
• Sorterer med et smil (s. 2-5 og midten)

• Gjenbruk oss mer (s. 14-15)

• Laurits sorterer (s. 12-13) 1996 - 2016

20 ÅR
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Sortering er bra for
miljø og lommebok

SØIR betaler for å levere restavfallet.
Selskapet får penger for å levere sortert avfall.
Desto mer husholdningene sorterer, desto mer

penger går tilbake til ordningen. Dagens
sortering gir dessuten et bidrag til reduksjon av
klimagasser med 200 kilo CO2 per husholdning. 
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Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg argumenterer både med
miljø og økonomi for økt kildesortering i SØIR-kommunene
Trysil, Åmot og Elverum. Til neste år kommer en ny dunk
(140 liter) for glass og metall-emballasje. 

SPARER
– Kildesorteringen i husholdningene gjør at vi får betalt om
lag en million kroner per år. Hvis vi ikke hadde kildesortert,
måtte SØIR i stedet ha betalt tre millioner kroner for å få det
forbrent. Det hadde gitt en økning i gebyret på minst 200
kroner per år per abonnent. 

BEDRE MILJØ
Ett tonn avfall som blir gjenvunnet sparer miljøet for om lag

ett tonn utslipp av CO2 - hvis det hadde gått til forbrenning.
Gjenvunnet plast gir omtrent den dobbelte reduksjonen av
klimagassutslipp. Internasjonale klimaavtaler og konkrete
direktiver fra EU er tydelige med hensyn til at enda mindre
avfall skal gå til forbrenning. 

EU-KRAV
– Innen 2030 skal vi opp til 65 prosent faktisk materialgjen-
vinning. I dag sendes om lag 46 prosent til gjenvinning, men
i dette er det en del urenheter som gjør at det faktiske tallet er
noe lavere. Nye fraksjoner er et ledd i å nå disse målene, men
flere dunker enn det vi har nå, tror jeg ikke at
det er hensiktsmessig å ha, sier Bjørn Erik. 

LØNNER SEG:
– Kildesortering
lønner seg for miljø
og økonomi, sier
daglig leder Bjørn
Erik Jønsberg i
SØIR. 

Hva skjer med avfallet?
Restavfall blir levert via Eidsiva Bioenergi
AS til energigjenvinning og Norsk Gjen-
vinning AS til deponi. 

Bioavfall blir levert til Mjøsanlegget AS
på Lillehammer. 

Hageavfall som er i grovfraksjoner blir
levert Eidsiva Bioenergi AS. Finfraksjon
som gress og løv blir til jord hos Nittedal
Torvindustri AS. 

Papp og papir blir levert via Norsk Gjen-
vinning og Rekom AS til materialgjenvinn-
ing hos Norske Skog i Skogn. 

Plast blir levert via Grønt Punkt Norge
og gjenvinnes i Tyskland og Sverige. 

Treverk blir levert til Eidsiva Bioenergi AS
der det kvernes og energigjenvinnes. 

Metall blir levert til Stensli Gjenvinning AS.
Det materialgjenvinnes i Norge og ut-
landet. 

EE-avfall (elektronisk og elektrisk) blir
levert til ERP (European Recycling Plat-
form) og Stena Miljø. Materialgjenvinn-
ingen skjer i hovedsak i Norge. 

Glass og småmetall blir levert til Syklus
AS. Materialgjenvinningen skjer i Norge
hvor glass i hovedsak går til glasopor (lett-
fylling til f.eks. veier) og glavamatter, små-
metall til nytt metall som f. eks. bildeler. 

Farlig avfall blir levert til RENOR for gjen-
vinning eller destruksjon i Norge. 

Drikkekartong blir levert til Norsk Gjen-
vinning AS. Det blir til ny papp i Norge. 

Tekstiler og klær blir levert til UFF og brukt
på nytt. 
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AVFALLSTOPPEN: Herr A. Bonnent er stolt over å være på avfallstoppen.– Utfordringen framover er å øke materialgjenvinningen, sier
daglig leder Bjørn Erik Jønsberg i SØIR. 

20 år på
gjenvinnings-
toppen
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Sør-Østerdal interkommunale renovasjons-
selskap (SØIR) har ligget på gjenvinnings-
toppen i nesten alle de tjue årene hushold-
ningene i Trysil, Åmot og Elverum har
kildesortert. 

– SØIR og selskapene i mjøsområdet startet rundt OL i 1994
og har funnet solide ordninger som gir gode resultater med
hensyn til gjenvinning, sier daglig leder Bjørn Erik Jønsberg i
SØIR. 

98 PROSENT
Hvis vi regner med energigjenvinning (forbrenning av avfall)

ligger SØIR på 98 prosent. Materialgjenvinningen er på 46
prosent. – I årene som kommer vil de fleste renovasjons-
selskapene arbeide for å øke materialgjenvinningen.
Resirkulering er best for klima og miljø. 

