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Norsk Gjenvinning er totalleverandør av  
renovasjonstjenester i det kommunale mark-
edet. Vi har i dag kontrakter fordelt over hele 
landet og fremstår som en ledende aktør 
på dette området. Lokal tilstedeværelse og 
sterkt fokus på rutiner og kvalitet i alle ledd 
er bærende elementer i vårt konsept. 

Vi er kommunens forlengede arm og gjen-
nomfører oppdragene basert på de forut-
setninger og krav som er definert i den  
enkelte kontrakt. Gjennom grundig opp- 
læring, servicestandarder og tydelig definerte 
rutiner sikrer våre medarbeidere at vi lykkes 
med dette. Vi har et sterkt fokus på den  
enkelte husstand som kunde og det ansvar 
vi har på vegne av våre oppdragsgivere. 

Vi utfører oppdrag for kommunal sektor  
basert både på både korte og langsiktige 
kontrakter. I nær dialog med de enkelte 
kommuner jobber vi med kontinuerlig 
forbedring til beste for både innbyggere og 
miljø. Vår styrke er integrerte renovasjons-
kontrakter som omfatter mange enkelt- 
elementer som sys sammen til en totalløsning. 
I praksis betyr det at vi kan ta hånd om alle 

oppgaver i verdikjeden knyttet til renovasjon, 
fra innsamling til sluttdisponering. 

Den enkelte kontrakt definerer krav og mål-
settinger knyttet til utførelsen av oppdraget. 
Det kan dreie seg om tømmehyppighet, 
utstyrsvalg eller miljøkrav. Vår ambisjon er 
ikke bare å imøtekomme krav, men også å 
overgå våre kunders forventning. Våre høye 
miljøkrav er et element som ofte skiller oss 
fra de øvrige.  Bruk av gassbiler i Oslo er et  
eksempel på dette.  

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS opprettet 
senhøsten 2011 et heleid svensk datter-
selskap. Allerede noen måneder etter hadde 
vi vunnet vår første kontrakt på innsamling 
av husholdningsavfall i deler av Gøteborg.  
Senere har ytterligere to kontrakter kommet til. 
Vi startet opp innsamlingen i Gøteborg i 
mars 2013. Bilene går på gass og har elek-
tronisk veiesystem. 

Vårt svenske datterselskap, Nordisk Återvin-
ning Service AB, holder til i Mölndal, rett 
utenfor Gøteborg. Fra dette kontoret er am-
bisjonene å vokse på det svenske markedet. 

Kommunens forlengede 
arm i en effektiv 
renovasjonstjeneste 
– vi ordner det!

Mer enn renovasjon
Summen av våre tjenester, kompetanse og 
erfaring utgjør stammen i vårt konsept for 
tjenester til norske kommuner. 

Våre løsninger omfatter mer enn bare tradi-
sjonelle tjenester knyttet til innsamling av 
husholdningsavfall fra husstander. Stabile 
og langsiktige kontrakter med store energi-
gjenvinningsanlegg setter oss i stand til 
å tilby gode behandlings- og nedstrøms-
løsninger for husholdningsavfall. På samme 
måte ønsker vi å fremstå som en ledende 
aktør på markedet for behandling og salg av  
returpapir for norske kommuner. Vi ønsker å 
fremstå som en komplett tjenesteleverandør 
på området og både drift av miljøstasjoner 
og returpunkt er viktige satsningsområder. 

I stadig økende grad tar vi også i bruk et 
elektronisk veisystem for å sikre kvaliteten 
på våre avfallsløsninger. 

Helse, Miljø og Sikkerhet
Viktige elementer er vårt avvikssystem, 
årsrapport for HMS og kvalitet, samt  
dokumentert opplæring av operatører. Vår 
virksomhet er kvalitets- og miljøsertifisert 
etter ISO 9001 og ISO 14001 samt etter  
OHSAS 18001 som er en helse- og sikker- 
hetsstandard. I tillegg til HMS-rutiner og  
internkontrollsystem har vi utarbeidet en 
sjåførhåndbok som benyttes daglig av våre 
sjåfører og operatører. Sjåførhåndboken  
inneholder også HMS-reglementene til større 
kunder hvor vi kontinuerlig utfører oppdrag.

Her er en overskrift

I perioden fra 2001 og fram til dags dato (januar 2013) har Norsk Gjenvinning 
AS foretatt innsamling av husholdningsavfall fra fastboende og hytter i Larvik 
kommune. I 2012 var det registrert 19.700 boliger og 3.900 hytter (sommer-
renovasjon) i kommunen. Nåværende avtale har en varighet fram til 31.10.2017, 
og med en opsjon for kommunen til å forlenge avtalen på de samme betingelser 
med 1 + 1 år.

I alle årene Norsk Gjenvinning har uført nevnte arbeider har det vært gjort til 
beste for våre abonnenter, og det er i denne tiden registrert lite/minimalt med 
innkomne klager. Flere av de henvendelser som kommer blir gjort direkte til i 
Norsk Gjenvinning. Henvendelsene blir raskt ekspedert, og senere registrert i 
vårt abonnementsregister.

Administrasjonen i Larvik Kommune opplever Norsk Gjenvinning AS som 
seriøse, deres arbeid uføres med tanke på langsiktighet og de er positive og løs-
ningsorienterte. Flere av renovatørene i Larvik har arbeidet i mange år for Norsk 
Gjenvinning, noe som sikrer god kontinuitet i det arbeidet som skal utøves, men 
det forteller oss at de trives i sitt arbeid og i firmaet. 

Med den forholdsvis lange erfaringen vi har med Norsk Gjenvinning, og med det 
vi erfarer i vårt daglige samarbeid, vil vi trygt kunne anbefale Norsk Gjenvinning 
AS ovenfor andre oppdragsgivere.

Kommunene i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) har siden 2008 
benyttet Norsk Gjenvinning til innsamling og transport av husholdningsavfall. 
Erfaringene i Grenland er utelukkende positive. Samarbeidet har fungert godt i 
alle ledd. Både renovatører og administrasjon har et positivt løsningsfokus i forhold 
til de utfordringer som måtte oppstå. Det er svært få klager fra abonnentene.

Referanse: Larvik kommune

Referanse: Kommunene i Grenland

Moderne renovasjon 
handler om mer enn å 
hente avfall                         
– vi ordner det!

Tjenester: 
 Samler inn alle typer husholdnings-  
 avfall fra husstander. I tillegg utfører 
 vi andre nærliggende andre nær-
 liggende tjenester som drift av   
 gjenvinningsstasjoner, renovasjon i   
 hytteområder, grovavfall med mer. 
 Tjenestene utføres på oppdrag av 
  kommuner og interkommunale 
 selskaper etter at vi har vunnet 
 anbudskonkurranser.

Volumer: 
 Renovasjonskontrakter med over 
 50 kommuner

Ansatte: 
 230

Viktig utstyr: 
 130 moderne og miljøriktige biler 

Sertifiseringer:
 ISO 9001, ISO 14001 og 
 OHSAS 18001

En del av et konsern: 
 Renovasjon 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.

Kort om: Renovasjon 
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!


