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GRØNT ANSVAR
- et komplett system for dokumentert

og systematisert avfallshåndtering
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Som avfallsbesitter er du underlagt en  
rekke lover, regler og myndighetskrav. Mange 
skal også innfri forpliktelser i forhold til ulike 
miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg skal du 
også forholde deg til eiere, kunder, ansatte, 
naboer og andre med forventninger til virk-
somhetens miljøprofil. Avfallshåndtering er 

nettopp et slikt område der både krav og 
forventninger stadig øker. Det har etter hvert 
blitt en forutsetning i et konkurranseutsatt 
marked at du har orden på miljøarbeidet, 
og at du er i stand til både å synliggjøre og  
dokumentere dette.

Stadig økende forventninger
til avfallsbesitter

AVFALLS-
BESITTER

Generelt 
omdømme

Miljø- og 
kvalitetsstandarder

Eiere, kunder, 
ansatte, naboer

Lover, regler og 
myndighetskrav
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Dette er Grønt Ansvar®
Vi lanserte Grønt Ansvar® for første gang 
for over 10 år siden. Siden har dette blitt ut-
viklet og tilpasset stadig nye og strengere 
krav. En helt ny versjon av Grønt Ansvar® 
er nylig lansert og fremstår som det beste 
og mest effektive hjelpemiddel for de som  
ønsker en enklere og mer oversiktlig hverdag.

Det finnes to varianter av Grønt Ansvar®: 
Grønt Ansvar® Basis som ivaretar de 
fleste behov for rapportering og litt enklere 
behov knyttet til dokumentasjon. 

Grønt Ansvar® Partner gir i tillegg tilgang 
til en rekke andre nyttige verktøy og 
hjelpemidler. Sentralt i dette programmet 

står den årlige ”Miljøsjekken”. Kall det gjerne 
en serviceavtale der vi sammen med kunden 
foretar en årlig gjennomgang og sjekk av 
alle sider ved avfallsløsningen. Gjennom-
gangen dokumenteres, samtidig som event-
uelle forbedringstiltak avklares og beskrives. 
Det følger også med et Grønt Ansvar®-
medlemsbevis og andre elementer som  
synliggjør din miljøprofil. 

Norsk Gjenvinning vil fortløpende utvikle 
Grønt Ansvar®, og sørge for at programmene 
alltid er i overensstemmelse med gjeldende 
lover, regler og myndighetskrav. Gjennom å 
følge programmet kan du dokumentere at du 
har orden på din avfallshåndtering. 

Som samarbeidspartner for over 40 000 virksomheter i Norge har vi sett at stadig 
flere ønsker bistand i forbindelse med avfallshåndtering. Derfor har vi utviklet 
Grønt Ansvar®, et verktøy som på en enkel og oversiktlig måte hjelper til med 
å systematisere og dokumentere avfallsløsningen din. En avfallsløsning som er 
miljøriktig er nesten alltid også kostnadseffektiv. Det er med andre ord mange 
gode grunner til å ha kontroll på sin avfallslogistikk.

Grønt Ansvar® er løsningen for mange
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Rapporter
I samarbeid med våre kunder har vi utviklet 
avanserte rapporter som dekker de fleste 
behov for oversikt over miljø, aktiviteter og 
økonomi. Rapportene er dynamiske, og ved 
noen enkle tastetrykk velges type rapport, 
visningsperiode etc. Rapportene håndterer 
også virksomheter med flere hentesteder og
flere organisasjonsnivåer.

Pr. i dag finnes følgende standardrapporter:
•  Oppdragsrapport – viser utførte tjenester
 (transportoppdrag)
•  Utstyrsrapport – viser hvilket utstyr som
 er benyttet og omfang (leie, kjøp)
•  Fraksjonsrapport – viser leverte mengder
 fordelt på avfallstyper med kildesorterings-
 grad og klimanytte
•  Statusrapport – viser et samlet bilde over
 utplassert utstyr, avtalte tjenester, tømme-
 frekvens etc.
•  Fakturaer - viser alle fakturaer pr. kunde-
 nummer

Rapportene er et viktig verktøy for alle som 
har krav og behov for statistikk eller å  
dokumentere utvikling og kostnader knyttet 
til avfallshåndtering.

