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Kapittel 03
Vårt arbeid med  
bærekraftig utvikling 

– 
VÅR VIRKSOMHET 
ER BÆREKRAFTIG 
AV NATUR. MEN 
DET ER IKKE NOK. 
VI SIKTER BÅDE 
VIDERE OG HØYERE.
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Bærekraft

Bærekraft 

1. Forpliktelse
Vårt arbeid innen bærekraftig utvikling er forankret i 
konsernledelsen og morselskapets styre, og rapporteres 
jevnlig. Vi støtter prinsippene i UN Global Compact  
og rapporterer bærekraft i henhold til Global Reporting 
Initiative (GRI).

2. Risikovurdering
Vi gjennomfører fortløpende risikovurderinger og bruker 
disse som et viktig verktøy for å definere forbedringstiltak. 

3. Definisjon
For 2014 har vi definert flere GRI-indikatorer. Vi vurderer 
indikatorene årlig og tilpasser de til våre risikovurderinger 
samt behov og krav fra våre interessenter.

4. Gjennomføring
I 2014 fortsatte vi vårt arbeid med å implementere et 
nytt styringssystem «The NG Way». Vi bygget også 
videre på vårt complianceprogram med særlig fokus på 
anti-korrupsjon, konkurranseregler, eksport av avfall og 
revisjon av nedstrømskunder og transportører.

5. Måling og kontroll
Vi har gjennom flere år målt og registrert hvordan vi 
forvalter vårt samfunnsansvar, både gjennom lovpålagt 
rapportering til myndighetene og frivillig informasjon 
til omverdenen. 

I 2014 styrket vi vårt interne revisjonsteam og gjennom-
førte flere og mer grundige revisjoner enn tidligere.

6. Kommunikasjon
Årsrapporten for 2014 inneholder et utdrag fra 
konsernets bærekraftrapport. Vi er opptatt av å føre en 
åpen dialog om både positive og negative sider av 
virksomheten. Vi har tro på at vi gjennom åpen dialog vil 
finne nye løsninger og samarbeidsformer som bidrar til 
innovasjon og styrker vårt bidrag til sirkeløkonomien.
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Bærekraft



 

Vår virksomhet skal preges av 
ansvarlighet i alle ledd. Vi skal feie 
for egen dør og være en hvileløs 
pådriver for effektivitet, lønnsomhet 
og innovasjon. Vi skal samtidig 
arbeide for bedre og mer bærekraf-
tige rammebetingelser for bransjen 
vi er en del av. Denne ambisjonen 
følges opp av et systematisk og 
kontinuerlig arbeid for å heve 
standard og utvikle egen virksomhet. 

Norsk Gjenvinning har utviklet et 
eget Compliance-program som 
omfatter hele konsernet. Divisjonene 
identifiserer risiko for brudd på 
interne krav og myndighetskrav 
samt tiltak for å redusere risiko. 
Programmet rapporteres kvartalsvis 
til konsernledelsen. 

Rapportering
Vi rapporterer bærekraft etter meto-
dikken i Global Reporting Initiative 
(GRI). Vi støtter UN Global Compact 
og har forpliktet oss til å rapportere 
og drive virksomheten i henhold til  
de prinsipper som der er beskrevet. 

Nøkkelindikatorene - GRI
Basert på egne vurderinger og 
tilbakemeldinger fra selskapets 
viktigste interessenter – kunder, 

En pådriver for 
reell bærekraftig 
utvikling

Her følger et utdrag fra Norsk 
Gjenvinnings bærekraftrapportering 
for 2014. En helhetlig rapport finnes 
på www.nggroup.no. 

Norsk Gjenvinnings virksomhet er 
bærekraftig av natur. Vi hjelper våre 
kunder med å løse miljømessige 
utfordringer på en mer forsvarlig  
og effektiv måte. Vi bistår med avfalls- 
håndtering, gjenvinning og miljø-
tjenester, og vi sorterer og foredler 
avfall slik at det kan bli råstoff til nye 
produkter. Men for Norsk Gjenvinning 
er ikke dette nok. Vi sikter både 
videre og høyere. 

Vår ambisjon er formulert i vår visjon 
og våre verdier og ble satt på papiret 
i sin nåværende form i 2012. Her slår 
vi fast at vi skal gjøre oss fortjent til 
anerkjennelsen som Nordens mest 
betydningsfulle gjenvinningsselskap. 
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ansatte, eiere, naboer og myndig-
heter – har vi i første omgang valgt  
å rapportere på utvalgte nøkkel- 
indikatorer fra GRI. Disse vil utvikles 
videre som en naturlig del av vårt 
løpende forbedringsarbeid. For 
2014 har vi utvidet antallet nøkkel- 
indikatorer. Vi har valgt nøkkel-
indikatorer fra følgende fire hoved-
områder: Menneskerettigheter i 
verdikjeden, arbeidstakerrettigheter, 
miljø- og produktansvar samt korrup-
sjon og konkurranseskadelig atferd. 

The NG Way
 «The NG Way» er et annet navn på 
Norsk Gjenvinnings styringssystem. 
Det er ledelsens viktigste verktøy for 
å støtte en god organisasjonskultur 
og holde selskapet fokusert på sine 
strategiske ambisjoner, samtidig  
som man tar seg av ulike interesse- 
gruppers behov og krav.

The NG Way skal representere 
virksomhetens kollektive beste 
praksis og kunnskap. Dette skal 
gjøres gjennom å ta vare på og dele 
kunnskapen, slik at den kommer 
alle ansatte til gode. The NG Way 
setter strategi og mål i rammeverk  
av metoder og beste praksis, og gir 
ansatte strukturert kilde til infor- 
masjon, prosedyrer og veiledninger. 
Systemet omfatter i tillegg verktøy 
for å risikovurdere virksomheten 
samt føre avvik der vi ikke følger 
prosedyrene. Arbeidet med å imple-
mentere dette startet i 2014 og 
fortsetter i 2015. Det nye systemet 
gir mulighet for innrapportering av 
hendelser via sms.

Sertifisering
De enkelte selskapene i Norsk 
Gjenvinning-konsernet har i dag 
separate ISO-sertifikater. Per i dag 
er følgende selskaper sertifisert i 
henhold til standardene ISO 9001 
(Kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø) 
og OHSAS 18001 (sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø): 
• Norsk Gjenvinning AS
• Norsk Gjenvinning Metall AS
• Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
• Norsk Gjenvinning Industri AS 
• R3 Entreprenør AS (tidligere 
  Norsk Gjenvinning Entreprenør AS)

I følge våre interne regler skal 
selskaper som vi eier mer enn 51 
prosent av, og som opererer under 
Norsk Gjenvinnings navn være  
sertifisert. Målet er at alle selskap i 
denne kategorien skal være sertifisert 
innen 2016. 