HYTTER
SØIR merker at oslofolk med hytte i Trysil og Åmot har be-
gynt å sortere. – Flere har henvendt seg til selskapet og lurt på
hvorfor de må sortere hjemme i Oslo men ikke på hytta. For
noen år siden prøvde vi å innføre kildesortering, men re-
sultatet var dårlig. Nå som de fleste besøkende har kildesort-
ering der de bor, er nok sjansene bedre for at vi kan finne
løsninger på kildesorteringen, sier Jønsberg.  Det viktigste blir
å få glass-og metallemballasje ut av forbrenningsfraksjonen,
men vi håper papp og papir skal la seg kildesortere også.

– Vi fikk raskt til
en god ordning!
Det startet med utbygg-
ingen av de tre gjen-
vinningsstasjonene på
Hornmoen, Trysil og
Haugedalen. Deretter
kom en gradvis inn-
føring av grå og brun
dunk. – En enkel ord-
ning og god kom-
munikasjon bidro
sterkt til at vi kom raskt
i gang, sier tidligere
leder for SØIR, Odd
Erling Lange. 

Etter krav fra
myndighetene om å av-
vikle ordninger med
deponi (søppeldynger),
gikk Elverum, Trysil og
Åmot sammen om å
danne det interkom-
munale selskapet
(SØIR) i 1996. Odd
Erling var daglig leder
fra november 1996 til
1. januar 2007. 

– Med unntak av det som skjedde med Hera Vekst, så er jeg
stolt av det vi fikk til i de ti første årene. I ettertid er det under-
lig å tenke tilbake på alt vi jobbet så intenst med og som i
ettertid virker så utrolig selvfølgelig, sier Odd Erling. Gebyrer,
tvungen renovasjon, innfasing av dunker, ordninger for papp
og papir, hytterenovasjon og ikke minst håndteringen av bio-
avfallet... spørsmålene var mange og det var mye å gruble på
for de fire ansatte og en frilans kommunikasjonsgruppe. 

En rekke kommuner hadde slått seg sammen før SØIR ble
dannet. Denne typen selskaper var kommet for å bli, så vi
kunne bygge på andres erfaringer. I starten var det også viktig
at vi hadde solid politisk ryggdekning i eierkommunene. Det
var jo en del som var vant til å brenne eller grave ned avfallet
eller som ikke helt forsto hvorfor vi skulle sortere. Ryggdek-
ningen gjorde det legitimt å pushe litt forsiktig og stille krav
til husholdningene om å sortere avfallet. 

– Ville utvikle SØIR, 
ikke slukke branner
Sigurd Skotte fra
Elverum var daglig
leder for SØIR i de to
årene fra 2007 til
2009. 

– Så å si alt fokus var
på Hera Vekst. Jeg gikk
til stillingen med et
ønske om å utvikle
SØIR videre, men all
min tid gikk til å følge
opp Hera Vekst. Etter
to år gikk jeg lei, sier
Sigurd. 

Han kjente til ut-
fordringene med
komposterings-
anlegget som SØIR
eide sammen med
Glåmdalen interkom-
munale renovasjons-
selskap (GIR) og
Norsk Jordforbedring, men var ikke forberedt på at arbeidet
med Hera Vekst skulle bli så altoppslukende. 

– SØIR hadde investert etter hvert bortimot 100 millioner
kroner i anlegget og leide det ut til Hera Vekst. Samtidig
hadde SØIR avtale om levering av sitt eget våtorganiske avfall
til Hera Vekst. I utgangspunktet skulle jo dette gå av seg sjøl,
slik at SØIR kunne konsentrere seg om de ordinære opp-
gavene med avfallsinnsamling og -håndtering, samt videre-
utvikling av nye tjenester. Men slik ble det ikke. Når problem-
ene oppsto og etter hvert ble større, så stod veldig mye på spill.
Da handlet alt om finne gode løsninger for bioavfallet og
omgivelsene.

Takket være at SØIR var et meget veletablert og veldrevet
selskap med mange flinke medarbeidere, så gikk den øvrige
virksomheten veldig bra. Da var det mulig å bruke all
nødvendig tid på Hera Vekst.

STARTET: Odd Erling Lange var
den første daglige lederen i SØIR.
Han er stolt over utviklingen som har
skjedd fra tida med søppeldynge på
1990-tallet og fram til dagens ordning
med kildesortering. 

DEN ANDRE: Sigurd Skotte var
daglig leder i SØIR fra 2007 til 2009. 
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Nå er miljøpsykologene på vei ut i
samfunnet; til bedrifter, kommuner og til
statlige planleggere. De skal bidra til at vi
blir mer miljøvennlige uten at vi  merker
det...

– Mange yrkesgrupper som teknologer, biologer og naturres-

sursforvaltere er avgjørende for å finne løsninger og tiltak som
er miljøvennlige, men disse tiltakene hjelper lite hvis ikke de
blir tatt i bruk, sier førsteamanuensis i miljøpsykolog Svein
Åge Kjøs Johnsen ved Høgskolen i Lillehammer. (HiL).  

