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Berntsen bryter sitt
løfte om KFK-system
Miljovernminister
Thorbjørn Berntsen
bryter sitt ozon løfte
fra desember i fjor. Da
sa han at det skulle
etableres et
landsomfattende
system for innsamling
av hvitevarer innen
utgangen av dette
året. Det kommer ikke
til å skje.

Statens forurensningstilsyn
(SFT) har satt ned et utvalg
hestàende av myndighets
personer og bransjefolk, Som
skal arbeide med dette. Men
ansvarlig sakshehandler i SFT,
Bjørn Granerud, sier at
«iorvaltningen henger etter» i
forhold til Berntsens løfte. Han
kan ikke opplyse om mir et
innsamlingssystem vil settes i
verk. Granerud vil heller ikke
si noe om hvilke modeller som
utredes.

N&M Bulletin
Jon K. Berg

37 kroner

«Vir intensjon er ii fli etablert
et landsomfattende retursystem
for slike hvitevarer. og dette
arbeidet vil na bli gjennomført
i løpet av 1993,» sa Berritsen i
Stortinget i desember i fjor.
Anledningen var debatten om
stortingsmeldingen om avfall.
Berntsens lØfte var et svar
pi saksordfører John G.
Bernanders (H) uttalelse om at
ber
«Vi
(komiteen)
Regjeringen iverksette et
nasjonalt innsamlingssystem
for hvitevarer, for gjenvinning
av de ozonnedbrytende KFK
gasser i kjølekretser og
i sol asj on.»

I dag er det bare i Stavanger
omradet at det finnes et
innsamlingssystem. Roga
landsforskning har regnet ut at
fram til ar 2010 kan det samles
inn 1400 tonn KFK fra
kuldemhler i husholdningene
i Norge. Til sammenligning
ligger den irlige importen nu
pii omlag 200 tonn KFK. Et
høyt ambisjonsnivä pà
innsamlingen vil koste 65
millioner kroner i iiret, noe som
tilsvarer 37 kroner i økt
renovasjonsavgilt per husstand.
bare
gjelder
Dette
kuldemç5bler som blir kassert i
Iramtiden. SFT regner med at
det meget grovt regnet allerede
ligger én million kjøleskap og

MiijoFiendIiçj veisektor
GEF må Iosrives Fra Verdensbunken
Returprosjektet i Fare
Oresund-prosjektet kan huvarere
Ileikutt uten betydning

frysere pi norske fyliplasser.
Selv om mye av KFK-gassen
allerede har lekket ut, vil det
fortsatt være en betydelig
mengde igjen. SFT har ingen
planer om i samle inn dette.
Men Bjørn Granerud i SFT sier
at det er mulig i gjøre det der
kuldemøblene er sortert ut.

TiiI om haloner
Brannslokningsmiddelet ha
longass er en enda mer ag
gressiv ozondreper enn KFK.
Det linnes i dag i underkant av
1000 tonn halon-gass i bruk i
Norge. Det er usikkert hvor mye
av dette som vil bli samlet inn
slik at det ikke bryter ned
ozonlaget.
I dag er det plikt a levere
brukt halon tilbake til
leverandØren. importøren eller
for
inottak
godkjent
spesialavfall. Her skal det
lagres inntil deter etablert et

Hva Berntsen sa
«Vår intensjon er å få
etablert et landsomfattende
retursystem for slike
hvitevarer, og dette arbeidet
vil nå bli gjennomført i løpet
av 1993.»

sentralt mottaksapparat. Men
det er ingen pant pil halon, slik
som pa KFK-gass. Det er
dermed usikkert hvor mange
brukere av halbn som tar bryet
med i frakte den brukte gassen
tilbake til leverandøren.
Alternativet er ii slippe det ut til
atmosfæren.
SFT arbeider ni med a
utarbeide avtaler om et sentralt
mottak for brukt halon, men
det er usikkert mir det vil være
pii plass. Det sentrale mottaket
vil enten sørge for destruksjon
av halon-gassen, eller levere
det videre til etterfylling. Det
er usikkert hvor stort behovet
vil være for etterfylling, fordi
det etter 1995 bare vil være
tillatt med etterfvlling for sakalt
Hvis
bruk.
essensiell
etterfyl ling kommer til ii forega
i stor skala, kan det bli et stort
miljøproblem, fordi det lekker
hele tiden en viss mengde halon
fra brannslokningsanleggene.
Haloner brukes stort sett i
stØrre brannslokni ngsanlegg.
Fra 1. januar er det forbudt a
importere ny halon, og innen
skal
alle
2000
brannslokningsanlegg med
halon tas utav bruk. Etterfylling
er forbudt etter I januar 1995,
altsi bortsett fra sakalt
nødvendig bruk.
.
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“J u leg leder”?
PROFIL
Kareri Johanne Baalsrud