I 2014 ble Norsk Makulering AS 
(tidligere NG Sikkerhet AS) serti-
fisert iht. ISO 9001, ISO 14001 
og OHSAS 18001. I tillegg fikk 
Norsk Gjenvinning Industri AS, 
Norsk Gjenvinning Metall AS, 
Norsk Gjenvinning Renovasjon AS 
og R3 Entreprenør AS (tidligere 
Norsk Gjenvinning Entreprenør 
AS) sertifikatene fornyet for ny tre- 
årsperiode. Det er DNV GL som 
sertifiserer Norsk Gjenvinning. 

Revisjoner
Norsk Gjenvinning gjennomfører 
egne revisjoner og inspeksjoner  
for å forbedre egen virksomhet.

I løpet av 2014 startet arbeidet med 
å revidere alle lokasjoner. I løpet av 

en toårsperiode skal alle lokasjoner 
bli revidert. Revisjonene omfatter 
Internkontrollforskriften, ISO-
standardene, Global Compacts 
prinsipper, interne krav og myndig- 
hetskrav. I tillegg er det definert 
spesielle fokusområder som blir 
gjennomgått basert på de risiko- 
analyser som er gjort i hvert enkelt 
virksomhetsområde og divisjon. 
Gjennom risikovurderinger definerer 
og planlegger vi forbedringstiltak 
som samles i en felles rapport for 
hele konsernet. Konsernledelsen 
gjennomgår jevnlig divisjonenes 
risikovurderinger, oversikter over 
utførte tiltak og prioriteringer for 
neste periode. 

Særskilt risikoutsatte underleveran- 
dører og nedstrømskunder revide-
res også jevnlig. I 2014 gjennom 
førte vi revisjon av nedstrømskunder 
i Kina, Thailand og India. I tillegg 
gjennomførte vi revisjoner av trans-
portører både i Norge og utland. 

I 2014 startet vi også med større 
internrevisjoner som går over flere 
uker med mer «dypdykk». Et eksem-
pel er revisjon av avdelinger som 
eksporterer farlig avfall. Dette er noe 
vi vil gjøre mer av. De neste fokus-
område er håndtering av EE-avfall, 
ELV (End of Life Vehicle - bilvrak) 
og batterier.

Arbeidstakerrettigheter
Egne ansattes rettigheter og forhol-
det mellom bedrift og ansatte er 
nærmere redegjort for i Styrets 
beretning i kapittelet «Medarbeidere, 
organisasjon og likestilling». Under 
overskriften «Arbeidstaker- 
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rettigheter» har vi i tillegg definert 
enkelte hovedområder som vil bli 
fulgt opp spesielt.

Kompetanseheving
Kompetanseheving skjer i første 
rekke gjennom NG-skolen. Målet 
er at vi gjennom NG-skolen skal 
tilby kurs til alle ansatte, og det 
jobbes kontinuerlig med å styrke 
NG-skolens innhold og relevans. 
I tillegg til organiserte kurs i NG- 
skolen, gjennomføres en rekke 
lokale kurs/opplæringstiltak innen 
drift, risikostyring, HMS-dager mm. 

I 2014 har vi hatt om lag 40 ansatte 
som har gått igjennom opplæring 
som praksiskandidater for å ta fag- 
brev i logistikk og i gjenvinnings-
faget. Dette var en videreføring av 
et større tiltak som startet i 2013. 
Både fra ledelsen og de ansattes 
side har prioritering av fagbrev 
vært satt høyt. Ansatte med fagbrev 
styrker kvaliteten ved utføring av 
arbeidsoppgaver, reduserer risiko 
og øker annerkjennelsen til yrket. 
Forventningen i neste omgang er 
at kundene vil oppleve bedre utført 
arbeid og service. 

Norsk Gjenvinning har et godt 
samarbeid med Folkeuniversitetet 
og har på nytt mottatt BKA-midler 
(Basiskompetanse i Arbeidslivet) 
fra Vox, et nasjonalt fagorgan for 
kompetansepolitikk underlagt 
Kunnskapsdepartementet. Midlene 
skal benyttes til heving av basis-
ferdigheter innen lesing, regning, 
skriving og data, samt egne øre- 
merkede midler til norsk opplæring 
av fremmedspråklige. I 2014 har 

flere avdelinger gjennomført norsk-
kurs, og denne satsningen fortsetter 
i 2015.

Vi har også påbegynt et arbeid med 
utvikling av kundeservice og kunde-
senter i 2014, for å sikre enhetlig 
og god kundebehandling og tids- 
besparende arbeidsprosesser. Blant 
annet har det blitt innført et nytt 
saksbehandlingsverktøy for syste-
matisk håndtering av kundehenven-
delser. Arbeidet med utvikling  
av kundesenter- og kundeservice-
funksjonen vil fortsette i 2015.

Som en del av vårt omfattende 
Compliance-program og risikoredu-
serende arbeid, har vi jobbet videre 
med gjennomføring av målrettede 
kurs som er obligatoriske for enkelte 
ansattgrupper. Blant annet skal alle 
ledere med personalansvar i konser-
net gjennomføre kurs i arbeids-*rett. 
Vi har også gjennomført opplæring  
i regelverket knyttet til kjøre og -hvile- 
tid for sjåfører i konsernet. Ledere med 
operativt ansvar skal i tillegg delta på 
Grunnopplæring i HMS og Intro-
duksjon til avfallsregelverket. Kurs  
i dokumenthåndtering og avfalls- 
kvalitet ved eksport er innført som 
obligatorisk kurs for ansatte som 
jobber på vekta og er driftsledere.  
I 2014 ble kurset avholdt fem ganger.

Medbestemmelse
Ansatte er sikret medbestemmelse 
på flere nivåer i Norsk Gjenvinning. 
På konsernnivå har vi etablert konsern- 
utvalg der hovedtillitsvalgte fra de 
ulike divisjonene møter konsernsjefen 
og øvrige ledelse for utveksling av 
informasjon og drøfting av saker som 

angår flere av virksomhetene. I 2014 
ble det avholdt to slike møter.

