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Avfall er ikke søppel, det er
råvarer i et bærekraftig kretsløp.

Historisk har søppel vært noe vi bare vil bli kvitt, et problem. Det
unyttige, det ubrukelige eller det uønskede. Gjennom tidene har søppel
stort sett blitt behandlet på en av følgende måter; det har blitt oversett,
kastet, brent, forsøkt unngått eller nå i den senere tid, gjenvunnet.
I dag er søppel akseptert som en del av

Selv om søppel gjennom århundrene

miljøutfordringene vi står overfor. De fleste

har blitt ”kildesortert” og gjenvunnet

av oss har innsett at kloden har begrensede

som følge av sult, nød og fattigdom, er

ressurser og at vi står i fare for å skape

det først de seneste 30 årene moderne

gigantiske miljø- og klimaproblemer hvis

gjenvinning og kildesortering er satt i

vi ikke treffer mottiltak. Det er på dette

system. Den store endringen i Norge kom

grunnlaget blitt et overordnet mål at alt

på 1990-tallet da Brundtlandregjeringen

søppel vi skaper må utnyttes og gjenskapes

og miljøvernminister Torbjørn Berntsen

som nye råvarer i et bærekraftig kretsløp.

gjorde Norge til et foregangsland gjennom
å etablere prinsippene bak dagens system.
Med dette fulgte lover og reguleringer
supplert av skatte- og avgiftssystemer som
stimuli til avfallsreduksjon – gjenbruk –
materialgjenvinning – energigjenvinning og
en forsvarlig sluttdeponering.
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Jo høyere opp i denne
pyramiden man klarer å
få til tiltak, desto mindre
energimengde trengs.
Det betyr også reduserte
kvalitets- og materialtap for
hver resirkulering
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Avfallsreduksjon
Gjenbruk
Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Avfallsdeponering

Alle virksomheter produserer avfall. Det

Å kunne se og vurdere disse faktorene

betyr at du som avfallsprodusent må ha

i sammenheng er nøkkelen til suksess i

god kjennskap til avfall og avfallstyper,

avfallshåndteringen.

regler og ansvar. Spesielt er det viktig å
ha god kjennskap til avfallstyper som kan

Økende miljøproblematikk og fokus på

være skadelige enten for mennesker, dyr

avfall og materialer i årene fremover

eller miljø. Det er dette vi kaller farlig avfall.

vil høyst sannsynlig medføre at flere

Men også de avfallstypene som er viktige i

skadelige stoffer identifiseres og dermed

gjenvinningssammenheng, er det nyttig å ha

også skape økt behov for utsortering.

kunnskap om.

Parallelt vil etterspørselen etter gjenvunnet
materiale stige i takt med kretsløpstanken

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger kan

og bærekraftprinsippene. Dette vil skape

være komplekse og omfatte mange områder

behov for utvikling av nye metoder og

det kreves innsikt i, som for eksempel:

gjenvinningsløsninger også i de kommende

• Avfallstyper

årene. Bærekraft er også et spørsmål om å

• Utstyr

ta vare på og utnytte tilgjengelige ressurser.

• Opplæring

Flere jomfruelige råstoffer er begrensede

• Dokumentasjon

eller er vanskelig tilgjengelig av politiske eller

• Rapporteringskrav

økonomiske årsaker.
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Reell bærekraftig utvikling i et
sirkulært samfunn er fremtidens
løsning på verdens ressursproblem.

