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FARLIG AVFALL
Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall

– vi ordner det!
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Norsk Gjenvinning mottar, klassifiserer og 
sorterer farlig avfall fra industri, handel, 
næringsliv og offentlig virksomhet. Vi har 
markedets beste og mest komplette konsept 
for farlig avfall og utarbeider løsninger som 
inkluderer innsamlingsutstyr, logistikk og 
sluttbehandling. Vi utfører også en betydelig 
andel rådgivning og har kjemikere med høy 
kompetanse. Våre kunder kommer fra nær 
sagt alle bransjer og som eksempler kan vi 
nevne olje- og gassindustrien, bil og trans-
port, industri, handel, næringsliv, offentlige 
etater og entreprenører. 

Kontinuerlig utvikling
Ved volumer helt ned til én liter er den  
enkelte bedrift ansvarlig for avfallet helt til 
sluttdisponering kan dokumenteres. Etter 
nye retningslinjer fra Klif kan avfallsbesitter 
vurdere å overlate dette til en profesjonell  
aktør som innehar nødvendige konsesjoner 
og tillatelser for å håndtere avfallet forskrifts- 

messig. I Norsk Gjenvinning jobber vi kon-
tinuerlig med å forbedre våre konsepter for 
farlig avfall og finne løsninger som totalt sett 
gjør det enkelt for deg som kunde. 

Mobile og stasjonære rådgivere
Våre konsulenter yter aktiv bistand også ute 
hos kunden. Rådgivningen omfatter kartleg-
ging, klassifisering og utfylling av deklara-
sjonsskjemaer. Anbefaling av riktig oppsam-
lingsutstyr og interninformasjon er også en 
del av vårt konsept.

Miljøeffekten
Resultatet av vårt arbeid er mindre farlig  
avfall på avveie, kontrollert avhending, mini-
mal forurensning og i siste ledd energigjen-
vinning istedenfor deponering. Samkjøring 
av transport gjennom rutekjøring (planlagt 
innhenting hos kunder) bidrar også til en 
positiv miljøeffekt.

I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store, visjonære tankene og de konkrete, nære handlingene 
– hver eneste dag. De store, visjonære tankene er knyttet til vår visjon om at avfall blir løsningen på 
fremtidens ressursproblemer. De nære, konkrete handlingene omfatter all aktivitet som utføres innen-
for våre virksomhetsområder – hver eneste dag og over hele landet. Handlinger som i sum bidrar til å 
gi mer en 40 000 kunder en enklere hverdag. Alle disse handlingene skal være preget av våre felles  
verdier: proaktivitet, ansvarlighet, kremmerskap og lagånd. Sagt på vår måte: – vi ordner det!
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Stavanger

Komplette og sikre 
løsninger for farlig avfall 
– vi ordner det!

Kort om: Farlig avfall

Anlegg: 
 Ni mottaksanlegg for farlig avfall

Tjenester: 
 Mottar, klassifiserer og sorterer 
 farlig avfall fra industri, handel,   
 næringsliv og offentlig virksomhet. 

Fraksjoner: 
 Maling, lim og lakk, oljefiltre, syrer 
 og baser, gulvbelegg, PCB, vinduer,  
 asbest, bromerte flammehemmere   
 oljeholding avfall m.m. 
 
Volumer: 
 50 000 tonn farlig avfall pr år

Ansatte: 
 270

Viktig utstyr: 
 Kjøretøy: ADR-slamsugere, kombi-
 biler og skapbiler. Innsamlingsutstyr: 
 miljøstasjoner og miljøhus, fat og
  miljøcontainere, palletanker, spesial-  
 beholdere, batterikasser og kasser 
 for lysstoffrør 

Sertifiseringer:
 ISO 9001, ISO 14001 og
 OHSAS 18001

En del av et konsern: 
 Farlig avfall er en del av tjeneste-  
 tilbudet hos Norsk Gjenvinning-
 konsernet som er Norges største 
 aktør innenfor gjenvinning og miljø-  
 tjenester. 
 
 Norsk Gjenvinning samler inn over  
 1,7 millioner tonn avfall fra mer enn
  40 000 kunder, har 1 450 medar- 
 beidere og en årlig omsetning på 
 4 milliarder kroner.

Kartet viser hvor Norsk 
Gjenvinning-konsernet 
er representert



Et totalkonsept, mer 
enn bare farlig avfall
– vi ordner det!
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Våre tjenester
Norsk Gjenvinning tilbyr totalløsninger 
basert på rådgivning og befaring hos 
kunden. Forslag til løsning vil omfatte hele 
prosessen fra klassifisering og innsamling 
til behandling av avfallsfraksjoner. Målet 
er alltid å levere løsninger som er både 
miljømessig og prismessig riktige. Primært 
skal avfallet sluttbehandles i Norge, men 
dersom løsningen krever det blir avfallet eks-
portert for sluttbehandling i utlandet. Én eller 
flere av følgende tjenester vil alltid være en 
del av løsningen: 
-  Innsamling av farlig avfall stykkgods 
 med rutekjøring
-  Innhenting av farlig avfall i bulk med 
 sugebiler (tankbiler)
-  Mottak og håndtering av farlig avfall på  
 egne anlegg
-  Salg og utleie av miljøcontainere, palle- 
 tanker og kundetilpasset innsamlings-
 utstyr, væsketette containere, labora-
 toriekasser
-  Håndtering av forurensede masser og 
 absorbenter

Viktige tilleggstjenester
Døgnberedskap
De fleste av våre avdelinger har 24-timers  
beredskap og kan bistå i alle faser ved 
uforutsette utslipp.

