gassrensestøv inneholder tungmetaller. Blandingen av gips og toverdig jern fra svovelsyrenøytraliseringen binder tungmetaller, slik at blandingen blir kjemisk stabil.
Flyveaske
Flyveaske fra forbrenningsanlegg inneholder tungmetaller. I
forbrenningsanlegget brukes det ofte brent kalk for å rense
svoveldioksid, saltsyre o.l. Kalken kommer ut som en del av
flyveasken. Dette avfallet utnyttes i nøytraliseringsanlegget
som fellingsmiddel og pH-regulering, og den samme bindingen av tungmetaller oppnås som beskrevet over.

Nordbruddet, deponi på Langøya.
(foto:Torsen/Bellona

Avfallet stabiliseres, solidifiseres og støpes inn i gruver i
Mofjellet. I tillegg til kjemisk stabilisering og solidifisering har
bedriften pelletiseringsanlegg og granuleringsanlegg for
rensestøv fra industri og forbrenningsanlegg. Det finnes
også anlegg for biologisk behandling av forurensede jordmasser i gruvene. I tillegg har ca. 50 deponier tillatelse til
deponering av enkelte typer farlig avfall.
Avfallsfraksjon
Spillolje
Annet organisk spesialavfall
Flis, foredlet avfallsbrensel og plast
Tabell 51.
Behandlet spesialavfallsmengde
og avfallsbrensel ved Norcem
Brevik, 2000
[Norcem, 2000]

Utslippskomponent
Støv
Hg
Cd og Tl
Andre tungemetaller**
CO
TOC
HF
HCl
SO2
NOx****
Dioksini
i ng/Nm3

Tabell 52.
Utslipp til luft fra
avfallsforbrenning ved
Norcem Brevik, 2000

Tonn avfall
17.417
10.323
19.314

Syrer og baser
Nøytraliseringsanlegget på Langøya tar imot 150 000 –
200 000 tonn avfallssyre pr. år. Syren består av ca. 20 %
svovelsyre med ca. 10 % jernsulfat og andre metaller. Først
nøytraliseres svovelsyren ved tilsetting av knust og finmalt
kalk fra kalkstein på Langøya. I neste trinn gjøres metallene
i syren vannuløselige, og felles ut. Dette gjøres ved å heve
mg/Nm3
5
0.002
0.081
1.913
6.5
0.1
6.6
170
707
0.025

pH-verdien til ca. 8,2–8,3 ved ytterligere tilsetting av kalk.
Metallene felles ut som vannuløselige hydroksider; vesentlig
to-verdig jernhydroksid. Den nøytraliserte blandingen av
gips og metallhydroksider ledes til dagbruddet nord på øya.
Gips/jernblandingen utfelles og vannet resirkuleres i prosessen. Andre syrer og baser nøytraliseres i samme anlegg.
Hvis avfallet inneholder løselige metaller, inkludert tung-

Inert (stabilt) avfall og forurenset jord
I den nordligste delen av det største dagbruddet nord på
øya deponeres masser som er så stabile at avrenning som
skyldes regnvann ikke skader prosessvannet. Her legges
diverse typer inert avfall, som f.eks. rivningsmasser og moderat forurenset jord. For mer behandling av forurensede
sedimenter og forurenset grunn se kap. 5.4.5. Utslipp.
Overskuddsvann fra deponiet på Langøya passerer et eget
vannrenseanlegg og en prøvetakingsstasjon før utpumping
til sjø. Utslippstillatelsen fra SFT regulerer utslippet både
med hensyn til ph-konsentrasjon og mengde av blant annet,
partikulært materiale, mettler, cyanid, nitrogen, samt organisk miljøgifter. Årsgjennomsnittet for hvert enkelt parameter
ligger under konsesjonsgrensen, men det har på enkelte
målinger forekommet overskridelser.
5.3.2
Forbrenning av farlig avfall
NOAH/Norcem
Siden 1999 har farlig, organisk avfall blitt brent ved
Norcems anlegg i Brevik. Norcem bruker en av produksjonsovnene for sement til forbrenning og destruering av
farlig avfall. Bedriften behandler først og fremst flytende
farlig avfall med høyt brenselinnhold, men har også brent
forurenset jord. Videre tar bedriften imot kildesortert
restavfall fra Vestfoldkommunene. I sementovnen forbrennes det organiske materialet, mens de uorganiske restproduktene går inn som råvarer i sementproduksjonen.
Bedriften tar imot de fleste typer farlig, organiske avfall, men
ikke PCB. Avfall som kan ha negativ effekt på sementproduksjonen tas heller ikke imot.
Farlig organisk avfall som ikke kan forbrennes i Brevik
eksporteres til utlandet for spesialbehandling. For nærmere
beskrivelse av forbrenningsteknologi, renseteknologi og
utslipp, se kap. 6.3. Forbrenning.
Norcem har Norges eneste godkjente anlegg for forbrenning av farlig organisk avfall dersom en ser bort fra forbrenning av spillolje i industrien.
Nord-norsk energigjenvinning (NNEG)
I 2000 fikk selskapet Nord-Norsk EnergiGjenvinning
(NNEG) utslippstillatelse for brenning av 40 000 tonn avfall
for et nytt forbrenningsanlegg i Mo. Anlegget har tillatelse til

å brenne både spesialavfall og vanlig avfall. Anlegget baserer
seg på Pyro Arc-teknologien, og kan vise til gode utslippsdata. Pyro Arc-prosessen er beskrevet i kapittel 6.3.
Kommunestyret i Mo har ennå ikke gitt byggetillatelse til
anlegget.
Brenning av forurenset spillolje i industri
I dag har 15–20 industribedrifter tillatelse til å brenne
spillolje.Tidligere tok Hydro Årdal og Moss Glassverk imot
hoveddelen av spillolje til forbrenning i sine anlegg. Se for
øvrig kap 5.2.8 om håndtering og gjenvinning av spillolje.

5.4
Forurensede sedimenter og forurenset
grunn
5.4.1
Store mengder miljøgifter
Som et resultat av gamle synder og fortsatt tilsig av organiske og uorganiske miljøgifter, er store områder både på
land og i sjøen sterkt forurenset. De forurensede massene
utgjør en konstant trussel for spredning av miljøgifter i
naturen, med skadelig effekter på både marine og terrestiske økosystem. Utlekking fra forurensede masser på
land kan trenge ned i grunnvannet, sige ut i elver og bekker
og oppkonsentreres i planter og dyr. De store mengdene
miljøgifter i norske fjorder og havnebasseng utsettes for
stadig strøm, oppvirvling som følge av skipstrafikk og annen
fysisk påvirkning. Dette representerer en jevn utlekking av
miljøgifter som tas opp i næringskjeden.
I løpet av det siste hundreåret har miljøgifter som PCB,
PAH, TBT, dioksiner og tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly m.fl. blitt tilført miljøet uten tanke på fremtidige
følger. Mange lokaliteter inneholder masser som er sterkt
forurenset, og disse massene må følgelig behandles som
spesialavfall.
Kartlagte områder
Det meste av arbeidet med å kartlegge forurensede
lokaliteter på land og i sjøen ble utført i perioden fra tidlig
på nittitallet og frem til i dag. I Norge nærmer kartleggingsfasen seg slutten, og tiden er inne for å finansiere og legge
planer for oppryddingsarbeidet.
Sedimenter i mer enn 120 fjordområder og havnebasseng fra
Hvaler til Varangerfjorden har blitt undersøkt og funnet å ha
høye konsentrasjoner av ett eller flere tungmetaller og/eller
én eller flere organiske miljøgifter. Prøver fra 90 av områdene
viser at sedimentene er meget sterkt forurenset med én eller
flere av miljøgiftene PCB, PAH,TBT, kvikksølv, bly og kadmium
[SFT, 1998c] . Høyt innhold av miljøgifter i marine organismer
har gjort det nødvendig med kostholdsråd og omsetningforbud på fisk og skalldyr i de mest belastede områdene.
De største kartleggingsprosjektene av forurenset grunn ble
utført i 1989-91 og dekket sivile lokaliteter i alle landets fylker.
Forsvaret har på egenhånd kartlagt sine forurensede
lokaliteter. I tillegg har det blitt registrert flere nye lokaliteter i
forbindelse med kartlegging av forskjellige bransjer og ved
kartleggingen på Svalbard i 1997. I 1997 hadde man kartlagt 3
500 lokaliteter med forurenset grunn i Norge. 3 390 av disse
var sivile og militære lokaliteter på fastlandet. 110 lokaliteter ble
kartlagt på Svalbard sommeren 1997. [SFT, 1998d]

5.4.2
Forurensede sedimenter
De forurensede sjøområdene i Norge er et resultat av 100
år med ukritisk utslipp uten hensyn til skadelige effekter på
helse og miljø. Den rådende holdningen har vært at
forurensningen ville tynnes ut, og dermed forsvinne. I tillegg
hadde man lite eller ingen dokumentasjon på at utslippene
kunne føre til langvarige negative effekter. I dag derimot er
både effektene av miljøgiftene og mange forurensede
lokaliteter kartlagt. Arbeidet med forurensede sedimenter
er på vei inn i en ny fase hvor det er på tide å rydde opp i
gamle synder. De mest forurensede sedimentene finner vi i
områder med mye havnevirksomhet og typiske industrifjorder.
Miljøgiftene på bunnen av norske fjorder har flere opphav.
Utslipp fra industri; sigevann fra gruver, avfallsfyllinger og
dumpingplasser; avløp og overvann; og i en stadig større
grad produkter, kan regnes som hovedbidragsytere til de
fleste organiske og uorganiske miljøgiftene. Over tid har det
samlet seg opp store mengder miljøgifter på sjøbunnen.
Stoffene frigjøres ved jevn utlekking som et resultat av fysisk
påvirkning som strømhastighet, anleggsarbeid, biologisk
aktivitet eller oppvirvling som følge av skipstrafikk.
Utlekking fra sedimentene gjør de skadelige stoffene tilgjengelige for organismer i vannmassene, som igjen er mat for
andre, større organismer. Fugler som livnærer seg av føde
fra sjøen og i fjæra, kan spre miljøgiftene ytterligere, både
geografisk og oppover i næringskjeden. På denne måten blir
et stort antall organismer både i sjøen og på land eksponert for miljøgiftene, og en svært skadelig sirkel blir dannet.
Den eneste måten å ødelegge denne sirkelen på er å isolere miljøgiftene fra miljøet.Ved å fjerne og/eller konstruere
fysiske barrierer som hindrer spredning av stoffene, vil man
på sikt kunne redusere de skadelige effektene.
Statens forurensningstilsyn har nå varslet 11 havner i Norge
om at det er aktuelt å pålegge miljøtiltak for å stanse spredning av forurenset bunnslam. Disse representerer noen av
de mest forurensede sjøområdene i Norge, hvor
oppvirvling av miljøgifter som følge av skipstrafikk er et
daglig fenomen. De 11 havnene er;
Oslo, Drammen, Sandefjord, Grenland, Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Harstad, Tromsø.
Det er viktig at man finner varige løsninger som hindrer at
miljøgiftene på nytt mobiliseres i framtiden. De tilsynelatende rimeligste løsningene vil ikke alltid være billigst i et
lengere perspektiv, fordi kortsiktighet kan medfører krav
om ny opprydding.
Kostholdsråd og omsetningsforbud
På grunn av høyt innhold av miljøgifter har Statens
næringsmiddeltilsyn innført kostholdsråd og omsetningsforbud på fisk og skalldyr i de områdene som er mest belastet
med miljøgifter. PAH i skjell, PCB i fiskelever, dioksiner og
andre klororganiske miljøgifter i krabber og fisk er hovedgrunnene for restriksjonene. I enkelte områder skyldes
imidlertid kostholdsrådene tungmetaller.
I 2000 ble det innført kostholdsråd på 10 nye lokaliteter, og
kartleggingen er ennå ikke fullstendig. Per i dag har Statens
næringsmiddeltilsyn innført kostholdsråd i 26 områder,
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hvorav det i fem i tillegg har blitt opprettet omsetningsforbud. I nær fremtid vil det også i de resterende områdene
med kostholdsråd, bli innført omsetningsforbud med
samme omfang som de eksisterende kostholdsrådene.
I 2000 ble det samlede arealet for områder med kostholdsråd beregnet til 818 km2. Restriksjonene i Rogaland ble innført i ettertid, og kommer derfor i tillegg. Kartleggingen av
en del områder fra Hordaland til og med Nordland er ikke
fullført med hensyn til miljøgifter i fisk og skalldyr.Videre kan
de eksisterende områdene utvides som følge av at internasjonale ekspertgrupper vurderer dioksiner og PCB som
mer giftig enn først antatt. Skulle det bli internasjonal
enighet om å senke det tolerable ukeinntaket for disse stoffene, er det sannsynlig at større områder blir pålagt restriksjoner.
Området
Oslofjorden
Drammensfjorden
Sandefjordsfjorden
Grenlandsfjordene
Tvedestrand
Arendal
Kristiansandsfjorden
Farsund
Flekkefjord
Fedafjorden
Stavanger
Sandnes
Karmsundet
Saudafjorden
Hardangerfjorden/Sørfjorden
Bergen
Årdalsfjorden
Sunndalsfjorden
Hommelvik
Ranfjorden
Vefsnfjorden
Ramsund
Harstad
Tromsø
Hammerfest
Honningsvåg

Tabell 53.

Forurensing
PCB
PCB og dioksiner
PCB
Klorerte organiske forbindelser, dioksiner
PCB
PCB
Dioksiner, PCB + andre
PCB, PAH
PCB
PAH
PAH, PCB
PAH
PAH, PCB
PAH
Cd, Pb, Hg, PCB
PCB
PAH
PAH
PAH
PAH, Pb, Hg
PAH
PCB
PCB, tungmetaller
PAH
PAH
PAH

Sist vurdert
2000
1992
1993
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1995
2001
2001
2001
1992
2001
1998
1995
1993
1985
1997
1992
2000
2000
2000
2000
2000

Kostnader ved opprydding og bruk av områdene
Det Norske Veritas har på grunnlag av tiltaksvurderinger fra
Norwegian Environmental Technology (NET) utført kostnadsberegninger for opprydding av de kartlagte
lokalitetene med forurensede sedimenter i Norge. Det ble
utarbeidet kostnader for tre ulike ambisjonsnivåer:
Ambisjonsnivå 1: Hele fjorden skal ha en miljøkvalitet som
sikrer at biologiske effekter eller virkninger på økosystem
skal unngås.
Ambisjonsnivå 2: Hele fjorden skal ha en miljøkvalitet som
sikrer egnethet for fiske og fangst. Det ytre området skal i
tillegg ha en miljøkvalitet som sikrer at biologiske effekter
eller virkninger på økosystem unngås.
Ambisjonsnivå 3: I hele fjorden skal uakseptabel spredning
av miljøgifter unngås. Det ytre området skal i tillegg ha en
miljøkvalitet som sikrer egnethet for fiske og fangst.
For ambisjonsnivå 1 ble ikke kostnadene beregnet.

Ambisjonsnivå 2 vil medføre kostnader på 25 milliarder
kroner (nåverdi på 17 mrd. over en 15-års periode).
Tilsvarende beregnet man kostnadene for tiltak som oppfyller ambisjonsnivå 3 til 8 milliarder kroner (nåverdi på 6
milliarder over en periode på ti år).
Opprydding i forurensede sedimenter er nødvendig. Det er
kostbart, men vi kan få mye igjen for å iverksette nødvendige tiltak.Ved å fjerne miljøgiftene vil man om noen år
kunne fjerne kostholdsråd og omsetningsforbud på fisk og
skalldyr i de mest forurensede områdene. I tillegg til de
åpenbare gevinstene ved å hindre ytterligere spredning av
helseskadelige stoffer i naturen og næringskjedene vil dette
være positivt for ulike næringsinteresser. Både oppdrettsnæringen og turistnæringen er vekstnæringer som vil
øke verdisettingen av fremtidige oppryddingstiltak i
Kostholdsråd
Fiskelever
Fiskelever
Lever fra rund fisk
Fisk og skalldyr, sjøørret
Fiskelever
Fiskelever
All fisk og skalldyr, torskelever
Fiskelever og skjell
Fiskelever
Skjell
Torskelever og skjell
Skjell
Skjell, krabber og fiskelever
Skjell og fiskelever
Skjell, torsk
Fisk og skalldyr
Skjell
Skjell og fiskelever
Skjell
Skjell
Skjell
Fisk og annen sjømat
Fiskelever og skjell
Skjell
Skjell
Skjell

forurensede sedimenter. Norge er en stor havbruksnasjon,
og ytterligere satsing er ment å gi økt vekst innen akvakultur og fiskeri. Det har vært mye diskusjon om verdiskapningspotensialet innen norsk havbuk. En ekspertgruppe
ledet av SINTEFs Karl Almås, la i 1999 frem en rapport som
fortalte at det årlige omsetningspotensialet for havbruksnæringen kan være så høyt som 240 milliarder kroner i
2030. Miljøgiftene i de norske fjordene er et av problemene
som må løses hvis en slik utvikling skal være mulig.
5.4.3
Kilder til forurensede sedimenter
For å oppnå varige, gode resultater ved opprydding i
forurensede fjorder og havneområder, er det av avgjørende
betydning at kildene til forurensningen identifiseres og
reduseres. Historisk sett er det industrien som har vært den
største synderen når det gjelder utslipp av miljøgifter. I dag
er situasjonen noe annerledes. Utvikling av ny teknologi har

gradvis redusert punktutslipp fra industrien, men andre,
mer diffuse utslipp har økt i omfang.
Industri
Det slippes fortsatt ut betydelige mengder tungmetaller til
vann fra industrivirksomhet i Norge. Metallproduksjon,
mineralproduksjon og kjemisk industri er de største
bidragsyterne. Galvanoindustrien (overflatebehandling av
metaller) er også en kilde til utslipp av tungmetaller i vann.
Rapporterte industriutslipp til vann i 1999 var 8 tonn bly, 13
tonn kobber, 1,1 tonn krom, 1,1 tonn kadmium og 21 kg
kvikksølv [SFT, 2000e] . Utslipp av kvikksølv til luft fra industrien var i 1999 på 389 kilo.
De største utslippene av dioksiner i Norge har kommet fra
Hydros magnesiumfabrikk i Porsgrunn. Hydro Rafnes og
Falconbridge nikkelverk i Kristiansand er også kilder til
dioksinutslipp. Dioksiner dannes i en rekke prosesser og
forekommer i utslipp til luft fra termiske prosesser der klor
inngår, samt i lave konsentrasjoner i mange industriavløp.
De syv aluminiumsverkene i Norge er de største
bidragsyterne til utslipp av PAH-forbindelser. De sammenlagte utslippene av PAH til vann ble beregnet til 10,5 tonn i
1999 [Miljøstatus i Norge]. Utslipp av PAH til luft fra industrien er for 1999 anslått til 57,2 tonn [Miljøstatus i Norge].
Aktiviteter knyttet til skipsverft har stått for store utslipp av
en mengde miljøgifter som følge av sandblåsing,
høytrykksspyling og maling/påføring av bunnstoff.
Skipsmaling har gjennom tidene inneholdt bl.a. PCB, DDT,
TBT, kvikksølv og kobber.Tiltak for å redusere eksisterende
skipsverft som kilde til miljøgifter er anslått å koste 0,8
milliarder kroner [SFT, 2000e] .
Produkter
Bruken av produkter og produktene i seg selv har blitt en
stadig viktigere kilde til spredning av miljøgifter i naturen.
Tabell 54 er basert på data fra Miljøstatus Norge og gir oss
en oversikt over utslippene av noen av de aktuelle
miljøgiftene.
Bunnstoff på båter er den desidert største kilden til den
svært giftige, organiske tinnforbindelsen TBT. Utslippene er
beregnet til 25 tonn/år i Norge, og bruken av bunnstoff står
for mer enn 98 % av det samlede utslippet.
Mer enn 2/3 av kobberutslippet i Norge skjer som følge av
to produkter: Giftigheten til kobber utnyttes i bunnstoff på
båter og til impregnering av nøter i oppdrettsanlegg for å
hindre uønsket begroing. Disse stod henholdsvis for 217
tonn og 192 tonn i 1998.
PCB i isolerglassruter fra perioden 1965-75, i lysarmaturer,
i betongtilsetning og fugemasser er fremdeles en kilde til
forurensning. Av en opprinnelig mengde PCB i produkter
på ca. 1 185 tonn er 735 tonn tatt ut av bruk. Dette
innebærer at det i Norge fortsatt finnes ca. 450 tonn PCB
i ulike produkter [Miljøstatus i Norge]. Den største kilden til
PCB er i dag isolerglassruter, og Statisktisk sentralbyrå har
beregnet at omlag 50 kg PCB følger med kasserte glassruter hver dag.