Sirkulærøkonomi er basert på tanken om å la
ressursene bli i økonomien, i et kretsløp. Det
er en tanke som vinner stadig mer terreng
og som vi må ha med når vi planlegger en
avfallsløsning.
Sirkulærøkonomi
Norsk Gjenvinning har utarbeidet denne
guiden som et hjelpemiddel når du skal
planlegge og drifte en avfallsløsning i din
virksomhet. Å gi deg innblikk i alle faktorer
og forutsetninger som danner bakteppe
for utvikling av miljø- og kostnadseffektive
avfallsløsninger er vanskelig i en e-bok
som denne. Til det er temaet for stort og
omfattende. Vi håper guiden likevel vil være
til hjelp, og at den kan gi deg innsikt i viktige
områder å ta hensyn til i din hverdag.
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Det er mange grunner til at avfallsplanlegging ikke bare er et krav,
men også smart og nødvendig. Avfall påvirker mange områder av
stor betydning for virksomheten. Forenklet kan vi dele disse i tre
hovedområder; myndighetenes avfallspolitikk og reguleringer, bedriftens
avfallskostnader og konkurranseevne. Vi tror det kan være nyttig å ha
dette i minne når medarbeidere og kolleger skal informeres, slik at de
forstår hvorfor en gjennomtenkt avfallsplanløsning er nødvendig.
Myndighetenes avfallspolitikk
og reguleringer

Fire forhold av prinsipiell betydning

Dagens system for avfallshåndtering har

for virksomheter og dagens

blitt formet gjennom en rekke offentlige

avfallshåndtering

utredninger, stortingsmeldinger og politiske
strategier de siste 30 årene. Utviklingen har
gått fra å anse avfall som forurensingstema
til å representere viktige ressurser for
samfunnet. For å sikre målsettingene i

• St.meld. 44 (1976) – Tiltak mot
forurensning stadfester at forurenser
skal betale.
• Forurensingsloven (1981) som delte
avfallet i tre hovedkategorier, hhv.

miljøpolitikken har myndighetene innført en

forbruks-, produksjons- og spesialavfall.

rekke tiltak, støttet av lovgivning, skatter og

Forbruksavfall ble her definert som et

avgifter. Viktige områder er ansvarliggjøring

kommunalt ansvar men det øvrige var å

av kommuner og bransjer med krav om

anse næringslivets ansvar.

å utarbeide avfallsplaner. Påbud om
kildesortering, produsentansvarsordning
og løpende regulering av deponi og
forbrenningsavgifter, inngår i rekken av tiltak.

• St. meld 46 (1989) – Miljø og
utvikling hvor Norge slutter seg til
prinsippet om en bærekraftig utvikling.
• St.meld. 44 (1992) – Om tiltak
for å redusere avfallsmengder,
økt gjenvinning og forsvarlig

Men, det er myndighetenes ønske at norsk

avfallsbehandling. De overordnede mål i

næringsliv i stor grad skal ha handlefrihet

dagens avfallsarbeid er nedfelt her.

til selv å finne miljø- og kostnadseffektive
løsninger for eget avfall. Dette åpner
for at den enkelte virksomhet kan velge
avfallsløsninger innenfor rammeverket og
gjennom dette sette kostnadsøkonomi og
miljømålsettinger på dagsorden.
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Bedriftens avfallskostnader
Bedriftens avfallskostnader er tett knyttet
til avfallsløsningen og avfallstyper, og det
gjelder å se helheten.

“
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Du må se helheten for
å kunne ta de rette
beslutningene. I tillegg må
du sette tydelige mål.

Kostnadseffektive avfallsløsninger påvirkes
av flere faktorer som for eksempel:
avfallstyper, mengder, lovpålagte forhold,
bedriftsinterne målsettinger, sertifiseringer
og sist, men ikke minst viktig, interne og
eksterne forutsetninger for en effektiv
avfallshåndtering.
Enhver virksomhet produserer avfall.
Avfallstypene spenner over et vidt spekter,
alle med sine spesifikke karakteristika,
håndteringskrav og mulighetsområder for
ressursutnyttelse. God avfallsøkonomi er,
foruten generell avfallsreduksjon, å sortere
avfallstypene riktig i forhold til det som er
praktisk og økonomisk lønnsomt.
Hver enkelt medarbeiders motivasjon for
avfallsreduksjon og gjenvinning i det daglige,
har stor betydning. Viktige suksessfaktorer i
gjennomføringen er:
• Informasjon og opplæring av ansatte
• Tydelig merking av utstyr
• Gode rutiner
Disse faktorene øker også muligheten
for å nå virksomhetens målsettinger på
avfallsområdet.

