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AVFALLSHÅNDTERING
Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall 

fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor.

– vi ordner det!
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Alle typer avfall fra alle 
typer virksomheter  
– vi ordner det!
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 innenfor 
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!

En vellykket avfallsløsning er basert på flere 
elementer.  Den skal tilfredsstille myndig-
hetenes krav, være enkel å bruke, være 
kostnads- og miljøeffektiv og ikke minst være 
tilpasset kundens ulike krav og behov. Norsk 
Gjenvinning samler inn og håndterer alle 
typer avfall fra alle typer virksomheter i alle 
deler av landet basert på disse elementene. 
Vi løser behovene for virksomheter med små 
volumer og enkle krav, men også for store 
landsdekkende kjeder og kunder med spesi- 
elt høye krav til miljø. Vår store styrke ligger 
i evnen til å løse alle behov og tilby utprøvde 
og effektive løsninger basert på både ferdige 
bransjekonsept og skreddersøm for den  
enkelte virksomhet. 

Myndighetenes og samfunnets krav
Avfallshåndtering er omgitt av offentlige  
reguleringer som stimulerer til kildesortering 
og miljøriktige løsninger. Videre er det et krav 
at man som avfallsbesitter har kontroll og 
kan dokumentere prosessen. I tillegg kom-
mer krav og forventinger fra andre berørte 
grupper som ansatte, nærmiljøet eller kanskje 
kunder.  For å fremstå som moderne og 
fremtidsrettet, må alt dette tas hensyn til og 
være en del av virksomhetens fokusområder. 
Dessuten er dette svært viktige drivere i 
forhold til omdømmebygging og kan ha  
direkte innvirkning på konkurransekraften.  

Vi i Norsk Gjenvinning tar dette på alvor og 
har utviklet  løsninger som gjør det enklere 
å forholde seg til både myndighetenes og 
samfunnets krav. Dokumentasjon, statistikk, 
informasjonsprogram og vårt ufravikelige 
krav til å følge alle myndighetspålagte regler 
skal gi våre kunder trygghet og en enklere 
hverdag.
 
Enkel å bruke
Myndighetenes reguleringer samt skatte- 
og avgiftspolitikk er lagt opp for å stimulere 
til kildesortering.  Vi tror dette er en trend 
som vil forsterke seg ytterligere. Derfor har 
vi lagt stor vekt på å utvikle kildesorterings-
løsninger som er enkle og som er i stand til 
å møte alle de ulike krav og behov du som 
kunde måtte ha. Vi vet at behovene er ulike 
både i ulike bransjer og i ulike landsdeler. 
Det tar hensyn til det i våre valg. 

Tilrettelagt individuelle behov
Vi har utviklet egne bransjekonsept som tar 
hensyn til avfallstyper og logistikk-/utstyrs-
behov. Vi gjennomfører interne opplærings-
program for å sikre at våre folk har den 
rette og nødvendige kunnskap om de ulike  
bransjers behov. Eksempler på bransjer der 
vi har gått langt i å standardisere løsninger 
er: varehandel, hotell, trykkerier, bilverk-
steder samt bygg/anlegg. Selv om standard- 
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løsninger kan løse mange behov vet vi at 
spesialtilpasninger ofte er nødvendig.  
Å avdekke disse behovene og finne smarte 
løsninger er avgjørende for et vellykket  
resultat. 

Kostnadseffektive løsninger
Det er mange forhold som påvirker de rette 
beslutningene i en avfallsløsning. For å ta de 
rette beslutningene er det viktig å se hel-
heten og ikke bare fokusere på enkelte 
kostnadselementer. Stor grad av kildesor-
tering for å redusere restavfallsmengden 
er et av de viktigste elementene. Å finne en 

samarbeidspartner som kan bidra til å lykkes 
med dette er derfor helt avgjørende. Tilrette-
legging, skilting, merking, opplæring, interne 
rutiner, utstyrsvalg og en dynamisk samar-
beidspartner er ting man bør være bevisst 
på. Vi er med å sette disse spørsmålene på 
dagsorden og gir oss ikke før vi har funnet 
den beste og mest effektive løsningen for 
deg som kunde. 

Kartet viser hvor Norsk 
Gjenvinning-konsernet 
er representert

Norsk Gjenvinning-konsernet

Norsk Gjenvinning: 
 Norsk Gjenvinning er en del av Norsk
 Gjenvinning-konsernet som er Norges
 største aktør innenfor gjenvinning og
 miljøtjenester.