Av andre produkter finner vi bly, kobber og krom i ulike
malingstyper; kadmium i offeranoder på skip; kadmium og
nikkel i NiCd-batterier; kvikksølv i amalgam og gamle termometre; pesticider fra plantevernmidler; bromerte flammehemmere og ftalater i plastprodukter; samt nonylfenoler
og nonylfenoletoksylater i vaske- og rengjøringsmidler,
bilpleiemidler og maling. Videre frigjøres det tungmetaller
gjennom forbrenning av oljeprodukter. Både asfalt og
bildekk inneholder mindre mengder miljøgifter som
frigjøres ved slitasje.
Det er satt i verk tiltak mot flere av disse kildene. I FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) arbeider MEPC-komitéen (Marine
Environment Protection Commitee) med å innføre et forbud av TBT-holdig bunnstoff på båter. Går alt som det skal,
vil ny påføring av denne typen begroingshindrende midler
være forbudt fra 1. januar 2003. I 2008 skal det ikke finnes
spor av TBT på skipsskrog. Nasjonalt satses det på å få innført effektive returordninger for isolerglassruter med PCB,
for å redusere dagens største kilde til PCB-utslipp.
Utslipp til
Kadmium (tonn)
Kobber (tonn)
Kvikksølv (kg)
PAH (tonn)
TBT/TFT (tonn)

Luft
0,04
522
42
9,8
0

Vann
0,1
12
42
0,1
25,5

5.4.4
Forurenset grunn
Det er kartlagt mange lokaliteter med forurenset grunn i
Norge. Industritomter, dumpingplasser og kommunale og
private deponier/avfallsplasser er opphavet til områdene
med forurenset grunn. I 1997 var man oppe i 3 390
lokaliteter på fastlandet og 110 lokaliteter på Svalbard [SFT,
1998c]. Lokalitetene har blitt rangert etter grad av forurensning, bruk av området og mulig spredningsfare. I en rapport fra Statens forurensningstilsyn fra år 2000 [SFT, 2000e]
regnes situasjonen som alvorlig ved ca. 100 lokaliteter. Ved
ytterligere 500 lokaliteter er det behov for undersøkelser
for å avklare om det er behov for iverksetting av tiltak.
I november 2000 gikk Bellona gjennom status for lokaliteter
med forurenset grunn som har blitt rangert høyest av
forurensningsmyndighetene. Se tabell #.
Det er anslått å koste 1,2 milliarder kroner [SFT, 2000e] å
redusere utslippene fra de lokalitetene som er mest
belastet med miljøgifter.
5.4.5
Opprydding og behandling av forurensede masser
Målet med tiltakene er å redusere/fjerne faren for spredning av miljøgifter fra sedimentene til naturen og videre inn
i næringskjeden i vann og på land. Det kan settes inn tiltak
på stedet (in-situ), eller man kan flytte massene og iverksette videre tiltak på en mer egnet lokalitet. Tiltakene kan
deles inn i fem ulike strategier:
- In-situ tildekking/deponering.
- In-situ behandling.
- Fjerning og deponering/tildekking i sjøområder

Jord
0,003
190
23,6
0,25

Tabell 54.
[Miljøstatus i Norge]

Opprydding i forurenset grunn
på Fornebu
I forbindelse med utbyggingen på
Fornebu er det iverksatt et større
oppryddingsprosjekt av forurenset
grunn. Prosjektet utføres av
Statsbygg og ble startet opp i 1998.
Det er til nå kartlagt 39 lokaliteter
med forurenset grunn på Fornebu,
og oppryddingen av disse skal pågå
frem til år 2004.Ved hver lokalitet
utarbeides det separate tiltaksplaner for opprydding, avhengig av type
forurensning og grad av forurensning.Forurensningen i grunnen på
Fornebu skyldes først og fremst
olje, PAH og glykol som er et resultat av lengere tids flyplassvirksomhet. I forbindelse med oppryddingen har Statsbygg etablert et
midlertidig behandlingsanlegg for de
forurensede massene på Storøya.
Behandlingen baserer seg på biologisk nedbryting av forurensningen i
form av rankekompostering.
Avhengig av temperatur vil det ta
1/2 til 1 år før reduksjonen av de
forurensende komponentene er tilfredsstillende. Denne metoden er
godt egnet til de forurensningene
som utgjør hovedproblemet på
Fornebu.Ved overkonsentrasjoner
av andre forurensende komponenter (PCB, tilsetningsstoffer i avisingskjemikalier m.m.) som ikke kan
behandles på Fornebu, skal massene
behandles ved eksterne behandlingsanlegg som for eksempel
Langøya.
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- Fjerning og deponering/tildekking på land
- Fjerning og behandling på land
Tildekking på stedet innebærer at man legger rene masser
over de forurensede sedimentene. Hensikten med dette er
å skape en fysisk barriere for å hindre spredning av
miljøgiftene ut i vannmassene. Det finnes også metoder for
å behandle massene på stedet. Kjemisk og biologisk behandling samt teknikker for stabilisering av sedimentene er
utarbeidet og testet i andre enkeltprosjekter. Ved kjemisk
behandling blander man inn kjemikalier for å omdanne
forurensningen til mindre skadelige stoffer. Biologisk behandling består i at sedimentene tilføres oksygen og
næringsstoffer sammen med bakterier, hvorpå de organiske
stoffene brytes ned til vann og kulldioksid. Stabilisering
innebærer at man injiserer et stoff i sedimentene som
binder forurensningen, og på den måten hindrer videre
spredning av miljøgiftene.Ved slike in-situ tiltak slipper man
arbeidet med å mudre/ta opp og transportere de
Lokaliteter
Rang 0 Rang 1 Rang 2 Rang 2*
Hedmark
25
0
3
22
0
Østfold
37
4
4
29
0
Oppland
25
0
2
23
0
Oslo
29
1
3
25
0
Akershus
95
7
23
65
0
Buskerud
19
0
3
16
0
Vestfold
17
0
2
15
0
Telemark
54
2
7
35
10
Aust-Agder
68
1
6
61
0
Vest-Agder
30
1
8
19
2
Rogaland
30
3
1
23
3
Hordaland
36
0
2
33
1
Sogn og Fjordane
24
0
1
19
4
Møre og Romsdal 18
0
3
14
1
Sør-Trøndelag
23
0
5
18
0
Nord-Trøndelag
22
0
1
21
0
Nordland
35
0
8
27
0
Troms
18
0
1
17
0
Finnmark
18
5
3
10
0
Totalt
623
24
86
492
21
Rang 0
- Ikke rangert
Rang 1
- Behov for snarlige undersøkelser eller tiltak
Rang 2
- Behov for undersøkelser
Rang 2* - Saken var allerede til vurdering hos SFT på tidspunktet for kartlegging
Tabell 55.
Lokaliteter med forurenset
grunn i Norge.
[SFT, 2000e]

forurensede massene. Dessverre finner vi de mest
forurensede områdene i havnebasseng hvor det er
forholdsvis grunt. De ansvarlige for havnevirksomheten er
da også interessert i å opprettholde et visst seilingsdyp for
å kunne sikre driften av havnen. I denne situasjonen er det
uaktuelt å iverksette in-situ tiltak.
Dersom massene tas opp, må man, etter eventuell behandling, finne et egnet sted for deponering. I sjøen har man to
muligheter; deponering på sjøbunnen eller i et strandkantdeponi. Ved å konstruere fysiske barrierer ønsker man å
hindre utlekking fra deponiene. Tildekking med rene masser, anleggskonstruksjoner og tette membraner er noen av
metodene som brukes for å holde de forurensede massene
på plass. Deponering på land følger de samme prinsippene
med å konstruere barrierer for å hindre utlekking. For å
redusere deponeringsvolumet eller giftigheten kan man
behandle massene før deponering.

Det finnes mange metoder for behandling av forurensede
masser. Noen av behandlingsmetodene og prinsippene for
hvordan de fungere er listet opp nedenfor:
Termisk destruksjon: Ulike varmebehandlingsmetoder ved
høy temperatur for å brenne av eller immobilisere
forurensningen.
Termisk desorpsjon: Prosess hvor man varmer opp den
forurensede massen for å separere ut forurensende komponenter i gassfase. Forurensningen kan samles opp på filtere eller destrueres i en etterbrenner.
Immobilisering: Metoder for å gjøre forurensningen mer
stabil, både kjemisk og fysisk, for å hindre mobilisering av
miljøgifter.
Ekstraksjon: Metoder for å trekke miljøgiftene ut fra sedimentene ved å tilsette løsemidler.
Kjemisk behandling: Tilsetting av kjemikalier for å destruere
forurensningen.
Biologisk behandling: Metoder hvor man utnytter bakterienes evne til å bryte ned forurensende komponenter til
vann og CO2.
I tillegg finnes det metoder for avvanning av sedimentene.
Her blir miljøgiftene verken uskadeliggjort eller isolert, men
volumreduksjonen gjør det lettere å håndtere forurensningen når mangelen på tilstrekkelig areal er en avgjørende faktor.
5.4.6
Ansvar for opprydding
Myndighetene har gjennom forurensningsloven et kraftig
verktøy i prosessen med å rydde opp i forurensede sedimenter og forurenset grunn. I henhold til loven kan myndighetene innføre restriksjoner for bruken av et forurenset
område, gi pålegg om opprydding, samt andre tiltak for å
forhindre videre forurensning. Et av hovedproblemene med
å iverksette oppryddingstiltak i forurensede sedimenter er
uklare ansvarsforhold om hvem som skal betale regningen.
I SFT rapport 98:11, Forurensede marine sedimenter, heter
det at "aktiviteter eller bruk av et område som kan medføre at forurensningene i sedimentene virvles opp og spres,
er i konflikt med forurensningsloven (jf. §§ 6 og 7)". Bruken
av et område faller i utgangspunktet under kommunens
ansvarsområde. Det vil si at kommunen som nærmeste
instans, skal sørge for at ulike virksomheter drives slik at
spredning og oppvirvling av forurensede sedimenter ikke
skjer.
I SFT rapport 98:11, heter det også at "Forurensningsloven
bør videre benyttes aktivt til å pålegge tiltak for forurensninger som skyldes tidligere lovlige utslipp (jf § 86 i
forurensningsloven)". Forurensningsloven (fl) gir dermed
forurensningsmyndigheten hjemmel til å stille krav om
opprydding.
Videre fastsetter forurensningsloven § 7, 1. ledd at "ingen
må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for
forurensning". Dette må tolkes slik at enhver aktivitet som
berører og/eller forstyrrer forurensede sedimenter er å
forstå som forurensning. Å "ha" innebærer at også eierrådighet til noe som kan medføre fare for forurensning

omfattes av loven. Uttrykket vil også omfatte et gammelt
deponi med forurensende stoffer og forurenset grunn, jf.
Backer [Karnov, 1994], note 22. Det vil si at de som er eiere
av områder med forurensede marine sedimenter, i
utgangspunktet er pliktig til opprydding, eller på annen måte
forhindre at sedimentene medfører forurensning.
Utgangspunktet er at det er "den ansvarlige" for forurensningen som skal "sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer", jf. forurensningsloven § 7, 2. ledd. I paragrafens 2.
ledd 2. setning heter det at "har forurensningen inntrådt skal
han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense
virkningen av den". I Karnov note 23 tas problematikken
med ansvaret for gammel forurensning opp: "Et aktuelt
spørsmål i denne forbindelse er plikten til å fjerne eller
rydde opp i gamle avfallsdeponier, nedgravde tønner og
andre "gamle synder". Som hovedregel gjelder en slik plikt,
selv om deponiet ble etablert av en tidligere eier, og selv
om deponiet ikke var ulovlig da det ble etablert".
Forurensningsloven § 86, 1. ledd fastslår at forurensningsmyndigheten kan kreve opprydding av gamle avfallsdeponier. "Dette gjelder selv om deponiet har skiftet eier i
mellomtiden, og den nye eier var ukjent med forholdet ved
kjøpet", jf. Karnov note 214 på side 1970.
Oppryddingsansvaret følger dermed eier.
Oppryddingen av miljøgiftene kommer til å bli kostbar, spesielt når det gjelder forurensede sedimenter. For å gjøre
dette mulig, er det av avgjørende betydning at myndighetene stiller opp med finansielle midler. Ny teknologi
for å spore PCB tilbake til produsentene åpner imidlertid
for muligheter for å følge prinsippet om at forurenser skal
betale. Identifisering av PCB-profiler kan resultere i erstatningskrav mot produsenter av PCB, som dermed må være
med på å betale for oppryddingen.

5.5
Oppsummering
Ser en på den nye utvidete liste over farlig avfall, så blir en
fort klar over at sluttbehandlingstilbudet i Norge er utilstrekkelig [EU, 2000b]. For betydelige avfallskategorier som
trykkimpregnerte materialer, fragmenteringsrester fra bilopphugging og skrapindustrien, slam osv. må det utvikles bedre
miljømessige sluttbehandlingsløsninger for. NOAH har
heller ikke kapasitet eller teknologi som kan ta hånd om
disse avfallsmengder.
Bellona foreslår at NOAH-monopolet mykes opp ved at
det i større grad oppmuntres og gis støtte til alternativ
teknologiuvikling som også pga. volummengdene bør
plasseres nærmere der hvor problemet ligger (mao. utvikle
desentraliserte løsninger). Sigevannsproblematikken må
også taes mer alvorlig og dette vil påtvinge lokale løsninger
.
Økt konkurranse vil også kunne resultere i lavere avgifter
for avfallsbesittere og på den måte bidra til at mer farlig
avfall blir levert til miljømessig akseptabel sluttbehandling.
Det bør også i større grad sees på om farlig avfall kan gjenvinnes eller resirkuleres. Eksempel: Er det god miljøpolitikk
og samfunnsmessig riktig å avhende 150 000 – 200 000

tonn forurenset svovelsyre, selv om dette er et råstoff for
stabilisering av tungmetaller på Langøya ? Et annet eksempel: Hvorfor brenne/energiutnytte spillolje hvis den kan
resirkuleres tilbake til tungolje og raffineres på nytt?
På den annen side: Hvorfor ikke utnytte energi i organisk
spesialavfall kommersielt i større grad enn nå, forutsatt at
utslipp holdes innefor EUs forbrenningsdirektiv. Da som
alternativ til dagens deponipraksis. (Gjelder bygge og rivningsavfall, fragmenteringsrester, organisk slam m.m.)
Bellona ønsker en mer kreativ og mer offensiv holdning når
det gjelder å finne miljømessig akseptable sluttbehandlingsløsninger for en rekke typer spesialavfall. Det system
som har eksistert de siste 10 – 15 år hvor spesialavfall i stor
grad er styrt i bestemte retninger virker hemmende på
utvikling av mer økonomiske og bedre miljømessige alternativer. Spesielt er dette viktig i den periode vi går inn i, hvor
monopoler må oppløses som følge av internasjonale forpliktelser, og trenden går i retning av desentralisert håndtering, nær kilden for den potensielle forurensing.
Forurensede sedimenter og forurenset grunn
Kartleggingen av områder med forurensede masser, både i
sjø og på land, har kommet så langt at det nå er på tide å
iverksette tiltak for å fjerne eller isolere miljøgiftene fra
omgivelsene. Slike tiltak vil hindre ytterligere spredning av
skadelige stoffer i naturen. På sikt vil kostholdsråd og omsetningsforbud av fisk og skalldyr i de mest belastede områdene kunne oppheves. Det finnes i dag flere tilgjengelige
teknologier som med mindre justeringer kan utvikles til
effektive metoder for opprydding av forurensede fjorder og
havner i Norge.
Ved utvelgelse av metoder for opprydding er det viktig at
man tenker i et langsiktig perspektiv. De rimeligste løsningene i dag kan fort bli de dyreste hvis man blir nødt til å
iverksette ytterligere tiltak for å kontrollere massene i
fremtiden. Behandling av massene, som innebærer at
forurensningen uskadeliggjøres, er kostbar men gir en langvarig og høy miljøgevinst. Volumreduksjon som følge av
avvanning og deponering i deponier på land, er en billigere
løsning hvor man kan oppnå god kontroll på miljøgiftene.
Det er enklere og rimeligere å overvåke, kontrollere og
iverksette tiltak for å hindre spredning fra et landbasert
deponi enn et deponi plassert på bunnen av en fjord.
Det er avgjørende for et godt resultat at kildene til
miljøgifter i marine sedimenter reduseres til et minimum.
Opprydding ved de 100 lokalitetene med forurenset grunn
som betegnes som alvorlige av SFT, må iverksettes snarest.
Dette er beregnet å koste omlag 1,2 milliarder kroner. Hvis
forurenset grunn lekker ut til sjø, vil saneringskostnadene
per m3 forurenset masse øke med en faktor på 10 eller mer
[DNV] . Videre må det settes i verk ytterligere tiltak for å
redusere utslippene fra industri og produkter med innhold
av miljøgifter.
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Kapittel 6
Løsningsrommet

6.0
Løsningsrommet
Når vi tenker avfallshåndtering er det nærliggende å dele
avfallet inn i avfallsfraksjoner, eller å f.eks. skille ut husholdningsavfall som én kategori og produksjons- og næringsavfall som en annen. For å oppnå en best mulig avfallshåndtering, uavhengig av hvor avfallet genereres, kan det imidlertid være fordelaktig å se større avfallsmengder i sammenheng. Dette vil gi oss større mengder av de ulike materialfraksjonene og dermed et bredere grunnlag for oppbyggingen av et marked for sikker behandling og ressursutnyttelse
av avfallsfraksjonene. Dersom avfallet oppnår en positiv
egenverdi, trenger vi ikke lenger å påtvinge et avfallssystem,
fordi det vil være en naturlig stimulans til stede for et velfungerende system. Norge er også en del av det internasjonale avfallsmarkedet. I 2000 importerte vi 187 000
tonn avfall, hovedsakelig aluminiumsaltslagg og flyveaske.
Eksport av meldepliktig avfall utgjorde samtidig 125 000
tonn, hvorav det meste gikk til forbrenning i Sverige
[Miljøstatus i Norge,].
Men resultatene kommer ikke av seg selv. Myndighetene må
være til stede for å veilede, rettlede og sette krav som ivaretar miljøet og en riktig utvikling på lang sikt. Myndighetene
er også den kontrollerende instans, som må se til at alle føl-

Bedre sortering ved kilden øker
matrialgjennvinningsgrad
og
ressursutnyttelse.
(foto: Bellona)

ger de pålegg som gis gjennom forurensningsloven,
forskrifter med hjemmel i forurensningsloven og avtaler
som er inngått mellom Miljøverndepartementet og ulike
næringslivsbransjer. Mye av kontrollansvaret er i dag overlatt
til bedriftenes internkontrollsystem og avfallsselskapene
som eies av selskaper innenfor de ulike avfallsgenererende
bransjer. Det er mer eller mindre opp til fylkesmannen i
hvert fylke å følge opp kontrollen, noe som gjør at det er
mange gratispassasjerer gjennom etablerte avfallsordninger
som ikke bidrar økonomisk, eller som ikke følger pålegg gitt
gjennom lover og forskrifter.

Et annet problem med fraksjonstenkingen er at vi putter all
plast i samme container, alt treverk i samme flisemaskin, alt
glass i samme gjenvinningsanlegg. Og resultatet blir hva vi
putter inn. Hvis returmaterialet skal kunne konkurrere på
samme premisser som jomfruelige råvarer, må også returmaterialet være konkurransedyktig på kvalitet. I utviklingen
av varer som produseres i dag, har vi muligheten til å legge
de rette forutsetningen til grunn for å oppnå en optimal
håndtering og ressursutnyttelse av disse varene når de en
gang skal kasseres. Vi må imidlertid innse at store deler av
avfallsstrømmen ikke er produsert med samme filosofi som
den som bør være gjeldene i dag og i fremtiden.
Dette skyldes rett og slett at våre tanker om ressurs- og
miljøvennlig avfallshåndtering er forholdsvis nye. En stor del
av avfallet som genereres kommer fra produkter, bygninger,
biler m.m. produsert for mange tiår siden, og som er laget
med tanke på bruk og ikke etterbruk.
Vi har prøvd å ha disse problemstillingene i minne når vi har
utarbeidet kapittelet som vi har kalt løsningsrommet for
avfall. Dette er en faglig gjennomgang av teknologi, ideer,
tanker og vurderinger av gårsdagens, dagens og morgendagens avfallssystem, som videre danner grunnlaget for
Bellonas mål og virkemidler for avfallspolitikken.

6.1
Avfallsminimering
Hvorfor skal man minimalisere avfallsmengdene? Er det ikke
miljøeffektene vi burde fokusere på? Hvorfor skal vi være
opptatt av et avfallshierarki så lenge utslippene fra avfallshåndteringen går ned?
Dett er spørsmål Bellona ofte blir stilt ovenfor. Svarene eller
forklaringene er greie, selv om løsningene er kompliserte.
Forurensningen fra produktet kommer ikke bare fra avfallet av produktet. Miljøbelastninger forekommer i alle ledd og
faser av livsløpet til et produkt. Utslipp og energiforbruk
starter allerede med råvareuttaket og følger så i videreforedlingen av råvarene, produksjonen, bruken og til slutt
avfallshåndteringen. Når en kaster en sofa på fyllingen eller
i forbrenningsovnen, er det ikke forurensningen fra den
gang kunstgjødsel og sprøytemidler ble brukt på bomullsmarkene som er synlig, heller ikke forurensningen fra
motorsagen som hogde treet som ble til ben og armlener.
Fjærene i madrassen lå først som malm i en gruve og var så
innom et smelteverk uten skikkelig avgassrensing, før det
havnet i sofaen hjemme i stua. Energien som er lagret gjennom foredling av produktet er heller ikke synlig. Energien
som ligger i det biologiske materialet i sofaen (tekstiler,
treverk og plast) er bare en del av den usynlige energien
som har videreforedlet råvarene til en ferdig sofa. Denne
energien kan ikke hentes ut ved forbrenning eller biologisk
nedbryting.

Lukket sløyfe (kretsløp)
For å beskrive materialflyten i samfunnet og mellom samfunnet og
naturen, kan det være hensiktsmessig å snakke om sløyfer. Når et produkt går rett fra bruksfase til
deponi, uten at noen deler av produktet benyttes om igjen, eksisterer det en åpen strøm. Dersom
deler av dette produktet ikke havner på deponi, men blir gjenvunnet
for å bli benyttet på nytt, eksisterer
det en sløyfe for denne delen av
produktet. Det kan være større
eller mindre grad av lekkasje fra
denne sløyfen. Dersom alt blir gjenvunnet, har vi ingen lekkasje og
dermed en lukket sløyfe.
[Røine, 1999]

Lukket kretsløp eller lukket sløyfe forutsetter at materialene
i stor grad går tilbake som råvarer med samme egenskaper
i et nytt produkt. Materialer som glass, stål og aluminium har
den fordelen at de ikke mister sine egenskaper i en gjenvinningsprosess. For trevirke, plast, tekstiler o.l. er det
dessverre slik at disse materialene taper seg i kvalitet i forbruks- eller materialgjenvinningsprosessen.
I figur 6 har vi forsøkt å illustrere verdien av avfallsminimering. I eksempelet er det brukt en emballasje som kan bestå
av et vilkårlig valgt materiale (glass, plast, metall e.l.), selv om
vi like gjerne kunne laget et tilsvarende eksempel med et
komplekst sammensatt produkt som en sofa eller en
videospiller. Bakgrunnen for at vi valgte forbruk av 15
enheter i eksempelet er at dette er gjennomsnittlig sirkulasjonstid for en brusflaske i pantesystemet før den
resirkuleres til andre produkter. Som figuren viser er det
kun forbruket av engangsemballasje som gir like mye avfall
som antall forbrukte enheter, eller hvor avfallsgenereringen
er lik råvareforbruket. Dette illustrerer at materialgjenvinning også er avfallsminimering
Når det gjelder nye varer som produseres i dag, har vi
mulighet til å både påvirke og sette de rette forutsetningene for disse. Men produkter som ble laget for 10, 20 og
30 år siden eller mer, utgjør fremdeles mye av avfallsmeng-

den (f.eks. byggeavfall), og var ikke produsert med tanke på
å inngå i et gjenvinningssystem. Vi må derfor ha et parallelt
fokus på to forskjellige avfallsstrømmer, der sikker håndtering er overordnet, og målet om materialgjenvinning kan
være forskjellig.
Det er vanskelig å sette noe klart skille mellom avfallsminimering og materialgjenvinning. Materialgjenvinning er
en form for avfallsminimering, mens avfallsminimering ikke
nødvendigvis er materialgjenvinning. I dette kapittelet vil vi
først og fremst fokusere på minimering av avfall ved kilden
eller mekanismer for avfallsreduksjon, mens vi i neste kapittel går nærmere inn på den tekniske og praktiske organiseringen av materialgjenvinningssystemet.
6.1.1
Avfallsmengder og økonomisk utvikling
For Norge og andre land har det vært et poengtert mål å
sørge for en dekobling av sammenhengen mellom
økonomisk vekst og veksten i avfallsmengdene.
Næringsavfallet har vist en positiv tendens, og siden 1994
har faktisk avfallsmengdene i denne fraksjonen gått noe ned,
til forskjell fra husholdningsavfallet hvor veksten dels har
vært sterker enn veksten i BNP (figur 7). Dersom vi ser på
EU-landene, ser vi at sammenhengen mellom mengden
husholdningsavfall og den økonomiske utviklingen har blitt
dekoblet i Tyskland, Nederland og Island, mens i blant annet
Portugal, Hellas, Spania, Danmark og Sverige viser utviklingen samme tendens som i Norge (figur 8).
I land med markedsøkonomi blir økonomisk vekst sett på
som en forutsetning for økt velstand og sikring av arbeidsplasser. Denne stadige velstandsøkningen som særlig gir
seg utslag i økt kjøpekraft, har dessverre sine negative sider.
I takt med økningen av bruttonasjonalprodukt (BNP), øker
også avfallsmengdene. Dette skaper et dilemma for ledende
politikere som på den ene siden opprettholder økonomisk
vekst som et viktig prinsipp, men som samtidig må forsvare
økt forurensning som følge av overbeskatning av naturressurser.
Hva skal så til for å oppnå en slik dekobling? Er vi avhengig
av en økonomisk nedgang for å redusere avfallsmengdene?
Ikke nødvendigvis. Dersom en langt større del av materialene går i kretsløp, slik kan vi oppnå en lavere råvareinngang
og et lavere energiforbruk, samtidig med at netto søppelmengde reduseres. Og da blir det kanskje ikke riktig å kalle
biprodukter fra prosesser, eller brukte produkter som går
inn i ny vareproduksjon for avfall.
I dag er det slik at tilførselen av råvarer er større enn avfallsgenereringen. Dette betyr at avfallsmengdene vil vokse og
bli lik råvareinngangen i systemet, når systemet kommer i
balanse. Dette er illustrert i figur 9. Pilene inn og ut av sirke-

len illustrerer henholdsvis råvareinngang og avfall ut av systemet [Røyne, 1999]. Dersom vi klarer å redusere tykkelsen
på disse pilene i framtiden, vil ikke mengden materialer i
omløp være av så stor betydning, forutsatt at omformingen
av kasserte varer til nye produkter er utslippsfri og bruker
ren energi fra vind, sol eller vannkraft. Pilens tykkelse vil da
være bestemt av produktets levetid og teknologisk begrensing for matrialgjenvinning.
Nedgangen i næringsavfallet er en naturlig konsekvens av at
avfallsprodusentene i næringslivet har blitt ansvarlige for sitt
eget avfall (produksjonsavfallet) og at kostnadene ved å
levere avfallet har økt.. Det er i dag vanskelig å drive en
konkurransedyktig bedrift uten å ha fokus på ressursutnyttelse og avfallsgenerering. Et av de viktigste virkemidlene for
å minimere avfallsmengdene er derfor at produsenten har
ansvaret for produktet også etter at det har forlatt produksjonslokalet og fabrikken. Det er dette vi kaller et utvidet
produsentansvar.

I Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000) gis det signaler om at
utvidet produsentansvar vil innføres for flere varegrupper.
Produkter som kan være aktuelle å regulere gjennom
avtaler om utvidet produsentansvar kan være møbler, tekstiler, plastbåter, tyngre kjøretøy og asfalt..
Produsentansvarsforsikring
Bransjeavtaler og materialselskaper har vært et nyttig system for å få i gang materialgjenvinning. For mange produktgrupper er det sannsynligvis den beste og eneste løsningen,
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6.1.2
Produsentansvar og utvidet produsentansvar
Å produsere avfall er energi- og ressurskrevende.
Vareproduserende bransjer er klar over dette. Problemet
er at når en ferdigprodusert vare kommer i butikken,
pulveriseres ansvaret, og det ender til slutt med at noen må
betale for å bli kvitt det. Problemet må dernest løses med
kostbar sluttbehandling eller gjenvinning. Dersom produsenten derimot selv har ansvar for å ta hånd om avfallet
fra sitt eget produkt, øker motivasjonen for å spare på
råvarer i produksjonen. Hvis det i tillegg ligger et gjenvinningsmål i produsentansvaret så vil avfallet bli en potensiell
råvare for produksjon av nye produkter.
I de siste årene har det blitt mye snakk om virkemidler som
legger større vekt på produktorientert miljøverninnsats.
Dette innebærer at vi ser på hele produktets livsløp for å
se hvordan innsatsfaktorer som design, produksjonsteknikk,
råvare- og energibruk påvirker produktet under bruk og
når det en gang skal kasseres. Substitusjonsplikten og avtaler
om utvidet produsentansvar er eksempler på denne
dreiningen. Substitusjonsplikten innebærer at produsenten
pålegges å miljømessig forbedre sine produkter ved å for
eksempel erstatte helse- og miljøfarlige kjemikalier med
mer miljøvennlige alternativer dersom disse finnes.
Myndighetene kan også stille krav til produsenter, importører eller selgere av produkter om å ta ansvar for forsvarlig
håndtering og gjenvinning. Produsentansvaret omfatter ansvar for produksjonsavfallet og miljøbelastningen fra produksjonsprosessen. Det utvidede produsentansvaret omfatter i
tillegg produsentens ansvar for forbruksavfallet fra produktene og tilhørende utslipp.
Tyskland var i 1991 det første landet til å innføre en ordning for utvidet produsentansvar på emballasje. Siden den
gang har en rekke vestlige land etablert ulike former for
utvidet produsentansvar nedfelt i lover og forskrifter. I
Norge har myndighetene ved Miljødepartementet inngått
avtaler med ulike bransjer som genererer mye avfall av en
spesiell type. I dag omfatter myndighetenes avtaler om
utvidet produsentansvar ulik emballasje, EE-avfall, bildekk,
papp, kartong, papir m.m. (se tabell 56).
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da det ville være en umulig jobb å finne fram til den første
eieren, altså produsenten av hvert eneste produkt som i
dag blir avfall. Også for kortlivede produkter som emballasje, er bransjeavtaler og materialselskaper en løsning det er
viktig å bygge videre på, selv om ordningen alene ikke nødvendigvis gir et godt nok incitament for produsent og forbruker til å avfallsminimere.

Indeks

Figur 6.
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produsenten overlater ansvaret for gjenvinning til et forsikringsselskap. Et slikt forsikringssystem kan være et godt
supplement til systemet som i dag er ivaretatt gjennom
bransjeavtaler. Forsikringen fungerer slik at produsenten
betaler en premie for hvert eneste produkt før det selges.
Den reelle gjenvinningskostnaden vil da ligge innbakt i
prisen ut til kunden. Når produktet skal kasseres, leveres det
inn til en innsamlingsstasjon. og tas hånd om for gjenvinning.
Hvert produkt er merket og kan identifiseres. Dette er en
forutsetning for at forsikringsselskapet skal betale gjenvinningsbedriften for arbeidet. Dersom forsikringen ikke
strekker til er forsikringsselskapet selv assurandør, eller
eventuelt gjenforsikret i internasjonale gjenforsikringsselskaper. Gjennvinningen blir på denne måten også regulert
av finans og forsikringslovgivningen. Ordningen forutsetter
at det eksisterer et velfungerende innsamlings- og gjenvinningssystem, men vil også fungere som en stimulerende fak-
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Dersom produsenten lager et produkt som er lett å
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Figur 9.

fungerer, vil forsikringer kunne gi et bedre incitament for
avfallsminimering og produktforbedring mht. gjenvinningsegenskaper sammenlignet med ordningene gjennom
bransjeavtaler og materialselskaper.
Det er derimot usikkert hvilket omfang produsentansvarsforsikringer kan ha. Hvor liten verdi kan et produkt ha, eller
hvor liten kan premien bli før faktureringsomkostningene og
administrasjonsgebyrene dominerer kostnadene i gjenvinningssystemet? Det er da en fare for at produsentansvarsforsikringer kun fanger opp varer hvor hver enkelt modell
produseres i store kvanta, og at mindre importører og pro-

dusenter ikke vil være interessert i ordningen da den kan bli
for kostbar. Det vil sannsynligvis alltid være behov for et
parallelt system, slik som vi har i dagens bransjeavtaler.
Selv om mange bedrifter, som organiserer store deler av sin
innsamling og avfallsgjenvinning gjennom materialselskaper,
har en seriøs innstilling og bidrar til å styrke ordningene
gjennom sin miljøprofil, er det ikke alle som har tilpasset
avfallshåndteringen til dette systemet. Det finnes dessuten
mange gratispassasjerer i de etablerte ordningene. Det er
myndighetenes ansvar å opprettholde en effektiv kontroll
med at ordningene fungerer. Bransjen selv har få sanksjonsmuligheter ovenfor bedrifter som ikke følger lover og
forskrifter som setter krav til innsamling og gjenvinning, og
mange materialselskaper etterlyser en bedre kontroll med
disse bedriftene.
6.1.3
Sammenheng mellom råvarepriser og
avfallsmengder
Jomfruelige råvarer som utvinnes vil til slutt ende opp som
avfall i form av utslipp til land, luft og vann. Mengden som
forbrukes av disse råvarene, kan derfor være en god indikator på forurensningen som vil følge av produksjon og
avfalls-håndtering. Graden av materialgjenvinning og verdien
av returmaterialer vil derfor kunne påvirkes av at prisen på
råvarer går opp. Tidligere har vi sett eksempler på skattlegging av råvarer som f.eks. olje. Prisen på råolje påvirker
industriens valg av energibærer, og øker fokuset på energisparingstiltak. En tilsvarende skattlegging av råvarer vil kunne
gi den rette stimulansen til en bedre utnyttelse av utvunnet
råvare ved bl.a. materialgjenvinning, forlengelse av produktenes levetid, bedre materialutnyttelse og energiutnyttelse
under produksjonen og avfallsbehandlingen av produktet.
Forurenser-betaler-prinsippet eller "pigiovian taxes" er et
akseptert prinsipp i bl.a. EU og OECD, ettersom forurenser
ikke bare må betale den fulle kostnaden av forbrukte materialer, men også har et incitament til å redusere forurensningen. En skattlegging av forbruk av jomfruelige råvarer vil
ha en dobbel stimulans på avfallsminimering. Den gir også
et sterkt incitament til teknologiutvikling og en kraftigere
reduksjon i avfallsmengde enn det vedtekter og forskrifter
skaper.
En råvareskatt motiverer til redusert bruk av jomfruelige
råvarer og dermed redusert avfallsmengde. Med en slik
skatt vil imidlertid også prisene øke, etterspørselen etter
varene vil avta og dermed stimulere til avfallsminimering
ved kilden.
Annegrete Bruvoll, forsker i Statistisk sentralbyrå [Bruvoll,
1998] legger fram i et forskningsnotat en modell som
pålegger en skatt på bruk av jomfruelig plast, tremasse, papp
og papir (PVM, plastic/paper virgin materials). En slik skattereform vil i følge Bruvoll gi en reduksjon i bruk av PVM
(og dermed tilsvarende mengde avfall) på 11,4 % sammenlignet med en referansesituasjon basert på en framskriving
av avfallsmengdene. Forskningsnotatet konkluderer med at
den generelle utviklingen som kommer som følge av høyere
priser på innsatsmateriale, erstattes av arbeidskraft, kapital
og energi.
6.1.4
Forbrukerens ansvar og rettigheter
Det er en utbrett og delvis forståelig holdning blant nordmenn at det er en menneskerett å bli kvitt avfall. Er det kan-

skje ikke min egen sak hva jeg kaster i søpla eller trekker
ned i do? En del forbrukere og bedrifter synes det er
urimelig at de må betale for å bli kvitt avfallet. De dumper
det ulovlig, enten på egen eller andres eiendom. Nå er det
heldigvis sånn at husholdningsavfall utover det som hentes
ukentlig av søppelbilen, i all hovedsak kan leveres fritt dersom en gjør
sorteringen selv. Dette er dekket gjennom avfallsgebyret til
husholdningene, mens det for næringsavfall må betales. Det
ser allikevel ut til at det er nødvendig å stimulere forbrukeren til å sortere sin egen søppel. Et renere avfall fra en
bevisst forbruker vil bidra til å holde kostnadene nede, noe
som igjen vil tjene forbrukeren i form av lavere gebyrer.
Utvidet produsentansvar, som ble beskrevet i kapittel 6.1.3,
skal gi incitament til avfallsminimering. Men gir det tilstrekkelig incitament til forbrukeren om å avfallsminimere? Så lenge
forbrukeren har stor grad av valgfrihet i forhold til kjøp av
Vare/avfall

6.1.5
Pant som tiltak for reduksjon av emballasjeavfall
I Norge har vi hatt pant på drikkevareemballasje siden
1970-tallet. En av de virkelig store fordelene med et pantesystem er at befolkningen har et positivt forhold til pant.
Mens kildesortering i hjemmet blir sett på som slavearbeid
av mange, gir pantesystemet en følelse av belønning. Dette
gjenspeiles i den høye returprosenten på drikkevareemballasje (97 % på gjenbruksflasker av glass og plast) som ligger
langt over returprosenten for glass- og metallemballasje
som leveres til returpunkt (51 % metaller, 88 % glass, 21,5
% plast). For drikkebokser av aluminium er returprosenten
oppe i over 90 % etter bare noen få år på markedet.
Pantesystemet gir dermed emballasjeprodusentene et viktig incitament for å standardisere materialbruken, og
dermed lette materialgjenvinningsprosessen. Det ligger også
store logistiske fordeler i et pantesystem som er organisert
gjennom dagligvarekjedene. Dagens returpantsystem for

Gjenvinningsmål
Plast eksl. EPS
Plastretur AS
30 %
EPS
Norsk Dekkretur AS
16,7 %
Bildekk
Norsk Resy AS
100 %1
Bølge- og pappmasiv
Norsk Returkartong
80 %
Drikkekartonger
Kartong-gjenvinning AS
60 % (1997)
Norsk Glass-gjenvinning AS Kartong (150gram/m2)
60 % (10% energigj.)
Norsk Metall-gjenvinning AS Glassemballasje
Metallemballasje
RENAS
60 %
Næringselektro
Hvitevareretur (Elretur)
Hvitevarer og forbrukerelektro.
Elektronikkretur (Elretur)
80 % (2004)
Eurovironment
80 % (2004)
Datautstyr
AS Batteriretur
80 % (2004)
Start- og industribatterier
Rebatt AS
95 %
Løse oppladbare konsumentbatt.
Stiftelsen ReturGass
95 %
KFK- og HKFK-gasser
1 Innsamlingsmål

produkter og grad av kildesortering, er det stort sett informasjonsarbeid, reklame osv. som påvirker forbruksmønsteret i ulike retninger. Det kan informeres om og tilrettelegges for kildesortering, riktig håndtering av husholdningsavfallet og valg av miljøvennlige produkter. Tradisjonelt
er det det lokale avfallsselskapet som har hatt denne rollen,
men vi ser også at materialselskapene driver reklame og
informasjonsarbeid blant forbrukere for å nå sine gjenvinningsmål. Aktiv "markedsføring" av kildesorteringstankegangen kjenner vi bl.a. gjennom kartonglotteriet til Norsk
Returkartong,
reklamekampanjer
fra
materialselskapene og retursamarbeidet Loop.
Således kan en si at det utvidede produsentansvaret kan
påvirke og gi forbrukeren incitamenter for avfallsminimering.
Differensierte avfallsgebyrer er et virkemiddel som gir forbrukerne incitament for avfallsminimering. Myndighetene
oppfordrer til differensiering av avfallsgebyrer etter avfallsmengde, men ønsker ikke å komme med noe pålegg [MD,
2001]. En rekke renovasjonsselskaper tilbyr differensierte
avfallsgebyrer avhengig av størrelse på avfallsdunk, tømmefrekvens og hjemmekompostering (se eksempel for Bergen,
tabell 57). I tillegg til å stimulere til bedre kildesortering, er
dette sammen med andre virkemidler et viktig avfallsminimerende tiltak, da det gir forbrukeren økonomisk incitament for avfallsreduksjon.

Oppnådd
gjenvinning
21,2 %
50 %
100 %
84 % (1999)
50 % (1999)
50% (1999)
88 %
51 % (2000)
95 %
81 %
32 %
39 % (2001)
95 %
95 %
44 %

Forskrift/regulering

Avtale med miljøverndepartementet og bransjen
Forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte de
Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av
Avtale med miljøverndepartementet og bransjen
Avtale med miljøverndepartementet og bransjen
Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
Forskrift om miljøskadelige batterier
Forskrift om miljøskadelige batterier

drikkeemballasje utnytter returtransporten fra vareleveransen, og gir således et minimalt bidrag til transportarbeidet (muligens reduksjon) ved gjenvinning.
Dagens teknologi ligger godt til rette for automatisk sortering og betaling til kunden gjennom dagens system for pant
på drikkevareemballasje. Om ikke annen emballasje tilpasses det samme systemet som drikkevareemballasje, kan en
se for seg et retursystem med lavere pantesatser som finansieres gjennom materialverdien (f.eks. 10-20 øre pr. enhet).
Dette kan være nok til å øke innsamlingsprosenten for
materialselskapene ytterligere. Dette vil igjen kunne stimulere gjenvinningsbransjen, fordi mengdene økes.
6.1.6
Vurdering av avfallsminimeringstiltak
Markedet har i liten grad evne til å regulere utslipp og miljøbelastninger. Dette skyldes bl.a. at konsekvensene av både
utslipp og avfallsgenerering kan være vanskelige å forutse.
Økosystemet har en dynamikk (bufferegenskap) og en tidsforsinkelse (som innebærer at effektene av dagens utslipp
først vises om mange år). Dagens råvareforbruk viser
framtidens avfallsgenerering jfr. figur # kap. 6.1.1.
Enkeltpersoner ser heller ikke konsekvensene av egne handlinger på det ytre miljøet.
Som en følge av dette må vi sørge for å ha virkemidler og
rammebetingelser som styrer material- og energistrømmen
i riktig retning.
Utvidet produsentansvar er et viktig skritt på veien mot
sluttede sløyfer på materialer, noe som er en forutsetning

Tabell 56.
[Kilde: respektive selskap]

Miljøforsikring i Sverige
Länsforsäkringar Miljö AB tegnet i
1998 den første forsikringsavtalen
for 30 000 hjemmepc-er for to store
svenske selskaper. PC-en er identifisert med en strekkode som viser at
kostnadene for gjenvinningen vil
bæres av forsikringsselskapet når
produktet skal kasseres, uansett
hvem som eier maskinen på det tidspunktet. Det samme gjelder for
Siemens mobiltelefoner solgt i
Sverige. Forsikringen er gyldig i 20
år. Forsikringsprisen for de første
PC-ene lå på SEK 120, mens det var
beregnet at kostnaden for gjenvinning med dagens teknologi lå på ca.
SEK 200. Dette betyr at forsikringsselskapet bærer risikon for et tap
dersom teknologiske fremskritt ikke
vil gi den forventede reduksjon i
gjenvinningskostnad. Denne forventningen vil gjenspeiles i forsikringspremien og dermed gi produsenten
et incitament for bedre tilrettelegging for gjenvinning av produktet og
dermed lavere forsikringssats.
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Pant kan innføres for flere produktgrupper.
(foto:Torsen/Bellona)

for minimering av avfallsmengdene i framtiden. Dagens
bransjeavtaler har vært nyttige i det første skrittet på veien
mot kretsløpsamfunnet. I fremtiden må vi også ta i bruk nye
former for utvidet produsentansvar som er tettere knyttet
opp mot hvert enkelt produkt som f.eks prodktansvarsforsikring. Dagens ordning som vi kjenner gjennom materialselskapene, vil fremdeles kunne utvikles og vil være viktig i
årene fremover. Ordningen er særlig viktig for å sikre
forsvarlig behandling av avfallet det som i dag er produkter,
men som ikke blir avfall før om flere tiår. Også for emballasje og produkter med kort omløpstid representerer
dagens system med bransjeavtaler et viktig system.
Det utvidete produsentansvaret gir ikke nødvendigvis nok
stimulans alene, og må derfor suppleres av virkemidler som
gir tilstrekkelig incitament for avfallsminimering, både i
bedriften og hos forbrukeren. Viktige virkemidler kan være
pant på flere emballasjetyper og produktgrupper, gebyrdifferensiering og skattlegging på bruk av jomfruelige råvarer.

Tjeneste
Standard tjeneste (120 liter), tømming hver uke
Standard volum, tømming hver 14 dag
Deling av beholder, tømming hver uke
Deling av beholder, tømming hver 14 dag
Kompostering, tømming hver uke
Kompostering, tømming hver 14 dag
Kompostering og deling av beholder, tømming hver 14 dag
Tabell 57.
Differensiering av avfallsgebyr
etter avfallsmengde i Bergen.
[Bir, 2001].

Prosentvis reduksjon i avfallsgebyr
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6.2
Materialgjenvinning
Så lenge materialgjenvinning erstatter bruk av jomfruelige
råvarer vil dette i utgangspunktet gi stor miljønytte, men
materialgjenvinning kan også være en energikrevende prosess med tilhørende utslipp.
Har vi rene fraksjoner og produkter, er det ofte lett å gjenvinne. Når vi skal vurdere materialgjenvinning av et kassert
produkt, må vi ta hensyn til materialets kvalitet og egenskaper. Vi vil nødig gjenvinne materialer som inneholder
miljøgifter. Miljøeffektene knyttet til håndtering av avfallet,
det være seg materialgjenvinning, forbrenning eller
deponering, synliggjøres når avfallet sorteres og materialenes egenskaper vurderes som fraksjon. Vi synliggjør
dermed flyten av miljøgifter og miljøskadelige stoffer i hele
produktkjeden. Dette gir oss muligheten til å fjerne
forurensende produksjonsledd og luke ut farlige tilsetningsstoffer, fremfor å løse miljøgiftproblemet med end-of
pipe- løsninger. Dette betyr at vi må materialgjenvinne produkter og materialer som er miljømessig tjenlige, mens det
for materialer som ikke har denne egenskapen, må etterstrebes å oppnå en kvalitet, design og renhet som gjør
materialgjenvinning gunstig.