MASTER
Med finansiering fra avfallsselskapene GLØR, HIAS og SØIR
ble det etablert et masterstudie i miljøpsykologi ved HiL
høsten 2014. De fem første studentene slippes snart ut med

Miljøpsykologene
kommer! 

MILJØENDRINGER: Miljøpsykolog Svein Åge Kjøs Johnsen ved Høgskolen i Lillehammer forsker på hvordan den enkelte av oss og be-
drifter kan bidra til et bedre miljø. Han utdanner også studenter som skal hjelpe oss til den grønne omstillingen. 

– Humor er bra! 
Vi kjenner ikke til forskning
som viser at bruk av humor
har stor effekt på atferds-
endring, men miljøpsykolog
Svein Åge Kjøs Johnsen ved
Høgskolen i Lillehammer
tror på bruk av humor. 

– Siden kunnskapsformidling fungerer

dårlig for å få til endret atferd hos folk,
tror jeg humor kan motivere mer. Tørr
faktakunnskap er noe de som allerede
er motivert fra før, tar til seg. De får ikke
mer motivasjon og de som burde bli
motivert, ser ikke på informasjonen.
Humor kan få folk til å tenke positivt
eller å få positive assosiasjoner, og gjen-
nom dette kan vi bli mer motivert, tror
Svein Åge. 

STANDARD FARGER
– Ulike farger på beholdere og frak-
sjoner gjør det enklere å bruke ord-

ningene, men det burde nok vært
standardiserte farger over hele landet. I
dag er det ulike farger og systemer, noe
som bidrar til å øke feilsorteringen,
mener Svein Åge Kjøs Johnsen ved
Høgskolen i Lillehammer. 

Ulike farger skaper forvirring, noe
som generelt sett gjør ordninger dår-
ligere. Fulle beholdere har samme ef-
fekt; folk kan fort begynne å gi blaffen.
– Jo mer renovasjonsselskapene krever
at folk skal sette seg inn i for å kunne
bruke ordningen, desto høyere er
risikoen for at det blir feilsortert. 
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sin kunnskap om hva som skal bidra til
at individer og organisasjoner
(samfunn) handler mer miljøvennlig. 

De fleste av oss vet at vi må
resirkulere mer, redusere forbruket,
spise mindre industrielt produsert kjøtt,
la bilen stå og reise færre ganger med
fly – for å nevne noe. Men når vi vet,
hvorfor gjør vi ikke noe med det da?

ENDRE OMGIVELSENE
– Hvis vi formidler kunnskap så får folk
mer kunnskap, men de handler ikke
annerledes av den grunn – i alle fall
ikke over lengre tid. Det beste er å lage
våre fysiske omgivelser slik at vi gjør
miljøvennlige handlinger uten å tenke
særlig over det, sier Svein Åge. 

Enkle og praktiske ordninger fra av-
fallsselskapene er et eksempel på en
type miljøtiltak der den enkelte ikke be-
høver å verken ha de rette holdningene
eller den rette kunnskapen for å være
en bidragsyter. – Jo mer folk må forstå
og sette seg inn i for å kunne bruke en
ordning, desto større er sjansen for at
folk gjør feil. 

STOLTHET
De beste resultatene oppnås gjerne når
brukerne føler stolthet over å bidra til
miljøet. Det er også viktig at de vet at
naboene gjør det samme, og for
eksempel det å kildesortere er vanlig. 

KJIPE TILTAK
– Ved innføring av tiltak eller avgifter
som lett kan irritere folk, er det tre for-
hold som er viktige for om tiltakene blir
akseptert: Det ene er hvilke kon-
sekvenser det får for den enkelte. Det
andre at tiltakene er rettferdige og det
tredje at effekten av tiltakene er synlig.
Det viser seg at mange av oss godtar at
for eksempel rushtidsavgifter og miljø-
avgifter innføres dersom det er rett-
ferdig og fungerer. 

ERIK HANSTAD
ORDFØRER I ELVERUM
Hvorfor er sortering av avfall viktig for dine
innbyggere?
Jeg har en bestemt opplevelse av at de aller
fleste innbyggerne våre ønsker å bidra i
arbeidet med de store lokale og globale
miljø- og klimautfordringene. Mange spør
seg hvordan «jeg» kan bidra. Den
sorteringen hver enkelt av oss kan bidra
med er et virkemiddel som har betydning
helt ned på individnivå. Dette gir den
enkelte en god følelse av å bidra til noe som
det er viktig for alle. Samtidig erfarer vi at det virker. Vi elverumsinger har
kildesortert i 20 år, og er blant de flinkeste i «klassen» når det gjelder
kildesortering

Hva er det beste ved tilbudet/tjenestene fra SØIR?
Jeg synes SØIR er flinke til å informere innbyggerne om aktivitetene, og jeg
tror også selskapet har truffet godt når det gjelder frekvens på henting av
ulike typer avfall. 

Hva bør bli bedre ved tjenestene?
Det er jeg usikker på... For å være helt ærlig er det i mitt hode og i min hus-
holdning ikke noe vi savner eller irriterer oss over.

