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Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i 
Grenland

Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av våtorganisk 
avfall i Grenland. Grenlandskommunene viser med forslaget som er ute på 
høring at de er fire av stadig flere kommuner som ser på innføring av 
kildesortering og biologisk behandling av våtorganisk avfall som et viktig 
bidrag for miljøet. 

Som nevnt i høringsdokumentet, viser arbeidsutkastet til EUs direktiv om 
biologisk behandling av avfall at også EU ønsker økt utsortering av 
våtorganisk avfall. Det ser ut til at det kun er et tidsspørsmål før alle 
kommuner er nødt til å sortere ut dette avfallet.

Hvorfor kildesortering av våtorganisk avfall?

Som det påpekes i høringsdokumentet, vil innsamling og biologisk 
behandling av våtorganisk avfall ha flere positive effekter. Ved å 
kildesortere det våtorganiske avfallet muliggjøres en resirkulering av 
næringsstoffer og organisk materiale (humus). Organisk materiale er 
allerede en mangelvare i jordmonnet flere steder i Norge. Over lang tid er 
det blitt drevet intensivt jordbruk med liten tilførsel av organisk materiale 
og bruk av store mengder kunstgjødsel. Resultatet ser vi i form av 
utarming av jorda og utlekking av næringsstoffer. Bruk av resirkulert 
organisk materiale kan imidlertid forbedre jordsmonnet. Kompost bidrar 
dessuten til å bekjempe plantesykdommer, slik at det blir mindre behov 
for å bruke sprøytemidler.

Kunstgjødselproduksjon er svært energikrevende. Videre inneholder 
kunstgjødsel store mengder fosfor og nitrogen. Fosfor er en lagerressurs 
(ikke-fornybar ressurs), som etter hvert vil bli uttømt. Dersom vi fortsetter 
å bruke like mye fosfor som vi gjør i dag, vil lageret bli tømt innen drøyt 
hundre år. Vi må derfor resirkulere fosforet i det våtorganiske avfallet. 
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Til tross for stadig bedringer i forbrenningsteknologien, fører brenning av 
avfall til utslipp av diverse miljø- og helseskadelige stoffer.  Mange av 
disse stoffene er tungt nedbrytbare, eller ikke nedbrytbare i det hele tatt, 
og akkumulerer i næringskjeden. Blant annet fører forbrenning av 
våtorganisk avfall til dannelse av dioksiner under gitte 
forbrenningsforhold, ettersom våtorganisk avfall inneholder klor (i form av 
salter).  På grunn av langsom nedbrytning og akkumulering, legger alle 
nye utslipp seg på toppen av den gamle forurensningen. Den nye 
renseteknologien gjør at mindre slippes ut til luft, men det skadelige 
stoffene kommer ut bakveien, via asken. Asken fra forbrenningsanlegget 
på Klemetsrud deponeres i dag på Grønmo og fører til utlekking til 
grunnvann. Kommunene i Grenland er med andre ord med å forurenser – 
bare ikke i Grenland. 

Utsortering og biologisk behandling av våtorganisk avfall sparer altså 
ressurser og reduserer forurensning. I tillegg er energiutbyttet ved 
forbrenning av våtorganisk avfall minimalt. Ved utråtning av avfallet 
(biogassproduksjon) kan langt større mengder energi utnyttes. Samtidig 
bevares næringsstoffer og jordforbedrende egenskaper i komposten.

Norges Naturvernforbund anbefaler kommunene å behandle det 
våtorganiske avfallet i biogassanlegg. Da får man utnyttet både 
komposten og energien i avfallet.

Kommunene i Grenland har gode forutsetninger for å starte kildesortering 
av våtorganisk avfall. I motsetning til byer som Oslo, Bergen og 
Trondheim, har ikke Grenlandskommunene eierinteresser i 
forbrenningsanlegg. Vi ser at slike eierskap gir liten vilje og lite fleksibilitet 
i forhold til å starte kildesortering. Kommunene blir økonomisk bundet til 
anleggene, hvilket gjør oppstart av kildesortering vanskeligere. 

For øvrig er kildesortering generelt et viktig tiltak for å oppnå forsvarlig 
innsamling av farlig avfall.