Sykefravær
Oppfølging av sykemeldte og større 
grad av informasjon om arbeidsgiver 
og arbeidstakers plikter, har resultert 
i en gradvis reduksjon i sykefraværet 
de siste årene. For 2014 ligger 
sykefraværet totalt for konsernet på 
5 prosent. Til sammenligning ligger 
sykefravær totalt for gjenvinnings-
bransjen på 5,4 prosentv i samme 
periode (kilde: Norsk Industri). Vi 
ser at avdelinger med ledelse som 
jobber systematisk med arbeids-
miljøet, er tett på ansatte som blir 
sykemeldte og går i dialog om rest- 
arbeidsevne og mulighet for tilrette-
legging, har lavt sykefravær.

Diskriminering
Norsk Gjenvinning er opptatt av at 
arbeidslivet skal være inkluderende. 
Vi samarbeider med NAV og attfø-
ringsbedrifter, og gir mennesker 
som har falt utenfor arbeidslivet 
arbeidstrening ved våre anlegg og 
kontorer rundt om i landet. Enkelte 
ganger fungerer dette også som en 
utmerket rekrutteringskanal, som vår 
deltagelse i NHO-prosjektet «Ringer 
i vannet». Prosjektet er et samarbeid 
mellom flere attføringsbedrifter som 
i fellesskap kobler virksomhetens 
behov mot sine kandidaters kompe-
tanse og interesse. 

Norsk Gjenvinning er for øvrig en 
multikulturell arbeidsplass med  
nærmere 30 forskjellige nasjonali- 
teter representert. Vi jobber aktivt 
med integrering gjennom involvering  
og norskopplæring. 
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Miljøpolitikk
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Konsernsjefen har utpekt juridisk 
direktør som Chief Complaince 
Officer, CCO. Funksjonen er blant 
annet ansvarlig for implementering 
og rapportering av konsernets 
Compliance-program samt hånd- 
tering av konsernets varslingskanaler.

Kjøreregler for ansatte
Våre kjøreregler gjenspeiler gjel-
dende lovgivning og setter grenser 
for hvilken adferd som vil bli aksep-
tert når man er ansatt i Norsk Gjen-
vinning-konsernet. Kjørereglene er 
en del av vårt Compliance-program.

Risikovurderinger
Gjennom risikovurderinger definerer 
og planlegger vi tiltak for å fore-
bygge og forberede for uønskede 
hendelser. Ledelsen gjennomgår 
jevnlig risikovurderinger og utførte 
tiltak samt beslutter prioriteringer 
for neste periode.

Nulltoleranse mot korrupsjon
Korrupsjon er alvorlig og rammer 
også gjenvinningsbransjen. Norsk 
Gjenvinning tar avstand fra slike 
handlinger. Vi har implementert et anti- 
korrupsjonsprogram som omfatter de 
viktigste elementene i vårt arbeid for 
å forebygge og bekjempe korrupsjon.

Vi gjennomfører risikokartlegging av 
hvilke stillinger som kan bli utsatt 
for korrupsjonshandlinger. Ansatte i 
disse stillingene gjennomgår obliga- 
torisk opplæring og dilemmatrening. 
Vi tilpasser våre kontraktsmaler og 
foretar fortløpende kontroller av risiko- 
utsatte underleverandører/agenter. 

Nulltoleranse mot konkurranse- 
skadelig adferd
Vi arbeider systematisk med å sikre at 
virksomheten ikke er eller blir involvert 
i konkurranseskadelig adferd, og har 
implementert et program for dette.

Her kartlegges risiko for konkurranse- 
skadelig adferd og ansatte som er 
i risikogruppen gjennomgår obliga-
torisk opplæring i regelverket og 
dilemmatrening.

Aktiv kontroll
For å sikre at alle anlegg til enhver 
tid opererer i henhold til regelverk 
og tillatelser, gjennomfører vi intern- 
kontroller. Målet er at alle anlegg 
skal kontrolleres i løpet av en  
to års perioder. Her definerer vi 
spesielle fokusområder som skal 
gjennomgås basert på de risiko- 
analyser som er gjort i hvert enkelt 
virksomhetsområde og divisjon.

Vi kontrollerer jevnlig flere av våre 
underleverandører både i Norge og 
i utlandet for å sørge for at regel-
verket opprettholdes i hele verdi- 
kjeden, eksempelvis gjennom revisjon 
av samarbeidspartnere nedstrøms  
i Asia eller transportører i Europa.

Kontroll av samarbeidspartnere 
utenfor Norden
Som en del av vårt compliance- 
program har vi innført en prosedyre 
for valg av samarbeidspartnere som 
sluttkunder, agenter og tradere uten- 
for Norden. 

Prosedyren sikrer at samarbeids-
partnere er kjent med våre krav til 
compliance, slik at vår risiko for  
å bli holdt ansvarlig for irregulære 
handlinger i utlandet minimeres. 
Ved bruk av utenlandsk agent eller 
trader gjennomfører vi anonym 
IDD-sjekk (Integrity Due Diligence).

Våre kontrakter skal blant annet 
inneholde krav om å opptre i overens- 
stemmelse med anti-korrupsjons- 
lovgivning, FNs menneskerettigheter 
og import-/eksportregelverk.  
I tillegg stiller vi krav om revisjons-
adgang og at samarbeidspartner, 
dets eier, styremedlemmer eller 

Vi tar ansvar og er proaktive

Vi har en ambisjon om å være gjenvinningsbransjens ledende aktør på compliance 
og bærekraftig forretningsutvikling. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende 
med opplæring og utvikling samt investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende 
standarder, rutiner og systemer i alle ledd.
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ledende ansatte ikke er omfattet 
av sanksjonslister.

Konsekvenser
Vi mener det er viktig å vise handling 
– ikke bare ord. Derfor får avsløring 
av tyveri, korrupsjon og illojalitet 
som begås av ansatte konsekvenser 
for personenes ansettelsesforhold. 
Vi vurderer hvert enkelt tilfelle i for- 
hold til politianmeldelse. På denne 
måten viser vi både ansatte, kunder 
og leverandører at vi mener alvor.

Vi har definert forventet adferd  
til ledere og øvrige nøkkel- 
personer med utgangspunkt i 
konsernets verdigrunnlag.

Varsling

Vi har varslingskanaler på vår 
hjemmeside hvor både ansatte  
og eksterne interessenter kan 
varsle om eventuelle kritikkverdige 
forhold knyttet til vår virksomhet.

 

Varslingsfunksjonen ivaretar 
anonymitet hos varsleren. Vi har 
konsesjon fra Datatilsynet for  
den eksterne varslingskanalen.
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Miljø- og HMS-politikk

Miljøarbeid skal være en integrert 
del av forretningsvirksomheten i 
konsernet. Arbeid med ytre miljø 
likestilles med andre lederoppgaver. 