“Miljøsjekken”
Et avgjørende element i en forbedrings- 
prosess er å ha en rutinemessig og system-
atisert gjennomgang. Derfor har vi innført 
”Miljø-sjekken”. 

Denne sikrer en årlig gjennomgang med 
fokus på krav fra myndigheter, bedriftens 
egne krav og målsettinger, samt en avstem-
ming av forventninger til Norsk Gjenvinning 
som samarbeidspartner. Dette er ikke ment 
som en revisjon i vanlig forstand, men en 
god forberedelse for de som er underlagt en 
systematisk oppfølging av mål og tiltak. Etter 
at ”Miljøsjekken” er gjennomført avtales og  
loggføres avtalte forbedringstiltak.

”Miljøsjekken” gjennomføres en gang hvert 
år om ikke annet er avtalt. Som bevis for at 
”Miljøsjekken” er gjennomført mottar kunden 
et Grønt Ansvar®-medlemsbevis som kan 
henges på veggen.

Grønt Ansvar®-portal
I Grønt Ansvar®-portal finner du all doku-
mentasjon, alle rapporter og informasjon 
samlet på et sted. Dette får du tilgang på 
ved å logge deg inn via våre hjemmesider til 
et eget sikkert område der bare den unike 
brukeren har tilgang.

Klimanyttekalkulator
I Grønt Ansvar®-portalen finner du også et 
verktøy for å beregne klimapåvirkning og 
gjøre simuleringer av volumvariasjoner og 
kildesorteringsgrad. Et nyttig verktøy for de 
som arbeider med måling av klimanytte.



Dokumentasjon
Som avfallsbesitter er du ansvarlig for av-
fallet helt til sluttdisponering. For å gjøre 
det lettere å dokumentere hvordan avfallet 
håndteres videre, har vi laget egne faktaark 
for alle avfallstyper og tjenester. Vi vet at det 
ofte oppstår misforståelser og avvik fordi det 
er uklart hvilke regler som gjelder i forhold til 
de ulike avfallstyper.
-  Hva er det tillatt å kaste sammen med  
 restavfallet?
-  Hvilke kvalitetskrav gjelder for 
 bølgepapp?
-  Er det spesielle krav knyttet til 
 håndtering av lysstoffrør?

Dette bare noen eksempler på spørsmål som
kan føre til avvik i forhold til både myndighets- 
krav eller kvalitetskrav knyttet til sluttdispo-
nering.

Faktaarkene gir svar på dette gjennom både
tekst og bilder. Faktaarkene er tilgjengelige i
en søkbar database, og kan enkelt lagres 
som en PDF-fil eller skrives ut for intern 
bruk. Gjennom dette får du på en enkel måte
tilgang til dokumentasjon som er påkrevd i 
de fleste kvalitets- og miljøstyringssystem. 

Informasjonsprogram 
En viktig faktor for å sikre et vellykket 
miljøarbeid er å gi brukerne tilstrekkelig 
informasjon og forståelse for de mål man 
jobber mot og de tiltak som er iverksatt. I 
forbindelse med kildesortering har vi sett at 
de aller fleste har et internt informasjons-
behov. De som er flinke på nettopp dette er 
ofte de som lykkes best. Derfor har vi tilrette-
lagt et eget informasjonsprogram som en 
del av Grønt Ansvar®. Dette beskriver hva 
som skal kildesorteres og hvordan dette skal 
håndteres rent praktisk. I tillegg er det plass 
til beskrivelse av bedriftens miljømål eller  
annet kundespesifikt budskap. Informasjons-
programmet består av informasjonsfolder og 
plakater til oppslag på avfallsrom etc.

Profilelementer
Synliggjøring av miljøarbeidet både internt 
og eksternt kan sikre fokus, og bidra til 
bedre omdømme. Elementene i Grønt Ans-
var® bidrar samlet til en systematisert og 
målrettet løsning for avfallshåndtering, noe vi 
mener det er grunn til å synliggjøre. For våre 
Grønt Ansvar® Partner medlemmer vil derfor 
enkelte profilelementer være tilgjengelig.

SKAL INNEHOLDE:

•  Feral

SKAL IKKE INNEHOLDE:

•  Andre typer metaller

•  Avfall eller andre forurensninger

Aluminium feral

SAP: 144867, 144868

BESKRIVELSE:

Aluminiumstrekk med stålforsterkning.    