Vi vil sterkt fremheve fordelene ved å
sette tydelige mål for å sikre motivasjon
og dokumentasjon av resultater i forhold
til både ledelse, eiere og myndigheter.
Målsettinger kan settes på områder som
økt kildesorteringsgrad eller reduserte
kostnader. Ofte henger dette sammen.
Det kan være lurt å knytte til seg ekspertise
som kan bistå deg med å legge opp
forskriftsmessige og praktisk fungerende
løsninger. Profesjonelle avfallsentreprenører
tilbyr i dag et bredt spekter av tjenester,
utstyr, tilleggsprodukter og hjelpemidler som
i stor grad kan bidra til individuelle løsninger
og gi grunnlag for en god avfallshåndtering.
For å realisere besparelser og økonomisk
gevinst må dere ha:
• En god og praktisk fungerende løsning
• Riktig utstyr
• Effektiv henting og transport av avfallet
Det aller viktigste er kanskje likevel å
sikre at dere lykkes med å redusere
restavfallsmengden. Restavfallet som er
usortert har en relativt høy kostnad, mens
kildesorterte avfallstyper som treverk, papp,
plast etc. har en langt lavere avgift. De kan i
enkelte tilfeller ha en positiv verdi.
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Konkurranseevne

en forskrift slik at jobben ikke blir gjort på

Konkurranseevne er et vidt begrep. Det

korrekt måte. Er man uheldig, kan man ha

er imidlertid ett forhold som er vesentlig i

illojale ansatte som setter bedriften i et dårlig

avfallssammenheng, og som berører stadig

lys. Kanskje slurver noen med rutinene og

flere virksomheter - det er forholdet til

kaster sensitive dokumenter i restavfallet, slik

miljøet. Både det offentlige, næringslivet

at andre får tak i det?

og den enkelte forbruker etterspør i
økende grad dokumentasjon knyttet til

Det er ledelsens budskap og holdninger

virksomheters påvirkning på miljøet. Vi

som legger grunnlaget for at alle ansatte

ønsker derfor å belyse sammenhengen

forstår viktigheten og føler ansvar for

mellom avfallshåndtering, konkurranseevne,

omdømmebygging. Et godt omdømme er

omdømme og etterlevelse.

et klart konkurransefortrinn. Dette gjelder
ikke minst virksomhetens holdninger til

Omdømme

miljøet. En bevisst miljøprofil er i dag et

Alt virksomheten og ansatte gjør eller ikke

viktig konkurranseelement i markedene,

gjør, påvirker omdømmet positivt eller

både hjemme og ute. Det gjelder ikke bare

negativt. Det er selvfølgelig det negative vi

når varer og tjenester skal markedsføres

frykter. Negativt omdømme kan bli resultatet

og selges, men også når den enkelte

ved feil valg av samarbeidspartner, en

virksomhet skal tiltrekke seg de beste

medarbeider som ikke etterlever lovverket,

medarbeiderne.

eller hvis noen overser viktige endringer i
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Det hjelper ikke hvis din virksomhet
har avfallshåndteringen på det tørre,
hvis samarbeidspartnerne dine har
for vane å ta noen snarveier. Sørg for
etterlevelse i alle ledd.

Etterlevelse
Det stilles krav til virksomheter på mange

Risikovurderinger handler ikke bare om

områder, både fra myndighetene, kunder og

produksjonsforhold eller økonomi. I høyeste

samarbeidspartnere, fra bedriftens eiere og

grad handler det også om etiske kjøreregler:

ledelse. For å sikre at kravene etterleves,

«Hvordan jobber vi hos oss?» Er dere klare

er det viktig å holde oversikt over hvilke

og tydelige på hvordan dere skal ha det i

krav som stilles, og arbeide systematisk

bedriften? Har dere felles kjøreregler? Har

med å følge disse. Compliance, eller

dere rutiner som sikrer at dere til enhver tid

etterlevelse, har etter hvert også blitt sterkt

er oppdatert på endringer i regelverket?