Innenfor området ytre miljø 
gjelder følgende:
• Vi skal kontinuerlig arbeide for 
 å redusere vår miljøpåvirkning  
 lokalt, regionalt og globalt

HMS skal være en integrert del av 
forretningsvirksomheten i konsernet. 
Alt arbeid med helse, arbeidsmiljø 
og sikkerhet likestilles med andre 
lederoppgaver.

Miljøpolitikk

HMS-politikk

• Vår virksomhet skal ikke påføre 
  miljøet uakseptable belastninger  
 i form av utslipp til luft, grunn 
 eller vann
• Vi skal inneha nødvendige  
 myndighetstillatelser til å drive  
 våre aktiviteter
• Vi skal være ærlige om vår miljø- 
 påvirkning overfor kunder,  
 publikum og myndigheter

Innenfor området HMS gjelder 
følgende
• Vi har en 0-visjon for skader  
 og ulykker
• HMS er et lederansvar i linjen
• Vi skal ha fokus på aktivt å  
 identifisere og redusere risiko  
 for ulykker og svekket helse  
 blant våre ansatte

• Vi skal ha en HMS-kultur der  
 ulykker, farlige forhold,  nesten- 
 ulykker og forbedringsforslag  
 skaper grunnlag for læring og  
 kontinuerlig forbedring
• Vi skal samsvarsvurdere all  
 vår aktivitet slik at interne og  
 eksterne krav ivaretas
• Vi skal øve vår beredskap

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsaktør og skal gå foran  
i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet 
med ytre miljø. 

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsaktør og skal gå foran  
i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor HMS. 

• Vi skal jobbe for at markedet 
 i størst mulig grad er villig 
 til å betale for høy grad av  
 gjenvinning 
• Vi skal vedlikeholde og kontroll- 
 ere eiendom og utstyr for å  
 forebygge utilsiktede utslipp til 
 ytre miljø
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Norsk Gjenvinning som råvareleverandør

Konsernet oppnådde en samlet gjenvinningsgrad i 2014 på 86 prosent, en økning 
med en prosent fra 2013. Av 1,8 millioner tonn avfall gikk 41 prosent av råvare-
strømmen til materialgjenvinning, 45 prosent til energigjenvinning og 13 prosent til 
deponi. Deponerte volumer er blant annet inerte, tunge masser. 

Norsk Gjenvinning som råvareleverandør

I tillegg håndterte Norsk Gjenvinning 
88.000 tonn aske i 2014. Denne 
tonnasjen vil bli inkludert i beregning 
av gjenvinningsgrad fra 2015.

Materialgjenvinning
Norsk Gjenvinning arbeider kontinu-
erlig for å øke sorteringsgraden 
fra avfallet og bedre kvaliteten  
på produserte råvarer – dette gir 
både økonomisk og miljømessig 
gevinst. Konsernet fokuserer på å 
øke andelen materialgjenvinning 
i henhold til avfallshierarkiet og  
er aktivt engasjert i utviklingen  
av rammebetingelser for å øke 
finansielle incentiver til material-
gjenvinning. Videre arbeider Norsk 
Gjenvinning kontinuerlig med å øke 

sorteringsgraden ved egne anlegg.
Materialgjenvinning fører generelt til 
et positivt klimabidrag (klimanytte) 
ved at det produseres materialer 
som kan erstatte produksjon av 
fornybare materialer. Forøvrig er 
det viktig å øke energieffektiviteten 
iht. gjenvinningsprosessen.

Energigjenvinning
Norsk Gjenvinning har lang erfaring 
med produksjon av avfallsbasert 
brensel, og arbeider kontinuerlig 
med tilpasning og forbedring av 
brenselsfraksjoner. Konsernet har 
et tett samarbeid med sine ned- 
strømskunder for å sikre teknisk 
og miljømessig forsvarlig brensels- 
kvalitet.

Norsk Gjenvinning har ingen egne 
forbrenningsanlegg, men leverer 
avfallsbasert brensel til flere anlegg 
både i Norge og utland. Anleggene 
har høy teknisk kvalitet og energi- 
gjenvinningsgrad på 95-98 prosent, 
og leverer i hovedsak fjernvarme. 
Tradisjonelt har utslipp av farlige 
stoffer til luft vært den største bekym- 
ringen i forbindelse med forbrenning. 
I dag er imidlertid de fleste anlegg 
utstyrt med gode forbrennings-
teknologier og renseinnretninger. 
Når det gjelder klimagassutslipp, 
medfører forbrenning utslipp i form 
av blant annet CO2.

Fordeling volumer i 2014 – per behandlingsform Fordeling volumer i 2014 – per råvare-/avfallstype

 Materialgjenvinning 41 %

 Energigjenvinning 45 %

 Deponi 13 %

 Forbrenning uten energigjenvinning 1 % 
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I 2014 bidro Norsk Gjenvinnings aktiviteter med en klimanytte på 624.000 CO2, en 
økning med 44.000 tonn CO2 fra 2013. Klimanytten beregnes etter en enkel modell 
hvor klimanytten fra gjenvinning reduseres med våre egne klimagassutslipp.

Klimanytte fra avfallsproduksjon

Klimagassutslipp fra egen drift

Total klimanytte (= Klimanytte fra gjenvinning fratrukket klimagassutslipp fra egen utslipp)

Gjenvinning innebærer at råstoffet 
eller energien i produktene brukes 
på nytt. Ved materialgjenvinning 
kan avfall brukes som råvarer i ny 
produksjon. Energiforbruket ved slik 
fremstilling er som regel lavere enn 
ved bruk av nye råvarer. Dermed 

Klimaregnskap

reduseres utslipp av CO2, og på 
den måten bidrar gjenvinning også 
til å redusere utslipp av klimagasser. 
Hvor stor denne klimanytten blir, 
er avhengig av hvilken produksjons-
prosess man benytter seg av og hva 
som er energikilden.

* Modellen som benyttes er utarbeidet av Norsk Industri. Den er blant annet basert på rapporten ”Klimanytte av gjenvinning” skrevet av Bergfald & Co på oppdrag av Norsk Industri, Norsk 
Returmetallforening og Norsk Returpapirforbund. I klimaregnskapsmodellen inngår ikke den positive klimanytten fra materialgjenvinning av betong, gips, glass og flere typer metaller som 
sorteres ut i virksomheten til Norsk Gjenvinning. I klimaregnskapet er det kun tatt hensyn til innsamling og transport med egne biler. Klimaregnskapet vil videreutvikles i 2015.