Rammebetingelser 
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I høringsdokumentet fremholdes det at det i nasjonale avfallsstrategier, 
eksemplifisert med Stortingsmelding 24 (2000-2001), ikke skilles på 
materialgjenvinning og energigjenvinning ved forbrenning. Norges 
Naturvernforbund mener dette ikke er riktig. For eksempel står det i 
stortingsmeldingen det refereres til at ”dersom samfunnsøkonomiske 
vurderinger viser at materialgjenvinning kan sidestilles med 
energiutnyttelse, vil materialgjenvinning bli foretrukket.”  Videre står det i 
Sem-erklæringent at Samarbeidsregjeringen vil "tilstrebe en avfallspolitikk 
der gjenvinning er det primære, forbrenning det sekundære, med 
deponering som siste alternativ", hvilket er på linje med den beskrevne 
prioriteringen i EU. I tillegg står det i Klimameldingen (St.meld. nr. 15, 
2001-2002) at økt energiutnyttelse av avfall ikke skal gå på bekostning av 
materialgjenvinning. 

Enda ett skritt videre... Sortering av plastemballasje!

Kildesortering av plast er foreløpig ikke inkludert i avfallsplanen for 
Grenland. Dette mener Norges Naturvernforbund er uheldig.

Kommunene i Grenland må gå enda lenger enn å kun hente papir/papp og 
våtorganisk avfall hos husholdningene. Plastemballasje utgjør en stor 
volumprosent av husholdningsavfallet og bør av økonomiske og 
miljømessige hensyn også sorteres ut. 

Resirkulering av plast sparer utslipp av klimagassen CO2, hvilket ikke 
nevnes i høringsdokumentet ved sammenligning av alternative 
behandlingsmåter for restavfall. 
Plast er foredlet olje. Forbrenning av plast medfører derfor utslipp av fossilt 
CO2. Produksjon er plast er dessuten energi- og ressurskrevende. Det går 
med ca 2 kg olje for å lage 1 kg plast. Ved resirkulering av plast vil man 
spare mer energi enn man får ut ved å brenne den samme plasten i et 
vanlig forbrenningsanlegg. Det er faktisk mer effektivt å brenne olje 
direkte. Dessuten blir det vanskelig å si at forbrenning av blandet avfall 
erstatter bruk av olje, siden mye av det brennbare avfallet vil være 
nettopp oljebasert plast. 5800 tonn plast erstatter 3314 tonn olje i 
brennverdi, mens det har kostet 11.600 tonn olje å produsere denne 
plasten. Dette regnestykket viser at det er gunstig å resirkulere plasten, 
framfor å brenne den. Plast inneholder dessuten stoffer som fører til 
skadelige utslipp ved brenning, eks. av dioksiner som dannes når PVC 
brennes. 

Ved oppstart av sortering av våtorganisk avfall, kan kommunene med 
fordel innføre sortering av plast samtidig. Dette gjør hele 
sorteringssystemet mer effektivt og miljøriktig. Ved god organisering av 
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innsamling og transport kan det faktisk være mulig redusere 
renovasjonsgebyrene, slik som for eksempel i Bø kommune. Kommunene i 
Grenland har gode forutsetninger for en utvidet kildesortering. Tett 
bebyggelse vil bidra til lite transport med halvfulle biler. Den sorterte 
plasten kan selges med fortjeneste, i motsetning til behandling med 
restavfallet, som er kostbart. Kommunene har ennå to år på seg til å 
utrede en samordnet utsortering før en eventuell sortering av våtorganisk 
avfall starter. 

Innsamling av avfallet

Norges Naturvernforbund anbefaler bruk av nedbrytbar pose inne og et 
tre-beholder system for oppsamling ute. Hentefrekvensen kan da bli som 
følger i to-kamret bil (etter modell fra Bø kommune): Våtorganisk avfall 
hentes hver uke. Annen hver uke hentes henholdsvis 
papir/papp/drikkekartong/plast og restavfall. Transporten vil med dette 
henteopplegget ikke øke som følge av kildesorteringen. 

Årsaken til at vi ikke anbefaler optisk sortering er flere. Erfaringer fra blant 
annet Sverige viser at feilsorteringen på anleggene er høy. Vi mener også 
at det er unødvendig å bygge et sorteringsanlegg, når husholdningene like 
enkelt kan legge det våtorganiske avfallet i en egen dunk som i dunken for 
restavfall. Ved en egen oppsamlingsenhet for våtorganisk avfall kan folk bli 
mer bevisst på hvilken type og hvor mye avfall som kastes.