Våtorganisk avfall og slam bør gjennvinnes å tilbakeføres jordsmonnet,
forutsatt at det ikke forurenser jorda.
(foto: Jørgensen/Bellona)

6.2.1
Valg av gjenvinningssystem for ulike materialer
Miljønytten av materialgjenvinning for de ulike fraksjonene
er avhengig av råvaretilgang, energibruk ved
gjenvinning/nyproduksjon og forurensende utslipp knyttet
til gjenvinning/nyproduksjon. Ved valg av behandlingsløsning
for avfallet, må både avfallets tidligere liv og det neste vurderes. Herunder kommer vurderinger av hva avfallet vil
erstatte i sitt "neste liv". Målet om materialgjenvinning bør
stå øverst, men vi kan allikevel ikke tillate at gjenvinningsmekanismen fører til økt forurensning eller at

miljøgifter gjeninnføres eller akkumuleres i produktkjeden.
Et eksempel på dette kan være gjenvinning av enkelte typer
plast. Enkelte plastprodukter kan ha en skadelig sammensetning av plastråstoff eller skadelige tilsetningsstoffer
som vil gi et gjenvunnet produkt skadelige egenskaper ved
bruk. Plast som inneholder bromerte flammehemmere er
et eksempel på plast vi ikke ønsker gjenvunnet, men som
må gå til destruksjon som spesialavfall fortrinnsvis med
energigjenvinning. Et annet eksempel kan være avfall fra riving av gamle byggverk. Store mengder av dette avfallet er
ofte sterkt forurenset av bl.a. PCB eller CCA-impregnering
(kap. 4.5.3). En regner med en utskiftningstid på trykkimpregnerte materialer på ca. 30 år. Det vil si at avfallsmengden av denne fraksjonen først vil nå sin topp etter år 2030,
dersom vi klarer å begrense bruken fra og med i dag. For
andre bygningsmaterialer og produkter kan vi snakke om et
70-100-års perspektiv, før det ender som avfall. Miljøgifter i
avfall vil i mange tiår fremover legge føringer på valg av
behandlingsløsning.
Iveren etter å materialgjenvinne må ikke gå på bekostning
av bruken av andre materialer som faktisk har bedre egenskaper sett fra et miljøsynspunkt. Gjenvunnet PVC i hageheller som ellers ville være laget av skifer eller stein, gir
sannsynligvis ikke noen miljøgevinst. Men dersom plasten
brukes som erstatning for trykkimpregnert tre i
hagemøbler forholder det seg kanskje annerledes. Poenget
med de to eksemplene er bare å illustrere at helhetlige vurderinger må gjøres. På samme måte som substitusjonsprinsippet gjelder ved valg av kjemikalier, må dette prinsippet
brukes ved valg av gjenvinningsløsninger.
Det samme forhold kan sies å gjelde våtorganisk avfall og
slam. Bellona har tidligere fremmet forslag om strenge krav
til bruk av avfallsbaserte gjødselsmidler. Vi er samtidig klar
over at dette er en viktig ressurs og et naturlig alternativ til
bruk av kunstgjødsel, som både legger beslag på jomfruelige
ressurser (fosfor) og benytter store mengder energi ved
fremstilling.
Derfor må en sørge for at
restriksjonene blir
teknologifremmende i stedet for teknologihemmende. Vi
tenker ikke her kun på end-of-pipe-løsninger for behandling
av våtorganisk avfall og slam. Avløpsslam og våtorganisk
avfall er viktige miljøindikatorer. Innholdet av miljøgifter i det
våtorganiske avfallet er faktisk det samme som i maten vi
spiser, og stammer fra sprøytemidler, antibiotika gitt til husdyr, eller andre tilsetningsstoffer i maten. Dersom vi ikke kan
tilbakeføre det til naturen burde vi vel heller ikke spise det.
På samme måte kan vi si at tungmetaller og organiske
miljøgifter ikke burde finnes i avløpsslammet, da disse skulle
vært renset ut ved kilden, og ikke fortynnes i annet avløp
hvor de medfører at langt større mengder slam enn nød-

vendig må kategoriseres som spesialavfall. Dersom vi
opprettholder målet om at disse ressursene skal utnyttes,
opprettholdes også fokuset på miljøgifter som vi tilfører
næringsmidler, matvarer og kloakk. Målet må være at disse
produktene skal bli så rene som mulig for å kunne tilbakeføres til kretsløpet på den mest naturlige måten.

materialet ikke skal brukes til lavkvalitetsformål, som fyllmateriale og lignende. Videre skal for eksempel TV-apparater
være konstruert slik at man sikrer en økonomisk og
miljømessig forsvarlig demontering. Maksimum demonterBidrag til drivhuseffekt ved ulike grader av
materialgjenvinning [STØ, 1999]

2000

6.2.2
Bruk av LCA i miljøeffektivitetsvurderinger
For å illustrere verdien av LCA-analyser skal vi se på en
konkret
LCA-analyse
utarbeidet
av
Stiftelsen
Østfoldforskning. Plastretur AS har fått utført denne livssyklusanalysen for gjenvinning av plastemballasjeavfall for å se
om kildesortering og gjenvinning er miljøeffektivt.
Undersøkelsen er gjennomført i Drammensregionen både
før og etter kildesortering er innført. Beregningene følger
hele produktets livssyklus, fra produksjon av jomfruelig plast,
via transport til materialgjenvinning og forbrenning med
energiutnyttelse I beregningen tas det så hensyn til unngått
produksjon fra jomfruelig materiale med fratrekk fra
tilhørende miljøbelastninger. Analysen forutsetter at forbrenning av plast erstatter forbrenning av olje. Med
utgangspunkt i at 64 % går til forbrenning med energigjenvinning, og 36 % går til materialgjenvinning, vil det totale
bidraget til drivhuseffekten bli ca. 35 % lavere etter at kildesortering er innført. Dersom materialgjenvinningsgraden
økes ytterligere, til 70 % vil bidraget til drivhuseffekten bli
ca. 45 % lavere enn før kildesortering. Tilsvarende vil
bidraget ved 90 % kildesortering være 50 % lavere (figur 10)
Figurene 11-14 viser et annet eksempel der en livsløpsanalyse brukes for å komme frem til miljøriktig valg av
emballasjesystem for melk. Fire emballasjetyper er vurdert:
vanlig melkekartong, gjenbruksflaske i glass, gjenbruksflaske i
polykarbonat og pose i polyetylen. Undersøkelsen viser
hvordan en kan bruke livsløpsanalyser til materialvalg. Med
bakgrunn i livsløpsanalysen, er LDPE-posen (low density
polyethylen, myk PE) den som har lavest miljøbelastning av
de fire vurderte systemene. [Tine]
6.2.3
Økodesign
Gjennom
bransjeavtalene
inngått
mellom
Miljøverndepartementet og ulike avfallsgenererende virksomheter (beskrevet i kap. 6.1.2) er det satt mål til innsamling og gjenvinning for hele fraksjoner og produktgrupper.
Myndighetene har imidlertid stilt få krav til produkter med
tanke på å påvirke design for å gjøre materialgjenvinning
enklere. Dagens krav er stort sett stilt gjennom frivillige ordninger som f.eks. Svanemerket (Stiftelsen Miljømerking).
Svanemerkeordningen omfatter i dag over 3 000 produkter i de Nordiske land. For svanemerkede produkter stilles
det krav med hensyn til innhold av miljøgifter, forurensning
under og etter produksjon, men også vekt-/nytteforhold for
emballasje. Ved vekt-/nytteforhold ser en blant annet på
bruk av gjenvunnet materiale i emballasjen og antall ganger
emballasjen kan gjenbrukes gjennom et retur-/refillsystem.
For varer med lengere levetid (elektriske artikler, møbler og
lignende) legges det vekt på at for eksempel plastdeler over
en viss størrelse ikke skal males med lakk som reduserer
resirkulerbarheten. I audio/video-utstyr skal minst 75
vektprosent av plast og metaller være teknisk materialgjenvinnbare. Det er da et krav om at det resirkulerte
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Miljøvennlig romstasjon
Tomra Systems AS tester for tiden
ut et helautomatisk returpunkt i
Asker sentrum. Prototypen "Mir" er
utstyrt med fire containere og kan
ta imot plastflasker, metallbokser,
klart og farget glass. Man putter alle
typer emballasje inn i ett hull og
maskinens optiske teknologi registrer hva som er puttet inn og
sorterer dette til riktig dunk. Dette
minsker faren for feilsortering og
gir nærmest 100 % rene fraksjoner.
Teknologien bidrar til at kildesortering bli mer attraktivt for forbrukerne og gjenvinningen enklere
for gjenvinningsbransjen. "Mir" er
utstyrt med en berøringsfølsom
skjerm som kommuniserer med
kunden. Hittil har ikke "kundene"
fått penger for tomgodset men
maskinen kan lokke med premier i
form av sparkesykler, mobiltelefoner og billetter til Tusenfryd, og vinner-sjansene øker jo mer en putter
på. Hele stasjonen beslaglegger ikke
mer areal enn en vanlig container,
og er langt mer estetisk og innbydende. De fire containerne må derimot tømmes vesentlig oftere enn
en stor ni-kubikks container.
Stasjonen kan imidlertid utstyres
med komprimeringsutstyr, og antall
tømmedager kan reduseres fra tre
til én per uke.Tomra vil forsette
utivklingen av prototypen "Mir", for
å gjøre den enda mer kostnadseffektiv og attraktiv for norske kommuner. [Tur Retur, 2001]

ingstid for 75 vektprosent av metall- og plastdelene skal da
ikke overstige 10 minutter [Miljømerket].
Frivillige ordninger med miljømerking viser at det er motivasjon blant produsentene for å fokusere på miljø, og at forbrukeren etterspør slike produkter.Tilsvarende krav som de
nevnt ovenfor, kan også settes av myndigheter både nasjonalt gjennom produktforskrifter og internasjonalt gjennom
bl.a. EU-direktiver.
6.2.4.
Innsamling, transport og sortering
I 1997 ble 77 % av husholdningsavfallet kildesortert hos
abonnenten. Papp, papir, kartong og drikkekartong er
avfallsfraksjonen som oftest inngår i kildesorteringsordninger, mens økningen i kildesorteringsgrad er størst for
mat- og bioavfall. Sorteringsgraden har økt betraktelig siden
1997. Glass, metaller, plast og tekstiler samles i tillegg inn
gjennom lokale miljøstasjoner. Privatabonnenter og
næringsdrivende kan også sortere eget avfall ved sentrale
mottak, som regel tilknyttet fyllplasser eller forbrenningsanlegg. Her kan en sortere etter fraksjonene trevirke, papp og
papir, metaller, elektronisk avfall, spesialavfall m.m. Dette er
gratis for husholdningsavfall, mens det for næringsavfall blir
avkrevd gebyr ved mottak.
Mange renovasjonsselskaper, forbrenningsanlegg og
fyllplasser foretar manuell eller halvautomatisert sortering
av næringsavfall. Avfallet sorteres i ulike grupper som papp,
papir, glass, trevirke, metaller, fyllmasse, hvitevarer og EEavfall. Det utsorterte avfallet blir resirkulert, kompostert
eller utnyttet som energi.

Privatabonenter og næringsdrivende kan sortere eget avfall
ved sentrale mottak.
(foto:Normann/Bellona)

Betydningenavtransportiulikeleddiplastgjenvinningbringesystem[STfl,1999]
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utslipp fra transportleddet som følge av overgang til materialgjenvinning, er ikke nødvendigvis akseptabelt selv om de
totale utslippene går ned. Transportarbeidet er i hovedsak
knyttet til transport av avfallet fra husholdning til returpunkt
og fra returpunkt til sortering slik det er illustrert i figur 15.
Dette mønsteret kan lett endres, dersom en sørger for at
avfallet alltid transporteres i forbindelse med andre ærend.
Resultatet i undersøkelsen var basert på at 2/3 av innbyggerne transporterte avfallet i kombinasjon med andre
ærend. Dersom tilnærmet alt avfall leveres i forbindelse
med andre ærend, noe som langt på vei burde være mulig
hvis returpunktene legges nær steder en besøker regelmessig (som f.eks. nærbutikk), vil dette transportleddets bidrag
tilnærmet elimineres. STØs beregning har også forutsatt at
transport fra returpunkt til grovsortering/omlasting kun
utnytter ca. 45 % av mulig kapasitet. Dersom uutnyttet
returtransport fra varehandel til butikkene utnyttes, kan
dette transportleddets bidrag også reduseres betraktelig.
Det er derfor naturlig at returpunkter legges til butikker,
kjøpesentre eller andre steder hvor folk allikevel ferdes med
bil etter faste mønstre.
Det er flere fordeler med et slikt transportsystem. Vekten
på avfallet en transporterer vil være forsvinnende liten i
forhold til det tonnet med stål en alltid har med seg når en
kjører. Privat transport av avfall til butikken vil redusere
behovet for avfallstransport for det lokale renovasjonsselskapet. Dette vil gi en mer miljøeffektiv løsning forutsatt at
en utnytter tomme lastebiler som har levert varer i
butikken til returtransport av avfallet.
Øvrige transportledd bidrar i svært liten grad til det totale
transportarbeidet, det vil si at det f.eks. er av liten betydning
hvor i landet gjenvinningsanlegget for materialet ligger, eller
om det ligger i utlandet (se figur 15).

Transportens betydning i gjenvinningssystemet
Kildesortering med bringesystem vil kunne føre til en
forholdsvis stor økning i transportarbeidet, sammenlignet
med at avfallet kastes sammen med restavfall og går til
deponi eller forbrenningsanlegg. Studien til Østfoldforskning
for Drammen [STØ, 1999] viser at totalt transportarbeid
for plastens livsløp ved kildesortering, blir på ca. 875 km per
tonn plast, i motsetning til ca. 400 km ved
forbrenning/deponering sammen med restavfall. Støv- og
tungmetallutslipp fra biltrafikk utgjør et stort bidrag til
helseskadelige utslipp i byer og tettsteder, og en dobling i

Utslipp, energi og klimaeffekter
En svensk studie [SFT, 1996] viser at transportarbeidet
minsker ved materialgjenvinning av avispapir. Stiftelsen
Østfoldforskning har utarbeidet en rekke livsløpsanalyser
for gjenvinningssystemer i Drammensregionen, og kommer
frem til at transportarbeidet knyttet til aktivitetene etter
returpunktet er av mindre betydning ved gjenvinning (figur
15). God tilrettelegging av returpunktene er derfor viktig for
å kunne begrense transportarbeidet i gjenvinningssystemer.
Utslipp av klimagasser, svoveldioksid og nitrogenoksid til luft
minsker også ved gjenvinning. En svensk livssyklusanalyse av
situasjoner med 70 % materialgjenvinning, én hvor frigitt
råvare utnyttes som brensel og én hvor frigitt råvare ikke
brennes, viser at utslipp av COD (organisk stoff), nitrogen
og fosfor til vann øker marginalt. En tilsvarende undersøkelse for materialgjenvinning av bølgepapp gir lignende

resultater, men dersom ikke frigitt råvare går til erstatning av
fossil energi vil det gi økte utslipp av SO2 og CO2, sammenlignet med forbrenning av bølgepappen. [SFT, 1996]
6.2.5
Vurdering av materialgjenvinning som
behandlingsløsning
Produksjonen må styres i en retning som gjør materialgjenvinningen mer effektiv og økonomisk lønnsom. Før gjenvunnet materiale er konkurransedyktig i forhold til jomfruelige råvarer må vi akseptere at enkelte gjenvinningsløsninger koster mer enn uttak av jomfruelige råvarer, så lenge
de er mindre miljøskadelige. Vi må dessuten ha en viss
tålmodighet ved innføring av nye gjenvinningsløsninger,
siden den reelle økonomi- og miljøeffekt ikke er synlig før
ordningen er tilstrekkelig gjennomarbeidet i alle tilstøtende
ledd.
I og med at transportleddet fra husholdning til og med sortering/mottak utgjør en så stor del av miljøbelastningen i et
gjenvinningssystem, holder det ikke at en kun fokuserer på
miljøeffektene ved CO2-utslipp fra transportleddet.
Luftutslipp (spesielt støv) fra transport i lokalmiljøet gir et
betydelig bidrag til helseskadelige utslipp i byer og tettsteder. Dette må inn i LCA-analyser og miljøvurderinger av
retursystemer. Ved valg av retursystem for materialgjenvinning må det i større grad enn i dag legges vekt på løsninger
som minimerer transportarbeidet. Vi kan ikke akseptere at
transportarbeidet gir økte helseproblemer lokalt, selv om
utslippene går ned globalt. En må derfor tilrettelegge for et
transportsystem knyttet til returordningene som har potensial til å minske transportarbeidet fremfor å øke det (jfr.
Transportens betydning i gjenvinningssystemet 6.2.4)
Dersom en bruker bedriftsøkonomiske modeller for materialgjenvinningstiltak, kan ofte tiltakene synes ulønnsomme
sammenlignet med produksjon basert på jomfruelige råvarer. Dersom en ser problemet fra et miljøøkonomisk synspunkt, blir en nødt til å måle gjenvinningskostnadene mot
alternative kostnader for avfallsbehandling. LCA-analyser er

et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Utarbeiding av LCAanalyser for produksjon basert på jomfruelige råvarer må
derfor prioriteres. At gjenvinningsordninger ikke har fungert
økonomisk eller praktisk i enkeltprosjekter, bekrefter ikke at
det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Et av miljøvernets
hoveddilemma er at forurensning og utslipp i stor grad er
gratis, og at tiltak som reduserer utslipp og forurensning
ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, selv om det er lønnsomt for samfunnet. Fakta basert på grundige undersøkelser om produkters livssyklus (LCA), ressursregnskap
og samfunnsøkonomiske lønnsomhet må sammen legges til
grunn for avfallspolitikken. Dette gjør at sentrale myndigheter må ta et større ansvar for utformingen av denne
politikken, og samtidig sørge for at ikke ansvaret ene og
alene overlates til hver enkelt kommune, bedrift eller for
den saks skyld privatperson, hvor den faglige kompetansen
kanskje ikke er tilstrekkelig for å ta de rette avgjørelsene.
Det er i dag satt materialgjenvinningsmål for materialselskapene gjennom avtaler med Miljøverndepartementet og
berørte bransjer. Når det gjelder øvrig håndtering av avfall,
i næringslivet, kommunene og andre aktører i avfallsmarkedet, er det ikke stilt nasjonale krav til kildesortering
eller annen sortering. Det er i dag opp til eier av deponi
eller forbrenningsanlegg om han vil brenne usortert avfall så
lenge avfallet ikke er klassifisert som spesialavfall. Graden av
kildesortering blir da til syvende og sist et spørsmål om
økonomi, og ikke miljø. Dette gjør at vi i dag har en svært
lite homogen struktur for avfallshåndtering i Norge. Der det
finnes store forbrenningsanlegg er kildesortering i næringsliv
og husholdning lite utviklet, dersom da ikke kommunen, forbrukeren eller bedriftene selv har tatt et spesielt initiativ til
å øke graden av materialgjenvinning. Bellona mener derfor
at det må settes nasjonale krav til kildesortering for de ulike
materialfraksjonene, og at forbrenning av avfall kun skal
omfatte restavfall etter utsortering. Kravene må, på linje
med krav til utslipp fra avfallshåndteringen, være progressive
og vurderes kontinuerlig av myndighetene. I nasjonale krav
må det allikevel kunne tas hensyn til lokale forutsetninger
basert på miljømessige vurderinger.
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6.3
Forbrenning av avfall
Det finnes i dag 17 avfallsforbrenningsanlegg i Norge som
brenner en blanding av forbruksavfall og produksjonsavfall
(tabell 12), og 8 forbrenningsanlegg hvor det brennes biologisk/patologisk avfall fra Norske sykehus. I tillegg til disse
forbrenningsanleggene finnes det flere anlegg for biologisk
avfall og biobrensel.
Det finnes ett anlegg for farlig organisk avfall i Norge. Dette
anlegget drives av NOAH og ligger ved Norcems fabrikker
i Brevik.
Anlegg

Sted

Teknologi

Klemetsrud
Brobekk
Heimdal Varmesentral
BiR
Frevar
Grorud varmesentral
Tafjord Kraftselskap
Sande Paper Mill AS
Hurum Energigjenvinning KS
Averøy Energi
Hallingdal renovasjonsselskap
Norcem Brevik AS
Energos Ranheim energi (Aitos)
Larvik energisentral
Senja avfallsselskap
Årdalstangen
Nordmøre BioEl

Oslo
Oslo
Trondheim, Heimdal
Bergen, Rådalen
Fredrikstad
Oslo
Ålesund
Sande
Hurum
Averøy
Ål
Brevik
Trondheim
Larvik
Senja
Årdal
Tingvoll

Rist
Rist
Rist
Rist
Rist
CFB
Rist
CFB
Energos
Energos
Skrårist
Sementovn
Energos
Kastestoker
B&S
Fast
OPAS

Kapasitet
[1000 tonn/år]
160
104
96
90
75
30
37,5
35
33
30
23
19
17
14
6,5
2,6

BK= Blandet kommunalt, B= biobrensel, I= industrielt avfall, N= næringsavfall, S= sortert bioavfall
(evt. fabrikkert avfallsbrensel, FAB), SP= spesialavfall, F= Fjernvarme, PI= Prosessindustri
[Pil, 2001]

Tabell 58.
Forbrenningsanlegg for
avfall i Norge, 2001.

Det askeproduserende materialet vil gi bunnaske, flyveaske,
støv og lettflyktige komponenter som ikke forbrennes
(f.eks. tungmetallet kvikksølv).
Forbrenning er en termisk prosess hvor det skjer en termisk nedbrytning av organisk materiale under kontinuerlig
tilførsel av luft.. Svovelets bidrag til forbrenning kan vanligvis
neglisjeres, og bruttoreaksjonen for forbrenning kan forenklet uttrykkes som:
nCO2 + nH20
[CH4O]n + nO2

Dagens forbrenningsanlegg for avfall (tabell) har en samlet
kapasitet på ca. 750 000 tonn avfall i året. Det er planlagt
12 nye anlegg med en samlet kapasitet på ca. 300 000 tonn.
Dette er anlegg som har kommet langt i planprosessen, og
mange av disse vil nok bli realisert. I tillegg til dette foreligger det også 13 prosjekter for avfallsforbrenning, som samlet har en kapasitet på ca. 900 000 tonn. [MPEX, 2001] Til
sammen er det planlagt eller prosjektert avfallsforbrenning
i Norge med en samlet kapasitet på 1,2 millioner tonn per
år, mot dagens eksisterende kapasitet på 750 000 tonn.
Mange av prosjektene konkurrerer imidlertid om de
samme avfallsmengdene, og det er derfor forventet at
utbyggingen ikke blir på langt nær så stor som utbyggerne
ønsket. MPEX har på oppdrag fra Plastretur laget en oversikt over eksisterende og planlagte avfallsforbrenningsanlegg
hvor de gjør en skjønnsmessig vurdering, og anslår utbygd
kapasitet de neste 5 årene til å ligge på 200 000 - 400 000
tonn.
6.3.1.
Beskrivelse av prosess og anlegg
Fra et forbrenningssynspunkt kan vi forenklet si at avfallet
består av tre bestandeler:
- organisk materiale
- askeproduserende materiale (eller uorganisk materiale)
- vann.