Hva er de største utfordringene for SØIR i de kommende ti år?
Dette synes jeg var et litt vanskelig spørsmål. Det er aldri lett å spå om
fremtiden. Det som kan bli en utfordring er om det i fremtiden kan bli
behov for større enheter, altså at SØIR blir liten i et marked med mer
konkurranse. Søppel er blitt en attraktiv vare, og der tror jeg vi bare har sett
begynnelsen. En annen utfordring kan være transport: Vi må hele tiden lete
etter levering og behandling av diverse typer avfall i et bærekraftig per-
spektiv. Jeg har lyst til å gi honnør for det grepet SØIR gjorde ved å vurdere
hvor mye areal de trengte, og deretter solgte unna noe av eiendommen til et
spennende nytt foretak som så absolutt har sin plass i verdikjeden i arbeidet
med «Det grønne skiftet».

Hvilke endringer tenker du vil kunne skje med hensyn til de ulike frak-
sjonene (som matavfall, plast, papir) i tiden fremover?
Nå vet vi at det allerede er bestemt at vi fra 2017 også skal sortere glass og
metall i egne dunker i heimen. Utover det ser ikke jeg for meg at det vil bli
store endringer i forhold til dagens ordning.

I ettertid; hva burde vært gjort annerledes med hensyn til håndteringen av
Hera Vekst?
Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad vi tok det grepet vi gjorde i
2011/2012. Det er det mange «bevis» på i ettertid. Regningen ble høy, men i
et samfunnsperspektiv hadde det ikke vært riktig å gå inn i nye mer eller
mindre usikre prosjekter. I ettertid ser jeg at den erkjennelsen nok burde ha
kommet tidligere. Nå er det historie, riktignok med en betydelig «faktura».
Likevel; med det som nå ligger til rette for utvikling av Ydalir, Øvre Sagåa,
Løvbergsmoen med mer, skal vi se lyst på fremtiden. I et regionalt per-
spektiv mener jeg at det er til fordel også for våre samarbeidspartnere.

Hånda på hjertet: Hvor alvorlig tar du sorteringen hjemme hos deg selv?
Her er jeg nesten sykelig opptatt av å være flink, fordi jeg er ikke i tvil om at
mitt bidrag hjelper. Hvis det ligger en dårlig agurk i  kjøleskapet går
plasten  i plastsekken og agurken i bio-dunken. Håper det er svar godt nok
på dette spørsmålet. 

IRONI: Tegneren Skauge blander humor
og ironi – gode virkemidler for å påvirke. 
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OLE GUSTAV NARUD
ORDFØRER I ÅMOT
Hvorfor er sortering
av avfall viktig for
dine innbyggere? 
Fordi vi ønsker å
bidra til en bære-
kraftig utvikling der
ressurser i avfallet
blir utnyttet og ikke
bare brent eller lagt i
deponi.

Hva er det beste ved
tilbudet/tjenestene
fra SØIR? 
Jeg tror det er riktig å
påstå at SØIR er
serviceorientert og imøtekommende ovenfor våre
innbyggere.

Hva bør bli bedre ved tjenestene? 
Jeg er godt fornøyd med de tjenestene vi får. Vi bør
kanskje ha en diskusjon om det er mulig å redusere
gebyrene på forskjellige måter. 

Hva er de største utfordringene for SØIR i de kom-
mende ti år? 
Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen de
neste ti årene. SØIR yter både helt nødvendige tje-
nester og er et virkemiddel i en miljøpolitikk som er
nasjonal og internasjonal. Mitt utgangspunkt er at vi
må utnytte ressursene effektivt. 

Hvilke endringer tenker du vil kunne skje med
hensyn til de ulike fraksjonene (som matavfall, plast,
papir) i tiden fremover? 
Dette kan jeg for lite om til å uttale meg om. 

I ettertid; hva burde vært gjort annerledes med
hensyn til håndteringen av Hera Vekst? 
Svært mye burde vært gjort annerledes like fra an-
legget ble planlagt til det ble nedlagt. Etter mitt syn
er det svært synd at anlegget ikke ble lokalisert på et
helt annet sted. Et søppelanlegg midt inne i et
planlagt boligfelt og i et område med spesielle lokale
værforhold burde lokale eller statlige plan- og
miljømyndigheter ha stoppet. Vi burde antagelig ha
sørget for å få inn en uavhengig vurdering av den
teknologien som ble tatt i bruk. Så vidt jeg har for-
stått kom det advarsler fra naboer i området som
man burde ha tatt mer på alvor. 

Hånda på hjertet: Hvor alvorlig tar du sorteringen
hjemme hos deg selv? 
Vi gjør så godt vi kan og sorterer plast, papir, bio og
restavfall så samvittighetsfullt som mulig.

SÆR-
PREG I
20 ÅR
Tegneren Hallvard Skauge fra Elverum har
satt sitt preg på SØIRs kommunikasjon med
abonnentene helt siden starten i 1996.
Mange av tegningene handler om herr
A. Bonnent (portrettet) og hans smule mot-
stand mot sortering og gebyrer. 