Norsk Gjenvinning er opptatt av 
hvordan virksomheten påvirker 
klimaet og har derfor utarbeidet et 
enkelt klimaregnskap som både 
viser klimanytten av gjenvinning og 
klimagassutslipp fra egen drift.
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Klimaregnskap

Papp og papir X - - - 327 000 1,5 490 500

Stål og metaller X - - - 310 000 1 310 000

Plast X - - - 36 000 2 72 000

Trevirke - X - - 217 000 2 434 000

Spillolje til fyring - X - - 61 000 0,6 36 600

Brensel - X - - 503 000 0 0

Brensel - - X - 9 100 -0,262 -2 384

Rest til deponi, inklusive  
aske og masser - - - X 310 000 -2,24 -694 400

Sum klimanytte: 1 773 100 646 316

Strøm med opprinnelsesgaranti, kWh 27 557 342 0

Tunge kjøretøy over 20 tonn, liter 
drivstoff 5 573 030 14 841

Anleggsmaskiner, liter drivstoff 2 293 333 6 106

Firmabiler, liter drivstoff 158 038 418

Flyreiser, km 1 135 467 181

Sum klimanytte: 21 546

Sum klimanytte, tonn CO2 624 770

Type råvare
Material-

gjenvinnnig
Energi-

gjenvinning

Forbrenning 
uten energi-
gjenvinning Deponi

Mengde, tonn 
gjenvunnet

Utslipps-
faktor

Klimanytte, 
tonn CO2

Type råvare Mengde 
Klimanytte, 

tonn CO2



Norsk Gjenvinnings bilpark består 
av cirka 270 større kjøretøy, 100 
varebiler og 65 firmabiler. Rundt en 
tredjedel av den totale transport-
mengden i konsernet utføres med 
disse bilene. Transportvirksomheten 
forurenser lokalt, og det er derfor 
viktig at bilparken er moderne og 
holder høy standard. 

Fordeling av bilparken i forhold 
til utslippsnormene
• Euro 6: 8 prosent
• Euro 5: 57 prosent
• Euro 4: 17 prosent
• Euro 3: 18 prosent

I Oslo kommune og en rekke andre 
kommuner har vi i flere år benyttet 
gassdrevne biler til innsamling av 
husholdningsavfall. Erfaringene 
er udelt positive med hensyn til 
driftssikkerhet.

Vi arbeider kontinuerlig med å opti- 
malisere våre transport- og logistikk- 
løsninger, og arbeider tett mot 
kundene for tilpasning av løsninger 
og utstyr. Utstrakt bruk av kom- 
presjonsutstyr, samkjøring og sam- 
ordning av innkjøp av transport- 

tjenester er også viktige tiltak for å 
oppnå målet om optimal logistikk.

Elektronisk kjørekontor
Norsk Gjenvinning har utviklet en 
egen løsning for elektronisk kjøre-
kontor. Systemet ble installert i rundt 
130 biler i 2014, og per april 2015 
er systemet installert i cirka 275 biler. 
Som resultat trenger ikke sjåførene 
å kjøre inn til kjørekontoret for å få 
utdelt eller avrapportere oppdrag. 
Antall kjørte kilometer og drivstof- 
forbruk reduseres, samtidig som 
arbeidspresset på sjåførene minskes.

Elektronisk kjørekontor og elektronisk 
mottakskontroll er et av Divisjon 
Gjenvinnings viktigste prosjekter 
i 2014-2015. I divisjonen utføres 
årlig over 3 millioner innsamlings-
oppdrag. Prosjektets målsetning er 
å gi kundene stadig bedre service og 
dokumentasjon på tjenestene vi ut- 
fører. Systemet er en viktig brikke i ut- 
viklingen av vår nye kundeportal, som 
gir kunden tilgang på alle deler av 
sitt kundeforhold online til enhver tid.

I tillegg er målsetning med systemet 
bedre kvalitet, sporbarhet og kontroll 

Effektiv bilpark og logistikk

på alle oppdrag. I et marked preget 
av tøff konkurranse og svakere 
marginer, er det viktig å sørge for 
at våre ansatte har de beste verk- 
tøyene for å kunne få jobben gjort 
på kostnadseffektiv måte. Elektronisk 
kjørekontor og mottakskontroll, 
samt SAP integrerte vekter er viktige 
brikker som gjør at vi tar kvante-
sprang fremover. Det er estimert 
med en årlig besparelse på 5-9 
millioner kroner. 

Direkte utslipp fra vår transport-
virksomhet i 2014 
21.400 tonn CO2. I dette inngår 
egne firmabiler, yrkesbiler og 
anleggsmaskiner. Av våre cirka 150 
tunge kjøretøy som daglig samler 
inn avfall fra husholdninger, kjører 
42 prosent med biogass i tankene.

3,36 millioner innsamlings-
oppdrag i 2014
• Komprimator: 2.597.000
• Flatvogn: 405.000
• Lift: 227.000
• Krok: 131.000
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Måltall for bærekraft

BeskrivelseGRI-indikator Rapportering

Prosentandel av leverandører som er analysert for risiko- 
forhold knyttet til menneskerettigheter.

Vesentlig faktisk/potensiell negativ påvirkning på menneske- 
rettigheter i leverandørkjeden, og eventuelle tiltak som  
er igangsatt.

Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær 
og udokumentert fravær og samlet antall arbeidsrelaterte 
dødsfall, etter region og kjønn. Gjelder også for innleid 
personale.

Leverandører i denne sammenheng er utenlandske 
transportører som Norsk Gjenvinning benytter for transport 
av råvarer og nedstrømskunder utenfor Europa som mottar 
og behandler avfall fra oss. 

I 2014 gjennomførte vårt revisjonsteam revisjoner av ni 
nedstrømskunder i Asia; Thailand, Kina og India. Revisjonen 
i India medførte at Norsk Gjenvinning stanset all eksport av 
metall til landet. Forholdene for arbeiderne som håndterte 
avfallet på fabrikkene var ikke tilfredsstillende.

I tillegg gjennomførte vårt team revisjon hos tre internasjonale 
transportører.

I 2014 hadde konsernet i alt 73 personskader som 
resulterte i 228 fraværsdager. Tilsvarende tall for 2013 
var 68 personskader og 81 fraværsdager. Det gir en 
fraværsskadefrekvens (H1) på 11,4 skader per million 
arbeidstimer og en skadefrekvens (H2) på 36,1.