Aluminiumsinnhold kan variere fra 8 % - 

80 %. Pris i prisliste baserer seg på 67 %

aluminiumsinnhold.

INNSAMLING:

Pent buntet eller på trommel fra
 E- Verk   

og Kabel produsenter. H
entes inn med 

containere på krok- eller liftb
il.

BEHANDLING:

Klippes.

GJENVINNING:

Smeltes om til n
ye produkter, materialgjen-

vinning.

AVVIK:

Nedklassifiseres og blir fa
kturert m

ed evt. 

sorteringsgebyr.

Utgave: 04

Godkjent av:  fr
omor

Dato: 19.09.2011

Side 1/1
Laget av:  s

agste

Nr. VK-41

5



6

Oversikt over elementer som inngår i Grønt Ansvar®: 

Funksjonalitet Grønt Ansvar® 
Partner

Grønt Ansvar® 
Basis

Tilgang til Grønt Ansvar®-portal med:

Oppdragsrapport som viser utførte tjenester 
(transportoppdrag)

Utstyrsrapport som viser hvilket utstyr som er benyttet 
og omfang (både leie og kjøp)

Fraksjonsrapport som viser leverte mengder fordelt på 
avfallstyper med kildesorteringsgrad og klimanytte

Statusrapport som gir samlet bilde over utplassert 
utstyr, avtalte tjenester, tømmefrekvens etc.

Fakturaoversikt

Faktaark med spesifikasjon for alle avfallsfraksjoner

Seksjon med egne dokumenter

Klimanyttekalkulator

Avfallskalkulator for bl.a. bygg- og anleggsbransjen

Medlemskapet gir også tilgang til:

Informasjonsprogram (folder, plakat, opplæring etc.) mot betaling

Årlig gjennomføring av ”Miljøsjekken”

Grønt Ansvar®-medlemsbevis

Tilgang på profilelementer

Pris pr år, kr                     5 490,-    gratis



7

For å bli Grønt Ansvar® medlem kreves det at din virksomhet er kunde av Norsk 
Gjenvinning. Ettersom rapportering og avfallsstatistikk er et viktig element i 
programmet, er det en fordel om Norsk Gjenvinning håndterer flest mulig avfalls-
fraksjoner. Grønt Ansvar® fungerer uansett om du har ett eller flere hentesteder, 
samt for kjedebaserte og landsdekkende virksomheter. 

Grønt Ansvar® Basis 
Alle som er kunder av Norsk Gjenvinning kan få gratis tilgang til Grønt Ansvar® 
Basis. Det vil særlig være de som har behov for rapporter og dokumentasjon på 
sin avfallslogistikk som vil ha glede av Grønt Ansvar® Basis. 

Grønt Ansvar® Partner
Hvis din virksomhet ønsker å jobbe systematisk med forbedringsprosesser innen-
for miljø, vil du få stort utbytte av Grønt Ansvar® Partner. Det er særlig de som 
har litt større avfallsvolumer, og som har kildesortering som et viktig element i sitt 
miljøarbeid, som vil ha glede av denne versjonen av Grønt Ansvar®.

For å få tilgang på Grønt Ansvar® Basis er det bare å ta kontakt med din faste 
kontaktperson eller henvende deg til et av våre kundesentre for registrering. Du vil 
da få tilsendt brukernavn og passord, slik at systemet kan tas i bruk.

For å få tilgang til Grønt Ansvar® Partner benyttes samme fremgangsmåte, men 
før du tar systemet i bruk vil det bli gjennomført et oppstartmøte med kartlegging 
og gjennomgang av muligheter. 

Videre utvikling av Grønt Ansvar®
Sammen med våre Grønt Ansvar® Partnere vil vi jobbe aktivt med videre utvikling 
og forbedring. Vi har flere spennende ideer vi jobber med å få på plass som en 
del av Grønt Ansvar®.

Velkommen som Grønt Ansvar® medlem!

Hvem kan bli Grønt Ansvar® medlem?

Hvordan bli Grønt Ansvar® medlem?
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Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567, Skøyen NO-0214
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00
Telefon kundeservice: 09700

www.norskgjenvinning.no
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