Anlegg:
 Total 94 anlegg fordelt over hele landet

Ansatte:
 Over 1 450 ansatte

Omsetning:
 Ca. 4 milliarder kroner

Volumer:
 Samler inn og behandler mer enn 1,7 
 millioner tonn pr år

Kjøretøy:
 Over 600 moderne spesialkjøretøy for  
 innsamling

Sertifiseringer:
 ISO 9001, ISO 14001 og
 OHSAS 18001

Kunder:
 40 000 kunder fordelt over hele landet
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I kraft av vår størrelse og ufravikelige krav 
til service er vi den mest  fleksible og effek-
tive aktøren innenfor avfallshåndtering og 
gjenvinning i Norge. Vårt utvalg av utstyr,  
omfanget og fleksibiliteten på kjøretøy-
parken, og ikke minst, vår tilstedeværelse 
over hele landet, er med på å sikre dette. 
Fastlagte rutiner og definerte servicestan-
darder skal sikre effektiv utførelse og høy 
grad av service over hele landet. 

Vi satser på personlig service og tror den er 
best når man er nær kunden. Derfor har vi 
kundesenter lokalt over hele landet. Samme 
hvor du er i landet når du oss lokalt på  
telefon 09700, men vi har også utviklet 
moderne elektroniske bestillingsløsninger 
tilpasset både web og smarttelefoner. Vi gir 
deg en enklere hverdag med én kontakt- 
person, ett sted å ringe, én samlefaktura og én  
totalrapport. Kort og godt: Et totalkonsept for 
avfallshåndtering. 

Vår erfaring er at de beste resultater oppnås 
gjennom et nært og inkluderende samarbeid 
der både målsettinger og tiltak er tydelig  
definert. 

Viktige elementer i en avfallsløsning 
Intern avfallslogistikk
Det kan ofte være en utfordring å få alle til 
å bruke avfallsløsningen slik det er forutsatt. 
Tilrettelegging, informasjon og ikke minst 
motivasjon er viktig for å lykkes. Vi bidrar 
gjerne i forhold til dette og vet at vårt pro-
gram for skilting, merking og informasjon er 
svært effektivt. 

Riktig oppsamlingsutstyr
Vellykket avfallslogistikk starter tett på bruk-
eren med riktig oppsamlingsutstyr. Vi har 
valgt å strekke oss langt i verdikjeden og 
vil gjerne ta grep om avfallet så tidlig som 
mulig – helst der avfallet oppstår. Tilrette-
legging på den enkelte arbeidsstasjon eller 

En vellykket avfallsløsning 
må være enkel og praktisk
– vi ordner det!
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arbeidsplass er en god start. Kanskje med 
interne miljøstasjoner før avfallet ender i con-
taineren eller beholderen på endestasjonen 
der vi henter det. Vi har det rette utstyret for 
intern avfallslogistikk som tilfredsstiller de 
strengeste krav. Mange er også opptatt av 
hvordan utstyret passer inn i et moderne 
kontorlandskap. Dette har vi også tatt hensyn 
til. Mer om dette finner du i en egen brosjyre 
fra oss eller på våre hjemmesider. 

Tilpasset innsamlingsløsning
Innsamlingsutstyr og transportløsning må 
nøye tilpasses kundens behov. Vi har 
alle typer utstyr og transportløsninger 
tilgjengelig. De fleste ønsker en løsning der 

de ringer og bestiller tømming eller erstat-
ter/henter etter behov og vi kommer til avtalt 
tid. Vi har også en abonnementsløsning med 
en fast pris som inkluderer alt. Der det er 
mulig legger vi tømming inn på faste ruter og 
bruker front- eller baklaster for å samle opp 
fra flere kunder på en rute. På den måten blir 
løsningen både miljø- og kostnadseffektiv. 

Kundens ansvar
Kunden bærer også sin del av ansvaret 
for en vellykket avfallshåndtering. Å sette 
tydelige mål og stille tydelige krav til sin 
egen virksomhet gir gode resultater. Vi 
har systemet for å måle og følge opp slike  
interne forbedringsmål.  

Grønt Ansvar® er vårt system for dokumentert og systematisert 
avfallshåndtering. Det innebærer at kunden via en passord-
beskyttet portal får tilgang på dokumentasjon 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 
rapporteringskrav 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®.