På hovedkontoret til SØIR i Elverum henger mer enn tretti
innrammede tegninger – alle bortsett fra oljemaleriet av A.
Bonnent – har vært på trykk i informasjonsmateriellet fra
SØIR. – Dette var den første tegningen, peker Hallvard.
– Den viser hvor mye avfall hver enkelt husstand hadde ved
oppstarten. Med årene er det bare blitt mer avfall, men det er

Hallvard skauge:

PORTRETT: Oljemaleriet av A. Bonnent ble laget som en gave til
SØIR, forteller tegneren Hallvard Skauge. 
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veldig bra at så mye blir sortert og gjenvunnet. SØIR har en
ordning som fungerer godt. 

MORO OG VIKTIG
Hallvard synes det både har vært moro og viktig å jobbe for
SØIR. – Det er meningsfylt å være med å skape forståelse og
oppslutning om kildesortering og gjenvinning. For meg er det
avgjørende at denne miljøinnsatsen er vedtatt på politisk nivå.
Renovasjonsordninger verken er eller skal være frivillige. 

ENKEL ORDNING
Budskapet til SØIRs abonnenter har derimot handlet om alt
annet enn lover, regler eller moral.  – SØIR valgte en enkel
ordning som kunne fases inn gradvis med innsamling av nye
fraksjoner (rest, bio, papir, plast osv). Informasjonen handlet i
liten grad om hvorfor, mest om hvordan. Budskapet har vært
praktisk og positivt, og uten pekefinger. 

SJØLIRONI
– Selv om svært mange av innbyggerne i Trysil, Åmot og
Elverum hadde en viss bevissthet om miljøspørsmål ved opp-
starten i 1996, så forsøkte jeg å fange opp noe av motstanden
mot elementene i ordningen i tegningene – selvsagt med en
god dose humor og sjølironi. 

ÆSJ-OGSÅ...
– I begynnelsen lå det nok en form for ubehag hos mange

abonnenter fordi man måtte gå noen ekstra skritt og gjøre litt
mer enn før. I tegningene møtte vi folk på halvveien i deres
«æsj-også», noe som legitimerte denne opplevelsen. I tillegg
drev vi ap med selskapet og ikke med abonnentene, noe som
forhåpentlig også bidro til å bygge en bro mellom motstand
og ønsket handling, sier Hallvard. 

KAFÉ: Skauge har vært en flittig gjest hos Bakermesteren i Elverum, og mang en idé er nok unnfanget der.

FØRSTE TEGNING: – Så mye avfall produsert en husholdning
per år ved starten av SØIR i 1996, sier Hallvard Skauge. 
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Biologisk avfall skulle bli til matjord og gass
på anlegget som SØIR leide ut til Hera Vekst
på Hornmoen. Optimismen var stor ved åp-
ningen i august 2005. 11.11 2011 var det
stopp. Der det før luktet fis, lukter det flis... 

– Tanken var riktig. Teknologien og omfanget var feil! Det er
konklusjonen til daglig leder Bjørn Erik Jønsberg i SØIR. Han
har stor forståelse for at lukta fra anlegget var kvalmende for
folk og ødeleggende for Elverums omdømme. 

ISFJELL
– Da jeg kom inn som daglig leder i 2009 hadde Hera Vekst
gått på et isfjell, men det sank ikke med det samme og mange
erkjente nok ikke at det hadde grunnstøtt. Tilliten var brukt
opp hos innbyggere og folkevalgte, da hjalp det lite at lukta og
kvaliteten på komposten og avløpsslammet på slutten ikke var
så ille. 

DANSK KOPI
Jønsberg mener det er flere årsaker til at luktproblemene ble
så store. Den grunnleggende feilen var at det ble laget en kopi
av et dansk anlegg som ikke ble tilpasset klimaet og mengden
avfall som skulle håndteres i Elverum.  – Anlegget på Roskilde
ligger i et område med mye vind og få innbyggere. I Elverum

er det mindre vind, ofte kald luft og fenomenet inversjon, som
gjør at lufta ikke stiger, men går langs bakken. Lukta gikk i
luft-elver fra Hornmoen og ned i Leiret. 

STORE BIOMENGDER
Et annet poeng er at anlegget skulle håndtere ikke bare av-
fallet fra SØIR, men også fra Glåmdalen, Tønsberg og
Drammens-området. – Ingen hadde erfaring med å håndtere
så store mengder avfall i et slikt anlegg. De store mengdene
førte til at det hopet seg opp, og når mat som enda ikke er blitt
til jord må lagres ute, så gir det lukt. Og hver gang noen rørte
det som skulle bli kompost, så ble det enda mer lukt. 