I høringsdokumentet blir det påpekt at innsamling vil oppleves som mer 
tungvinn av en del abonnenter. Naturvernforbundet vil innstendig anmode 
Grenlandskommunene om å ikke la negative personer blant innbyggerne 
få siste ord i avgjørelsen om hvorvidt det skal settes i gang kildesortering 
av våtorganisk avfall. Det vil dessverre alltid være slik at en del personer 
har motstand mot forandringer. Heldigvis viser det seg som regel at også 
disse personene godtar og støtter endringen etter en tid. Sannsynligvis vil 
Grenlands befolkning se på det som helt hverdagslig å sortere avfall etter 
en stund. Avfallet er jo i grunnen sortert på forhånd ved kjøkkenbenken – 
det er vi som blander det ved å kaste det i én dunk!

Restavfallet

Ved god kildesortering blir det ikke mye restavfall igjen. Enkelte 
kommuner, som for eksempel Hamar, har så vellykket kildesortering av 
det holder å hente restavfallet en gang i måneden. Utfordringen ligger i å 
tørre å hente restavfallet sjelden, fordi det er her mye av den gevinsten 
ligger. 
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Dersom en kommune tar mål av seg til å drive fremtidsrettet 
avfallshåndtering og dermed resirkulere stadig mer av avfallet, er det 
viktig å ha en fleksibel løsninger for restavfallet.
Norges Naturvernforbund anser deponering på et allerede etablert deponi 
som mer fleksibelt enn forbrenning. En slik løsninger forutsetter imidlertid 
at deponiet har god oppsamling av sigevann, samt oppsamling og helst 
utnyttelse av metangass. Stabilisering av restavfallet i bioceller før 
deponering er en ny og interessant løsning som bør vurderes. Den 
stabiliserte massen kan siktes, noe som gir mulighet for ytterligere 
sortering av avfall (som for eksempel brennbart avfall, metall osv). 
Erfaringer viser at restavfallet kan behandles på en trygg måte, for lavere 
kostnader enn ved forbrenning. 
 

Konklusjon

Norges Naturvernforbund anbefaler kommunene i Grenland å starte 
kildesortering av våtorganisk avfall. Samtidig bør det innføres sortering av 
plastemballasje. Et tre-beholdersystem med henting av våtorganisk avfall 
hver uke anbefales. Det våtorganiske avfallet bør behandles i 
biogassanlegg for maksimal utnyttelse av avfallet. Deponering av 
restavfallet på et allerede etablert deponi, evt. med stabilisering i forkant, 
ansees som mer fleksibelt enn forbrenning, men forutsetter strenge tiltak 
for å ivareta viktige miljøhensyn.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland Marte O. Kittilsen
Generalsekretær Rådgiver

5


	Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland
	Hvorfor kildesortering av våtorganisk avfall?
	Rammebetingelser 
	I høringsdokumentet fremholdes det at det i nasjonale avfallsstrategier, eksemplifisert med Stortingsmelding 24 (2000-2001), ikke skilles på materialgjenvinning og energigjenvinning ved forbrenning. Norges Naturvernforbund mener dette ikke er riktig. For eksempel står det i stortingsmeldingen det refereres til at ”dersom samfunnsøkonomiske vurderinger viser at materialgjenvinning kan sidestilles med energiutnyttelse, vil materialgjenvinning bli foretrukket.”  Videre står det i Sem-erklæringent at Samarbeidsregjeringen vil "tilstrebe en avfallspolitikk der gjenvinning er det primære, forbrenning det sekundære, med deponering som siste alternativ", hvilket er på linje med den beskrevne prioriteringen i EU. I tillegg står det i Klimameldingen (St.meld. nr. 15, 2001-2002) at økt energiutnyttelse av avfall ikke skal gå på bekostning av materialgjenvinning. 
	Enda ett skritt videre... Sortering av plastemballasje!
	Innsamling av avfallet
	Restavfallet
	Konklusjon
	Med vennlig hilsen
	Norges Naturvernforbund