Type avfall

Energi-mottaker

BK/I
BK/I
BK/I
BK/I
BK/I
S/N/B
BK/I
I/S
BK/I
BK/I
BK/I
B/SP
BK/I
S/B
BK
BK/I
N

F/El
F
F
F
F/PI
F
F
PI
PI
PI
PI
PI
PI

F

Siden forbrenning er en eksoterm prosess (avgir energi)
stiger temperaturen raskt og forbrenningsreaksjonen kan gå
svært raskt.
Forbrenningsprosessen kan deles inn i tre faser:
- Tørking – Skjer ved temperaturer opp til 200 OC
- Forgassing (Pyrolytisk prosess) – Skjer ved temperaturer opp til 500 oC ved hjelp av varme fra selve forbrenningen i fase 3. Her brytes større molekyler ned til rent karbon og mindre gassformige molekyler som fordamper.
- Forbrenning (Termisk oksidasjon) – Forbrenning
skjer i gassfasen ved at gasser og molekyler i dampform reagerer med oksygenet i tilført luft samtidig som karbonet
oksideres. Denne reaksjonen frigir så mye varme at temperaturen kan stige til over 1 000 oC. Dette kan føre til at
ovnsmaterialet smelter og en kjøler derfor ned reaksjonen
ved å kjøre på et overskudd av luft.
Ved enkelte forbrenningsanlegg stoppes prosessen etter
trinn to (forgassing) for så å kunne brenne av gassen utenfor selve forbrenningskammeret. Prosessen kalles pyrolyse
og kan benyttes på alt organisk materiale. I et pyrolyseanlegg kuttes oksygentilgangen i pyrolysetrinnet for å gi en fullstendig dekomponering av biomassen.
Gassen fra pyrolysekammeret kondenseres og vi får dannet
pyrolyseolje. Produktene fra pyrolyse består av gass (hydrogen, CO), kull (carbon black) og pyrolyseolje (bioolje).
Gassene og noe av kullet som dannes benyttes helt eller

Vi kan skille mellom to forbrenningsregimer; massebrenning
og brenning av sortert avfall. Og det er i hovedsak to ovnstyper som benyttes for brenning av avfall; virvelsjiktovn
(CFB-raktor, "fluidized bed combustion") og ristovn.
Virvelsjiktovn brukes stort sett ved brenning av sortert
brensel med høy og stabil brennverdi. Ovnen er konstruert
slik at den har et sandlag som forbrenningsluften blåses inn
og opp gjennom. Dette skaper bevegelse i avfallet og vi får
en effektiv oppvarming, tørking og forbrenning av avfallet. I
den øvre delen av brennkammeret brennes røykgassen før
avgassen ledes til røykgassrensing. Ristovnen er særlig brukt
på større forbrenningsanlegg, og sorteringen av avfallet er
da av liten betydning for forbrenningsprosessen. Ovnen har
større toleranse mht. avfallets brennverdi og fuktighet enn
virvelsjiktovnen (se figur 16).
Selv om ovnskammeret er forskjellig ved ristovn og virvelsjiktovn, er prinsippene for røykgassrensing ofte lik (se figur
17) . Etter at røykgassen i størst mulig grad er utbrent, ledes
gassen til røykgassrenseanlegget, evt. etter å ha vært innom
et kjeleanlegg for produksjon av varmt vann eller damp for
energiutnyttelse. Første trinn i røykgassrensingen er som
oftest et elektrofilter. Elektrofilteret fjerner de største
støv- og askepartiklene. Det settes en spenning på elementene i elektrofilteret, og støvpartiklene, som har en svak
elektrisk ladning, tiltrekkes av elementene og det dannes et
støvlag på disse. Det bankes på elementene slik at støvet
faller av og samles opp i bunnen av filteret. Asken fra elektrofilteret blandes sammen med asken fra forbrenningskammeret og kalles flyveaske.
Etter elektrofilteret er det vanlig å plassere et vasketårn
(venturiscrubber). Røykgassen passerer først en seksjon
hvor røykgassen bråkjøles ned ved hjelp av finfordelt vann

Ristovn

Virvelsjiktovn

avgasser tilrensing

til varmeveksling
og røykgassrensing

avfall

røykgassbrenn kammer

brennkammer

støttebrenselforvarming

brennkammer

for

br
en

nin

gsr

ist

slaggsjakt
fluidisert sand

avfall

oksygen
aske

anlegget kalles filterkake og er definert som spesialavfall.
Etter vasketårnet blir det plassert spesielle filtre for å fjerne
gjenværende tungmetaller og dioksiner. Her brukes gjerne
kullfilter eller posefilter. Posefilter er et tekstilfilter utformet
som en pose. Et slikt filter består av mange avlange poser
hvor røykgassen blåses igjennom. Mer og mer vanlig er også
bruk av filter med aktivt kull. Aktivt kull er et materiale med
svært stor absorpsjonsevne. Det brukes da enten et
separat filter med aktivt kull som filtermedium, eller et
posefilter hvor aktivt kull blåses inn i røykgasstrømmen i
forkant av filteret.

Figur 16.
Prinsippskisse
virvelsjiktovn.

av

ristovn

og

scrubbervanntank
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forbrenningsanlegg

posefilter

En videreutvikling av pyrolyseteknologien er gjort i
PyroArc-prosessen (Enviroarc Technologies AS). Prosessen
utnytter plasmateknologi for å oppnå en fullstendig dekomponering av organisk materiale, og for å omforme det til ren
gass for drivstofformål. Det organiske materialet omformes
i en plasmadekomponeringsreaktor, og gassen består av
hydrogen og karbonmonoksid. Fordelen med prosessen er
blant annet at ikke noe materiale kan forlate denne prosessen uten å bli eksponert for svært høy temperatur.
Plasmageneratoren opererer med en temperatur på opp
mot 3 000 oC, og slagget i bunnen av gassifiseringskammeret oppnår en så høy temperatur (1 450 oC) at det
smelter og kan tappes fra reaktoren. Gassen fra gassifiseringstrinnet blandes med plasmavarmet luft, dekomponeres
og vi får en drivstoffgass ut av prosessen med en temperatur på 1 200 -1 400 oC. Selskapet har foreløpig levert et
anlegg i Norge for brenning av garveriavfall, men ønsker i tillegg å etablere et anlegg som kan brenne avfall og organisk
spesialavfall, enten i Norge eller Sverige.

som danner en vannlås.
Etterpå passerer røykgassene gjennom det som kalles en
venturi-innretning, hvor strømningshastigheten øker, noe
som fremmer dråpedannelsen. Den siste avfuktingen skjer i
en dråpeutskiller hvor vannet separeres fra gassfasen.
Vannet fra røykgassvaskingen er sterkt forurenset og renses ved hjelp av kjemisk felling i et eget renseanlegg i tilknytning til røykgassrenseanlegget. Avfallet fra dette rense-

kullfilter

delvis som energibærere for tørke- og pyrolyseprosessen.
Varmeverdien i oljen er ca. 40 % av fyringsolje på vektbasis
og ca. 60 % på volumbasis. Oljen erstatter vanlig fyringsolje
eller diesel, og kan benyttes i kjeler, motorer eller i turbiner
for elproduksjon. I tillegg kan en rekke kjemikalier skilles ut
ved hjelp av forskjellige teknikker, bl.a. mattilsetningsstoffer,
jordbrukskjemikalier, gjødselsmidler (P og N) og utslippskontrollmidler. [Pyne, 2001]. Disse teknikkene er under
utvikling og i liten grad kommersielt tilgjengelige.

elektrofilter

kjøling
av røykgass

scrubber
aske

til avløpsrenseanlegg

renseanlegg for
scrubbervann

aktivt
karbon

6.3.2

Utslipp fra forbrenning

aktivt
karbon til
regenerering

støv

skorstein

Figur 17.
Prinsippskisse av røykgassrensing.

Utslipp til luft
Det er stor forskjell på utslipp til luft fra forbrenningsanleggene i Norge. Av 7 anlegg vi har studert (tabell 14),
skiller tre av anleggene seg klart ut ved at de har utslippsnivåer som er langt lavere for de fleste parametrene enn
de øvrige 4 anleggene. Frevar, BiR og Averøy har alle lave
utslipp som ligger langt under SFTs krav for nye anlegg

93

(basert på krav i EUs forbrenningsdirektiv, se kap. 3.3.2
andre land) (unntatt overskridelse av NOx-utslipp ved
Frevar). Det nye forbrenningsdirektivet stiller langt strengere krav til avfallsforbrenning enn tidligere Norske krav.
Nytt forbrenningsdirektiv ble vedtatt 22. november 2000
med ikrafttredelse 28. desember 2000. Nye forbrenningsanlegg har allerede implementert det nye regelverket
i sine konsesjoner, mens eksisterende anlegg må oppfylle
kravene innen 28. desember 2005. I dag oppfyller alle nye
og oppgraderte forbrenningsanlegg for kommunalt avfall
kravene i det nye direktivet. Utslippene ved disse anleggene
ligger 50-90 % lavere enn kravene i nytt forbrenningsdirektiv.
Krav i nytt forFrevar
brennings direktiv
Sted
Fredrikstad
Forbrenningsteknologi
W+E Umw.tech. AG
Renseteknologi
Von Roll AG
Driftstart
1984
Avfallsmengde (tonn)
70,000
Energiutnyttelsesgrad
99 %
Utslipp i forhold til avgassmengde mg/Nm3
mg/Nm3
1.4
Støv
0.3
0.03
Hg
0.0001
0.5
Andre tungmetalleri1
0.099
50
CO
36
10
TOC
0.2
1
HF
0.04
10
HCl
0.4
SO2
50
3
NOx
200
363
Dioksin2
0.1
0.004

BiR

Nir

Ålesund Heimdal

Klemetsrud

Bergen
Von roll AG
Von roll AG
2000
90,000
37 %
mg/Nm3
1.4
0.002
0.016
6.5
0.4
0.14
0.9
2.9
135
0.012

Averøy
Energos
Energos
2000
30,000
25-57 %3
mg/Nm3
0.4
0.0014
0.018
0.2
0.6
0.2
2
13
72
0.008

Ålesund
1987
37,000
45 %
Mg/Nm3
6.3
0.016
0.0933
147
0.1
0.71
11.7
22.7
220
0.32

Oslo

1 Summen av tungmetallene Cd, Hg,Tl, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni og As. 2 Enhet er ng/Nm3.
4 Nytt renseanlegg er under innkjøring, tall klare i 2002.
[kilde: de respektive anlegg]

Tabell 59
Utslipp fra noen forbrenningsanlegg for kommunalt avfall
i Norge, 1999/2000

Utslipp
NOx
CO2
Partikler (L)
Bly (L)
NMVOC (L)
Svoveldioksid (L)
Kadmium (Cd)
1 gram dioksiner

Tabell 60.
Utslipp til luft fra forbrenning av
avfall, 1998
[SSB, 2000b]

Trondheim
Von Roll AG
Von Roll AG
1986
90,000
75 %
mg/Nm3
16
0.016
0.072
3.4
0.07
0.8
228
0
0.69

Von Roll AG
1985
160,000
72 %
mg/Nm3
2.2
0.04
3.6
32.5
0.5
0.3
22.3
10.2
0

4

Brobekk
Oslo
1986-87
100,000
78 %
mg/Nm3
13.2
0.014
0.981
36
3.28
0.38
8.6
64
375.2
2.3

3 Anlegget skal oppnå en utnyttelsesgrad på 57 % mot slutten av 2001.

Klemetsrud forbrenningsanlegg venter på målingsresultater
fra nyinstallert forbrenningsanlegg, mens Brobekk og
Heimdal og øvrige norske forbrenningsanlegg vil oppgradere sine anlegg for å tilfredsstille EUs forbrenningsdirektiv i løpet av 2002-2004.
EUs forbrenningsdirektiv implementeres i norsk lovverk, og
er å anse som et BAT-krav.Vi forventer at kravene vil være
dynamiske og at BAT (beste tilgjengelige teknologi) kontinuerlig vil endre premissene for dette direktivet. Etter at
direktivet er innarbeidet i Norge og EU-landene vil
rensetiltak som følge av skjerpede krav nærmest gi en revolusjonerende reduksjon i luftutslipp. Slik vil også kravene
etter endelig implementering i 2005 gjøre avfallsforbrenning
til en langt renere industri.

Tonn utslipp
900
100
24,8
1,3
300
200
43
6

ennå ikke er oppgradert utgjør fremdeles utslippene et
betydelig lokalt miljøproblem. dette gjelder særlig dioksiner,
kadmium og bly.
Det er viktig å være observant i forhold til utslipp fra forbrenning da flere av disse forbrenningsanlegg ligger i noen
av landets tettest befolkede områder. Norges to største
forbrenningsanlegg ligger på Klemetsrud og Brobekk
(Groruddalen) i Oslo. Disse anleggene har de største årlige
utslippene, og de største spesifikke utslippene av
forurensende komponenter til luft blant norske forbrenningsanlegg. Ved Klemetsrud forbrenningsanlegg er nytt
renseanlegg under innkjøring og det forventes at tungmet-

Andel av totale nasjonale utslipp [%]
0,4
0,3
0,1
19,9
0,1
0,6
6,3
?

Det er stilt færre krav til luftutslipp ved anlegg som kun
brenner biologisk eller patologisk avfall. Anleggene som
brenner biobrensel og rent bioavfall, har kun krav til
støvrensing.
Forbrenning av avfall medfører utslipp av skadelige gasser.
Utslippene er redusert betraktelig de siste årene som følge
av kraftig forbedret rense- og forbrenningsteknologi, og
utslippene representerer en prosentvis liten del av de totale
utslippene til luft i Norge (se tabell 60). Ved annlegg som

allutslippene og utslippene av dioksiner vil utgjøre henholdsvis ca. 10 % og 1 % av dagens utslipp. I tråd med innføringen av kravene i EUs forbrenningsdirektiv må alle forbrenningsanlegg som i dag ikke oppfyller kravene, oppgradere sin renseutrustning.
Forbrenning av avfall som ellers ville bli deponert har den
positive effekten at metangassutslippene reduseres.
Utslippskravene har blitt betydelig skjerpet de siste årene.
Inerte materialer, det vil si stabile stoffer som ikke reagerer
kjemisk, som metaller, glass osv., vil redusere virkningsgraden
i forbrenningsovnen pga. varmetap, og gi forhøyede utslipp.
Klor i brenselet kan medføre at tungmetallene blir mer flyktige.
Ufullstendig forbrenning kan opptre ved oppstart og stans
av forbrenningsprosessen, eller ved dårlig prosesstyring, og
danner produkter av utfullstendig forbrenning (PUF).
Ulempen med PUF er at disse stoffene ofte er mer giftige
enn avfallet selv.
Restprodukter og avfall fra forbrenning
Restproduktene fra forbrenningsprosessen omfatter følgende: slagg, kjelaske, filterstøv og slam fra våtvasker. Slagg er
frem til nå ikke ansett som spesialavfall og en har derfor
kunnet disponere avfallet mer fritt enn de øvrige fraksjonene. Bunnaske/slagg fra avfallsforbrenningsanlegg vil
etter definisjonen i ny avfallsliste være spesialavfall dersom
de inneholder farlige stoffer. Praksisen for sluttbehandling av
bunnaske/slagg har tidligere vært å legge dette på deponi
for vanlig avfall. Etter innføring av EUs avfallsliste [EU,
2000b] og implementering av EUs deponidirektiv i norsk

regelverk, vil ikke denne praksis nødvendigvis kunne
opprettholdes.
Følgende avfallstyper som er relevante for kommunal
avfallsforbrenning er nevnt i forskrift om spesialavfall [SFT,
2000a]:
- Flyveaske
- Kjelstøv
- Filterkake fra rensing av røykgass
- Fast avfall fra rensing av røykgass

at slagget smelter og legger seg på bunnen i forbrenningskammeret. Dette skal gjøre det mulig å dekantere metaller
og slagg i ulike lag for så å bruke de som råvarer i metallprodukter. Metoden er under utvikling og vi kjenner ikke til
at dette unyttes kommersielt i dag, men forventer at det vil
skje en videreutvikling av teknologien for slik ressursutnyttelse.

Kravet er at dette avfallet skal deponeres på spesialavfallsdeponi der det gjennomgår behandling med henblikk på
avgiftning. Filteraske som inneholder aktivt kull i forbindelse
med posefiltre for rensing av dioksiner og kvikksølv, kan ved
gitte forhold behandles ved forbrenning i anlegget (avhengig
av posefilterets plassering i renseprosessen).
Flyveaske går i dag til deponi, men utnyttes som nøytraliseringsbase for syrer på NOAHs anlegg på Langøya (se kap.
5.3.1). Asken erstatter uttak av jomfruelig kalk og representerer dermed en ressurs samtidig som en sørger for sikker
deponering av asken.
Slagget utgjør ca. 20 % av forbrent mengde avfall ved tradisjonell avfallsforbrenning. Slagg fra forbrenningsanlegg i
Norge blir utelukkende levert til deponi, hvor det eventuelt
kan brukes som toppdekke på fyllinger. Slagget fra
forbrenningsanleggene kan derimot utnyttes på andre
måter.
Råslagget fra avfallsforbrenning består av, foruten slagg og
aske, større ikke-brennbare fraksjoner som stein, murstein,
betong, jern og andre metaller. De større ikke-brennbare
fraksjonene utgjør typisk 10-20 % av råslagget. Jern i slagget
kan frasepareres magnetisk, men dette jernet har en lavere
kvalitet da det inneholder ca. 20-40 % slagg og oksider.
Kvaliteten er dermed langt dårligere enn vanlig skrapjern,
men kan gjenvinnes til lavkvalitets støpejern, blant annet i
Tyskland. Slagget kan etter bearbeiding ha følgende sammensetning:

Innmating av avfall i forbrenningsovn.
(foto: Bellona)

Dioksin
Det er en økende fokus på utslipp av dioksiner til luft fra
forbrenning av avfall. Dioksiner er en fellesbetegnelse på
210 ulike kjemiske forbindelser, og deles inn i to grupper;
dioksiner og furaner. De ulike forbindelsene har svært ulik
giftighetsgrad og en regner derfor om mengden dioksiner til
såkalte TCDD-ekvivalenter (Tetraklordibenzop-dioksin som
regnes som den farligste av forbindelsene). I den internasjonale standarden (forholdsvis lik den norske) måles det
på 28 forskjellige dioksiner som vektes avhengig av
giftighetsgrad, og oppgis samlet som TCDD-ekvivalent.
Typisk utslipp av dioksiner ved forbrenning
[Soma, 2001]

-

Harpet slagg (knust og siktet): 75-90 %
Skrap, grovt:
3-8 %
Skrap, fint:
2-7 %
Sikterest:
3-9 %

Alle fraksjonene kan i prinsippet utnyttes til ulike formål, men
det er vanlig at sikterest går til deponi.Ved sluttdisponering av
slagget bør alltid metallskrotet fraskilles for materialgjenvinning. Dersom slagget ikke skal gå til deponi eller spesialdeponi, bør det settes strenge krav til dokumentasjon av tungmetallinnholdet. Det må settes mål om at minst mulig av restproduktene fra avfallsforbrenning går til deponi. I mange
europeiske land utnyttes slagget til veibygging og anleggsteknisk virksomhet. Det settes da strenge krav til slaggets
kvalitet. Dette innebærer analyse og kontrollrutiner av slagg.
Om nødvendig må det vurderes om det skal settes strengere
krav til kontroll og sortering av avfallet før det brennes,
dersom dette påvirker slaggets kvalitet. Det er også mulig å
forbedre slaggkvaliteten ved et tørrutmastingssystem for
slagg. Etterbehandling av filterstøv og flyveaske for å avlede
massen fra deponi er også en mulighet.
Enkelte prosesser gir et mer høyverdig slagg. I PyroArcprosessen (beskrevet i kap. 6.3.1) er temperaturen så høy
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Dannelsen av dioksiner skjer ved nedkjøling av røykgassen i
temperaturområdet mellom 450-200 ºC, gjennom
katalytiske prosesser ved hjelp av kobberforbindelser.
Dioksiner oppstår i liten grad ved selve forbrenningen i
ovnsrommet dersom temperaturen er høy (normalt 850900 ºC).
For at dioksiner skal dannes i forbrenningsprosessen må
brenselet inneholde klorforbindelser, noe alt brensel
inneholder i større eller mindre grad. I tillegg har kobberforbindelser en viktig katalytisk effekt på dioksindannelsen,
samt at svovelinnholdet i brenselet viser seg å ha innvirkning på dannelsen av dioksiner. I alle forbrenningsprosesser
hvor disse stoffene er til stede vil det være grunnlag for
dannelse av dioksiner. Her viser det seg at mengden klor-

Figur 18.
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forbindelser ikke alene er avgjørende for mengden dioksiner produsert. Det vil uansett være nok klor tilgjengelig for
dannelse av dioksiner dersom de termiske forholdene i
anlegget ligger til rette for det, og dersom forbrenningen i
brennkammeret ikke er tilstrekkelig. For å begrense utslippet av dioksiner er det derfor viktig å ha best mulig forbrenning. Ufullstendig forbrenning medfører at det dannes
aromater eller tjærestoffer, noe som kan danne basis for
oppbygging av dioksiner. Forbrenningsanleggene som i dag
representerer de laveste utslippene av dioksiner, har oppnådd disse lave nivåene som følge av bedret prosesstyring
kombinert med avansert renseteknologi.
Forbrenning ser ikke ut til å være den eneste kilden til
dioksindannelse. Dioksiner kan også dannes ved lavere temperaturer. Forstadier av dioksiner og furaner som
eksponeres for UV-stråling, kan muligens også føre til dannelse av dioksiner. De aktuelle forstadiene kan være halogenerte fenoler og benzen så vel som polyhalogenerte biog difenoler. [MSDK, 1996]
Dioksiner har også vist seg å dannes ved at organisk materiale eksponeres for klorin. Dannelse av dioksiner ved bruk
av aktiv klorin ved bleking og andre formål ser ut til å være
mulig. Dioksindannelse er blitt observert ved bruk av klor
SFT-krav1
Brobekk som
Heimdal
Cd
Hg
Pb
pH
SS

µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

5
2
50
6-10
10

0,0014
0,002
0,05
9,3
7,59

1,87
1,74
14
8,9
30,3

I tillegg til disse kravene kan det stilles egne kommunale krav på andre parametre (f.eks. sulfat og
klorid) for å tilfredsstille kommunale renseanleggs krav til avløpsvann.
[ORV, 2000][Trondheim energiverk, 2000]

1

Tabell 61.
Utslipp til vann ved to norske
forbrenningsanlegg, 2000.

blekemiddel i papirproduksjon, ved bruk av klorin til desinfisering av drikkevann og ved korkproduksjon.
Biologisk dannelse av dioksin er også blitt observert ved
komposteringsprosesser. Det ser ut til at dannelse av
dioksin ved biologiske prosesser i forbindelse med
forstadier av dioksin er mulig. [MSDK, 2000]
Ettersom dannelse av dioksiner ser ut til å ha flere mulige
kilder, også gjennom ikke-menneskeskapte prosesser som
skogbrann, aerob biologisk nedbrytning osv., må vi regne
med en viss bakgrunnsverdi av dioksinforbindelser.
Figur 18 viser en grafisk fremstilling av dioksindannelse ved
forbrenning av ulike brensler. Ut ifra tabellen ser vi at naturgass gir de laveste dioksinutslipp, etterfulgt av jomfruelig olje
(fyringsolje) og avfall. Brenning av halm gir de største

Anlegg
BiR
FREVAR
Energos
Trondheim
Brobekk
Klemetsrud
Tabell 62
Kontinuerlig målinger av luftutslipp ved noen norske forbrenningsanlegg.