Lillejulalten iljorvaren hektisk
dag. Men jeg rakk heldigvis
i nnoin en blomsterforretning og
likk sikret meg tojulegleder til
a spe pa julestemningen
hjemme hos mann og barn.
(Ingen andre kjoper blomster
til meg...)
Butikken kunne jo vwrt
utsolgi. eller det kunne statt
igjen noen fa pistrete blomster
med brukne greiner. eller de
kunne ert nesten avblomstret,
men jeg var heldig. To line
juleaktige, julerøde julegleder
ble med hjem og I ikk sta pa
hvert sitt bord i stua. l3lomster
har det bra der, vedfyring gir
kjølige netter. Jeg vannet og
sielte. l3lomstene stod like fine
til over nyttar. Da juletreet litt
seinere ble til peisved og engler
og nisser forsvant ned i eskene
sine igjen, hadde jeg fortsatt to
potler med blomstrende
julegleder staende.
De blomstret og hlomstret.
Og hlomstret. Og da det begynte
a nwrme seg paske. snek det
seg Iram en Iryktelig mistanke
i meg. Var dette virkelige
julcgleder’? Eller var de av et
nytt slag, genmanipulerte. uten
aldringsgener. og hadde tenkt a
st;i der nesten til evig tid?
Da H.C.Andersens fattige
prins sendte keiserens datter en
rose som duftet sa sØtt at man
glemte alle sine sorger og
bekymringer, sa hun: «Fy, den
er ikke kunstig, den er
rrkelig!» Og da han sendte en
nattergal, som sang som om
alle deilige melodier satt i dens
strupe, sa hun: «La den bare
fly. dcii erjo ingen spilledase!»
Men da prinsessen oppdaget at
den forkledte s inedrengen var
en i’irki’Iig prins, og grat og ha
og ille ha ham, sa han: «Jeg
har kommet til a forakte deg!
Na kan du ha det sa godt»!
Mi ljø erndepartementet
skal
na
vurdere, om
genmanipulerte julegleder er
forsvarlig,
etisk
sainl’unnsnyttig og i pakt med
hærekraftig ut’s ikling. Pa
Norges landhrukshogskole er

det noen som vil ta frajulegleden
dens naturlige aldringsproscss
ved a bytte ut genet for
aldringshormon ned et
hakvendt antisens-gen. Det har
de latt fra et gresskar i
California.
Det argumenteres med at
forbrukeren skal fa et bedre
prodLikt og at norske gartnere
skal kunne eksporterejulegleder
til Europa. Det skal ogsa bli
miljøgevinst. fordi en kan
droppe sprovting med sølv
thiosulfat. (Det var nok denne
gifta som gjorde minejulegleder
til piskegleder). Undre meg pa
andre
brukes
om
det
sprøytemidler? Jeg begynner
sant og si å bli nysgjerrig pa
hvor miljø\ ennlig norsk
potteplanteproduksjon er.
Kanskje burde vi begynne
rydde ‘ induskarmene vare’?
forsvarlig,
Etisk
samfunnsnyttig, hærekraltig
utvikling, ja da, vi er glad for
den gode hensikten. Er
julegleder samfunnsnyttige? Er
dci sa lill mest samfunnsnyttige
om de visner fort .sa kan man
selge flere, eller om de holder
seg uendelig og kan glede folk
nesten like lenge som kunstige
blomster?
Det stunder mot jul igjen.
Jeg vet ikke enna hva jeg gjør
lille julaften. trolig har heller
ikke i ar noen andre fora’rt meg
julehlomster pa det tidspunkt.
Haster jeg pa ny innom en
blomsterforretning’? Vager eg
meg pajulegleder? Kjøper jeg
heller noen julestjerner eller
asaleaer, som jeg enna ikke
forhinder med ny teknologi og
sa iiifunnsnytte’?
Men jeg har Ogsa en
Friske
retretiløsning:
einerkvisier med grønne og bla
hær pa. rett fra skauen, i
gammeldagse leirkrukker.
srna
røde
med
pyntet
silkesløyfer. Det skal bli
ulestemning. det!

Veisektoren er den
sektoren som er
minst opptatt av
miljøhensyn. Vi
oppfatter at Samferd
selsdepartementet
har et atskillig lavere
ambisjonsnivå enn
andre myndigheter
når det gjelder konse
kvensutredninger av
inngrep, sier direktør
Karl Baadsvik ved
Norsk institutt for
naturforskning (NINA).

