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GjenvinninG av metall
Mottak, innsamling og behandling av stål, metaller, EE-avfall 

og kabler i et nasjonalt og internasjonalt marked 

– vi ordner det!
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Norsk Gjenvinning fremstår i dag som en 
av landets ledende aktører innenfor mottak, 
innsamling og behandling av stål, metall, 
EE-avfall og kabler. Våre medarbeidere har 
lang erfaring fra gjenvinning av metaller, og 
vi stiller vår kompetanse til rådighet for våre 
kunder. Vi gjennomfører befaringer og ana-
lyser for å finne riktig løsning. 

Metall er også etterspurt som råvare, noe 
som betyr at det ikke er tilstrekkelig bare å 
ha kunnskap om metalltyper og produksjons- 
prosesser. Vi må i tillegg være løpende  opp- 
datert på utviklingen i råvaremarkedet for 
å sikre riktige priser knyttet til kjøp og salg. 
En egen trading-avdeling har fullt fokus på 
dette og sikrer optimale betingelser gjennom 
salg av metaller over store deler av verden. 

to markeder preger vår verdikjede 
Norsk Gjenvinning har tatt en posisjon i hele 
verdikjeden. Både i oppstrømsmarkedet på 
bearbeiding til ferdige råvarer og i ned-
strømsmarkedet. De to markedene samspiller 
og kan enkelt beskrives på denne måten:
1) Oppstrømsmarkedet  hvor vi kjøper skrap- 

metall, EE-avfall og kabler. Det kan dreie seg 
om alt fra privatpersoner til små og mellom-
store bedrifter og store aktører i industri eller 
offshore. 
2) Nedstrømsmarkedet som kjøper metall 
for videre produksjon. Disse kundene finner 
vi både i Norge og øvrige deler av verden. 

i et langsiktig perspektiv
Historien om metall som råvare går langt 
tilbake i tid. Det gjør også kunnskapen 
om at metaller kan smeltes om og brukes 
på nytt. Med bruk av riktig prosess kan de 
fleste metaller smeltes om et uendelig antall 
ganger uten at kvaliteten forringes. Gjen-
nom å smelte ulike metaller sammen, lages 
legeringer med bestemte egenskaper og 
kvaliteter. Med ny teknologi kan man nå 
også separere legeringer og lage andre 
typer produkter. Av hensyn til miljøet er det 
derfor avgjørende at disse ressursene ikke 
går til spille. Ved å benytte skrapmetall som 
råstoff i produksjonen av nytt metall, sparer 
samfunnet opptil 95 % energi i forhold til 
produksjon basert på jomfruelig materiale. 
Innsamling, behandling, videreforedling av 
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Bred kompetanse og 
lang erfaring – satt i system 
– 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!
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Bergen

OSLO

Trondheim

Bodø

Tromsø

Stavanger

stål og metaller som deretter selges videre 
som en råvare har blitt en svært viktig ressurs 
i det internasjonale råvaremarkedet. 

Kvalitet og miljø
Norsk Gjenvinning legger vekt på høy  
industriell standard med vern om ytre og  
indre miljø. Vi arbeider målbevisst for å være 
ledende innenfor gjenvinning av metaller.  
Vi kan dokumentere den gjenvinningsgrad vi 
oppnår for de ulike råvarene, og vi arbeider 
kontinuerlig med forbedringsprosesser. 

Grønt ansvar®
Grønt Ansvar® er vårt system for dokumen-
tert og systematisert avfallshåndtering. Det  

innebærer at kunden via en passordbeskyttet 
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, kilde-
sortering og mye mer. Alt dette kan du lese 
mer om i en egen brosjyre om Grønt Ansvar®.

Kartet viser hvor Norsk 
Gjenvinning-konsernet 
er representert

anlegg:
 25 anlegg for gjenvinning av stål 
 og metaller

tjenester:
 Mottak og bearbeiding av stål og 
 metaller, miljøsanering av vrakbiler, 
 EE-avfall, hvitevarer og transform-
 atorer, fragmentering av bilvrak, 
 granulering av kabel

volumer:
 Ca. 250 000 tonn stål og metaller pr. år

ansatte: 
 160

viktig utstyr: 
 Ulike typer oppsamlingsutstyr fra   
 pallebur til store containere 

Sertifiseringer: 
 ISO 9001, ISO 14001 og 
 OHSAS 18001

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

 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.