Sykefraværet var totalt 5,0 prosent, hvorav langtidsfravær 
utgjorte 3,5 prosent. Dette er en forbedring på 1,4 prosent 
siden 2013. God oppfølging fra ledere og større fokus  
på arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved fravær har 
vært viktige faktorer for denne nedgangen.

Konsernet er opptatt av å stimulere til rapportering av 
uønskede hendelser. Det ble i 2014 registrert 368 nesten-
uhell. I 2013 var tallet på 169 nestenuhell. Implementering 
av nytt system for rapportering av uønskede hendelser har 
bidratt til å øke innrapportering.

Menneskerettigheter 

G4-HR10

G4-HR11

Arbeidstakerrettigheter 

G4-LA6

Vår års- og bærekraftrapport er laget i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) 
retningslinjer for bærekraftrapportering (The Sustainabillity Reporting Guidelines).  
Dette er et utdrag av rapporten. Rapporten finnes i sin helhet på www.nggroup.no.
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Måltall for bærekraft

BeskrivelseGRI-indikator Rapportering

Prosentandel arbeidstakere med økt risiko for 
arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

Gjennomsnittlig antall opplæringstimer per ansatt og år 
etter kjønn og ansattkategori.

Prosentandel av ansatte som har regelmessige 
medarbeidersamtaler, etter kjønn og ansattkategori.

I Norsk Gjenvinning AS er 1 prosent av arbeidstakerne 
utsatt før økt risiko for arbeidsrelaterte sykdommer og 
skader. Dette er ansatte som arbeider med håndtering 
av PCB-ruter. I R3 Entreprenør AS (tidligere Norsk 
Gjenvinning Entreprenør AS) er 10 prosent av arbeids-
takerne utsatt før økt risiko relatert til arbeid med 
miljøsanering av byggematerialer som kan inneholde 
asbest, PCB og andre miljøgifter

Det foreligger ennå ikke nøyaktige nok oversikter på 
dette punktet. Konsernet organiserer sine kurs gjennom 
NG-skolen. I 2014 investerte konsernet 4,8 millioner 
kroner på kurs og opplæring av ansatte. Dette var direkte 
utlegg. I tillegg kommer kurs gjennomført med interne 
instruktører, medgått arbeids-tid og kurs gjennomført ved 
hjelp av offentlige midler til kompetanseheving for ansatte, 
blant annet for norsk språkundervisning, fagbrev og økte 
dataferdigheter.

I medarbeiderundersøkelsen for 2014 rapporterer ansatte 
at de i gjennomsnitt hadde formelle medarbeidersamtaler  
i overkant av to ganger de siste 12 måneder. I tillegg 
rapporteres det med hyppige uformelle tilbakemeldinger 
fra leder. Det er i 2014 utarbeidet en forenklet mal for 
medarbeidersamtaler og flere påminnelser om å gjennom-
føre samtalen på konsernets informasjonsskjermer.

G4-LA7 

G4-LA9

G4-LA11

Biologisk mangfold Alle konsernets mottaks- og behandlingsanlegg har tillatelser fra offentlige myndigheter som stiller krav til blant annet 
trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støy- og støvnivåer samt utslipp til luft, vann og grunn, og det rapporteres 
årlig til myndighetene. Måltallene nedenfor tar kun utgangspunkt i virksomhetens påvirkning på biologisk mangfold, dvs. 
ikke andre forhold som kan påvirke nærmiljøet og som er regulert i anleggenes tillatelser.

Norsk Gjenvinning har definert «verneområder» som «naturreservater» og «landområder med stort biologisk mangfold 
utenfor verneområder» som «svært viktig naturtyper» i Miljødirektoratets kartleggingshåndbøker. Vår vurdering er også basert 
på følgende lister:

Norsk Rødliste for arter 
www. artsdatabanken.no/rodlistetearter)

Norsk Rødliste for naturtyper 
www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Måltall for bærekraft

BeskrivelseGRI-indikator Rapportering

Beliggenheten og størrelsen til landområder som eies, 
leies eller forvaltes, i eller grensende til verneområder  
og landområder med stort biologisk mangfold.

Porsgrunn/Pasadalen
Grenser i sørøst til et landområde med stort biologisk 
mangfold. Det gjelder en kalkrygg med eldre sopp-rik 
barskog, samt skrenter med edelløvskog. Anleggets areal 
er på 47.421 m2 (målt direkte etter kart fra GIS-løsning).

Namsos
Anlegget grenser til et område med stort biologisk 
mangfold (katalogisert som svært viktig i art naturbase 
fra Miljødirektoratet). Det gjelder et beiteområde for 
andefugler. Anleggets areal er 16.032 m2 (målt direkte 
etter kart fra GIS-løsning).

Ingen andre av våre anlegg er direkte grensende til 
verneområder eller landområder med viktige naturtyper  
og stort biologisk mangfold.

Divisjon Industri & Offshore

Kristiansund / Vikanholmen 
Beliggenhet: Anlegget ligger på Vestbase industriområde. Naturreservatet Fugløya ligger 700 m fra anlegget. 
Området er vernet på grunn av flere truede arter av sjøfugler. 

Påvirkning: Mulig påvirkning kunne være avløpsvann som kommer fra renseanlegget og som føres til resipienten, 
men renseteknologi, lav volumstrøm og fortynningsgrad i utslippspunktet gjør at påvirkningen vurderes som liten.

Porsgrunn / Pasadalen 
Beliggenhet: Anlegget ligger i et skogsområde med boligområder i nærheten. Anlegget er omringet av naturtyper som 
er beskrevet med stort biologisk mangfold i Miljødirektoratets database:
•  Et kalksteinsbrudd som er hekkeområdet for to fuglearter på rødliste; skogdue og dverglo. 
• En rik sump- og kildeskog 350 m fra anlegget. Området er viktig basert på varmekjær kildeløvskog 
 som er omringet av andre skogformasjoner. 
• En kalkrygg med eldre sopp-rik barskog, samt skrenter med edelløvskog. 

Ingen dyrearter er katalogisert i skogsområdene. 

Påvirkning: Den største påvirkningen er støy som kommer fra sorteringsanlegget. Hekkeområdet og skogsområdet ligger 
mer enn 350 m fra anlegget. I tillegg ligger steinbruddet under det naturlige høydenivået, slik at terrenget gir en 
naturlig skjerm mot støy. Det finnes også naturlig skogsvegetasjon mellom anlegget og hekkeområdet som gjør at 
påvirkningen er vurdert som liten. 

