
 

Oslo, 04.11.04

Høringsuttalelse om Avfallsplan for Oslo kommune 2005-
2008

I utarbeidelsen av ny avfallsplan for Oslo, har Renovasjonsetaten etter alt 
å dømme tatt Byøkologisk program på alvor. Det finner Norges 
Naturvernforbund svært gledelig. Programmets og avfallsplanens 
målsetningen om å oppnå et kretsløpbasert avfallssystem vitner om 
langsiktighet og økologisk realisme.

Naturvernforbundet støtter Renovasjonsetatens fremtidsrettede konklusjon 
om at Oslo kommune bør legge opp utviklingen innen avfallsområdet i 
henhold til ambisjonsnivået i alternativ 2.

Selv om avfallsplanen fremstår som relativt grundig og omfattende, mener 
vi det er noen mangler i redegjørelsene for enkelte tema, hvilket svekker 
planen som beslutningsgrunnlag: 

Kjøkkenavfallskverner
Naturvernforbundet mener en avfallsplan for Oslo må inneholde en 
redegjørelse om bruk av kjøkkenavfallskverner. Kjøkkenavfallskverner 
nevnes kun under punkt 2.5.2., der det opplyses at de ikke er tillatt å 
bruke i Oslo kommune. Etter det Naturvernforbundet forstår, er imidlertid 
bruken av avfallskverner i ferd med å bre om seg, på tross av at dette 
forbudet finnes i de fleste av landets kommuner. Så vidt vi kjenner til, har 
alle store VVS-forhandlere kjøkkenavfallskverner i sitt sortiment i dag, og 
kvernene markedsføres i stadig større omfang. Mange brukere og 
leverandører etterlever ikke det kommunale forbudet, enten fordi de ikke 
er klar over at det finnes, eller fordi de velger å ignorere det, med 
begrunnelsen at det er feilaktig hjemlet. 

Uavhengig av årsak, er resultatet at det skjer en økning i bruken av 
avfallskverner som ikke er offentlig styrt og som kan få et omfang av 
betydning for øvrige systemer for avfallshåndtering.  Etter det vi forstår, er 
det viktig for å få en optimal utnyttelse av det våtorganiske avfallet at 
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utviklingen i bruk av kjøkkenavfallskverner er styrt av myndighetene og 
ikke tilfeldighetene. Vi mener derfor avfallsplanen for Oslo 2005-2008 bør 
inneholde en vurdering av (1) hvilket omfang kan man forvente at bruken 
av avfallskverner får i løpet av perioden (tross opprettholdelse av forbud), 
og (2)  i hvilken grad åpning for bruk av kjøkkenavfallskverner kan fremstå 
som et alternativ til kildesortering av våtorganisk avfall eller ettersortering 
av restavfall. Med andre ord, hvilke konsekvenser det vil ha å flytte en 
avfallsstrøm fra eksisterende renovasjonssystem til eksisterende 
avløpssystem. Fordelene ved mulig forenklet renovasjonslogistikk og 
kvalitetsheving på avløpsslammet må veies mot ulempene ved 
kvalitetssenking på den våtorganiske avfallsfraksjonen, økt belastning på 
ledningsnett og kloakkrenseanlegg (som medfører behov for 
oppgraderinger), samt at løsningen kanskje ikke er kostnadseffektiv. Med 
hensyn til mulig forenklet logistikk, må en avgjørende faktor være hvor 
stor andel av matavfallet som faktisk går igjennom kverna i en 
gjennomsnittlig husholdning.

For kilder til relevant informasjon henviser vi til vedlagt notat fra SFT, samt 
til kommuner hvor det er gjennomført/gjennomføres fullskalaprosjekter, 
som Tinn, Stokke, Balsfjord, Bardu, og kommuner hvor bruk av kverner er 
utredet/skal utredes, som Asker, Bærum, Lillesand, Eigersund, Bable. Vi 
har fått opplyst at Renovasjonsetaten kan få tilgang til (ikke offentliggjort) 
rapport fra undersøkelsen i Tinn kommune, ved forespørsel til 
Enviropartner (http://www.enviropartner.no). En annen mulig kilde kan 
være rapporten “Life cycle comparison of five engineeredsystems for 
managing food waste”, utgitt av University of Wisconsin i 1998 (for 
oppsummering, se http://www.insinkerator.com/pdf/uwstudy.pdf).