—

N&M Bulletin
Ragnhild Sved

—

Vi har drevet med
i
konsekvensutredning
forskjellige sanimenhenger.
som vassdragsutbyggi ng og
oljevirksonihet. og lier har de
berørte forvaltn ingsmyndighe
ter utviklet rutiner som sikrer
at miljøinteressene blir vurdert
og ivaretatt underveis. Pa veisiden er det helt annerledes.
sier I3aadsvik.
Ofte opplever vi at oppga

—

En miljøseier, sa KrF
om kuttet i veibevilg
ningene på 125 millio
ner kroner. Det var
resultat av budsjettfor
liket mellom KrF og Ap.
Men nå viser det seg at
kuttet i veibevllgninge
ne ikke har noen prak
tisk betydning.

—

N&M Bulletin
Jon K. Berg

Som en del av budsjettforliket
mellom AP og KrE ble det ved
tatt at disse veiprosjektene skul—

ven ikke er a surdere konse
kvensene av ulike trasé alg,
men at traseen allerede er be
stemt. Sa skal vi heskrive virk
ningene av dette valget, sier
han.

Skaffer seg
miIjouIibi

oljevirksomhelen og landbruk
begynner miljøhensyn a Ei
gjennomslag. sier J3aads ik.
Det ma snarest mulig
utarbeides retningslinjer for de
naturfaglige undersøkelsene i
forbindelse med veianlegg.
mener han.

—

l3aadsvmk har ogsa ofte følelsen
av atveimyndighetenegjennom
komisekensutredningen ofte er
ute etter a skafle seg et
<miljøalihi».
Lista legges gjerne sa lavt
som overhodet nuil ig, apenhart
av Økonomiske grunner.
Dermed blir resultatet ofte at
utredningen ikke kan forsvares
faglig, sammenliknet med for
eksempel utredninger vedrø
rende vassdragsreguleringer.
Narvemmyndighetene ligger
etter pa konsek ensutrednin—
ger. kan det ha sammenheng
med at dette er et relativt nytt
krav til denne sektoren. mener
Baadsvik.
Det tar lang tid a innarhei—
de positive holdninger til det a
ta miljøhensyn. l:or eksempel
har vassdragsutbyggerne hatt
oppmerksomheten rettet mot
seg i lang tid, og har utviklet en
positiv praksis. Ogsa innen

Naturfaglige
hensyn

le fa mindre penger enn det
regjeringen opprinnelig fore
slo: Østfold grense til Vestby
(minus 25 millioner kroner),
Knatten Vigernes (30 millio
ner kroner), Ekeberg-tunnellen
(20 millioner kroner) og E 18
gjennom Vestfold (50 millio
ner kroner).
Det største av disse
prosjektene. E I 8 gjennom
Vestfold. vil overhodet ikke bli
berørt av bevi lgningsreduksjo—
nen. Her vardet allerede be il
get penger til oppstari. slik at
prosjektet gar som planlagt.
forteller underdirektør Terje

Vestli i Vegdirektoratet til
N&M Bulletin. De andre pro
sjektene vil oppleve en ubety
delig forsinkelse. Det er snakk
om s’ ært store prosjekter, og
de foreslatte kuttene betyr der
med lite for den praktiske gjen
nom’n form ngen.

—

—

—

Samfunnet bør ikke behøve a
bruke like lang tid pa a
innarbeide miljøhensyn pa
veisektoren som man har brukt
pa andre felter. Det er tross alt
mye erfaringsmateriale a hygge
pa, sier Baadsvik. I en rapport
NINA har laget for Statens

N&M Bulletin
Ole P. Pedersen

Kyststanis eien har drama
tisk redusert verdien av norsk
natur. Det sier o eringeiniør
Erik Stabell ved Direktoratet
for Natu rforval In ing. Han støt—
ter Baads iks kritikk.
En rekke saml’erdselspro

—

—

Mer til NSB
KrFs niiljopolitiske talskvin
ne. Hilde I:nifjom.d Johnson. si
er til N&M Bulletin at KrE
egentlig ønsket at kuttet pa
veisektoren skulle ramme ett
prosjekt, slik at det fikk en stør
re virkning. Men det fikk parti-