Grønt Ansvar® er løsningen for mange

Fotograf Marion Haslien
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Et totalkonsept – så mye 
mer enn en avfallsløsning
– vi ordner det!
Bransjeløsninger
For en rekke bransjer har vi ferdig utviklede 
og velprøvde bransjeløsninger. Løsningene 
er utviklet sammen med våre kunder og tar 
hensyn til bransjens spesielle behov for utstyr, 
transport, logistikk, opplæring, informasjon og 
rapportering. Løsningene finnes for en rekke 
bransjer som dagligvaresektoren, bilverk-
steder, bensinstasjoner, bygg- og anleggs-
bransjen og grafisk industri.

Mer enn en avfallsløsning
Vi vet at informasjon, opplæring og moti-
vasjon er kritisk suksessfaktorer for å få 
en kostnadseffektiv, sikker og miljøoptimal 
avfallsløsning. For å bidra til en mer effek-
tiv avfallsløsning har vi utviklet en rekke 
tilleggstjenester. Vi nevner noen: 

• Pålogging til egen portal med tilgang på:
 - statistikk og rapporter
 - oversikt over løsninger og utstyr
 - tilgang på fakturaer og dokumenter

• Faktaark knyttet til alle avfallsfraksjoner og 
tjenester. De gir informasjon om håndterings- 
rutiner, lover og forskrifter, varekoder etc. 
Faktaarkene er et fint oppslagsverk samtidig 
som det hjelper kunden i sitt kvalitets- og 
miljøarbeid. 
• Informasjonsprogram som tilpasses den 
enkelte kunde og som er ment for å ivareta 
kundens interne informasjonsbehov. 
• Opplæringsprogram tilpasset våre kunders 
behov

Helse, Miljø og Sikkerhet
Vår virksomhet er kvalitets- og miljøsertifi-
sert etter ISO 9001 og ISO 14001 samt  
etter OHSAS 18001 som er en helse- og  
sikkerhetsstandard. I tillegg til HMS-rutiner 
og internkontrollsystem har vi utarbeidet en 
sjåførhåndbok som benyttes daglig av våre 
sjåfører og operatører. 

Norsk Skogmuseum har avfallsreduksjon og kildesortering av avfall som en viktig del 
av sin miljøprofi l. Kast avfallet i riktig oppsamlingsenhet og spar miljøet.

Takk for at du tar ansvar!

PAPIR
NB! Ikke tørke-papir  - dette er restavfall.
Papir gjenvinnes til nye produkter som f.eks kontorpapir og tørkepapir.

MATAVFALL
Våtorganisk avfall omdannes til biogass og blir til energi.

PLASTFLASKER
Brukes som råstoff i produksjon av nye plastprodukter. 

RESTAVFALL
Går til materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi.

KILDESORTERING
er et felles ansvar
KILDESORTERING
er et felles ansvar
KILDESORTERING
er et felles ansvar

Her plasseres: 

Pappemballasje, bølgepapp, 
kartong o.l.

SKAL INNEHOLDE:
•	 Drikkekartong	som	er	utsortert	
av	de-ink

SKAL IKKE INNEHOLDE:
•		Aviser
•		Ukeblader
•		Telefonbøker
•		Aviser
•		Plast
•		Jern
•		Metall
•		Glass
•		Tekstiler
•		Treverk
•		Annet	avfall

Drikkekartong
SAP: 124101

BESKRIVELSE:
Dette	kommer	fra	sorteringen	av	de-ink	og	
skal	inneholde	drikkekartong.

Fuktinnhold	max	12	%.

INNSAMLING:
Hentes	i	sekker	og	esker	fra	husstandene	
(renovasjonskjøring).

BEHANDLING:
Kvaliteten	blir	sortert	ut	fra	innsamlet	papir	
fra	kommuner	og	presset	i	egne	baller.

GJENVINNING:
Gjenvinnes	og	blir	nytt	kontorpapir.

AVVIK:
Det	 pålegges	 feilsorteringsgebyr	 og								
gebyr	 til	 bortskaffelse	 av	 de	 uønskede	
fraksjonene.
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SKAL INNEHOLDE:
•	 100	%	rent,	kjemisk	ubehandlet	
trevirke,	 for	eksempel	bygge-
materialer,	emballasje	og	paller.