knyttet til avfall og miljø. Styringssystemer
og sertifiseringer som Miljøfyrtårn, ISO-

Å velge riktige samarbeidspartnere og

sertifiseringer, Grønt Ansvar® eller andre

leverandører er avgjørende. Det hjelper ikke

bedriftsinterne kvalitetssystemer er ment

hvis din virksomhet har sitt på det tørre i

å hjelpe deg til å imøtekomme gjeldende

avfallshåndteringen, hvis underleverandøren

krav, slik at risikoen for at noe går galt blir

din har for vane å ta noen snarveier.

redusert.

Påse at dine samarbeidspartnere og
leverandører kan legge frem tilfredsstillende

De virksomheter som ligger lengst fremme,

dokumentasjon slik at du kan stole på dem.

arbeider systematisk med etterlevelse på

Husk du har ansvaret for avfallet ditt, fra

alle vesentlige områder. De etablerer felles

det oppstår til sluttdisponering. Det er det

kjøreregler for hvordan arbeidet skal gjøres,

mange som ikke tenker på, og her ligger det

gjennomfører risikovurderinger, lager rutiner

en betydelig risiko.

og utfører regelmessige kontroller.
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MILJØ- OG KOSTNADSEFFEKTIVE
03 AVFALLSLØSNINGER –
SLIK GJØR DU DET
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Alle virksomheter
ønsker en brukervennlig,
kostnadseffektiv og miljøriktig
avfallsløsning.

Avfallsplanlegging er en viktig prosess. Ikke bare fordi stadig flere lover,
forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndteringen, men også
fordi forventningene til kostnadseffektivitet og miljøoptimalisering øker
internt. En godt utarbeidet plan er mer enn halve jobben!
En god avfallsløsning skal sikre at mål for

Selv om behovene kan variere, ønsker

avfallsreduksjon, gjenvinning og arbeidsmiljø

alle en brukervennlig, kostnadseffektiv og

oppnås. Videre skal lover og regler følges,

miljøriktig løsning. Norsk Gjenvinning har

samtidig som løsningen skal være praktisk

lang erfaring med å tilrettelegge løsninger

og enkel i bruk. Alle virksomheter har ulike

for alle typer virksomheter og vet hva som

behov og krav til avfallsbehandlingen. Det

fungerer bra.

kan være store variasjoner i både avfallstyper
og avfallsmengder, men også ulike behov

I det følgende har vi satt opp noen steg det

knyttet til logistikk, utstyr, opplæring,

kan være hensiktsmessig å følge når du skal

rapportering og tilrettelegging hos den

lage en plan for din avfallsløsning.

enkelte.
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Sett mål om avfallsreduksjon
Å produsere mindre avfall bør være et

oss med, men også hva vi kjøper inn til

overordnet fokus. De fleste av oss, både

virksomheten av utstyr og rekvisita. Gjør

i arbeidssammenheng og privat, kaster

en vurdering av virksomhetens situasjon på

unødvendig mye. Å tenke igjennom hva vi

dette området sammen med kolleger og

kaster, og om vi i det hele tatt behøver å

innkjøpere, det vil være et fint sted å starte

«produsere» det vi gjør, er nyttig for oss

hvis dere ønsker forbedring. Fastslå status

alle. Det handler ikke bare om hva vi kvitter

og sett gjerne mål.