Anlegget avgrenses av vegetasjon, men uansett vil noe støv fra sorteringsaktiviteter kunne spres til skogsområdet. Norsk 
Gjenvinning vil utføre ytterligere utredninger for å avgjøre om det er behov for støvreduserende tiltak.

Mongstad / Mongstad Base
Beliggenhet: Anlegget ligger inne på Mongstad Base. Mer enn 2,5 km fra anlegget finnes naturtyper beskrevet som 
«viktige» i Miljødirektoratets katalog. 

G4-EN11 

G4-EN12 Beskrivelse av betydelig påvirkning fra aktiviteter, produkter og tjenester på det biologiske mangfoldet, i verneområder 
og områder med stort biologisk mangfold utenfor verneområder.

Her følger et utdrag fra en omfattende beskrivelse av beliggenhet og påvirkning ved våre største anlegg:
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Måltall for bærekraft

BeskrivelseGRI-indikator

Påvirkning: Med bakgrunn i lang avstand fra anlegget og at naturtypene ikke er definert som «svært viktige» er 
påvirkningen vurdert som liten.

Fagerstrand
Beliggenhet: Anlegget ligger i et område med mindre industrier og boligområder. Det finnes en liten lagune 500 m  
fra anlegget som er beskrevet som «svært viktig» på grunn av det er et yngleområde for storsalamander. 

Påvirkning: Vurderingen er at lagunen ikke blir påvirket av anlegget.

Divisjon Metall

Drammen/Sota
Beliggenhet: Anlegget ligger med kai til Drammenselven. Det finnes et naturreservat på andre siden av Drammenselven, 
2 km fra anlegget. I tillegg finnes det to områder med stort biologisk mangfold:
•  Drammenselvens deltaområde, 600 m retning nord, mot strømretning.
•  Havgras/tjønnaks-undervannsenger, 1 km retning sør, med strømretning. 

Påvirkning: Vurderingen er at naturreservatet ikke blir direkte påvirket av anlegget - bortsett fra den samlede belastningen 
fra hele det industrielle området ved elven. Det er gjort tilsvarende vurdering i forhold til elvens deltaområde. Anlegget 
har utslipp til vann via oljeutskiller, noe som er et krav i anleggets driftstillatelse fra Fylkesmannen. Et kontrollprogram 
beskrevet i tillatelsen er innarbeidet i anleggets styringssystem. Hensikten er å unngå uønskede utslipp som kan påvirke 
det biologiske mangfoldet sør for anlegget.

Fredrikstad/Øra Miljøpark
Beliggenhet: Anlegget med metallshredder ligger i et industriområde. Nærmeste landområde med stort biologisk 
mangfold ligger 350 meter fra shredderen og er et bløtbunnsområde i strandsonen. Litt lengre bort finnes Øra 
naturreservat. Nærmeste grense til naturreservatet ligger 550 meter fra shredderen. 

Påvirkning: Viktigste miljøaspekter ved anlegget er støy og utslipp av støv. Støv kan spres til bløttbunnsområdet, men vind 
i denne retningen har lav frekvens (rund 7 prosent). Vinden kan ha en hastighet på 10,3-15,2 m/s og kan transportere 
partikler til dette området. Påvirkningen antas mindre for naturreservat som ligger på større avstand. Usikkerheten gjør at 
Norsk Gjenvinning vil iverksette ytterligere utredninger for å vurdere behov for støvreduserende tiltak.

Divisjon Gjenvinning

Oslo/Groruddalen Miljøpark*
Beliggenhet: Miljøparken er plassert midt i Alna-området med stor industritetthet og trafikk. Det finnes et område med 
stort biologisk mangfold 500 meter fra anlegget. Naturtypen er kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. 

Påvirkning: All aktivitet ved anlegget foregår under tak. Trafikken til og fra anlegget har størst påvirkning på omgivelsene. 
Vurderingen er at det biologiske mangfoldet i liten grad påvirkes av aktiviteten ved anlegget. 

*Oslo/Haraldrudveien 40 vil bli kartlagt i 2015.

Kristiansand/Mjåvann
Beliggenhet: Ingen områder i nærheten av anlegget er beskrevet som «svært viktig» i Miljødirektoratets database.

Stavanger/Gausel:
Beliggenhet: Anlegget ligger i et industri-område. Det ligger et naturreservat med edelløvskog og rike løvskoger 500 
meter fra anlegget. 

Påvirkning: Vurderingen er at det biologiske mangfoldet i liten grad påvirkes av aktiviteten ved anlegget.
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BeskrivelseGRI-indikator Rapportering

Tønsberg/Taranrød
Beliggenhet: Anlegget ligger i et industriområde. Det ligger et område med stor biologisk mangfold i form av rik løvskog 
500 m fra anlegget. 

Påvirkning: Området ligger langt fra anleggets prosessområde og anlegget har en vegetasjonsskjerm som grenser i 
områdets retning. Vurderingen er at det biologiske mangfoldet ikke påvirkes av aktiviteten ved anlegget.

Larvik/Grinda
Beliggenhet: Anlegget ligger i et skogsområde i nærheten av boligområde og E18. Det finnes et område med stor 
biologisk mangfold 300 meter fra anlegget. Dette området er en våtmark som er yngleområde for spissnutefrosk og 
småsalamander. Området er skjermet av skog og det er skog mellom anlegget og våtmarken.

Påvirkning: Skogen funger som skjerm for eventuelt støy eller støv fra anlegget. Vurderingen er at det biologiske 
mangfoldet i liten grad påvirkes av aktiviteten ved anlegget.

Bergen/Knarrevik
Beliggenhet: Ingen områder i nærheten av anlegget er beskrevet som «svært viktig» i Miljødirektoratets database.

Miljø 
 
G4-EN15

G4-EN22

Direkte utslipp av CO2 i 2014 utgjorde cirka 21.546 tonn, 
hvorav 14.841 tonn stammer fra drivstoff til transport- 
virksomheten, 6.106 tonn fra anleggsmaskiner, 418 tonn 
fra firmabiler. 181 tonn fra flyreiser og 0 tonn fra elektrisk 
strøm med opprinnelsesgaranti.

Beregnet klimanytte var 624.770 tonn.

Andre utslipp til luft rapporteres årlig iht. anleggenes 
driftstillatelser. 