SKAL IKKE INNEHOLDE:
•		Impregnert	trevirke	(CCA-,	
Cu-	eller	kreosot)

•		Tre	med	maling,	lakk,	beis	eller		
annen	overflatebehandling

•		Limt	tre
•		Sponplater
•		Huntonittplater
•		Takpapp
•		Tapet
•		Papp
•		Papir
•		Plast
•		Annet	avfall

Rent trevirke
SAP: 114101

BESKRIVELSE:
Varen	 består	 av	 100%	 rent	 kjemisk									
ubehandlet	 tre.	 Varen	 stammer	 fra												
emballasje	 og	 lignende	 fra	 næringsvirk-
somhet,	 utsortert	 rent	 trevirke	 fra	 gjen-
bruksstasjoner	eller	 fra	egen	sorterings-
aktivitet.

INNSAMLING:
Krok-	og	lift-containere.

BEHANDLING:
Ved	mottak	gjennomgår	varen	en	visuell	
mottakskontroll	før	lagring	med	annen	til-
svarende	vare.	Varen	blir	deretter	kvernet	
ned	til	størrelse	avtalt	med	sluttkunde	og	
evt.	siktet.	Spiker	og	lignende	blir	utseparert	
med	magneter.

GJENVINNING: 
Den	 ferdige	 rene	fliskvaliteten	 leveres	 til	
forbrenningsanlegg	hvor	det	produseres	
fjernvarme,	prosessdamp	eller	damp	til	el.	
produksjon.

AVVIK:
Det	ilegges	sorteringsgebyr	hvis	varen	ikke	
er	i	overenskomst	med	avtalen.	I	grove	til-
feller	blir	hele	leveransen	omklassifisert	til	
blandet	trevirke	evt	avfall.

Nr.	VK-03 Utgave:	04Godkjent	av:		fromor Dato:	13.09.2011Side	1/1 Laget	av:		lanron

HENVISNINGER TIL REGELVERK:
Treverk	er	biologisk	nedbrytbart	og	dermed	omfattet	av	deponiforbudet	(avfallsfor-
skriften	kap.	9).

SKAL INNEHOLDE:
•	 Ordinært	 blandet	 avfall	 til									
sortering

SKAL IKKE INNEHOLDE:
•		Kjøkken-	og	matavfall
•		EE-avfall
•		Farlig	avfall
•		Eksplosiver	og	trykksatt	stoff
•		Radioaktive	stoffer
•		Smittefarlig	avfall
•		Medisinavfall
•		Flytende	avfall

Restavfall
SAP: 119901

BESKRIVELSE:
Varen	består	av	ulike	typer	avfallsfraksjoner	
som	ikke	er	egnet	for	gjenvinning	eller	som	
må	sorteres	 før	gjenvinning.	Dersom	av-
fallet	skal	deponeres	som	egen	fraksjon,	er	
avfallsbesitter	 pliktig	 å	 gjennomføre	 en				
basiskarakterisering	av	avfallet	iht.	Avfalls-
forskriften	kap.	9.

INNSAMLING:
I	 mange	 typer	 beholdere	 og	 containere.			
Normalt	 i	 beholdere	 360-1000	 l	 eller									
containere	på	8-40	m3.

BEHANDLING:
Ved	mottak	gjennomgår	varen	en	visuell	
kontroll,	deretter	en	utsortering	av	gjen-
vinnbare	 fraksjoner.	 Det	 som	 ikke	 kan				
materialgjenvinnes	 blir	 prosessert	 til	 en	
brennbar	 fraksjon.	Avfall	som	verken	kan	
material-	 eller	 energigjenvinnes	 leveres						
til	godkjent	deponi	(kategori	2	–	ordinært	
avfall).	I	særskilte	tilfeller	leveres	nedbryt-
bart	restavfall	til	deponi	på	dispensasjon.

GJENVINNING: 
Fraksjoner	 som	 sorteres	 ut	 til	 material-	
gjenvinning	 går	 til	 respektive	 material-
gjenvinningsløsninger,	 mens	 brennbart	
restavfall	går	til	energigjenvinning.

AVVIK:
Det	ilegges	sorteringsgebyr	hvis	varen	ikke	
er	i	overenskomst	med	avtalen.
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Norsk Gjenvinning AS
Postboks 567, Skøyen NO-0214
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00
Telefon kundeservice: 09700

www.norskgjenvinning.no
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