Komponenter det måles kontinuerlig på
SO2, HCl, CO, NOx, støv, NH3, HF,TOC,
SO2, HCl, CO, NOx, Hg, støv
SO2, HCl, CO, NOx, Hg, støv
SO2, CO, NOx, Hg
SO2, HCl, NOx, CO, Hg, støv
Måleutstyr er under etablering oppstart slutten av juni 2001.

dioksinutslippene etterfulgt av fyring med trebrensler og
spillolje. Årsaken til av dioksinutslippene fra avfallsforbrenning er blant de laveste, skyldes først og fremst omfattende
rensing av røykgassen, oftest ved innsprøyting av aktivt kull,
noe som sjelden finner sted i biobrenselanlegg.
Dioksiner er et særdeles giftig stoff og vi må følgelig være
svært observante på disse utslippene. På bakgrunn av dette
er det viktig å kartlegge kildene til de høye utslippene.

Dioksinutslippet kan skyldes alt fra gammel forbrenningsteknologi, gamle vedovner, biologiske prosesser i deponier
til industrielle prosesser.
SFT opererer med et årlig utslipp av dioksiner på
22 g/TCDD-ekv./år. Dette anslaget er trolig alt for lavt, da
tallet kun baserer seg på utslippsnivåer ved industri og
norske forbrenningsanlegg. Dioksiner fra vedfyring og
avfallsfyllinger er ikke undersøkt og medregnet.
Norsk Bioenergiforening anslår den norske energiproduksjonen fra vedfyring til 13 TWh. Dersom vi regner med en
dioksindannelse basert på danske og svenske undersøkelser
som ligger på 0,46-2,12 µg/tonn ved [Soma, 2001], et
energiinnhold på 16,8 GJ/tonn ved og en energiutnyttelsesgrad på 65 %, får vi at dioksinutslipp fra norske vedovner
representerer et utslipp på 1,3-9,0 g TCDD-ekv./år. Et annet
anslag basert på EUs rapport "Eurpean Dioxin Inventory"
fra 1999 anslår det norske utslippet av dioksiner fra vedfyring til hele 24 g TCDD-ekv./år [Lien, 2000].
Når EUs nye forbrenningsdirektiv er innført, vil dioksinutslippet fra vedovner være et langt større bidrag til dioksinforurensning enn avfallsforbrenning. Når alle norske avfallsforbrenningsanlegg har oppgradert røykgassrensingen vil
dioksinutslipp fra avfall utgjøre under 1 % av registrerte
norske utslipp, Bellona forutsetter at anleggene som skal
oppgraderes oppnår en standard på linje med anleggene
som tilfredsstiller de nye kravene.
Utslipp til vann
Utslipp til vann omfatter utslipp fra våtvasker for røykgass.
Etter at forurensningen i rejektvannet er renset ut, er det
lave konsentrasjoner av tungmetaller igjen. Det er likevel
stor forskjell på utslippskonsentrasjonene ved de ulike
anleggene. Heimdal varmesentral i Trondheim, som har de
høyeste konsentrasjonene av de anleggene vi har studert,
holder seg under konsesjonsgrensene for tungmetaller.
Utslippet av kvikksølv tilsvarer 41 g /år og er kun noen få
promille av det totale bidraget fra avløpsvann til kommunale
renseanlegg
i
Trondheim
kommune.
Forbrenningsanlegget hadde derimot et overutslipp av suspendert stoff i 2000.
I tillegg til disse kravene kan det stilles egne kommunale krav
på andre parametre (f.eks. sulfat og klorid) for å tilfredsstille
kommunale renseanleggs krav til avløpsvann. [ORV,
2000][TEV, 2000]
Vurdering av hvordan drift av forbrenningsanlegg
påvirker utslipp.
Konsesjonsmålingene som blir foretatt en gang pr. år, kan
neppe sies å være representative for de årlige utslippene fra
forbrenningsanleggene. Avfall er en lite homogen masse, og
avfallets sammensetning vil kunne påvirke utslippene og
derfor variere. Alle eksisterende anlegg ble i 1995 pålagt å
foreta kontinuerlige målinger på støv, CO, SO2 og HCl i
tillegg til konsesjonsmålingene. Forbrenningsanleggene er
dessuten utstyrt med avansert prosessreguleringsutstyr og
styrer derfor prosessen etter de kontinuerlige målingene.
Etter 1995 er alle anlegg pålagt å ha støtteanlegg for fyring
av olje ved oppkjøring og nedkjøring av anlegg. Avfall skal
ikke befinne seg i brennkammeret ved lavere temperaturer
enn 850 ºC. Undersøkelser som kan avdekke eventuelle
overutslipp som følge av igangkjøring og stans av forbrenningsanlegg, bør likevel gjennomføres slik at kunnskapen om
utslipp som følge av driftsstans bedres. Avfallets sam-

mensetning vil som tidligere nevnt ha betydning på utslippene. CO og støv er indikatorer på hvor god forbrenningsprosessen er. Høye CO- og støvverdier indikerer dårlig
forbrenning, og vil derfor kunne medføre høyere utslipp.
Tungmetaller og dioksiner binder seg i stor grad til støvet,
og høye støvutslipp er derfor negativt for nettopp disse
parametrene. Et unntak blant tungmetallene er kvikksølv
som i hovedsak forsvinner i avgassen (i gassform).
Konsesjonsmålinger av dioksin fra Brobekkanlegget viser at
utslippene varierer med nesten 50 % på én og samme dag
(TUV
utslippsmålinger/konsesjonsmålinger
2000).
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er en komponent
det har vært fokusert lite på i tilknytning til forbrenningsanlegg, men som også vil kunne dannes ved dårlige forbrenningsforhold. Bruk av kontinuerlige måleparametre for å
optimalisere anleggene med hensyn til utslipp er derfor viktig. Kunnskap rundt måleparametre som kan brukes som
indikatorer for andre utslipp, er også et fagområde det må
fokuseres mer på.
6.3.3.
Energiforhold og klimaeffekter
Alle større forbrenningsanlegg utnytter energien fra forbrenningsprosessen. Energiutnyttelsesgraden ligger i
området 30-100 %, og er avhengig av infrastrukturen for
distribusjon av energi. Energiutnyttelsesgraden er definert
Energiutnyttelse
Levert energi

Bir
37%
ca. 90

Frevar
99%
157

1 energiutnyttelsesgrad ved samlet forbrent mengde

Averøy
25-50%2
20

Ålesund
45%
45

Heimdal
75%
171

Klemetsrud
71%
301

Brobekk
71%
188

2 anlegget skal oppnå en utnyttelsesgrad på 57% mot slutten av året. Kilde: respektive anlegg

som forholdet mellom produsert og utnyttet energimengde. Produsert energi er den energimengden som
kommer ut av kjelesystemet og som er tilgjengelig for
energiutnyttelse. Tilbakeført prosessdamp som skjer før
målepunktet, vil ikke inngå i produsert mengde, og inngår
heller ikke i utnyttet energi.
Med utnyttet energi menes elektrisk eller termisk energi
levert ved vegg forbrenningsanlegg til eksterne kunder.
Energien kan enten distribueres gjennom fjernvarmenett,
elnett, som prosessdamp eller som gass (pyrolyse). Energi
som utnyttes internt ved behov for varmt vann, oppvarming eller elektrisk kraft, regnes også som utnyttet energi og
godskrives energiutnyttelsesgraden.
[TAD]

Glass
Metall
Papir/papp
Plast
Tekstiler
Tre
Våtorganisk
Totalt, kjente fraksjoner
Andre fraksjoner
Totalt

brenning i Norge er fossilt. Avfallsforbrenningen gir allikevel
en netto reduskjon i klimagassutslipp der den erstatter fossile energikilder, da 2/3 av energien kommer fra fornybart
biologisk materiale i avfallet. Den mer betydelige effekten
kommer av at avfallsforbrenning er et viktig deponiavledningstiltak. Organisk materiale vil gi metanproduksjon ved
deponering og dermed utslipp av en langt mer effektiv
klimagass. Utslipp av metangass fra avfallsdeponier utgjør ca.
7 % av nasjonale klimagassutslipp. [SFT, 1999]
Kjelforeningen – Norsk Energi har på vegne av
Prosessindustriens Landsforening (Pil) laget en beregning av
potensial og anleggskapasitet for energiutnyttelse av avfall i
Norge (se tabell 64).
Beregnet energiutnyttelsespotensial i tabell 19 på 3 952
GWh, er nok noe optimistisk. Levert energi fra syv av
Norges største forbrenningsanlegg (tabell 18) som til sammen brenner 577 000 tonn avfall i året, var 972 GWh i år
2000. Dette betyr at effektiviteten i anleggene og energiutnyttelsesanleggene må forbedres betraktelig dersom en fra
1 248 000 tonn skal oppnå et energiutbytte på 3 952
GWh. For å høyne energiutbyttet må virkemidlene tilpasses dette formålet.
Et positivt trekk ved energiutnytting er allikevel at energien
utnyttes i fjernvarmeanlegg og industri som i stor grad
baserer seg på fossilt brensel.
Et vanlig argument mot etablering av nye forbrenningsan-

legg er at anleggene vil være til hinder for en avfallsreduksjon og at forbrenning vil være i konflikt med materialgjenvinning. Det er Bellonas holdning at framtidig planlegging av
forbrenningsanlegg ikke må komme i konflikt med økning i
materialgjenvinningsgraden.Vi ser allikevel at det i de neste
årene kan være et økende behov for forbrenningsanlegg
dersom vi skal nå målet om null deponering av organisk
avfall. I fremtiden kan det også muligens oppstå et behov for
forbrenningsanlegg ved oppgraving av eksisterende fyllinger.
For det første må materialfraksjoner som kan nå en
høyverdig materialgjenvinning kanaliseres til rett sted. Dette
forutsetter at dagens anlegg og planlagte anlegg vurderer
utnyttelse av andre brensler enn blandet avfall, noe som
betyr utnyttelse av rent bioavfall (skogsavfall, jorbruksavfall

Totalt generert
avfall

I dag
Potensial for
energiutnyttelse

Netto energiunytttelsespotensial1

1 000 tonn
130
700
1 100
360
110
1 150
1 300
4 850
1 810
6 660

1 000 tonn
300
170
75
100
507
1152

GWh
1 008
1 251
305
296
973
3 834

Tabell 63.
Energiutnyttelse (%) og levert
energi (GWh/år) ved noen
norske forbrenningsanlegg, 2000.

2010
Framskrevet
total avfallsmengde
for 2010
1 000 tonn
160
690
1 160
390
160
1 260
2 040
5 860
1 920
7 780

Potensial for
energiutnyttelse

Netto energiutnytttelsespotensial1

1000 tonn
305
117
132
190
744
504
1 248

GWh
1025
862
537
562
2 986
967
3 952

1 termisk årsvirkningsgrad 80 % [Norsk Kjeleforening, 2001]

Den brennbare avfallsfraksjonen består i hovedsak av fornybart biologisk materiale. Plastfraksjonen (fossilt materiale)
utgjør ca. 10 vektprosent av brenselet, men mer enn 30 %
av energiutbyttet. Dette betyr at ca. 1/3 av avfallet til for-

m.m. se kap. 4.6 annet bioavfall) for ikke å gjøre seg avhengig
av store mengder restavfall. Det tekniske potensial for
utnyttelse av bioenergi i Norge ligger på ca. 80 TWh. Ca.
15-17 TWh er lett tilgjengelig i dag som bioavfall. Av dette

Tabell 64
Potensiale for energiutnyttelse
av avfall i Norge.
[PIL, 2001]
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bioavfallet utgjør avfall fra industri, næring og husholdning)
et potensial på 3-4 TWh, hvorav ca. 1 TWh utnyttes i dag.
Energipotensialet i avfallet er altså liten i denne sammenhengen, og har derfor ingen viktige oppgaver som f.eks. å
bidra til energibalanse og energieffektivitet i Norge.
Grunnen til at avfall i dag har fått en så viktig rolle i utbyggingen i fjernvarmenett og annen energiutnyttelse, er det
økonomiske grunnlaget som ligger i inntektene fra
avfallsmottak, noe som skyldes at den alternative behandlingen også er kostbar (deponi og materialgjenvinning).
Avfallsforbrenning har vært en viktig drivkraft for utbygging
av nett for vannbåren varme og for å erstatte bruk av fossile energikilder. Med endrede forutsetninger og teknologiske fremskritt i vareproduksjon og gjenvinningsteknologi
vil energiutnyttelse i framtiden være begrenset til sluttbehandling av restavfall og materialer som allerede har gått i
et materialkretsløp flere ganger.
Det er også en forutsetning at samme kriterier legges til
grunn for avfallsforbrenningen over hele landet, med stor
vekt på kildesortering. Dette må være en nasjonal føring og
ikke et valg for hvert enkelt avfallsselskap. Usortert avfall må
derfor ikke leveres til forbrenning. Utbygging av anlegg som
baserer seg på massebrenning er ikke forenlig med en slik
utvikling.
Disse føringene vil være nødvendige for ikke å legge hindringer i veien for det langsiktige målet om maksimal energi- og ressursutnyttelse, altså et lukket kretsløp for materialer og produkter. I et slikt system hentes energigevinsten
inn ved energibesparelse ved unngått nyproduksjon, og ikke
fra sluttbehandling og avfallsbortskaffelse (jfr. kap 6.2 om
materialgjennvinning).
Et annet viktig virkemiddel som vil redusere de totale utslippene, men som samtidig vil gjøre dagens avanserte og kostbare teknologi for avfallsforbrenning mer interessant for et
bredere avfallsgrunnlag, er økte krav til rensing i biobrenselanlegg. Bellona krever at det stilles like strenge utslippskrav
til biobrenselanlegg som til dagens anlegg for restavfall.
6.3.4.
Vurdering av forbrenning som behandlingsløsning
Avfallsforbrenning er en viktig del av avfallshåndteringssystemet og en nødvendig sluttbehandlingsmetode i et miljøeffektivt avfallssystem. Uslippskontrollen ved norske for-

brenningsanlegg er under stadig forbedring. Det er etter
Bellonas vurdering langt større usikkerhet knyttet til utslippene fra avfallsdeponier, både på kort og lang sikt. Med
Bellonas mål om null deponering er det en forutsetning at
det stilles strenge krav til utslipp og energiutnyttelse, og
høye forventninger til utvikling av miljøforbedrende forbrenningsteknologi.
Dersom alt avfall skal bort fra deponi, må det settes svært
høye mål til materialgjenvinning og avfallsminimerende
tiltak, men samtidig må forbrenningskapasiteten økes, særlig
for å energiutnytte større mengder av treavfallet som i dag
går til deponi Det produseres årlig ca. 1,3 mill. tonn trevirke
i Norge, og avfallsmengden er sterkt økende. Råvarer til
produkter basert på resirkulert trevirke er i stor grad
dekket opp av trevirkeavfall fra industri. Det er selvfølgelig
mulig å øke bruken av resirkulert trevirke i dagens byggematerialer, men det dummeste vil være å legge trevirkeavfall på fylling.
Det økonomiske fundamentet for avfallsforbrenning ligger i
inntektene for mottak av avfall (70-80 %) mens inntektene
fra salg av energi normalt er av mindre betydning (20-30%).
Dette fører til at forbrenningsanlegg må etableres der det
finnes aktører som kan ta imot energien, slik at energiutnyttelsesgraden blir så høy som mulig. Når anlegg skal
lokaliseres må man også vurdere hvorvidt biobrensel på sikt
kan erstatte avfallet slik at forbrenningsanleggene ikke er
avhengig av faste avfallsmengder. Fleksibilitet både på
brenselsiden og på energileveransesiden er viktige parametre. Grundige vurderinger rundt disse parametrene må
legges til grunn før beslutninger om bygging av forbrenningsanlegg vedtas. Vi vil i de nærmeste 10-20 årene se at
det er behov for fortsatt utbygging av forbrenningsanlegg,
men disse anleggene må inngå i en helhetlig avfallspolitikk
basert på minimale utslipp og maksimal ressursutnyttelse i
et langsiktig perspektiv.
Det må så skisseres løsninger som kan kan møte disse
utfordringene uten å være til hinder for en utvikling av produkter som går i et lukket kretsløp. En del av disse løsningene kan være utnyttelse av annet biologisk avfall (f.eks.
skogs- og landbruksavfall) for å dekke inn mulig overkapasitet. Det må også være økonomisk rom for en slik dreining
mot alternative brensler, slik at anleggets drift i større grad
kan baseres på inntekter fra energisalg i stedet for inntekter
på gebyrer ved mottak av restavfall.

6.4
Deponering
På begynnelsen av 1990-tallet startet myndighetene med
Statens forurensningstilsyn (SFT) i spissen arbeidet med å
kartlegge og registrere forurensning fra gamle deponier.
Dette førte til en avdekking av store forurensningsproblemer fra disse tidligere deponiene.
Avdekkingen av forurensningsproblemene fra gamle
fyllinger førte til at myndighetene skjerpet kravene til avfallsdeponier. Det kom i 1994 minimumskrav til fyllplasser som
også gjaldt eldre anlegg. Hovedsakelig ble det satt krav om
oppsamling av sigevann, krav til gjenvinning, gassoppsamling,
registrering av mengde og type avfall, krav til etterkontroll i
30 år samt visse krav om tiltak i nærmiljøet i forhold til støy,
flyveaske etc.
EU vedtok 26. april 1999 rådsdirektiv 1999/31/EF om
deponering av avfall. I nær framtid skal det utarbeides en
forskrift som innarbeider dette direktivet i det norske
regelverket. Forskriften setter forbud mot deponering av
visse typer avfall som flytende avfall, eksplosiver, bildekk,
sykehusavfall m.m. Forskriften setter også krav til eksisterende deponier innen bestemte tidsfrister. Deponieierens
ansvar for etterdrift avgrenses ikke i tid (dagens retningslinjer er inntil 30 år).

Forsvarlig deponering
mangt...
(foto: Bellona/arkiv

betyr

materiale, både under selve behandlingen og ved sluttbehandling etter endt lagring.
Mange av de problemstillinger som diskuteres nedenfor er
også gjeldende for lagring av avfall i påvente av sluttbehandling eller annen behandling. De problemene som
beskrives i forhild til utslipp av sigevann og gass, kan være
enda større om avfallet lagres utenfor anlegg som er bygget
med rensing av sigevann og gassoppsamling. I deponidirektivet som nå innarbeides i norsk regelverk med en egen
forskrift, kan avfall som skal gjenvinnes eller behandles,
lagres i inntil tre år før det anses som deponert. I løpet av
et slikt tids-perspektiv vil det starte forråtnelsesprosesser i
avfallet. Det er derfor nødvendig at det også settes krav til
hvordan en evt. lagring av avfall i påvente av behandling skal
skje.
Til tross for at det er blitt avdekket store forurensninger fra
deponier finnes det i dag relativt beskjeden kunnskap om
utslipp til jord, luft og vann fra avfallsfyllinger. For eksempel
er det manglende kunnskap om dannelse av dioksiner i
fyllinger, avdamping av kvikksølv og lettflyktige organiske
forbindelser samt utslipp av andre miljøgifter. Avfall på
deponi krever løsninger som sikrer at ikke dagens deponier
blir fremtidens miljøbomber. Det største problemet med
forurensning fra deponier er at den er av langvarig karakter.
Forurensning til luft og vann strekker seg over mange tiår,
sannsynligvis mange hundre år. Det er derfor ikke nok å
finne løsninger som hindrer lekkasje av forurensninger i et
30-års perspektiv. Deponering av avfall fra industri og husholdning inneholder relativt store mengder kvikksølv som
på sikt kan lekke ut i miljøet. Fortsatt er kunnskapen om
hvor mye som lekker ut fra avfallsdeponier dårlig. Det
dreier seg ofte om små mengder som er vanskelige å måle,
men som kan gi alvorlige effekter. Det er også stor usikkerhet med hensyn på hvor lang tid det tar før de forskjellige
komponenter brytes ned. Dette vil variere sterkt fra
forbindelse til forbindelse samtidig som nedbrytninshastigheten vil variere med fysiske og kjemiske forhold på
deponiet.

så

Innledningsvis er det nødvendig å definere hva Bellona
mener med deponering. I denne rapporten legges det til
grunn at deponering er en permanent plassering av avfall på
fylling. Biologisk behandling i lukkede celler hvor en har full
kontroll med utslipp, kan være en aktuell behandlingsmetode for noen typer avfall og vil derfor ikke gå inn under
deponeringsdefinisjonen. Det er da en forutsetning at
lagringen ikke er permanent, men en tidsavgrenset behandling som sikrer høy energiutnyttelse av nedbrutt organisk

Avfallsdeponiene må sikres så lenge det finnes mulighet for
at de kan avgi forurensning til omgivelsene. For å få dette til
må det settes strenge krav til deponieierens ansvar, og dette
ansvaret må gjelde helt til deponiet er "friskmeldt".
Deponieieren må i følge ny forskrift stille økonomisk sikkerhet for at kravene i konsesjonen etterleves, samt sørge for
en oppfølging etter at deponiet er avsluttet.Bellona mener
at det må gis klare retningslinjer for når et deponi kan sies
å ikke lenger medføre forurensning eller fare for forurensning. Uten en slik klargjøring vil det lett kunne oppstå
uklare ansvarsforhold etter at de avsatte økonomiske
midlene er brukt opp.