120 MILLIONER
Nær 120 millioner kroner ble investert i anlegget i ulike
etapper. SØIR klarte å redusere tapet til 70 millioner kroner
for kommunene Trysil, Åmot og Elverum som fikk regningen. 
– For om lag ti år siden var det stor underkapasitet på behand-
ling av biologisk avfall. Tanken om å gjøre matavfall til jord og
biogass var veldig riktig. I ettertid er det alltid lett å si hva som
burde vært gjort. 

FLIS
Nå er det store området i bruk til å produsere, lagre og dis-
tribuere bioflis. Johansen Skogsdrift står bak driften som er
både miljøvennlig og uten vond lukt. 

FLIS: Hera Vekst i dag brukes til å produsere og lagre bioflis. 

Nå lukter det flis...



11– Feil sted med for 
store bio-mengder
Odd Erling Lange var daglig leder
da SØIR var med og startet Hera
Vekst sammen med renovasjons-
selskapet i Glåmdalen og Norsk
Jordforbedring. 

– Min konklusjon i ettertid er
at teknologien ikke fungerte i
Elverum. Det både fylkesmannen
og kommunen så fungerte bra i
Danmark, fungerte ikke på
Hornmoen. Dessuten skulle vi nok
startet med et anlegg for bioavfallet til SØIR alene, sier Lange. 

Odd Erling ledet arbeidet da valgene skulle tas. – Vi var
pålagt å håndtere det biologiske avfallet, og måtte finne en
miljøvennlig løsning. På slutten av 1990-tallet drev SØIR med
åpen ranke-kompostering på Hornmoen. Dette ga også noe
lukt og noen klager, og var ikke en god løsning på lang sikt. 

Løsninger ble utredet, og dansker kom på banen med sin
teknologi. Denne krevde større mengder biologisk avfall, som
skulle komposteres i lukkede celler.  Avtalen med Glåmdalen
og Drammens-området sikret tilfang av bioavfall og
muligheter for at anlegget kunne gå rundt økonomisk. 

– Hera Vekst skulle løse luktproblemer fra åpen kompos-
tering. Det var et miljøprosjekt og et innovasjonsprosjekt med
ny teknologi. Vi startet med mange gode intensjoner og helt
uten noen kommersielle intensjoner, sier Odd Erling.
De kalde vinterdagene med stillestående luft og et lokk over
Hornmoen, gjorde at kompostlukta fant veien til lavere-
liggende områder i og rundt Leiret. 

– Ville valgt andre 
løsninger i dag
Sigurd Skotte dumpet rett inn i
problemene til Hera Vekst da han
startet som daglig leder i 2007. 

– Ideen om å gjøre om matavfall
til kompost var meget god. Jeg kom
inn da vi måtte utvide fordi det ble
konkludert med at kapasiteten i
anlegget var for liten i forhold til
avfallsmengden som skulle be-
handles, sier Sigurd. 

– Min konklusjon etter å ha fått
problematikken skikkelig under huden etter to år, er at det er
ikke mulig å kompostere noe som ligger statisk i ro inni i ei
celle. Det som kom ut luktet jo surt. Derfor er det min klare
oppfatning at kompostering krever en mekanisk omrøring i
avfallet for at massen skal kunne gjennombehandles.  Så
hadde vi de lokale rammebetingelsene i tillegg: Jeg tenker på
plasseringen på Hornmoen, den lokale topografien og kaldt
vinterklima med inversjon. Disse lokale forholdene bare for-
sterket problemene med et allerede surt produkt.

Sigurd mener at med en garantert luktfri teknologi så
kunne godt anlegget ha blitt på Hornmoen. Men teknologien
var ubrukbar og plasseringen av anlegget feil. 

LUKT: Håndtering av bioavfall i celler ga mye lukt. 
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Hjemme hos familien Grambo Madsen i
Jonas Lie veg i Elverum er systemet for  kilde-
sortering så enkelt at det går som en lek.
Yngstemann, Laurits sorterer med et smil. 

– Vi har bodd her i ett år nå. Systemet for å sortere avfall
fungerer veldig bra, sier mamma Heidi. Hun jobber i en
barnehage som er miljøfyrtårn-bedrift og er opptatt av å
gjøre en innsats for miljøet. 

Laurits finner lett fram til kjøkkenskuffen med fire
kammer. Her legger han yogurtboksen sin i posen for plast-
avfall. – Vi har bio, rest og plast her. Papp og papir legger vi i
en IKEA-boks på vaskerommet, sier Heidi, som
forteller at det var selgeren hos Sigdal kjøkken som anbefalte
denne løsningen. 

– En god ordning hjemme gjør det mye enklere å sortere,
sier Heidi. 

Mye å velge blant
Leter du etter smarte og praktiske løsninger for kildesortering
hjemme? 

Foreldrene til Laurits gikk for nytt hus med muligheter for
å tenke helt nytt om sorteringen. De fikk god hjelp av kjøkken-
produsenten Sigdal. Mange andre må finne rom og plass i de
kjøkkenløsningene eller bodene vi allerede har. 