Sjekk om det finnes en bransjeløsning
Mange av de profesjonelle aktørene har valgt å standardisere løsninger for ulike
bransjer, såkalte bransjeløsninger. Disse skal sikre at man enkelt finner en velfungerende
løsning som ivaretar alle behov. Bransjeløsningene definerer avfallstyper, anbefalt
oppsamlingsutstyr, samt riktige tjenester og servicetilbud. For deg er kanskje en
bransjeløsning et første alternativ å sjekke. Hos enkelte leverandører finnes det også
egne rådgivere tilknyttet til ulike bransjene. Les mer om løsningene til Norsk Gjenvinning
ved å klikke på ikonene.
Bensinstasjon

Bilverksted

Bygg og anlegg

Dagligvare

Eiendom

Grafisk

Helse		

Hotell

Industri

Kjøpesenter

Kontor		

Kraftforsyning

Olje og gass

Prosessindustri

Restaurant

Varehandel

Mange konkluderer likevel med at det er behov for å lage en skreddersydd avfallsløsning for
sin virksomhet. Vi viser deg hvordan du går frem i neste kapittel.
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SLIK PLANLEGGER DU EN
04 SKREDDERSYDD AVFALLSLØSNING
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Finner du ingen bransjeløsning som passer for din virksomhet kan du planlegge en løsning
selv eller i samarbeid med en rådgiver.
En plan for en skreddersydd avfallsløsning bør inneholde følgende elementer:
a. Kartlegging av avfallstyper
b. Oppsamling og utstyr
c. Transport
d. Servicetjenester
Her tar vi for oss hver av disse elementene i detalj. Ved å følge dette får du et godt fundament
for din plan:

a. Kartlegging av avfallstyper
Det er viktig å få en oversikt over hvilke avfallstyper din virksomhet produserer, hvor det
oppstår, i hvilket omfang og hvordan det håndteres. For noen kan det være vanskelig
å vurdere det totale omfanget. Kontakt da en rådgiver som har gode erfaringsdata og
beregningsmodeller å legge til grunn.
Vi kan grovt sett dele avfallstypene i to grupper:
1. De vi må sortere og håndtere på en bestemt måte på grunn av lovkrav, for eksempel
farlig avfall, matavfall eller elektronikk.
2. De som vi selv velger om vi vil sortere ut fra hensyn til økonomi eller miljø. Merk at det
er store kostnadsforskjeller på ulike avfallstyper. Det kan variere fra å ha en positiv
verdi, til å koste mange tusen kroner per tonn å bli kvitt.
Avfallstypene er i dag klart definert med beskrivelser og beskrives gjerne med
lettforståelige symboler. Under finner du en kort oversikt over de vanligste. Klikker du på
symbolene, kan du lære mer om ulike typer avfall, og hvordan de skal sorteres.
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Catering waste

Avfallstyper som ikke er
egnet for gjenvinning eller
må sorteres før gjenvinning.

Gips
Gips
Y1165S

Kildesortert gipsavfall,
hele plater eller småbiter,
hovedsakelig fra bygg og
anlegg.

Masser
Betong
Fyllmasse
Y1149S

Bygg og anleggsmaterialer,
gips, rene og forurensede
masser.

Metaller
Metall

Aluminium
Y1130S-3

Ulike typer metaller slik som
bly, aluminium, kobber og
messing mm.

Radioaktivt avfall*
LRA

Farlig avfall klassifisert på
grunn av sitt innhold av
radioaktivitet.

Farlig avfall*

EE-avfall*

Blandet avfall
Kjøkken- og
matavfall

EE-avfall
Y1136S-1

EE avfall er utrangerte
elektriske og produkter.

Farlig avfall
Y1127S

Glass
Glass og
Metallemballasje
Y1138S

Bilruter, vindusglass, klart
eller farget flaskeglass eller
annen glassemballasje med
eller uten metall.

(Matavfall)
Y1126S

Papp og Papir
Y1158S

Fra storhusholdninger,
dagligvareforretninger,
næringsmiddelindustri etc.

Papir, papp og
kartong
Papp, papir og kartong i
ulike varianter.

Avfall som må behandles
separert pga. fare for
forurensing eller skade på
mennesker og dyr.

Gummi
Dekk
Y1194S

Matavfall*
Våtorganisk

17

Alle typer utrangerte dekk
fra kjøretøy, med og uten
felg.

Medisinsk avfall*
Papp og Papir
Y1158S

Kasserte legemidler og
medisiner.