Naturforvaltningsrad heter det
at utredningene hør inneholde
urderinger av hade anleggs—
og drif’tsl’asen og at avbotende
tiltak ma diskuteres.
Det papekes at iktige og
sarbare naturomrader kan ga
tapt ogsa ved sma eianlegg
som’n ikke utløser krav om
konsekvensanalyse. Derfor er
det a gjørende at naturfaglige
hensyn blir tatt ved alle
veianlegg, uansett størrelse. Det
kreves
dessuten
bør
konsekvensanalyse for sma
anlegg nar det er mistanke om
at anlegget vil berøre verdi fulle
naturo in rader, heter det i
NINA-rapporten.
‘

‘.

sjekter bryter i stykker natur
ogkulturlandskap. Kvststam—
veien er et godt eksempel pa at
miljø ikke er et premiss ved
avgjørelse av veivalg.
Omfanget av samferdsel—
sutbygging i Norge er en stor
trussel mot naturen. Det byg
ges flyplasser. veier ogjernba
ner parallelt, sier Stahell.

—

—

et ikke gjennomslag for i han
delen med AP.
Dette er likevel et skritt i
riktig retning, sier Johnson.
Alle partiene som er
representert i saniferdselsko
miteen har for øvrig merket seg
til
at
forslaget
saml’erdselshudsjett for 1994
fra i ker I rajernbaneplanen for
1994 til 1997 som ble vedtatt i
var. Komiteen signal iserer
o erfor regjeringen at det som
tapes neste ar i investeringer
ma tas igjen i de pal’olgende
irene.

Nr22.

Skal GEF bli den orga
nisasjonen som miljø-,
solidaritetsorganisa
sjonene og u-Iandene
selv ønsker den skal
være, så må den
løs rives fra Verdensbanken.
N&M Bulletin
Signy Svendsen

1)ette er blant de konklusjonene
som ble trukket etter et nordisk
GEF-serninar arrangert av ulike
miljø,- og solidaritetsorganisa
sjoner.

Permanent Fond
Bakgrunnen for seminaret var
a samle argumentasjon og
informasjon om det globale
miljøfondet GEF (Global
Iinvironment Facility) før det

En fjerdedel av verdens
planter og dyr er i fare
for å bli utryddet i
løpet av de neste tretti
årene. Dette kan få
alvorlige følger for
verdens matforsyning,
heter det i en ny rap
‘port fra FN5 matvareor
ganisasjon (FAO).
N&M Bulletin
Jon K. Berg

Den glohale malvareproduk
sjonen ma øke mccl (0 prosent
de neste 25 arene for a holde
tritt mccl helblkningsveksten.
Opprettholdelse av naturens
rnangfolcl er en forutsetning for
a la det til, ifølge FAO.
l3iodiversitet er kilclen til
økonomisk sikkerhet og
matvaresikkerhet, sier FAOs
generalsekretær Edouarcl
Saouma til Financial Tmmes.
Men sa mye somn tre
—

offisielle GEF—mØtet i Colom—
bia i desember. Her skal nem
lig GEFs videre skjebne disku
teres, og det skal avgjØres hvor
dan GEF skal organiseres i
framtiden.
GEF ble opprettet hosten
1 990 for å finansiere kampen
mot klimaendringer, hiodi’ er
sitet, nedbryting av oionlaget
og ødeleggelsene av interna
sjonale vannressurser. Over 40
land har sluttet seg til (ondet
som bidragsytere, mens Ver
denshanken har styrt fondets
pengebruk i samarbeid mccl
FNs miljøavdeling UNEP og
utviklingsavdelingen UNI)P.
GEF ble startet som et 3-arig
pilotprosjekt, men skal altsa mi
omstruktureres til en mer per
manent organisasjon.

Miljaulibi
Noe av kritikken pa seminaret
gikk ut pa at miljøproblerner

fjerdedeler av den genetiske
variasjonen i jordbruket er
tmtryddet
siden
forrige
arhundreskil’te, og verdens
bet olkning erdermned a hengig
av stadig herre planteslag. Fire
plantesorter ris, mais, hvete
og poteter star for 50 prosent
av kaloriinntaket.
Denne utviklingen innebæ
rer at introciuksjon av høytyt
ende planteslag har erstattet en
rik variasjon av arter i jordbru
ket. Den sakalte grønne revo
lusjonen, sojn blant annet FAO
i sin tid støttet, far skylden for
det.
-

-

Tropisk
utryddelse
Dette tapet av hiodiversitet
farer til at vi har et mindre
plantelager a ta a nar nye arter
skal tas i bruk eller utvikles.
Hvis sjukclom utrydder en art,
er det nødvendig for honclen a
ha nye arter tilgjengelig for a

som sur nedbØr og Ørkensprecl
ning ikke ligger under (iEFs
finansieringsordning. I tillegg
er det stor skepsis blant de nor—
cliske organisasjonene til at
rundt 0 prosent av midlene i
pilotlasen har gatt til prosjek
ter der Verdensbanken allere
de har vært tungt inne.