Hvis du trenger tips, så finnes de blant annet på Internett.
Retursamarbeidet LOOP har på sin side loop.no/avfallsord-
ningen/smart-kildesortering/ lenker til IKEA, Green Ideas,
Kildeboksen, Intra, Nibu, Ojega, Clas Ohlson, Møbelvarehus
og Sigdal. Her er det bilder og beskrivelser av ulike løsninger,
og mye av dette kan tilpasses ferdigbygde kjøkkenskap eller
skuffer. 

Bruker du søkeordene «kildesortering hjemme», så
kommer det opp en rekke andre sider med informasjon om
løsninger. Noen er non-profit medlemsorganisasjoner som
Grønt Punkt, mens mange andre er rene kommersielle
aktører. 

Enkle hjemmeløsninger bidrar til at vi unngår
feilsorteringer, noe som er bra både for miljø og lommebok. 

GOD LØSNING: Laurits finner fort fram til riktig sted å kaste boksen sin. Her med mamma Heidi. 

Laurits sorterer

LOOP: Mange tips å få på www.loop.no
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ERIK SLETTEN
ORDFØRER I TRYSIL
Hvorfor er sortering
av avfall viktig for
dine innbyggere?
Sorteringen er viktig
fordi vi får brukt av-
fallet om igjen til
andre ting. Gjenbruk
er bra for miljøet. 

Hva er det beste ved
tilbudet/tjenestene
fra SØIR?
Jeg har opplevd å få
veldig god service
ved Gjenvinningssta-
sjonen i Trysil, og
setter veldig stor pris på at de ulike fraksjonene jeg
har med meg havner på rett sted. For øvrig fungerer
hjemmeordningen med restavfall, bio og papp/papir
meget godt. 

Hva bør bli bedre ved tjenestene?
Jeg synes at hytte- og fritidsboligene må få de samme
ordningene som husholdningene. Gjestene i Trysil
skjønner ikke hvorfor de ikke skal sortere på hytta
når de skal sortere hjemme. Det er planer om ulike
ministasjoner, men det er en fare for at veldig mye
havner som restavfall når det ikke er lagt opp til
sortering i hytta. 

Hva er de største utfordringene for SØIR i de
kommende ti år?
Jeg håper at utviklingen går i retning av at avfallet og
de ulike fraksjonene kan håndteres så lokalt som
mulig. Det er en fare for at miljøgevinsten ved
sorteringen går vekk til lang transport eller energi-
krevende håndtering. Hvis teknologien utvikler seg i
riktig retning kan vi for eksempel bruke biologisk av-
fall i lokal jordforbedring. 

Hvilke endringer tenker du vil kunne skje med
hensyn til de ulike fraksjonene (som matavfall, plast,
papir) i tiden fremover?
Jeg synes det holder med de endringene som skjer
med egne beholdere for glass og metall. 

I ettertid; hva burde vært gjort annerledes med
hensyn til håndteringen av Hera Vekst?
Jeg var ikke involvert i dette, men registrerer at det
ble mye lukt i Elverum og dyrt for kommunene. 

Hånda på hjertet: Hvor alvorlig tar du sorteringen
hjemme hos deg selv?
Hjemme har vi et lite gårdsbruk med en del spesial-
avfall, metaller, landbruksplast og batterier, så jeg
drar på gjenvinningsstasjonen med stor glede.
Hjemmesorteringen fungerer også meget bra og er
noe alle i familien tar på alvor. 

En tidslinje 1996-2016
1996: SØIR tar over/etablerer gjenvinningsstasjoner i Elverum, Trysil og Åmot med
containere for mottak av avfall. 

1997: SØIR og kommunen planlegger innføringen av den nye avfallsordningen. 

1998: Ny avfallsordning iverksettes med blant annet beholdere for bio og rest-
avfall som blir utplassert hos husholdningene. Innbyggerne får informasjon om
regler for ordningen og bruken av beholderne. 

1999: Avfallsordningen er allerede vel etablert i de tre kommunene. SØIR er-
kjenner at det er mye mer papp og papir å samle inn. 

2000: Utbredelsen av ministasjoner fortsetter og det jobbes med løsninger for
hytteeiere.  

2001: 1.1 kommer SØIR på nett.  Informasjon går ut til 6500 hytteeiere i området. 

2002: Beholder for papp og papir kan bestilles. SØIRs første nyhetsbrev blir for-
midlet til alle husstandene. 

2003: Den nye gjenvinningsstasjonen på Mosanden i Trysil blir tatt i bruk. 

2004: En brukerundersøkelse viser at brukerne av renovasjonsordningen er godt
fornøyd med service, informasjon og renovatørens innsats. Alle lokale tall var høyere
enn landsgjennomsnittet. 

2005: Hera Vekst AS blir etablert og det nye anlegget på Hornmoen bygges. 

2006: SØIR omorganiseres til SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS. Dette gir
et skille mellom tjenester som selges til næringslivet og tjenester som abonnentene
betaler for.  Det er mye oppmerksomhet om luktproblemene på Hornmoen. 

2007: Odd Erling Lange slutter som daglig leder og går over til YC Rør. Sigurd
Skotte overtar ledelsen av SØIR. 