Kort om: Gjenvinning av 
metall
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Rivning og rydding
Vi kan bistå med rivning og rydding av 
bygg og områder som gamle biloppsam-
lingsplasser, industriområder eller offshore-
installasjoner. Ved hjelp av mobilt utstyr 
gjennomfører vi hele prosessen på stedet 
–  effektivt og sikkert.

transformatorer
Demontering og miljøsanering av transfor-
matorer er en viktig del av våre aktiviteter. 
Vi har kompetanse til å gjenvinne alt fra små 
enheter til store transformatorer på mange 
hundre tonn. Dette kan utføres både på våre 
anlegg eller der materialet befinner seg.  
Produkter med positive verdier som olje, stål 
og kobber blir tatt vare på og gjenvunnet. 
Miljøskadelige stoffer blir tatt ut og levert til 
godkjente nedstrømsløsninger. Som en del 
av vår kvalitets- og miljøsertifisering utsteder 
vi vårt eget ”miljøsertifikat” for den enkelte 
transformator.

en annen måte å regne på
I kalkulering av rive- og saneringsjobber  
regner vi alltid med verdien av stål og metall- 
konstruksjonene. Dette påvirker totaløkono-
mien i et slikt prisbilde på en positiv måte og 
gjør våre metoder svært konkurransedyktige.

trading
For større mengder rene råvarefraksjoner av 
stål og metaller er vi behjelpelig med “trad-
ing”. Trading innebærer at den aktuelle metall-
typen transporteres direkte fra kunde til slutt-
mottakere i et nasjonalt eller internasjonalt 
marked.

Moderne, industriell 
behandling med fokus 
på kvalitet og miljø
– vi ordner det!



våre anlegg

Moderne, industriell 
behandling med fokus 
på kvalitet og miljø
– vi ordner det!

miljøeffekter

Ved å benytte skrapmetall som råstoff i 
produksjon av nytt metall, sparer sam-
funnet opptil 95 % energi i forhold til 
produksjon basert på jomfruelig materiale.

I en oljeinstallsjon i Nordsjøen ligger det 
anslagsvis verdier på 100 mrd. Euro som 
kan hentes inn til gjenvinning.

Tyrkia er store på produksjon av armerings-
stål og 95 % av det som produseres 
kommer fra skrapjern.

Kobbergranulat som leveres fra Norsk 
Gjenvinning blir brukt til alt fra nytt kobber 
til næringsmidler.

Harstad:
•	 Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

namsos:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Salg	av	brukte	bildeler
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Balsfjord:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

Bodø:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Salg	av	brukte	bildeler
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Reipå:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

mosjøen:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

trondheim:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	og	behandling	av	næringselektroavfall
•		Mottak	av	større	kjøretøy/maskiner	for	
 opphugging

Kongsvinger:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Salg	av	brukte	bildeler
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Oslo:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Drammen:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Anlegg	for	kabelgranulering

Rygge:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	jern	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Salg	av	brukte	bildeler

Onsøy:
•		Fragmenteringsanlegg
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Fredrikstad - Øra:
•		Mottak	og	behandling	av	usorterte	metaller
•		Metallseparering
•		Mottak	av	vrakbiler

esvald:
•		Mottak	og	behandling		av	slagg/aske
•		Biprodukter:	Forbrenningsjern	og	umagnetiske		
 metaller

Sarpsborg - Greåker:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall
•		Miljøsanering	av	hvitevarer

Sarpsborg - Skjeberg:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Salg	av	brukte	bildeler

tønsberg:
•		Fragmenteringsanlegg
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Metallsortering
•		Mottak	av	næringselektroavfall
 
Orkanger:
•		Fragmenteringsanlegg
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Mottak	av	næringselektroavfall

molde:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	vrakbiler
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Bergen - arna:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Bergen - Knarrevik:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall

Stavanger:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

Førde:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
•		Mottak	av	næringselektroavfall

lena:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller

Kristiansand:
•		Mottak	og	gjenvinning	av	stål	og	metaller
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Produksjon og prosessering
Ved våre anlegg drives moderne, industriell 
bearbeiding av stål, metall, kabler og EE-
avfall. Separasjon av utrangerte, komplekse 
stål- og metallkomponenter og fjerning av 
miljøskadelige stoffer er viktige elementer 
i prosessen.  Metallet går først til et mindre 
sorteringsanlegg hvor vi gjør en grovsortering. 
Deretter går det videre til et av våre store  
behandlingsanlegg i Fredrikstad, Drammen 
eller Orkanger hvor det omdannes til ny 
råvare. Det skjer gjennom avanserte maski-
nelle behandlingsprosesser i et shredder-
verk hvor sammensatte metallkonstruksjoner 
separeres i en maskinell prosess. Avfallet 
blir fjernet og man får et homogent produkt  
ferdig for leveranse til våre råvarekunder. 
Kabler gjennomgår en tilsvarende maski-
nell prosess hvor plast og ulike metalltyper 
splittes og separeres til et homogent produkt. 
EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)  

 
krever spesiell behandling. Denne typen  
avfall inneholder miljøgifter og skal ikke 
blandes med annet avfall. Alle produkter som 
går på strøm eller batteri regnes som EE- 
avfall. EE-avfall inneholder miljø- og helse- 
farlige stoffer som kadmium, kvikksølv, bro-
mert plast, PCB og bly. Disse komponentene 
tas ut av avfallet og behandles på en kontrollert 
og forsvarlig måte. Alt EE-avfall tas imot  
vederlagsfritt. 

Kasserte biler
Vi har to shredderanlegg for kasserte biler, 
komplekst jern og forbrenningsjern. I frag-
menteringsverkene knuses og kvernes de 
kasserte bilene. Prosessanlegget separerer 
deretter det som en gang var en bil i ulike 
fraksjoner. Rundt 25% av bilen regnes i dag 
som avfall, det meste av dette energi gjen-
vinnes ved forbrenning. Avfallsmengden skal 

Alt fra lysrør og gamle biler 
til utrangerte transformatorer
– vi ordner det!
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METALL
METALL

AVFALLMETALL

reduseres ytterligere og gjenvinningsgraden 
økes. Anleggene i Fredrikstad og Orkanger 
produserer årlig ca. 130 000 tonn shredder-
jern. Shredderjern går videre til stålverk for 
produksjon av nye produkter. 

Kabel
Vi har tekniske løsninger for å gjenvinne 
alle typer kabler. Ved vårt anlegg i Dram-
men prosesserer vi opp til ca. 7 000 tonn 
kabelvrak og kabelskrot årlig og forvandler 
kabelavfallet til høyverdig kobber- og alu-
miniumsgranulat. Granulat er en viktig råvare 
til kjemisk og metallurgisk industri.

ee-avfall
Ved vårt behandlingsanlegg i Drammen 
miljøsanerer vi årlig ca. 11 000 tonn EE- 

avfall, hovedsakelig industrimaskiner, høy-
spenningsutstyr, installasjonsmateriell og 
kontrollutstyr og elektrisk verktøy. Vi behandler 
også lysrør, lyspærer, lamper, kabler og led-
ninger. De miljøskadelige komponentene tas 
ut av avfallet og behandles på en kontrollert 
og forsvarlig måte.

andre eksempler
Listen over andre metalltyper som gjen-
vinnes er lang. Her er noen flere av våre  
tjenesteområder:
•  Stål- og metallavfall utsortert av asken fra  
 forbrenningsanlegg
•  Utsortert metallavfall fra private og 
 kommunale avfallsanlegg
•  Hugging av offshoreinstallasjoner
•  Henting av “tapte” metaller fra havbunnen
•  Materialgjenvinning av komplekse kompo- 
 nenter fra EE-avfall
•  Utrangert utstyr fra næringsliv og 
 offentlig sektor

Shredderanlegg

Norsk Gjenvinnings topp moderne shredderanlegg i Orkanger.
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norsk Gjenvinning metall aS
Postboks 567, Skøyen NO-0214
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00
Telefon kundeservice: se tlf liste på våre hjemmesider

www.norskgjenvinning.no
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