Dårlig
planlegging
Mange er redde for at dette
—

betyr at Verdenshanken lar
være a finansiere miljøtiltak og
overlater til GEF a ta seg av
tilleggskostnadene. Pa den
maten kan GEF-midler bli brukt
som miljøalibi for Verdens—
bank-prosjekter, forklarer
Marit Nyhorg fra Foreningen
for Internasjonale Vann- og
skogstudier (FIVAS), som var
blant arrangørene av seminaret.
Nyhorg skal representere de
norske miljøorganisasjonene

opprettholde produksjonen,
skrmver FAO.
Minst 50 prosent av alle
kjente plante- og dyrearter
finnes i den tropiske skogen.
Men 15,4 millioner hektar av
denne skogen blir ødelagt hvert
ar. FAO mnener at bare ti prosent
av tropeskogen lorvaltes pa en
hærekraftig mate.
FAO kommer ogsa med
neslaende tall om situasjonen
for
verdens
fiskerier.
Fiskeressurssene er mi under
hardt j)m”, først og fremst pa
grunn av den komme .e,ie
llaten. Fangsten i 1992 sank for
tredje ar pu rad, og var pa 97
millioner tonn. mTmot 100
millioner tonn i 1989. Enda
verre er tallene hvis vi bare ser
pa sjøfisket. 11992 var fangsten
80 millioner tonn, mot 86
millioner tonn i 1989, ifølge
FAO-rapporten.

Nr22ember m3

under GEF-møtet i Colombia,
og vil før møtets start fa
anledning til alegge fram deres
syn pa saken.
Ifølge Marit Nyhorg hersker
det tvil om h or mye godt OFF
fører med seg. Hun er likevel
av den oppfatning at fondets
arbeid kan gjøres bedre blant
annet ved å planlegge
prosjektene bedre og lytte til
lokalt engasjement.
Mange av GEFs prosjekter
ble satt igang altfor raskt. Noe
av grunnen til dette var nok et
Ønske om a vise sin eksistens
berettigelse fØr Rio-konferan
sen og samtidig vise til konkre
te prosjekter na før pilotfasen
tar slutt, sier Nyborg. Hun vil
rade representantene for de
norske myndigheter til a arbei
de for at C}EF far sin egen ad
ministrasjon uavhengig av Ver
densbanken. Bare pa den ma
ten kan tilliten øke.
—

—

Kuldeentreprenør
enes Landsforening
(KELF) frykter at det
såkalte Returprosjek
tet for KFK-gasser kan
bli alvorlig svekket på
grunn av et nytt
forslag til KFK
forskrift fra SFT. Det
vil i så fall stå i rak
motsetning til et
stortingsvedtak fra
desember i fjor.
N&M Bulletin
Jon K. Berg

Under debatten om stortings
meldingen om avfall i desem
ber i fjor. uttalte saksordfører
John G. Bernander (H) at «vi
(ber) om at det opprettes en
ozonbank for gjenbruk av gas
ser.»

Den danske regjering,
med miljøvernminister
Svend Auken i spissen,
vil sannsynligvis rundt
årsskiftet legge fram
en avfallsplan som
innebærer at alle
kommunene fra 1996
må samle inn det
organiske avfallet fra
kommunene.
N&M Bulletin_____________

Signy Svendsen

Malet er at Danmark innen ar
2000 skal gjenvinne 50 prosent
av alt avfall mot ni prosent i
1985. Dette er et ambisiøst mal
som krever drastiske tiltak.
-

En slik bank for KFK-gas
ser er opprettet, nemlig Returprosjektet. Dette er et samnar
beidsprosjekt i kuldebransjen,
der malet er a samle inn brukt
KFK for a hindre utslipp til
atmosfæren. Fra Returprosj ek-,
tet gar KFK-gassen enten til
framtidig gjenbruk eller de
struksjon.
Hvis Returprosjektet mister
sin betydning, betyr det at
mesteparten av de 1700 tonnene
KFK som er i bruk i norske
kuldeanlegg i dag vil forsvinne
ut i atmosfæren. Det er nemlig
beregnet at 15 til 20 pi’osent av
KFK-gassen årlig lekker ut fra
anleggene.
Returprosjektet er under
sterkt press. For det første har
storlorbrukerne av KFK-gasser
na lansert en boikottkampanje.
Forum for Kuldebrukere
(FoKu) oppfordrer alle sine
medlemmer til ikke a betale
gebyret pa 55 kroner per kilo