Utslipp til vann fra Norsk Gjenvinning anlegg kan være i 
form av påslipp til kommunalt nett, utslipp til sjø og fjord 
eller utslipp til elv og bekk. Norsk Gjenvinning har 14 
anlegg som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet eller 
Fylkesmannen. Anleggene er listet nedenfor (hentet fra 
Norske utslipp der man også finner alle utslippsdata for 
anleggene):

• Norsk Gjenvinning AS – Larvik/Grinda, Hauka, 
 Kongsvinger/Korperud, Kongsvinger og Lundamo  
 (fem anlegg)
• Norsk Gjenvinning Industri AS – Kristiansund/ 
 Vestbase, Fagerstrand (avvikles i 2015), Fredrikstad 
 (lagt ned i 2014) og Porsgrunn/Pasadalen (fire anlegg)
• Norsk Gjenvinning Metall AS – Drammen/Sota,  
 Fredrikstad/Øra Miljøpark, Fredrikstad/Onsøy (lagt  
 ned i 2014), Orkanger og Tønsberg (fem anlegg)

Utslipp i forhold til tillatelsens krav/anleggenes driftstillatelse 
rapporteres årlig til miljømyndighetene. For de enkelte 
anleggene er det utarbeidet måleprogrammer som beskriver 

Direkte utslipp av drivhusgasser 

Samlet utslipp til vann, etter type og destinasjon



Norsk Gjenvinning Årsrapport 2014

Side 61

Vårt arbeid med bærekraftig utvikling

Måltall for bærekraft

BeskrivelseGRI-indikator Rapportering

rutiner for overvåking av utslipp. Alle analyser av utslippsvann 
utføres av akkrediterte laboratorier.

For Norsk Gjenvinning Industri AS sine største renseanlegg 
har Miljødirektoratet stilt krav om at det etableres et 
resipientovervåkingsprogram. Gjennom programmet skal 
det overvåkes hvordan utslipp fra virksomheten påvirker 
økologisk og/eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. 
Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens 
bestemmelser. Overvåkingen skal belyse bedriftens bidrag 
til samlet tilstand i vannforekomsten. Norsk Gjenvinning 
Industri AS etablerte disse programmene i 2014.

Alvorlig hendelse i 2014:

Norsk Gjenvinning Industri AS varslet i september 2014 
Miljødirektoratet om tre tilfeller av ulovlige utslipp ved 
anlegget på Mongstad. Selskapet besluttet umiddelbart 
å stenge alle utslipp fra anlegget midlertidig. I mars 2015 
åpnet anlegget for vanlig drift. 

Den endelige granskningen etter utslippene var ferdig i 
desember 2014. DNV-GL gransket de bakenforliggende 
årsakene til hendelsene, mens Rambøll utredet miljø-
konsekvensene av utslippene i Fensfjorden. To skjedde i 
2013 og ett i 2014. Til sammen er det snakk om utslipp 
på mellom 150-350 m3 oljeholdig vann.

Rapporten fra DNV-GL konkluderte med at det var både 
organisatoriske, tekniske og menneskelige svikt som har 
gjort utslippene mulig. Ventilene som skulle stanse tilflyt av 
oljeholdig vann til renseanlegget sviktet ved tre anledninger 
og medførte overrenning. Det oljeholdige vannet gikk 
i disse tilfellene ikke gjennom den pålagte og ordinære 
renseprosessen. Imidlertid gikk det oljeholdige vannet 
gjennom oljeutskiller før det har rent ut i Fensfjorden.

Selskapet har jobbet med å fjerne risikoen for svikt i 
fremtiden og har hatt en fullstendig gjennomgang av 
all dokumentasjon og rutiner for drift av anlegget på 
Mongstad slik at anlegget skal drives i tråd med tillatelsen 
fra Miljødirektoratet. Det er også ansatt en ny driftsleder 
ved renseanlegget.

Rambøll konkluderte i sin konsekvensutredning at utslippet 
kun hadde mindre konsekvenser for et lite område ved 
utslippspunktet. De har konkludert med at det ikke vil være 
noen varige konsekvenser for marine organismer i fjorden.
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G4-EN23 

Produktansvar 
 
G4-EN25 

G4-EN29 

Korrupsjon

G4-S03

G4-S04

G4-S05

Samlet vekt av avfall, etter type og avhendingsmetode

Vekten av transportert, importert, eksportert eller behandlet 
avfall, som betegnes som farlig ifølge Baselkonvensjonens 
tillegg I, II, III og VIII, og prosentandelen av transportert.

Summen av bøter og andre typer sanksjoner for brudd på 
miljølovgivningen

Prosentandel og antall forretningsområder som er 
analysert for korrupsjonsrelatert risiko.

Prosentandel av ansatte som har fått opplæring i 
korrupsjonsforebyggende policyer og rutiner.

Tiltak iverksatt som respons på tilfeller av korrupsjon

Våre interne kundenummer for internfakturering brukes 
til alle typer interne tjenester inkl. egne genererte 
avfallsmengder. Rapportering var planlagt endret i 
2014, men ble nedprioritert til fordel for kunderelaterte 
prosjekter. Endringen er derfor utsatt til 2015, slik at 
konsernet kan rapportere samlede avfallsmengder i 
årsrapporten for 2015.

Norsk Gjenvinnings transporterte og eksporterte følgende 
råvarer i 2014:

• Farlig avfall transportert nasjonalt: 27.048 tonn
• Farlig avfall eksportert til Sverige, Danmark,  
 Tyskland, Finland, England: 35.745 tonn 
• Notifisert annen type avfall eksportert til Sverige,  
 Danmark, Tyskland, Finland: 322.739 tonn
• Grønnlistet avfall eksportert til Sverige, Danmark,  
 Tyskland, Nederland og Polen, India, Bangladesh,  
 Thailand, Kina: 320.709 tonn

Ingen bøter eller sanksjoner i 2014.

De ni største virksomhetsområdene i konsernet er kartlagt 
og analysert i forhold til korrupsjonsrelatert risiko. Totalt 
er 1.300 av konsernets ca. 1.400 medarbeidere ansatt i 
disse virksomhetsområdene. 

Det vil bli gjennomført opplæring i korrupsjonsforebyggende 
policyer og rutiner i løpet av 2015. Det vil også bli gjennomført 
dilemma-trening.

Prosedyre for forebygging av korrupsjon, samt veileder for 
etterlevelse av korrupsjonsreglene i konsernet er utarbeidet. 
Det er videre utarbeidet prosedyre for valg av samarbeids-
partnere utenfor Norden, og kontraktklausuler for korrupsjon 
innarbeides løpende i avtaler med konsernets forretnings-
forbindelser. Konsernet foretar i større grad såkalte 
«Integrity Due Diligence» undersøkelser før formelt 
samarbeid inngås med nye forretningsforbindelser.
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