6.4.1
Aktive deponier i Norge
Antall deponier i Norge er sterkt minkende. Ved utgangen
av 1998 var det 150 anlegg med fyllplass (aktivt deponi) i
Norge (se tabell 65), mot hele 330 i 1992. Pr. 1. januar 2000
var ca. 120 kommunale deponier i drift, og vi antar at det
ved utgangen av år 2001 vil være i underkant av hundre
deponier for kommunalt avfall i tillegg til 20-30 industri-

1992
1995
1998

Antall anlegg med fyllplass
I alt Renset sigevann
Tok ut gass
330
62
5
274
55
15
150
49
281

groing av vann og vassdrag (eutrofiering) som følge av
utslipp av næringsstoffer i sigevannet.
Konsentrasjonen av forurensninger i sigevannet og mengden sigevann vil øke fra det tidspunktet da avfallet
deponeres. Etter en viss tid vil konsentrasjonen nå et maksimum for deretter å avta. Typen biologisk aktivitet vil også
ha stor innflytelse på konsentrasjonene av de forskjellige
Andel av avfall på fyllplass med
Rensing av sigevann Uttak av gass
17%
52%
26%
48%
51%
56%

Mengde (Nm3)
28,000

Uttak av gass
Utnyttelses-prosent
14%

Faklet
86%

1I utgangen av 1999 hadde i underkant av 50 deponier gassuttak.

deponier. Industrideponiene finnes innen metallurgisk industri og mineralindustri, treforedling, overflatebehandlingsindustri og næringsmiddelindustri, kjemisk- og petrokjemisk
industri.
Ca. 50 deponier har tillatelse til deponering av enkelte typer
spesialavfall. Ved utgangen av 1999 hadde 50 deponier i
Norge uttak av gass.
Det er Fylkesmannen i de enkelte fylkene som gir utslippstillatelse og har den daglige oppfølgingen av deponiene.
6.4.2
Utslipp til vann (sigevann)
Når vann renner gjennom avfall som er deponert på en
fylling, vil det foregå en rekke biologiske, kjemiske og fysiske
reaksjoner som vil gi en betydelig endring av vannets sammensetning. Hvilke forbindelser sigevannet vil inneholde vil
avhenge av parametere som avfallssammensetning,
vannstrøm gjennom avfallet, biologisk aktivitet, alder på
deponiet og hvilken teknologi som er benyttet på deponiet.
SFT anbefaler fylkesmennene måleprogram for sigevann
beskrevet i tabell 66. Basis programmet gjennomføres minimum 4 ganger pr. år, mens utvidet program gjennomføres
2 ganger pr. år
Tabell 67 som er hentet fra Tchobanoglous
[Tchobanoglous, 1993], gir en oversikt over en del
forbindelser, av omtrentlige konsentrasjoner som er vanlig
å finne i sigevann.
Det er sigevannets korrosive egenskaper og innhold av
næringssalter, tungmetaller og andre miljøgifter som representerer et forurensningspotensial.
De mest karakteristiske parametrene, som organisk materiale (målt ved kjemisk oksygenforbruk (KOF), nitrogen og
fosfor, er nøye knyttet til innhold av nedbrytbart organisk
stoff i avfallet. Kilden til denne typen forbindelser er våtorganisk avfall og annet nedbrytbart organisk avfall som
papir/papp, trevirke m.m. Andre forurensningskomponenter
vil for det meste stamme fra andre avfallskategorier. Spesielt
kan forskjellige typer av industriavfall ha dominerende
innvirkning på sammensetningen av sigevannet. Fra 2000
ble det i hovedsak forbudt å deponere våtorganisk avfall.
Fylkesmennene skal innføre forbud mot deponering av
våtorganisk avfall, og de siste avfallsbesitterne har fått slike
krav i løpet av år 2001. Deponering av våtorganisk avfall er
en lite ressursvennlig håndteringsmåte fordi næringsstoffene
i det organiske materialet ikke nyttiggjøres. I tillegg gir
deponeringen økt forurensning blant annet i form av gjen-

stoffene. Aerob nedbrytning vil gi mindre vannløselig organisk stoff enn anaerob nedbrytning. I tillegg vil anaerobe
prosesser vanligvis gi lavere pH, og dermed sterkere utvasking av metaller. Utsortering av lett nedbrytbart organisk
materiale fra avfallet som går til deponi, vil derfor kunne gi
et renere sigevann.
Når det gjelder sigevannets innhold av organiske miljøgifter
Basisprogram
Kontinuerlig mengdemåling
Ledningsevne
PH
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Total-N
Ammonium
Kvikksølv
Bly
Kadmium
Jern
Klorid
Natrium
Bor
-

BOF5 (5 dagers biokjemisk oksygenforbruk)
TOC (totalt organisk karbon)
KOF (kjemisk oksygenforbruk)
Totalt suspendert stoff
Organisk nitrogen
Ammoniakk
Nitrat
Total fosfor
Ortofosfor
Base som CaCO3
pH
Total hardhet som CaCO3
Kalsium
Magnesium
Kalium
Natrium
Klorid
Sulfat
Totalt jern

[SSB Statistikk]

Tillegg i utvidet program
Biologisk oksygen forbruk (BOF)
Hardhet
Arsen
Fenol
Aromater
Totalfosfor (tot-P)
Kalium
Sulfat
Aluminium
Polyaromatiske hydrokarbonerPAH
Klor organiske forbindelser
Sink
Krom
Kobber
Nikkel

er dette lite undersøkt, og kunnskapen om temaet svært
mangelfull. Mange produkter vi omgir oss med inneholder
miljøgifter, men er likevel harmløse ved normal bruk. Når
materialene som er brukt i produktene, blir utsatt for et
mer aggressivt miljø med økt fuktighet og kjemiske og biologiske prosesser, vil giftstoffene løses ut. . Plastprodukter,
Måleparameter

Tabell 65.
Rensing av sigevann og uttak av
gass fra fyllplasser i Norge

Tabell 66.
Måleprogram for sigevann
[SFT, 1994]

Konsentrasjonsområde, mg/l1
Deponier < 2 år
Deponier > 10 år
2 000 - 30 000
100 - 200
1 500 - 20 000
80 - 160
3 000 - 60 000
100 - 500
200 - 2 000
100 - 400
10 - 800
80 - 120
10 - 80
20 - 40
5 - 40
5 -10
5 - 100
5 -10
4 - 80
4-8
1 000 - 10 000
200 - 1 000
4,5 - 7,5
6,6 - 7, 5
300 - 10 000
200 - 500
200 - 3 000
100 - 400
50 - 1 500
50 - 200
200 - 1 000
50 - 400
200 - 2 500
100 - 200
200 - 3 000
100 - 400
50 - 1 000
20 - 50
50 - 1 200
20 - 200

1 pH er ubenevnt

elektronisk utstyr og komponenter, tekstiler m.m. inneholder alle miljøgifter som lekker ut med tiden og dermed
utgjør et forurensningspotensial. Det måles i dag i liten grad
på organiske miljøgifter i sigevann.Tabell 68 er basert på en

Tabell 67.
Forbindelser med omtrentlige
konsentrasjoner i sigevann fra
avfallsfyllinger.
[Tchobanoglous, 1993]
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gjennomgang av internasjonal litteratur, og omfatter
sigevannsanalyser fra 17 undersøkelser i USA, Canada,
Tyskland, England, Danmark, Norge og Sverige
[Christensen, 1994] De fleste av disse forbindelsene er
Forbindelser
Aromater:
Benzen
Toluen
Xylener
Etylbenzen
Trimetylbenzener
Naftalen
Dietylftalat
Di-n-butylftalat
Butylbenzylftalat
Klorerte forbindelser:
Klorbenzen
1,2 diklorbenzen
1,4 diklorbenzen
1,1 dikloretan
1,2 dikloretan
1,1,1 trikloretan
trans- 1,2 dikloretylen
cis-1,1 dikloretylen
Trikloretylen
Tetrakloretylen
Metylenklorid
Kloroform
Karbontetraklorid
Fenoler:
Fenol
Etylfenoler
Kresoler
Pesticider:
MCCP
2,4-D
Diverse:
aceton
Tetrahydrofuran
metyletylketon
tri-n-butylfosfat
Trietylfosfat

Konsentrasjoner

Antall observasjoner1

1-1630
1-12300
4-3500
1-1280
4-250
0,1-260
10-660
5,0-15
5,1-8

12
13
13
9
4
7
4
4
3

0,1-110
0,1-32
0,1-16
0,6-46
<6
0,1-3810
1,6-88
1,4-470
0,7-750
0,1-250
1,0-64
1,0-70
4,0-9,0

4
5
5
2
3
8
2
2
9
10
5
9
3

1-1200
<300
1-2100

6
2
7

2-90
1,0-5

3
2

6-4400
9-430
110-6600
1,2-360
15

4
4
2
5
3

1Tallene kunne ha vært høyere fordi det ikke er analysert på alle de rapporterte stoffene i alle
undersøkelsene.

Tabell 68.
[Christensen, 1994]

Hvor er vekk?
(foto: Bellona)

enten forbudte i Norge, eller det er lagt restriksjoner på
bruken av dem. Mange er svært kreftfremkallende og de
som inneholder klor vil kunne danne dioksiner ved feks.
brann. Det er generelt observert meget brede konsen-

trasjons-intervaller, noe som reflekterer forskjeller i
avfallssammen-setning og anvendt teknologi. De
forbindelsene som forekom hyppigst var aromatiske
forbindelser som benzen, toluen, etylbenzen og xylener.
Også klorerte forbindelser som tetra- og trikloretylen ble
funnet relativt hyppig. Det ble også observert pesticider.
For å redusere mengden sigevann fra et deponi er det viktig å ha kontroll over vannbalansen i deponiet. Dette gjøres
ved å analysere meteorologiske data og kontrollere
infiltrasjon av vann inn i deponiet og avrenning fra deponiet. God kunnskap om de hydrologiske forholdene er derfor
svært viktig. Kontroll og overvåkning av avrenningen fra
deponiet er viktig for å vurdere eventuelle rensetiltak. Alder
og sammensetning av avfallet i deponiet vil bestemme
kvaliteten på sigevannet og behovet for rensing. Alternative
løsninger for rensing av sigevannet kan være overføring til
kommunalt renseanlegg, lokal fysisk, biologisk og/eller
kjemisk behandling (bl.a. infiltrasjon, våtmark og lignende)
eller kombinerte løsninger.
6.4.3
Utslipp til luft
Det dannes deponigass ved biologisk nedbrytning av det
organiske materialet i avfallet. Vanlig praksis for fyllinger er
en daglig tildekking av avfallet med jord. På denne måten får
avfallet begrenset tilgang på oksygen slik at nedbrytningen
hovedsakelig blir anaerob (uten oksygen). Den gassen som
dannes som følge av nedbrytning av avfallet (deponigassen),
består hovedsakelig av ca. 50 % metan (CH4), 50 % karbondioksid (CO2) og mindre enn 1 % av forskjellige organiske gasser; NMOC (nonmethane organic compounds).
De organiske gassene stammer fra et uttall av organiske
forbindelser som finnes i avfallet. Deponier vil også kunne
avgi andre ikke-organiske gasser som f.eks. kvikksølv. I
Sverige er det påvist forhøyede verdier av kvikksølv i luften
over avfallsdeponier. [Wallin, 1989] Målinger som er utført
med hjelp av DOAS-teknikk på noen deponier i Sverige,
viser et innhold på 10-25 ng/m3 [Water,Air & Soil Pollution,
1991]. Disse verdiene tilsvarer et kvikksølvinnhold på 1-10
kg/år fra et vanlig deponi som tilføres 50 000-100 000 tonn
avfall/år. I undersøkelsene som er gjort, har man bare målt
elementært kvikksølv og ingen andre former som f.eks.
metylkvikksølv, som er en organisk, biologisk tilgjengelig og
meget giftig kvikksølvforbindelse. En analyse av deponigass
fra Grønmo avfallsfylling tyder på en avdamping på ca. 1 %
av deponert mengde kvikksølv. [Grønmo, 1992]. Hvor stor
avdampingen av kvikksølv vil avhenge av type deponert
avfall, temperatur, vindforhold etc. Dersom vi ser problemet
i et lengere tidsperspektiv, vil alt kvikksølv som legges på
deponi, utgjøre et potensielt forurensingsproblem, enten via
fordampning til luft, som utslipp til vann via deponiets
sigevann eller ved at det forurenser den lokale grunnen.
Miljøgifter som kvikksølv som ikke brytes ned i naturen, bør
av den grunn aldri deponeres før det er behandlet på en
slik måte at det kan deponeres på deponier for farlig avfall,
dvs. omgjort til meget tungtløselige forbindelser.
Deponigassen består som nevnt av ca. 50 % metan. En
blanding av 5-15 % metan i luft vil eksplodere ved antennelse. Derfor vil et deponi alltid være spesielt utsatt for
brann. En brann på et deponi vil føre til store ukontrollerte
utslipp til luft og vann. Dioksiner dannes ved avfallsforbren-

ning og spesielt ved ufullstendig forbrenning av klorholdig
avfall, noe som vil være typisk for en ukontrollert deponibrann. En rapport utgitt av Environmental Protection
Agency i USA viser at dioksinutslippene ved branner i
avfallsdeponier er like store som de samlede kontrollerte
utslipp fra avfallsforbrenning [Energos, 2000]. Disse tallene
er fra et land hvor kravene til dioksinutslipp er langt slappere enn EUs nye krav. For å dempe de negative konsekvensene ved en oppstått deponibrann, mener Bellona at
det må settes krav til etablering av brannceller på fortsatt
aktive deponier, for å hindre eller forsinke spredning av
brann.
Det er stor usikkerhet knyttet til dioksindannelse i avfallsfyllinger. En undersøkelse av Scramm et al. (1996) viste i
laboratorieforsøk at konsentrasjonen av to dioksinforbindelser (OCDD og HpCDD) ble fordoblet ved
anaerob nedbrytning av våtorganisk materiale (avløpsslam)
i en åpen beholder ved 20°C i 192 døgn [SFT, 1997b].
Dette er skremmende likt de anaerobe forholdene på en
avfallsfylling. Det finnes imidlertid ingen kartlegging av
dioksindannelse og dioksinavdamping fra norske fyllinger.
Videre undersøkelser av disse prosessene må prioriteres
høyt, samtidig som vi bør være svært skeptiske til deponering av organisk materiale.
6.4.4
Spesielt om utslipp av drivhusgasser
Deponering av avfall fører som nevnt til utslipp av drivhusgassene metan og karbondioksid. Ett molekyl metan har 21
ganger større effekt som drivhusgass enn ett molekyl karbondioksid. I 1997 utgjorde metanutslipp fra deponier
hele 68 % av Norges totale utslipp på 0,47 millioner tonn
[SSB Statistikk]. Utslippet representerte 7 % av Norges
totale klimagassutslipp. Klimaeffekter av avfall skyldes først
og fremst deponienes utslipp av metangass. Utslipp av karbondioksid tas ikke med i regnestykket da det regnes som
klimanøytralt.
Det første halve året antas det å være oksygen tilstede i
deponiet slik at det utvikles karbondioksid. Deretter vil det
bli anaerobe forhold i deponiet og metan vil utvikles.
Karboninnholdet i avfallet er styrende for fraksjonens
utslipp av klimagasser. Reaksjonene nedenfor er illustrert
med sukker (glukose) som eksempel:
6CO2 + 6H2O (aerob)
C6H12O6 + 6O2
3CH4 + 3CO2 (anaerob)
C6H12O6
Avfallskomponent
Matavfall
Papp, papir, drikkekartong, servietter o.l
Bind og bleier
Plast (folie, hard plast m.m.)
Tekstiler
Annet nedbrytbart
Annet ikke-nedbrytbart
Blandet avfall
Tre
Hageavfall

påbud om etablering av kontrolltiltak. Et problem er imidlertid at mange større deponier som er avsluttet, ikke har
blitt pålagt slike krav. Ved utgangen av 1999 hadde 50
deponier i Norge uttak av gass. Mange steder har det lokale
energiverket sett et energipotensial i deponigassen, og
bygget tilpassede uttaksanlegg. Andre steder oksideres
gassen ved fakling, se tabell 65.
Fordelen ved at gassen brennes, enten ved fakling eller med
energiutnyttelse, er at metan blir oksidert til karbondioksid
som har lavere drivhuseffekt. En ulempe ved forbrenningen
er at gassen brennes urenset med de utslipp av miljøgifter
som det vil medføre. Hvilke miljøgifter som vil slippes ut i
forbindelse med denne forbrenningen, vil blant annet
avhenge av deponigassens sammensetning og forbrenningsteknologien. Det er rimelig å anta at fakling av deponigass
vil kunne gi utslipp av dioksiner, fordi disse har en tendens
til å oppstå ved visse temperaturer ved brenning av organiske forbindelser. Det settes for tiden ingen utslippskrav i
forbindelse med fakling av deponigass. Bellona mener at det
må settes tilsvarende utslippskrav i til fakling som det gjøres
til vanlig avfallsforbrenning.
6.4.5
Vurdering av behandlingsløsning
Deponering av avfall er etter Bellonas syn den minst
bærekraftige formen for behandling av avfall. Det er mange
som har sagt at avfall er ressurser på avveie, og avfall som
ligger på deponier har utvilsomt ingen ressursmessig verdi.
Tvert i mot utgjør mange av de avfallsdeponier som finnes
i Norge en betydelig forurensningskilde:
- Avfallsfyllingenes metanutslipp står for ca 7 % av de
norske klimagassutslippene (omregnet til CO2-ekvivalenter)
[SFT, 1999]
- Avdampingen fra avfallsfyllinger står for store utslipp av
miljøgifter til luft.
- Sigevann fra mange norske avfallsfyllinger gir stor avrenning av næringssalter og miljøgifter til vassdrag, fjorder og
sjø (COD, N, P, tungmetaller). Sigevannsproblematikken
skyldes at fyllingssonen er uten tette bunnmasser og membraner, blant annet fordi fyllinger som drives i dag ble bygget
etter andre krav og standarder enn det som er dagens
regelverk. Sigevannsrensingen er utilstrekkelig og sigevannsog overvannsavrenningen er ofte ute av kontroll.
- Mange av dagens fyllinger ligger nær boligområder og gir
store luktproblemer som følge av drifts- og sigevannsproblemer. Sigevannsproblemene gjør ofte at vond lukt også blir
et problem langt unna fyllingen.
-

Relativ andel av avfallet
23
42
5
9
4
16
2
100
-

Da det i 1994 ble gitt nye retningslinjer for deponitiltak, ble
det som standard satt krav til gassoppsamling ved fyllinger
som mottok nedbrytbart avfall. Dette har ført til at de
fleste operative deponier av en viss størrelse i dag har fått

Antall kilo CH4 pr. tonn
99
868
92
20
159
271
136
252
99

CH4 omregnet til CO2 ekvivalenter
2 087
18 230
1 934
413
3 343
5 691
2 856
5 294
2 087

Utvidelse av eksisterende fyllinger eller etablering av nye
fyllinger båndlegger arealer.
Skal man ha kontroll over utslippene fra et deponi som ikke
er lukket, må man samtidig ha oversikt over avfallets

Tabell 69.
Totalt utslipp av metan ved
fullstendig
nedbryting
av
forskjellige avfallskomponenter.
[SFT, 1996]
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innhold. Hvert år lages det et stort antall nye organiske
forbindelser som inngår i en rekke produkter. Mange av
disse produktene vil med dagens avfallspolitikk før eller
siden havne på et deponi. Forbindelser som man i dag
verken har kunnskap om, eller målemetoder for, vil om
noen år kunne få et helt annet fokus når kunnskapen har
kommet lenger. Fordi man hele tiden øker dette kunnskapsnivået om forskjellige stoffers egenskaper og hvilke farer
de representerer ved utlekking i naturen, vil et deponi
sannsynligvis aldri slutte å gi oss negative overraskelser i
form av utslipp av naturfiendtlige forbindelser til jord, luft og
vann.
Fylkesmennene er ansvarlig for oppfølging av kommunale
deponier og mindre virksomheter, mens SFT følger opp de
mer risikofylte bedriftene. Kontrollen av utslipp fra fyllinger
består i hovedsak av målinger av ca 20 forbindelser i
sigevannet, som gjennomføres 6 ganger pr. år.
Dette gjenspeiler ikke den risiko som er forbundet med de

hundretusenvis av forbindelser i alle tenkelige former som
finnes i et deponi. Hvilken kjemisk bedrift med et
tilsvarende stort antall kjemikalier og stoffer ville vært
underlagt en like dårlig kontroll?
Om man har liten kunnskap om hvilke stoffer som i dag
legges på deponi, har man enda mindre kunnskap om nedbrytningsproduktene og nedbrytningsprosessene. Det er
også svært liten kontroll over de fysiske parameterne som
styrer disse nedbrytningsprosessene. Ved de fleste andre
behandlingsmåter har man bedre kontroll med reaksjonsforbindelsene enn hva som er tilfelle på et deponi.
Flere forbindelser vil bli blandet, noe som kan føre til at de
under bestemte forhold vil kunne reagere med hverandre.
Det vil alltid være en fare for spredning av forurensning
ved at eksisterende barrierer brytes, eller at det oppstår
brann i deponiet. Bellona går derfor inn for en utfasing av
bruk av deponier for alt annet avfall enn stabilisert og
innkapslet spesialavfall.

Kapittel 7
Bellonas mål og virkemidler

7.0
Bellonas mål og virkemidler
Avfallshåndteringen i Norge er myteomspunnet. Det finnes
434 kommuner og nesten like mange ulike erfaringer med
avfallshåndtering. Norge trenger ikke flere avfallseksperimenter i kommunene eller vage mål fra myndighetene.
Norge trenger kraftfulle virkemidler som leder oss inn i
"det kasteløse samfunn". Avfallsmengdene vokser, og store
mengder avfall genereres uten at ressursene i avfallet
utnyttes optimalt. Økt avfallsgenerering fører til forurensning ved håndteringen av avfallsmengdene, samt økt
forurensning fra nyproduksjon. Bellona er av den oppfatning
at det må settes ambisiøse mål for å snu denne utviklingen.
Avfallsmengdene må stabiliseres, og ressursene i avfallet må
utnyttes på en langt bedre måte. For å få til dette må vi i
langt større grad se produksjon og avfallsgenerering i sammenheng. Kraftige virkemidler må derfor tas i bruk – både
i forhold til produsenter og forbrukere. Bellona vil markere
avskaffelsen av kastesystemet fra og med 2008 med et forbud mot deponering av avfall, og foreslår i tillegg en styrking av følgende virkemidler:

7.1
Avfallsminimering
7.1.1
Langsiktige virkemidler og rammebetingelser
Markedet har i liten grad evne til å regulere utslipp og miljøbelastninger. Konsekvensene av feil avfallshåndtering og
overdreven ressursforbruk kan være vanskelig å forutse.
Økosystemet har en dynamikk som gjør at det kan tåle
tøffe påkjenninger, men økosystemet står ikke like godt
imot vedvarende forurensning. Effektene av utslipp i dag
vises først om mange år, og det er vanskelig for enkeltpersoner å se konsekvensene av egne handlinger på det ytre
miljø. Dagens råvareforbruk viser framtidens avfallsgenerering.Vi vet med sikkerhet at mengden kasserte produkter og mengden avfall vil øke i mange tiår framover. Som
en følge av dette må vi ha virkemidler og rammebetingelser
som styrer material- og energistrømmen i riktig retning.
Dette gjelder ikke minst innen avfallspolitikken. Disse
virkemidlene må virke langsiktig og gjennomarbeides internasjonalt.
Bellona mener derfor at norske myndigheter må jobbe for:
- Innføring av internasjonale krav til bruk av tilsetningsstoffer som har miljøskadelige effekter eller som vanskeliggjør
materialgjenvinning, krav til konstruksjon og sammensetning
av produkter slik at man sikrer økonomisk og miljømessig
forsvarlig demontering. For å redusere forbruket av jomfruelige råvarer må det komme krav til bruk av en prosentvis
andel returmateriale i nye produkter.
- Å fjerne produktstandarder som beskytter produsenter
som baserer seg på jomfruelig råvarer, og som dermed legger hindringer i veien for et marked for returmateriale – vel
og merke så fremt ikke gjenvinning eller bruk av produk-

tene gir økt miljøbelastning.
- Å utrede muligheter for en skattlegging av jomfruelige
råvarer som bygger på forurenser–betaler-prinsippet, da
det er en udiskutabel sammenheng mellom råvareuttak og
avfallsgenerering.
Forutsetningene for vårt forbruk, konsum og vår avfallsgenerering er ikke bare nasjonalt betinget. Handel foregår i
et globalt marked, varer produseres ett sted i verden og blir
avfall på helt andre breddegrader. I og med at det er en så
klar sammenheng mellom råvareuttak, produksjon, avfallsgenerering og mulighet for fornuftig ressursutnyttelse, må vi
ha et internasjonalt fokus på avfallsproblemet.
Rammebetingelsene må derfor implementeres gjennom
internasjonale avtaler i blant annet Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gjennom EU/EØS.
7.1.2
Produsentansvar
Avfallsminimering skjer gjennom en økt bevisstgjøring på
alle ledd i produktets livssyklus, med spesiell fokus på
råvareuttak og produksjon (siden det ofte er i disse fasene
den største avfallsmengden og forurensningen oppstår).
Dagens bransjeavtaler har til en viss grad fungert, men gir
ikke et tilstrekkelig incitament til avfallsminimering for alle
produktgrupper siden gebyrene er uavhengig av produktets
egnethet for resirkulering. I praksis betyr dette at produsenter med produkter som er velegnet for resirkulering,
betaler for avfallshåndteringen til de "dårlige produsentene".
Bellona er av den oppfatning at dersom produsentene får
ansvar for eget produkt, vil det stimulere til en mer økoeffektiv design. Gjennom EØS-avtalen kommer Norge til å
slutte seg til produsentansvar for biler, tilsvarende den ordningen Sverige har. I tillegg foreslår vi at det settes ned et
hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere hvilke produktgrupper som er egnet for en tilsvarende ordning, og at de
egnede produktgruppenes produsenter blir tildelt det fulle
og hele produsentansvaret. Dagens avfallsselskaper
(Hvitevareretur AS, Elektronikkretur AS og Plastretur AS
m.fl.) må fremdeles utvikles og styrkes men det er viktig at
nye systemer for et utvidet produsentansvar supplerer
dagens løsninger.
Materialselskapene som organiserer retursystemet for
emballasjeavfall bør i større grad vurdere pant på
engangsemballasje for flere produktgrupper enn drikkevarer. Det er viktig å ikke stagnere på en lav returprosent, da
kvantitet og kvalitet på returemballasje er viktig for å oppnå
et positivt marked for returmateriale.
7.1.3
Gebyrdifferensiering
De kommunale renovasjonsselskapene må tilby differensierte gebyrer på sine avfallstjenester for husholdningsavfall.