sorteres ut og ga tilbake til jor
den i form av kompost.
Kommunene kan selv be
stemme hvilke løsninger de
Ønsker a ta i bruk for behand
lingen av det organiske avfal
let. Ulike former for etterbe
handling diskm.mteres. For Kø
benhavns del kan det bli aktu
elt a etablere et biogassanlegg.
De store kostnadene et biogass
anlegg krever, gjQr det imidler
tid vanskelig for kommunen a
finne de nødvendige Økonomis
ke midlene. Det blir ogsa vist
til at Danmarks eneste biogass
anlegg, anlegget i Flelsingør
som ble startet opp i 1991, har
hatt store problemer.

Lav økning
Ulike metoder
Auken har gitt kommunene
kniven pa strupen og krever
tiltak som resulterer i at “grønt”
avfall fra husholdningene skal

For mindre kommuner og landkommuner er det mer aktuelt
med sma biogass fellesanlegg
der matavfallet blir blandet med
husdyrgjødsel.

KFK nar ny KFK kjøpes inn.
Dette gebyret er grunnstenen i
Returprosjektet, fordi det, i
tillegg til a dekke kostnader,
ogsa gir en Økonomisk
motivasjon til a levere inn brukt
KFK. Det er forelØpig usikkert
hvordan det gar med denne
boikottkampanjen. Blant annet
er det strid om tolkningen av et
brev
om
saken
fra
Prisdirektoratet. Det er ogsa
usikkert hvordan avtalepartene
i Returprosjektet som er
forpliktet til a innkreve
avgiften, vil reagere. KELF
oppfordrer mi sine medlemmer
til å nekte a selge KFK hvis
brukerne
ikke
betaler
miljøgebyret.

NKL boikotter
Blant brukerne som boikotter
gebyret, finner vi Forbruker
samvirket (NKL), som para
doksalt nok har et samarbeid
med Naturvernforbundet om

Miljø v cm d ep arte mentet
hevder at uansett hvilken løs
ning kommunene velger, sa skal
ikke husholdningenes renova
sjonsutgifter Øke med mer enn
40 kroner i aret i gjennomsnitt.
Enkelte kommuner har liten
tiltro til både det Økonomiske
regnestykket og miljøgevinsten
ed en innsamling av organisk
avfall. Det har ogsa kommet
kritikk pa at kommunene vil fa
for kort tid til å gjennomfØre et
slikt vedtak.

Positive bønder
I tillegg til enkelte negative
kommuner, er ikke sØppelar
beidernes fagforeninger overlykkelige over et slikt politisk
vedtak. De er redde for en kon
flikt mellom det a arbeide pa
akkord og en

miljømerking av varer. Etter
det N&M Bulletin erfarer, gar
NKL na hardt ut overfor kulde
entrepenørene for a fa kjøpt
KFK uten a betale miljøgeby
rei.
En vel sa stor trussel for
Returprosjektet er forslag til
ny KFK-forskrift fra SFT. I
denne forskriften, som mi er
ute til hØring, oppheves leve
ringsplikten for KFK som kan
gjenbrukes til etterfylling. Det
innebærer at eierne av
kuldeanlegg selv kan tappe og
etterfylle KFK-gass, uten at Re
turprosjektet blandes inn.
Bade Naturvernforbundet og
KELF mener at forskriftsfor
slaget kan føre til at Returpro
sjektet dermed blir alvorlig
svekket. KELF skriver i sin
høringsuttalelse at forskriften
innebærer at «SFT i praksis
legaliserer utslipp av KFK til
atmosfæren.»
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DEBATT
Ib Kondrup, Helios A/L

I Deres blad «Natur & Miljo
Bulletin» ser vi til var store
lorbauselse en annonse for
Norsk Hydros fuligjødsel pa
nest siste side. Man ma spørre
Norges
er
H’+a
seg:
Natun ernforbunds malsetting?
Det skrives lange artiklerom
hvor farlig ulike stoffir er for
naturen, og Naturverniorbun
det er bekymret for var klode
og all den forurensning som
skjer i dag og med rette.
Det virkerderlorbesynderlig
nar man tar inn annonser for et
produkt som er et av de mest
ødelegende for jorden og
jordbruket.
Det har vist seg ved
dy reforsøk ved ‘,eierinærhçt
skolen i Hannover at kunst—
gjødslet mat reduserer forplant
ningsevnen i høy grad. Nu har
man selv fra skolemedisinens
side mistanke om at kunstgjøds
let mat er skyld i at lorplant—
ningsevnen hos mennesker gar
kraftig tilbake.
—