2008: Luktplagene øker. Fire av ti mener at lukta er et problem for dem personlig,
men et betydelig flertall har tro på at problemene vil bli løst. SØIR ligger nok en
gang på gjenvinningstoppen. 

2009: Økt fokus på elektrisk avfall og farlig avfall. Luktproblemene fortsetter. Dag-
lig leder Sigurd Skotte slutter og Bjørn Erik Jønsberg overtar.  

2010: Ordningen med innsamling av sortert plast kommer i gang og gir gode re-
sultater etter kort tid. Gjenvinningsstasjonen på Hornmoen åpner 08:00 hver dag.
Gjenvinningsstasjonen i Åmot oppgraderes med kjørerampe til containerne. Alle
gjenvinningsstasjonene har nå likt opplegg og tilbud.

2011: 11.11 blir Hera Vekst avsluttet. 

2012: Moderne teknologi tas i bruk i SØIR. Stadig flere tjenester er tilgjengelige
på Internett og varsling for tømmeruter gis på SMS til abonnenter som ønsker det. 

2013: Gjenbrukstorgene etableres igjen, først ut er Hornmoen. Innsamlingen av
avfall blir GPS-styrt. Alle beholdere er registrerte med koordinater. Tømminger og
avvik registreres elektronisk.

2014: SØIR varsler at materialgjenvinningsgraden må opp. Det blir varslet at alle
etter hvert vil få beholder for papp og papir. 

2015: Økt fokus på at materialgjenvinning lønner seg for alle abonnentene. SØIR
må betale for å levere restavfall men får betalt for å levere sortert avfall. Det varsles
at alle vil få beholdere for glass- og metallemballasje i 2017.
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Her ser du en næring i vekst: Gjenvinnings-
stasjonene i Trysil, Åmot og Elverum har
mer enn doblet besøkstallene de siste ti
årene. Og selv om arbeidsmengden bare
øker, er lederne entydige: – Bruk oss mer! 

Formennene Tore Farberg på Hornmoen og Harald Larsen
ved Haugedalen og Trysil gjenvinningsstasjoner er stolte over
å drive et tilbud som innbyggerne i de tre kommunene setter
stor pris på. 

HJELPER TIL
– På alle gjenvinningsstasjonene er det medarbeidere ute som
møter deg enten du kommer med avfall eller om du skal ta en
titt på gjenbrukstorget. Vi legger stor vekt på å hjelpe folk med
sorteringen, slik at det blir mest mulig riktig, sier Harald. 

GJENBRUKSTORG
Alle gjenvinningsstasjonene har nå fått egne gjenbrukstorg. –
Vi tar i mot bøker, hyller, sofaer, sykler, ja alt som er ok å
bruke om igjen for den som måtte ønske det. Men gjen-
stander som er i stykker, må leveres som avfall, presiserer
Tore, som gjerne ser at flere bruker denne muligheten til å få
noe de trenger. 

FARLIG AVFALL
På Hornmoen bygges det nå et høyteknologisk mottak for far-

lig avfall. Driftsoperatør Torgrim Diseth opplyser at her blir
det kunderegistrering og en rekke tekniske ordninger som
sikrer kunder og ansatte mot brann og farlige gasser. – Med
dette anlegget er vi helt i forkant på landsbasis, sier Torgrim. 

SESONG
Nå er det høysesong ved gjenvinningsstasjonene – Så snart
snøen smelter, dukker folk opp med fulle hengere og baga-
sjerom, smiler Harald. Den travle tiden varer helt til snøen
legger seg igjen på høsten. Da vi besøkte Trysil var det kø
utenfor porten før åpningstid. Både på Hornmoen og i
Haugedalen var bilstrømmen jevn. 

BLIDE FOLK
– Folk flest er veldig blide. Mange smiler ekstra bredt når de
får høre at sortert avfall er gratis. Men det er jo bare rett og
rimelig at de som har mye restavfall skal betale for det, mener
Tore. 

FELLES ORDNINGER
Både Tore og Harald er opptatt av at sortering av avfall burde
følge en felles standard over hele landet. – Tilflyttere, hyttefolk
og andre har lært en måte å sortere på der de kommer fra, og
så møter de et ganske annerledes system i våre kommuner,
både hjemme og på gjenvinningsstasjonene. Det er forvirr-
ende og kan øke feilsorteringen. Ett felles system ville gjort
det lettere for alle! 

Gjenbruk oss
alt du orker! 

TOPP: Torgrim Diseth mener at SØIR blir
i landstoppen med det nye anlegget for
håndtering av farlig avfall. 

HORNMOEN: Tore Fargberg er formann på
Hornmoen. 

DOBBELFORMANN: Harald
Larsen er formann på gjenvinnings-
stasjonene i Trysil og Åmot. 
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HØYSESONG: På gjenvinningsstasjonen i Hornmoen er det full fart rett etter åpningstid. Når snøen smelter kommer folk med avfallet. 
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