Differensiering gir forbrukerne motivasjon til avfallsminimering og det er forbrukerens rett å slippe å betale for
naboens søppelberg. Bellona foreslår derfor at renovasjonsselskapene pålegges å tilby et system som gjør det mulig for
abonnenten å få tilpasset sine gebyrer etter mengde avfall.

7.2.
Materialgjenvinning
Det nasjonale resultatmål om at 25 % av generert avfallsmengde skal gå til sluttbehandling innen 2010, er etter
Bellonas syn et lite ambisiøst mål. Mange kommuner og
bedrifter har nådd målet allerede. Likevel er graden av
materialgjenvinning svært varierende i de ulike renovasjonsselskaper og bedrifter. Målet innebærer dessuten at 75 %
av avfallet skal gjenvinnes, og sidestiller dermed materialgjenvinning og energiutnyttelse (ved forbrenning) uavhengig
av avfallsfraksjon. Det blir ingen felles nasjonal retning i
avfallspolitikken uten konkrete gjenvinningsmål for de
enkelte fraksjonene og for avfallshåndteringssystemet.
Materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse er
begge viktige håndteringsformer som kan utfylle hverandre,
men valget av løsning må baseres på dokumenterte fakta
og kunnskap om avfallssituasjonen lokalt og nasjonalt. Valg
av avfallsløsning i den enkelte kommune/distrikt må tilpasses lokale og geografiske forhold, og vurderes ut ifra krav til
høyest mulig økoeffektivitet, dvs. høyest verdiskapning til

En gjenvinning av disse avfallsfraksjonene vil begrense
uttaket av ikke-fornybare naturressurser, og redusere akkumulering av tungmetaller i næringskjeden. I tillegg vil de
store forurensende utslippene knyttet til uttak, transport og
utvinning av metaller fra gruver bli redusert ved gjenvinning
i stor skala. Begge fraksjoner er teknisk mulig å gjenvinne og
tilbakeføre i form av råvarer med høy kvalitet. For å sikre at
metallgjenvinning gir et positivt miljøbidrag, må det stilles
strenge utslippskrav til gjenvinningsbedriftene. I dag er
utslippene ved mange av disse uakseptabelt høye.
Et mål om tilnærmet 100 % gjenvinning av våtorganisk avfall
er viktig bl.a. fordi dagens fosforressurser er begrensede.
Resterende reserver av fosfor vil med dagens utvinningstakt
kun vare i ca. 100 år til [Herring & Fantel, 1993]. Store
energimengder benyttes dessuten ved fremstilling av nitrogen i kunstgjødselproduksjonen. Utnyttelse av fosfor og
nitrogen i våtorganisk avfall og slam er ut ifra Bellonas synspunkt både en riktig og nødvendig ressurshåndtering. Et
mål om 100 % gjenvinning av våtorganisk avfall fordrer samtidig at det settes klarere krav til kvaliteten på avfallsbaserte
gjødsels- og jordprodukter. Det må derfor utarbeides
regler og rutiner for analyser og prøvetaking, samt settes
strengere grenser for hygieniske parametre, organiske og uorganiske miljøgifter i råvarer og gjødsel basert på avfall.

Avfallet må sorteres ved kilden.
(foto: Normann/Bellona.

lavest miljøbelastning for samfunnet som helhet.
Etter en gjennomgang av de ulike avfallsfraksjonene anbefaler vi at det stilles følgende krav til materialgjenvinning
nasjonalt:
- Tilnærmet 100 % gjenvinning av metaller.
- Tilnærmet 100 % utnyttelse av næringssalter i våtorganisk
avfall (kildesortert fraksjon).

For de øvrige avfallsfraksjoner som tekstiler, trevirke, plast,
papp og papir osv, bør en oppnå en så høy gjenvinningsgrad som mulig når dette er miljømessig riktig. Det vil si at
vi ikke må materialgjenvinne for enhver pris. Det er allikevel svært viktig at vi stadig klarer å øke materialgjenvinningsgraden for alle typer materialer. Dette oppnås gjennom
teknologiutvikling, økt bevissthet hos forbrukerne og ved at
myndighetenes politikk stimulerer til et marked for gjenvin-
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ning. Fakta basert på grundige undersøkelser om produktenes livssyklus (total miljøbelastning inkl. transport),
ressursregnskap og kostnader må legges til grunn for valg av
håndteringsløsning. Et enda sterke fokus på kildesortering
er en forutsetning for bedret kvalitet på og økt mengde
returmateriale som glass, plast, papir og papp. Grunnlaget
for å bygge opp et marked for returmaterialer vil bli
bredere, og avfallet vil dermed bli billigere å håndtere. Når
etterspørselen etter returmaterialer øker, kan dette igjen
stimulere til at produksjonen utvikles med økt fokus på
materialgjenvinning.
Bellona mener derfor at myndighetene må stille krav om at
blandede avfallsfraksjoner, som vil gi høyere ressursutnyttelse eller sikrere håndtering/disponering dersom de
sorteres ved kilden, ikke tillates å forbrennes eller
deponeres. Dette kan kun gjøres gjennom et nasjonalt krav
om kildesortering (eller sortering med tilsvarende resultat)
av alt avfall.

Med deponering mener vi en permanent bortskaffelse av
avfall på fylling. Biologisk behandling i lukkede celler hvor en
har full kontroll med utslipp, kan være en aktuell behandlingsmetode for noen typer avfall. Det er da en forutsetning at lagringen ikke er permanent, men en tidsavgrenset
behandling som sikrer høy energiutnyttelse av nedbrutt
organisk materiale, både under cellebehandlingen og ved
sluttbehandling etter endt lagring.
Deponering av spesialbehandlet farlig avfall (spesialavfall) i
behandlingsanlegg slik som på NOAHs anlegg på Langøya,
må anses som en nødvendig behandlingsform, og kan ikke
påvirkes av et forbud mot deponering. Disse massene må
sees på som inerte masser, men målet for forbehandlingen
av avfallet må være null utslipp
Sverige har allerede innført de to første målene hvor energirikt avfall er forbudt å deponere i 2002 og organisk avfall
i 2005. Med et krav om forbud mot deponering av alt avfall
innen 2010 vil Norge få et klart og langsiktig mål som kan
styre utviklingen i riktig retning.
Samtidig som deponeringsforbudet inntrer, må
deponieierne ha lagt fram en plan for avvikling av deponier,
slik at man sikrer at ikke disse fortsetter å forårsake
miljøskader i årtier framover.

Innsamlingsgraden for spesialavfall er fremdeles urovekkende
lav.
(foto: Bellona)

7.3
Sluttbehandling
7.3.1
Deponi
For at man skal ha kontroll over utslippene fra et deponi,
forutsettes det at man har oversikt over avfallets innhold.
Fordi man hele tiden øker kunnskapsnivået om ulike stoffers egenskaper og hvilke farer de representerer ved
utlekking i naturen, vil et deponi aldri slutte å gi oss negative overraskelser i form av utslipp av naturfiendtlige
forbindelser til jord, luft og vann. Deponering er etter
Bellonas syn den minst ressursvennlige og mest
miljøskadelige metoden å håndtere avfall på.
Bellona foreslår forbud mot deponi av alt avfall, og at dette
innføres med følgende progresjon:
- 2004 – Forbud mot deponering av energirikt avfall
(tilsvarende den svenske ordningen).
- 2006 – Forbud mot deponering av organisk avfall.
- 2008 – Forbud mot deponering av alt avfall bortsett fra
farlig avfall.
Etter 2008 må dermed inerte masser benyttes i veifyllinger,
som avslutning på fyllinger, gjenfylling av landsskapssår eller
det må mellomlagres for senere bruk som fyllmasse.
Deponering av avfall blir kun en beredskapsløsning.

7.3.2
Avfallsforbrenning
Bellonas forslag om forbud mot deponering innebærer at
forbrenning av rest etter sortering blir den eneste sluttbehandlingsløsningen fra 2008. For å unngå en overetablering
av avfallsforbrenning som kan være til hinder for avfallsminimering, og for å sikre fleksibilitet med hensyn til brensel og
energiproduksjon for eksisterende og planlagte forbrenningsanlegg, vil Bellona stille følgende krav ved dagens og
fremtidens forbrenningsanlegg:
- Det tillates ikke å brenne usortert husholdningsavfall. Alt
avfall som går til forbrenning skal først kildesorteres for å
skape best mulig ressursutnyttelse av avfallet.
- Forbrenningsanlegg for avfall må ha en energiutnyttelsesgrad på minimum 80 %.
- Konsekvensutredning for større anlegg (mer enn 100 tonn
pr. døgn) må opprettholdes. Ved vurdering av planlagte
prosjekter og dets konsekvensutredninger bør det derimot
legges større vekt på anleggets funksjon i forhold til den
nasjonale avfallspolitikken. Forbrenningsanleggene bør være
fleksible i forhold til brensel, for å kunne tilpasse seg utviklingen i mengden avfall og kvaliteten på avfallet innen de
forskjellige avfallsfraksjonene. Forbrenning av avfall må ikke
hindre utviklingen av et system der produkter og materialer
oppnår en høyere ressursutnyttelse gjennom materialgjenvinning. Målet for alle forbrenningsanlegg må være at de i
større grad må baseres på inntektene fra energisalg i stedet
for inntektene på gebyrer ved mottak av restavfall. Dette vil
også styrke ressursutnyttelsen gjennom energiutnyttelse. I
forbindelse med planlegging av nyanlegg og videreutvikling
av eksisterende anlegg, må derfor tilgangen på bioavfallsressurser kartlegges, og anlegget bør uten større investeringer
kunne dreies mot et biobrenselbasert avfall som skogsbrensel, jordbruksavfall og riveavfall. Dette avfallet utgjør
store uutnyttede ressurser.
- Det må utarbeides en nasjonal plan for en gradvis utnyttelse av slagg, eventuelt kombinert med en plan for

reduserte slaggmengder. Etter definisjon i ny avfallsliste [EU,
2000b] blir slagget definert som spesialavfall dersom det
inneholder farlige stoffer. Det må være et prioritert mål å
minimere mengdene farlige stoffer i slagget, og dermed
mengden spesialavfall. Målet må være fullstendig utnyttelse
av de fleste typer slagg innen år 2008 i tråd med vårt forslag
om forbud mot deponi. Myndighetene må også se på
mulighetene for utnyttelse av røykgass i renseprosesser for
avløp eller annen industri, slik at vi oppnår en optimal
ressursutnyttelse av avfall som ikke går til materialgjenvinning.
Anlegg som ikke overholder internasjonale og nasjonale
krav vil ikke bli fritatt for sluttbehandlingsavgift, jfr. 7.3.3.
Bellona krever samtidig at det stilles de samme utslippskrav
til biobrenselanlegg som til avfallsforbrenningsanlegg.
Forbrenning av "renere" brensler (bioavfall) sammen med
mer eller mindre forurenset restavfall må ikke føre til at
kvaliteten på aske og slagg fra anlegget forringes og mengden farlig avfall øker.
7.3.3
Sluttbehandlingsavgift
Krav til kildesortering og materialgjenvinning av avfallet (jfr.
7.2 ) må ligge i bunn, og avgifter på forbrenning skal kun
være et supplement for å øke energiutnyttelsesgraden ved
forbrenning av avfall.
Grunnavgiften for deponier må ligge i bunn så lenge aktive
deponier eksisterer. Fram til 2008 må avgiften kunne differensieres etter deponienes kvalitet (mht. gassuttak, energiutnyttelse av deponigass). Forbrenningsanlegg som tilfredsstiller EU-direktivets krav til utslipp må anses for å
være en mer miljøforsvarlig sluttbehandling enn deponering, noe som må gjenspeiles i en differensiering. Bellona
foreslår derfor at grunnavgiften fjernes for avfallsforbrenning
som tilfredsstiller kravene i EUs forbrenningsdirektiv og som
har høyere energiutnyttelsesgrad enn 50 %. For forbren-

ningsanlegg som tilfredsstiller disse kravene beholder kun
en variabel avgift som er avhengig av en energiutnyttelsesgrad i intervallet 50-80 %. Det vil si at anlegg som tilfredsstiller utslippskravene og som samtidig har en energiutnyttelsesgrad høyere enn 80 % blir fritatt for sluttbehandlingsavgift på behandling av avfall. 3 år etter driftstart må
det uansett være krav om at anlegget har en energiutnyttelsesgrad på minimum 80 %. Sluttbehandlingsavgift på
restavfall (askerest) fra forbrenning opprettholdes.
Forbrenning av avfall må kun omfatte sortert avfallsfraksjon
(restavfall etter sortering). Graden av materialgjenvinning
må styres gjennom krav til sortering (jfr. 7.2).

7.4
Farlig avfall
Bellona er meget bekymret over utviklingen av farlig avfall
(det såkalte spesialavfallet). Innsamlingsgraden er fortsatt
urovekkende lav, myndighetene skisserer ikke tiltak som vil
høyne denne innsamlingsgraden raskt (selv om målet er at
"praktisk talt alt spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om").
Det brukes allerede i dag store midler på opprydding i
"gamle synder" og forurensede sedimenter, og det gjenstår
mye for å få ryddet opp i de farligste lokalitetene. Når det
da i tillegg stadig spres nye mengder farlig avfall, kan det
synes som om oppryddingene i forurenset grunn og sedimenter aldri vil ta slutt. Myndighetene må sette inn
konkrete virkemidler for å få redusert bruken av produkter
som ender som farlig avfall, og for å sikre at det farlige avfallet samles inn. Vi tror en differensiert materialavgift etter
produktets farlighet kombinert med en panteordning der
deler av avgiften betales tilbake, er et virkemiddel som raskt
vil gjøre at det farlige avfallet ikke spres til naturen.

7.5
Oppsummering
Bellonas forslag til tiltak og virkemidler er oppsummert i
boksen nedenfor.

Virkemidler for avfallsminimering:
1. Internasjonale krav til tilsetningsstoffer som gir miljøfarlig avfall eller hindrer materialgjenvinning.
2. Stimulere til et marked for returmaterialer ved fjerning av konkurransehemmende produktstandarder.
3. Pålegg om gebyrdifferensiering etter mengde for husholdningsavfall.
4. Produsentansvar fastsettes for flere produktgrupper.

Virkemidler for å avvikle deponier fra 2010:
5. Forbud mot deponi av energirikt avfall fra 2004.
6. Forbud mot deponi av organisk materiale fra 2006 (bortsett fra godkjent deponering av farlig avfall).
7.Totalforbud mot deponering fra 2008 (bortsett fra godkjent deponering av farlig avfall).
8. Plan for avvikling av alle norske deponier skal være vedtatt innen 2008.

Materialgjenvinning og maksimal energiutnyttelse:
9. Krav om gjenvinning av næringssaltene i utsortert våtorganisk avfall innen 2004.
10. Krav om tilnærmet 100 % gjenvinning av metaller innen 2004.
11. Krav om kildesortering av alt avfall før forbrenning (evt. deponering).
12. Krav om 80 % energiutnyttelse i avfallsforbrenningsanlegg senest 3 år etter driftstart.
13. Sluttbehandlingsavgiften legges om og differensieres etter deponienes kvalitet fram til 2008
14. Grunnavgiften fjernes for forbrenningsanlegg med energiutnyttelsesgrad høyere enn 50 %, og samtidig tilfredsstiller
kravene i EUs forbrenningsdirektiv. Det innføres en variabel avgift avhengig av energiutnyttelsesgraden i intervallet
50-80 % og ingen avgift over 80%.

100% innsamling av farlig avfall:
15. Det innføres differensiert materialavgift etter produktets farlighet kombinert med et pantesystem for farlig avfall fra
husholdninger.
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Ordliste
aerob nedbryting
Nebrytingsprosess av organisk materiale med tilgang på oksygen. Det organiske materiale omdannes til bl. a. gassen karbondioksid (CO2).
aktivt kull
Kull (karbon, C) i pulverform. Mye brukt i renseprosesser for avgass og vann
pga. sto absoberingsevne (overflate).
anaerob nedbryting
Foråtnelsesprosess uten tilgang på oksygen. Det organiske materialet
omdannes til bl. a. gassen metan (CH4) og hydrogen (H2)
askerest
Uorganisk rest etter forbrenning
avfallshierarki
Uttrykk for hierarkisk inndeling etter prioritert behandlingsløsning:Tradisjonelt:
avfallsminimering, materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse og
deponering.
BAT
"Best available technology", terminologi for beste tilgjengelig teknologi, for
eksempel i forbindelse med rensing av luftutslipp.
batch
Eng. for ladning eller sats, brukes bl.a. om forbrenning og rensing hvor ikke prosessen kjøres med kontinuerlig innmating/utmating.
BOF (BOD)
Biologisk oksygenforbruk, “Biological Oxygen Demand”. Enhet for mengde
organisk stoff
brennverdi
Energiutnyttelsespotensial til en organisk materialfraksjon
BSE-smitte, kugalskap
Smitte som fører til sykdommen kugalskap
COD (KOF)
“Chemical Oxygen Demand”, kjemisk okygenforbruk. Måleenhet for innhold av
organisk stoff
deponering
Permanent oppbevaring av avfall på deponi.
det kasteløse samfunn
I det kasteløse samfunn er kastesystemet avskaffet til fordel for maksimal
ressursutnyttelse av avfallet
dioksiner
Felles betegnelse på 210 ulike kjemiske forbindelser. Svært giftige.
EE-avfall
Avfall bestående av kasserte elektriske og elektroniske produkter
Elektrofilter
Renseenhet for røykgass hvor partiklenes ladning utnyttes for å separere
forurensningspartikler fra avgassen
Energiutnyttelsesgrad
Forholdet mellom produsert og utnyttet energimengde
karbonmonoksid, CO2
Naturlig gass i atmosfæren. Produseres ved aerob nedbryting av organisk
materiale. Overproduksjon av gassen gir ubalanse i drivhuseffekten.
kastesystem
System hvor avfall bortskaffes uten noen form for ressursutnyttelse.
"Kastesystemet" inngår som en del av dagens avfallsystem og er i enkelte land
den dominerende formen for avfallshåndtering.

klimagass
Felles betegnelse på gasser som bidrar til drivhuseffekten. De viktigste klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O)
KOF (COD)
Kjemisk oksygenforbruk, “Chemical Oxygen Demand”. Se COD (KOF)
kompostering
Betegnelse på nebryting av organisk materiale med tilgang på oksygen (aerob)
LCA, ”Life Cycle Analysis” (livsløpsanalyse)
LCA er en metode for å undersøke miljøaspektene og de potensielle
miljøpåvirkningene gjennom et produkts livsløp (dvs. fra vugge til grav).
MD
Miljøverndepartementet
metan, CH4
Se klimagass
økodesign
Miljøvennlig design
patogene bakterier
Sykdomsfremkallende bakterier
patologisk avfall
Biologisk smitteførende avfall
pesticider
Begrepet pesticid dekker en rekke stoffer som er brukt til å bekjempe ulike slag
uønskede organismer - sopp, midd, insekter, ugress o.l.
pigiovian taxes
Skatt på bedrifter basert på eksterne kostnader som bedriften genererer
posefilter
Renseenhet for røykgass basert på partikkelfjerning gjennom tekstilfilter
produsert vann
Vann som følger med oljen fra reservoaret
restavfall
Tradisjonell definisjon: avfall som av økonomiske eller tekniske årsaker ikke lar
seg materialgjenvinne
returmateriale
Råvare for nyproduksjon basert på materialgjenvunnet avfall.
SFT
Statens forurensningstilsyn
sigevann
Vann fra deponi eller avfallsfylling. Ofte svært forurenset som følge av
"filtrering" gjennom avfallet.
slagg
Uorganisk biprodukt ved forbrenningsovn eller smelteovn.
slam, avløpsslam
Avløpslam er oppkonsentrert forurensning fra avløpsrensing bestående av
både organisk og uorganisk stoff.
SSB
Statistisk sentralbyrå
våtvasker, (eng. scrubber). Renseenhet for røykgass basert på filtrering av
gassen gjennom vann. Det er mulig å regulere pH-verdi på vaskevannet for å
fjerne ulike forurensninger
VOC
“Volatile Organic Compounds”, flyktige organiske forbindelser