-

Den omstridte forbin
delsen over øresund
står i fare for å havare
re. En kraftig budsjett
sprekk, avgjørelsen i
den svenske vanndom
stolen og politisk
uenighet både i den
svenske og danske
regjeringen kan velte
prosjektet. Men både
den svenske og danske
statsministeren er klare
i sine uttalelser: Brua
skal bygges!
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Knut Are Tvedt

Miljobevegelsen i begge land
har kjempet aktivt mot brua
helt siden starten, og kaller den
Nordens største m Ijøprobleni.
I tillegg til at bygging av
motorveier ikke er et riktig
signal i I 990-ara. er det
bekymring for dyrelivet i det
sarbare og utsatte øresund. Det
viktigste problemet er likevel i
hvilken grad prosjektet vi]
hindre vanntilførselen og
dermed saltinnstrømmingen til
østersjøen, som er svært sarbar.
Prosjektet har derfor blitt møtt
med skepsis i flere av
østersjølandene. Senest i
forrige uke sto det et opprop i
den svenske avisa Dagens
Nyheter. der miljøbe egelsen i
Estland, Latvia, Litauen, Polen,

Tyskland og! inland oppfordret
Danmark og Sverige til a
droppe hele øresundsbrua.
Denne maneden ble det kjent
at prisen pa øresunds
forbindelsen har økt fra 16,8
mrd danske kroner til 19.7 mrd.
Mesteparten a økningen
tilhprte den danske delen av
prosjektet. Ekstra pinlig ble
denne Økningen fordi danske
myndigheter forsøkte a holde
hudsjettsprekken hemmelig.
Det førte til skarp kritikk av
helge
trafikkminister
Mortensen i Danmark gjerne
kalt Helge Motorvejsen.
I forrige uke la sa det danske
Radikale Venstre og det
svenske Centerpartiet fram
egne beregninger, som satte

øresund
prosjektet
øresundprosjektet ble ved
tatt av det danske Folketin
get og den svenske Riksda
gen i 1991. Det innebærer
en kombinert motorvei- og
jernbane-forbindelse i sen
ketunnel fra Amager ved
Kastrup flyplass til en ny,
kunstig øy i nærheten av
Saltholm, og videre i lavog høybro til svensk side
sør for Malmö. Lengden av
tunnelen og forholdet
mellom lav- og høybro er
fortsatt under utredning.

totalsummen til 24,5 mrd. Beg
ge partiene er bromot-standere
og i tillegg sentrale regje
ringsparlier.
-

Vunndomstolen
Den svenske vanndomstolen sa
15. noernber et betinget ja til
prosjektet under bestemte
forutsetninger. Den viktigste
var at vanngjennomstrømnin
gen til østersjøen ikke matte
forminskes (kjent som nullløsningen). For a la dette til.
mente domstolen at lengden pa
senketunnelen matte forkortes
og at anleggsarbeidet ma følge
bestemte prosedyrer for ikke a
virvle opp for mye hunnslam.
Domstolens avgjørelse var
en seier for tvilerne. Et kinkig
punkt ‘ar at donistolens
innvendinger stort sett dreide
seg om forhold pa dansk side,
som den svenske domstolen
ikke har noen myndighet oer.
Domstolens avgjørelse har
særlig ført til mobilisering av
motstanden i Dan mark.
Danmarks
Lederen
av
Naturfredningsforening, David
Rehling, sier at det i praksis er
umulig a oppfylle kravet om
null—løsning i vanngjennom—
strømningen, og han stiller seg
ogsatvilendetil om determulig
a begrense slamspredn ingen til
fem prosent. Dette vil i sa fall
medføre sterkt Økte kostnader,
sier Rehling til Politiken.

Mil]øseier nederlag for Berntsen
-
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N&M Bulletin
Signy Svendsen

Mot Berntsens Ønske har et
flertall i Stortinget gatt inn for
å innlore grunnavgilt pa en
gangs-embal lasje.
Den nye grunnavgiften pu
emballasje blir pa 70 Øre for
hver enhet. men vil ikke gjelde
for melkekartonger. Alle parti
ene, med unntak av Høyre og
FrP. støttet forslaget. Regjerin
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Budsjettsprekk

jj[eueskjopet

-

Ny tvil om studig
dyrere Øresundsbru

Hva er
målet
for NNV?

Takk for støtten!