Utfylling av deklarasjonsskjema
Virksomheter som produserer farlig avfall 
plikter å levere deklarasjonsskjema til god-
kjent mottaksanlegg for farlig avfall. Skje-
maet skal fylles ut av avfallsprodusenten 
og følger avfallet helt til sluttbehandling.  
Skjemaet fås ved henvendelse til Norsk 
Gjenvinning eller Norsas AS. Vi bistår med 
utfylling av deklarasjonskjema slik at det blir 
utført på en korrekt og forsvarlig måte. 

Grønt Ansvar®
Grønt Ansvar® er vårt system for doku-
mentert og systematisert avfallshåndtering. 
Det innebærer at kunden via en passord-
beskyttet portal får tilgang på dokumen-
tasjon og underlag som er nødvendig i  sitt 
kvalitets- og miljøarbeid. Videre ligger det 
tilgjengelig et bredt spekter av statistikk og 
rapporter knyttet til kundens avfallsløsning. 
Dette underletter i forhold til rapporterings-
krav samtidig som det gir god kontroll på 
både kostnader, kildesortering og mye mer. 
Alt dette kan du lese mer om i en egen 
brosjyre om Grønt Ansvar®.

Sikkerhetsrådgiver
Enkelte bedrifter har farlig avfall som også 
genererer behov for transport av farlig gods. 
I følge gjeldende lovverk skal disse bedrift-
ene ha tilgang til godkjent sikkerhetsrådgiver. 
Dette kan være egne ansatte eller eksterne 
rådgivere.  

Kurs og opplæring
Vi tilbyr informasjon og opplæring i håndter-
ing av farlig avfall. Dette kan være generell 
informasjon eller opplæring ute hos kundene. 

Enklere hverdag
Gjennom erfaring, kompetanse og løsninger 
tilbyr Norsk Gjenvinning markedets beste  
totalløsninger for riktig behandling og slutt-
disponering. Dette utfører vi i tråd med fast-
lagte servicestandarder der ambisjonen om 
servicegrad er høy.

Våre avdelinger

Egne mottak og mellomlagringsanlegg:

- Ausenfjellet
- Fagerstrand
- Gjøvik
- Porsgrunn
- Kristiansand
- Stavanger
- Bergen
- Mongstad
- Kristiansund
- Oslo
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Forbehandling og prosessering
Norsk Gjenvinning har ti mottaksanlegg for 
farlig avfall. Ved anleggene kontrolleres og 
klargjøres avfall for sluttdisponering. For å 
redusere transportbehovet og risikoen ved 
transport av farlig gods, har vi også fokus 
på å klargjøre avfallet ute hos den enkelte 
kunde. Noen avfallsfraksjoner forbehandles 
på grunn av krav til sluttdisponering eller 
økonomi. En type forbehandling er avvanning 
som bidrar til å redusere avfallsmengder og 
øke avfallets kvalitet. Det gir høyere brenn-
verdi for avfall som skal til energigjenvinning. 

Klassifisering av farlig avfall
Den europeiske avfallslisten (EAL) er en 
standard for avfallsklassifisering som gjelder 
innenfor EU-området og gjennom EØS-
avtalen også i Norge. I tillegg benyttes et 
nasjonalt klassifiseringssystem der ulike 
avfallstyper defineres ved et avfallsstoff-    
nummer avhengig av innhold og sammensetning.

Rutekjøring for innhenting av stykkgods
Dersom ikke logistikken for innhenting er 
optimal vil transporten ofte utgjør en stor del 
av kostnadene ved behandling av farlig av-
fall. Riktig oppsamlingsutstyr samt avtale om 
innhenting via vår rutekjøring har stor betyd-
ning både for kostnader og sikkerhet. Snakk 
gjerne med en av våre sjåfører dersom du  
har spørsmål. 

ADR-sugebiler
En stor andel av det farlig avfallet hentes 
med ADR-sugebiler som kan suge både våte 
og tørre masser. Eksempler er: oljeholdig vann, 
spillolje, syrer og baser samt forurenset jord. 
Også her er det ekstremt viktig å tenke  
logistikk og rutekjøring for å kunne planlegge 
fulle lass og dermed den mest prisgunstige 
løsning for kunden.

Prosessen fra farlig 
avfall til ufarlig avfall
– vi ordner det!
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Her er en overskrift

Hos Borregaard har vi sterkt fokus på miljøriktige løsninger og sikkerhet. Vi  
benytter derfor Norsk Gjenvinnings tjenester som omfatter jevnlig sortering, 
deklarering og avhending av farlig avfall stykkgods. Fagfolkene fra Norsk 
Gjenvinning fungerer som rådgivere i tillegg til at de hjelper oss med innsamlings- 
løsninger og innsamlingsutstyr inkludert merking. Dermed er alle våre ansatte 
sikre på gjeldende løsninger. Vi er meget godt fornøyd med den hjelpen vi får og 
de personene som bistår oss. 

Kjell Arne Sjøberg 

Referanse: Borregaard Industries Limited

Transportklassifisering av farlig avfall
ADR/RID – Forskrift om farlig gods på vei 
og jernbane – er et regelverk som stiller krav 
til både avsender og transportør av gods.  
Eksempler på dette er krav til bruk av god-
kjent emballasje, merking av kolli, gjennom-
føring av transporten, samt hvilke dokumenter 
som skal foreligge og merking av kjøretøy.

Utstyr og innsamlingsenheter
Ved håndtering av farlig avfall, er det viktig 
å ha full kontroll på innsamlingsutstyret og 
sikkerhet ved oppbevaring. Norsk Gjenvin-
ning tilbyr en rekke type utstyr for salg eller 
leie samt meget gode absorbenter som kan 
benyttes ved søl og utslipp. 
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Norsk Gjenvinning Industri AS
Postboks 567, Skøyen NO-0214
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00
Telefon kundeservice: 09600

www.norskgjenvinning.no
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