Plast
Plastfolie
Y1134S

Typer av plast i ulike
materialer, utforminger og
størrelser.

Trevirke
Treverk

(ikke impregnert)
Y1157S-3

Blandet trevirke fra f.eks.
byggeplasser, og 100 %
rent, kjemisk ubehandlet tre.

* Noe n avfallstyper er merket fordi de skal behandles spesielt i henhold til lovpålegg, eller
fordi de er tilknyttet egne returselskapsordninger.
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b. Oppsamling og utstyr
Forutsetningene for å tilrettelegge for
kildesortering er sterkt varierende. Det
være seg forhold knyttet til interne
ressurser eller fysiske forutsetninger
på arbeidsplassen. Avstander, antall
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Vellykket avfallslogistikk
starter tett på brukeren med
riktig oppsamlingsutstyr

utformet avfallsrom eller miljøstasjon som

steder det oppstår avfall, variasjoner i

er riktig utstyrt og tydelig merket, sikrer

avfallsmengder eller hvordan bygget eller

du håndteringen best mulig.

kontoret er utformet, er noen eksempler.
Avfallsreduksjon og kildesortering

Det tilbys en rekke ulike typer

fungerer best når oppsamlingsenhetene

containere, beholdere, stativer og

er tilrettelagt og tilpasset den enkelte

utstyr for oppsamling av avfall. Det

arbeidsstasjon eller kontorplass. I

gjelder å velge rett, og ofte organiseres

kombinasjon med et godt plassert og

avfallslogistikken internt på tre nivåer:

Nivå 1: På den enkelte arbeidsplass (der avfallet oppstår)
Noe av avfallet oppstår allerede her. Derfor er et viktig å tilrettelegge slik at det er
enkelt, og at man styres til å gjøre ting riktig. Det blir stadig vanligere å ikke ha utstyr
som beholdere og miljøeske ved kontorarbeidsplass. Mesteparten av avfallet som
oppstår ved en kontorpult er papir og noe rester av frukt eller grønt, de fleste bedrifter
har som regel at hver ansatt bringer sitt avfall til en oppsamlingsstasjon som er felles
for kontorområdet.
Ikke glemt å ta med i betraktning hva slags papiravfall som oppstår hos dere. Er det
mye sensitivt materiale? Da bør makuleringsmaskin eller makuleringsbeholder være en
selvfølgelig del av inventaret – nært tilgjengelig for de som trenger det.
Tenkt enkelt i større produksjonsområder også. Det skal være lett å kaste de
avfallstypene som representerer store volum. Muligheten til å kaste disse avfallstypene
må være nær brukerne. Annet avfall kan bringes til en felles miljøstasjon. Relevant
sorteringsutstyr her (som enkelt kan fraktes) er:
• Beholdere
• Stativ, sekker
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Nivå 2: På miljøstasjoner, avfallsrom eller andre
mellomstasjoner
Hvis avstanden ut til området der renovatøren henter avfallet er
stor, er det hensiktsmessig å etablere en miljøstasjon eller en
mellomstasjon. Enten kan renovatøren ha dette som hentepunkt
eller bedriften kan selv frakte dette ut til endestasjonen der
renovatøren henter avfallet. Det vanligste utstyret her vil være:
• Beholdere på 140 – 1000 liter
• Vippecontainere
• Større stativ og sekkeløsninger
• Oppsamlingskar

Nivå 3: Der renovatøren henter avfallet (endestasjon)
Her samles alt avfallet opp fra de ulike stasjonene i bedriften
og utstyr er helt avhengig av avfallstyper og volumer.
Følgende utstyr bør være på et slikt sted:
• Store beholdere på 660 – 1000 liter
• Containere som i forskjellige typer og størrelser
• Liftcontainere på cirka 10 m3 eller såkalte krokcontainere
på 30-40 m3 vanlig hvis avfallsvolumene er store
• Oppsamlingskar og sikre skap
I en del virksomheter kan avfallsmengdene være så store
at det kan lønne seg å leie en avfallskomprimator som
presser avfallet sammen. På den måten reduseres antallet
transporter betydelig. Det er særlig for restavfall og papp/
papir dette er vanlig. Noen velger også emballasjepresser for
plast eller papp for på den måten å redusere avfallsvolumet
ytterligere. Dette er særlig aktuelt der plassen er
begrenset. I dag finnes det smarte komprimatorer som selv
bestiller tømming ved behov, og miljøvennlige, innovative
avfallsbeholdere som Belly Solar drevet på solenergi som
komprimerer avfall og melder fra når det er fullt.
NORSK GJENVINNING