4. *

gen hadde ikke lagt inn en slik
grunnavgit t i budsjettet for
1994, men Arbeiderpartiets
egen stortingsgruppe gikk mot
regjeringens pnske og sørget
for et flertall.
Naturvern forbundet, Natur
& Ungdom og klubben i Nor
ges Nærings- og Nytelsearbei
derforbund (NNN) har lenge
arbeidet for a la gjennomslag
for en grunnavgift i tillegg til
dagens emballasjeavgilter.

Fagsjef i Naturvernforbun—
det, Helene Bank, er glad for at
stortingsfiertallet i denne sa
ken har trosset miljøvernmi—
nisterens ønske og istedet fulgt
miljointeressene. For Natur—
vernforbundet er dette en ik
tig seier A likestille engangs
emballasje med om—bruksem—
ballasje. slik regjeringen gjor
de, er et ekstremt uttrykk for en
«bruk—og— kast»—me n tal i tet.
mener Helene l3ank.
—

‘

Ny runde
om atom
lager

Takk for støtten!

Energi og miljøkomite
en ville ikke akseptere
Nærings- og Energide
partementets (NOE)
hurtig behandling.

Hverdagens

N&M Bulletin

Stor-Oslo Lokalti’aflkkas

For
Postboks 34
4140 Forsand

DEWA
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Nordisk Eneprodusent
NORGE

Tif: 61 70 32 99
Fax: 51 70 32 74

Milj øaksj onister
A-S SKAN-KONTROLL

Ole P. Pedersen

TIf: 22174050

Tidligere denne maneden la
NOE fra forslaget om a bygge
et kombinert lager og deponi
for radioaktivt avfall i Himda—
len gru’er. NOE la opp til at
saken skulle behandles i Stor
tinget i forbindelse med revi
dert statshudsjett. Men da sa
mil jøkorniteen stopp.
Det er uhort a legge fram
en sa stor og viktig sak pa (len
maten NOE gjorde dette. sier
Ragnhild Queseth Haarstad
(Sp), leder av energi- og miljøkomiteen til Natur&Miljø Bul
leti n.
Et flertall i komiteen vedtok
å legge saken til side, for a
vurderes pa nytt i desember.
Mindretallet ville sende saken
tilbake til departementet.
Høyre kan være apne for la
ger og ikke deponi i denne sa
ken. Deponi betyr at avfallet
ikke kan inspiseres. Jeg ser
klare ulemper ed Himdalen,
og mener avfallet ma kunne
inspiseres, sier hun. Finstad er
ogsa skeptisk til at proposisjo
nen fra NOE ikke inneholder
noe alternativ til I—limdalen.
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& REGNSKAP

Samme regler

Forurensningsloven må be
gynne å gjelde for en av
Norges største kilder til for
urensning: samferdselssek
toren. Det krever landssty
ret i Naturvernforbundet.
Forskriftene må følge de
anbefalte grenseverdiene fra
SF1’, og miljøambisjonen
må legges høyt. De som er
ansvarlige for veiene må
også være ansvarlige for å
begrense biltrafikken. me
ner landsstyret.
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NORE OG UVDAL KOMMUNE
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Ettersende5 ikke ved
varig adresseendring.
Returadresse:
Natur & Miljø Bulletin
Boks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo

BEVAR
OZONLA GET!

Returprosjektet er et lands
omfattende mottak av brukte
KFK-gasser for miljøsikker
gjenvinning og destruksjon.

RETU RPROSJ E KTET
Godkjent mottak av regulerte kuldemedier

NORSKE KULDEENTREPRENORER
TAR MILJOANSVAR!
Wittusen & Jensen a.s
DIN

KONTORPARTNER

Vi ønsker alle våre
kunder en riktig god Jul
og et godt nytt år

Kuldeanlegg og varmepumper er høytekonologi som
krever kvalitetsbevisste kuldeentreprenø rbedrifter
med oppdaterte kunnskaper bi a innenfor hàndtering
av miljøfarlige kuldemedier.
Den kommende FRIVILLIGE GODKJENNINGS
ORDNINGEN FOR KULDEENTREPRENØRER I
NORGE, som er utviklet i samarbeid med
Miljøverndepartementet, vil bidra til ä sikre dette.
Derfor vil vi oppfordre markedet fra 1994 til ä benytte
slike bedrifter ved leveranser, ombygginger, service
og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper!
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Tekniske Entreprenørers Santarbeidsorgan
Posiboks 6815, St. Olavs plass, 0130 OSLO
Tif 22 20 27 53 Fax 22 36 09 47

