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Å spå om fremtiden
For noen år siden ble det spådd at manuelle 
arbeidsplasser ble mangelvare, -robotene
skulle ta over. Nå er arbeidskraft mangelvare 
over store deler av verden, -særlig av 
lastebilsjåfører.

Etterspørselen etter olje skulle bli mindre, bl. 
a. derfor måtte vi satse på andre energiformer. 

I dag er situasjonen motsatt. På grunn av økt 
etterspørsel har prisene på energi økt 
dramatisk.

Det er vanskelig å spå om fremtiden.



308000 m3                      522000m3



Godkjent regulering for steinbrudd 2,1 
mill. m3



Endringer over tid for deponiene

1987 Nye utslippstillatelser for Årødalen, Bingsa og Øveråslia

1997 Nye utslippstillatelser igjen, forbud mot deponering av treverk og matavfall 

2009 Ytterligere begrensninger for deponering, «deponiforbudet»

2020 Krav om renseanlegg for sigevann

Resultat : Mindre flygeavfall, mindre fugleplage og mindre luktplager

Det gikk bra !



Bygging av luktfilter for komposteringshallen 



Hva blir deponert i framtida ?

Avfallsforskriften setter begrensninger som trolig blir strengere.

Forurensede masser vil trolig øke til deponi.

Samt f.eks. silgods med innhold av grus og stein.

Asbest, mye gjenstående eternitt

Rockwool og Glava. 

Restavfall som ikke er gjenvinnbart. Forurensningsloven § 2 : Avfall skal tas hånd om slik at det 
blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal gjenvinnes, fortrinnsvis ved at det forberedes til 
ombruk eller materialgjenvinnes, med mindre gjenvinning ikke er berettiget ut fra en avveining 
av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold.

Deponiene ønsker ikke lett avfall 



Og absolutt ikke brennbart avfall



Og minst mulig plastprodukter



Realitetsorientering ?

En reduksjon av mengder til deponi krever en endring i tankesett.

Deponiene ønsker ikke lette, brannfarlige fraksjoner. 

Da kommer en ikke utenom en diskusjon om gjenvinning av plast.

Næringsplast, -som vist på forrige bilde er den helt dominerende plastfraksjonen i mengde.

Men det er likevel størst fokus på husholdningsplasten. Hvorfor ?

Vi bør diskutere innhold av organiske miljøgifter ( POPS ), det faktiske innholdet i EU`s
sirkulærøkonomi, -herunder målepunktet for gjenvinning, og den avgåtte regjeringens forslag til 
statsbudsjett som kan medføre økte mengder lette fraksjoner til deponi. 

Vi bør brenne mer.


