
 

 

 

 

 



*Utfordringer 

 

*Muligheter 

 

*Erfaringer 

 

*Fremtidsutsikter 

 

 

 

 

 



 

Utgangspunkt i forhold til bruk av kalkulator 

 

*Optisk sortering av 5 avfallsfraksjoner i eget anlegg 

*Lange transportavstander mht. viderebehandling 

*I ferd med å bli miljøfyrtårnsertifisert 

*Energigjenvinningsanlegg under planlegging 



Utfordringer 

 

*Brukergrensesnittet 
i) Liten mulighet til selv å endre parametre 

ii) Noen formler fungerte ikke- manuell punching 

 

*Tilgang til rådata over flere år vanskelig 

*Tidkrevende (punching og innsamling) 



Utfordringer 

 

*Å definere hva som skal med i C02-regnskapet 

(oppvarming til administrasjon, tur/retur transport etc.) 

 

*Ingen kommuner har lik avfallspraksis 

Skaper det problemer i forhold til en universell 
utforming av parametre osv.? 



Muligheter 

 

 * Lett å synliggjøre effekter av klimatiltak gjennom     
konkret reduksjon av C02-nivå 

 * Lærerikt å se på forholdet mellom ulike parametre 

 * Lettere å planlegge tiltak i forhold til CO2-
reduksjon på mikronivå 



Erfaringer 

 

 * Vi er i startgropa men vi er i gang! 

 * Vi har fått tallfestet konkrete CO2-utslipp 
i) Enklere å gjennomføre spesifikke tiltak 

ii) Lettere å sammenligne og se hvilke parametre som gir størst 
utslag i CO2-verdier  
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Total klimapåvirkning per tonn avfall: 141 tonn CO2 
 

Klimapåvirkning av transport alene:   99 tonn CO2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Eks.fraksjon Destinasjon Km èn vei 

Restavfall Kjøpsvik 348 

Papir Skogn 1075 

Papp Ranheim 1139 

Farlig avfall*   Kumla, Sverige 1674 

Plast optisk Bassum, Tyskland 2709 



 
*Frakt av restavfall fra vårt anlegg  utgjør 60% av 
total transportutslipp 

*Dette skjer samtidig som avstandene blir mindre: 
i)Før ble restavfallet kjørt til Kiruna,Sverige 461 km 

ii) Før der igjen ble det kjørt til Boden,Sverige 700 km 

 

EE-avfall via båt fra Tromsø til Harstad utgjør 15 
promille av de totale transportutslipp! 

 



 

Positive klimakalkulatortiltak, nåværende og fremtidige: 

 

1. Redusert strømforbruket 

2. Bestilt baklasterbil med El-aggregat 

3. Kurs i økokjøring for våre sjåfører 

4. Redusert papirmengden – mer bruk av digitale media, 
e-post,unngå utskrifter etc. 



Reduserte strøm/energiforbruket i 2010 gjennom 
optimaliseringstiltak pga. sentralfyringssystem 

 

Total besparing i KWH: 400 000 

 

Besparing i CO2: 84 000 kg 



Fremtidsutsikter: 

*Enda bedre brukergrensesnitt 

*Mulighet for å legge inn tilbydere på avfallsbehandling, 
dvs. vekt i forhold til pris 

*Under ellers like konkurranseforhold, så vil en tilbyder 
med best C02-regnskap vinne anbudet 

*En detaljert C02-oversikt på mikronivå 

*Et fremtidig energigjenvinningsanlegg i Tromsø vil 
medføre en dramatisk forbedring på C02-regnskapet 

 