Avfallssug 
I foreliggende avfallsplan, vies avfallssug relativt mye plass, men 
redegjørelsen fremstår som noe uklar. Det står at avfallssugsystemene er 
tilrettelagt for kildesortering og kan skille mellom næringsavfall og 
husholdningsavfall. Ifølge det som står under punkt 8.6.3, oppnås begge 
deler ved separate nedkast for hver fraksjon og hver avfallskilde 
(næring/husholdning). Samtidig refereres det til at erfaringer bl.a. fra 
Göteborg tilsier at avfallssugsystemer fungerer best så lenge det er 
bygget for å håndtere kun én fraksjon. Videre er ikke, så vidt vi kjenner til, 
eksisterende utbyggingsprosjekter dimensjonert for mer enn to fraksjoner, 
tilsvarende fraksjoneringen i dagens beholdersystem. På bakgrunn av 
dette finner vi det nærliggende å konkludere at avfallssugsystemer må 
kombineres med optisk sortering, dersom de i praksis ikke skal være til 
hindre for utvidet kildesortering. 
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Våtorganisk avfall
Under punkt 8.10., savner vi noe om mulighetene for, og fordelene ved, 
lokal behandling av våtorganisk avfall, f.eks. trommelkompostering i 
borettslag, jf. Kløverenga.

Under omtalen av behandling av våtorganisk avfall, mener vi for øvrig det 
er betimelig å gjøre oppmerksom på at virkningsgraden som oppgis for 
forbrenning av metangass, ikke kan sammenlignes med 
energiutnyttelsesgraden ved forbrenning av avfall. 
Energiutnyttelsesgraden reflekterer overhodet ikke hvor mye materiale 
som har gått med per enhet levert energi. Forbrenning av metangass med 
80 % virkningsgrad innebærer med andre ord en mye bedre 
ressursutnyttelse enn forbrenning av våtorganisk avfall i et anlegg med 
80 % energiutnyttelsesgrad. Vi siterer fra Bellonas avfallsrapport fra 2002: 
”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. […]  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.”

Plastavfall
Naturvernforbundet støtter Renovasjonsetatens ambisjon om at Oslo 
kommune skal bli ”best i klassen” på innsamling av plastavfall fra 
husholdninger (punkt 8.12). Det vil være et viktig ledd i å oppnå et 
kretsløpbasert avfallssystem i Oslo, og det vil redusere kommunenes CO2-
utslipp. For øvrig mener vi det i denne forbindelse ville det vært naturlig å 
nevne plastprosjektet som er startet i bydel St. Hanshaugen, samt at 
innsamling av plast enten foregår eller er planlagt innført i flere 
omkringliggende kommuner, som Asker, Bærum og kommunene på 
Romerike. Antall kommuner som starter innsamling av plast, og volumene 
som samles inn i de enkelte kommunene stiger jevnt og trutt.

Forbrenningskapasitet
Naturvernforbundet støtter Renovasjonsetatens vurdering av kommunens 
forbrenningskapasitet (punkt 8.13). Utvidelse av kapasiteten kan ikke 
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begrunnes med kommunenes forpliktelse til å behandle Oslo-
husholdningenes avfall. Hvis målet er en økt leveranse av fjernvarme, må 
annet brensel (f.eks. biogass) og annen teknologi vurderes. De 
foreliggende planene for utvidelse av forbrenningskapasitet ved 
Klemetsrudanlegget innebærer i store trekk bruk av samme teknologi som 
ved eksisterende ovnslinjer. Som Renovasjonsetaten påpeker, bl.a. under 
punkt 8.13, er denne teknologien lite fleksibel i forhold til økning i avfallets 
brennverdi. Utsortering av våtorganisk avfall  fra husholdningene kan 
medføre en slik økning. 
Stipulering av økonomiske konsekvenser
Det er uklart om de økonomiske fordelene ved kildesortering og separat 
behandling er tatt med i beregningen for de ulike fraksjoner i tabell 16. 
For hage- og parkavfall nevnes det at gebyrkonsekvensen delvis oppveies 
av inntekter fra salg av jord. Noe tilsvarende er ikke å finne der 
våtorganisk avfall og plast er omtalt. For disse fraksjonene vil det være 
relevant å ta hensyn til inntekter som følge av hhv. salg av kompost og 
metangass (biogassanlegg) og betaling fra Plastretur for innsamlet plast.

Vi håper vår uttalelse vil være til hjelp i Renovasjonsetatens videre arbeid 
med Oslos avfallsplan for 2005-2008, og vi står gjerne til disposisjon for 
ytterligere innspill.

Vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Marte O. Kittilsen
Rådgiver
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