GRATIS GUIDE

NORSK GJENVINNING

GUIDE FOR EFFEKTIVE OG MILJØRIKTIGE AVFALLSLØSNINGER

20

Merking
Alle typer utstyr bør ha tydelig merking med tekst og symbol slik at det er
klart for brukeren hvor avfallet skal kastes.

Mer om containere og beholdere
Norsk Gjenvinning tilbyr alle typer containere og beholdere. Både
størrelser, design, materialvalg og utforming blir tatt hensyn til for at
utstyret skal passe inn og dekke den enkelte kundes behov. Lær mer om
utstyret vårt ved å klikke på symbolene nedenfor.
Avfallsbeholdere
Avfallsbeholdere produsert i sprøytestøpt plast i størrelse 140 - 1000 liter.

Utstyr til kildesortering
I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv
avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere.

Containere
Med unntak av de minste modellene har containerne store låsbare innkastluker på sidene,
og lettbetjent tømmeluke i front med enkel lås. Luken er i plast, men kan også leveres i
aluminium.

Komprimatorer og emballasjepresser
En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever praktisk tilrettelegging og utstyr
tilpasset de ulike behov. Det må tas hensyn til både avfallsvolumer, avfallstyper og ikke minst
bygningsmessige forhold.
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c. Transport
Det finnes mange ulike biltyper og

logistikken. Dette skal komme både deg

transportløsninger knyttet til innsamling

som kunde og miljøet til gode.

av avfall. Disse omtales ofte som liftbiler,
flatvogner, krokbiler, comprimatorbiler,

Miljørelaterte krav til logistikk har blitt

frontlastere eller baklastere. For en

stadig vanligere. I Norsk Gjenvinning er

som ikke er helt innvidd i dette kan det

alle kjøretøy miljøsertifisert innenfor EUs

virke vanskelig. Poenget er at de ulike

regelverk. Selskapet har signert ZERO-

biltypene er tilpasset ulike typer utstyr

opprop for utfasing av fossile drivstoff

og logistikkbehov. Hva slags bil (er) dere

i transportsektoren, og innfører bruk av

har bruk for, finner du ut sammen med

fornybart drivstoff.

avfallsleverandøren.
I prosessen med å velge en
Du kan velge å ha fast henting til

avfallsleverandør, er det ofte lett å

avtalte intervaller eller gjøre det etter

glemme noe vesentlig. Hva slags

oppkall. Det gjelder å finne ut hva

service forventer du? Sjåføren er det

som passer best for dere. I valg av

viktigste elementet i selve transporten.

samarbeidspartner kan det være lurt

Det kan være greit å avstemme hva

å legge vekt på at alle typer transport

dere kan forvente av service og

kan tilbys slik at du med sikkerhet finner

oppfølging også på det personlige plan.

den optimale leverandøren. Det er

Kompetente, serviceinnstilte sjåfører

også viktig å velge en leverandør som

skal sikre at du som kunde alltid får en

bruker teknologi og nye løsninger for

god opplevelse.

ruteplanlegging og optimalisering av

NB! Produserer dere farlig avfall, må dere også ta hensyn til krav om at sjåføren har tilstrekkelig
kompetanse for å frakte avfallet. Dette må kunne dokumenteres.
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Hva slags service forventer du?
Avklar med leverandøren din!

d. Servicetjenester
For å nå bedriftens målsettinger for

Avfallshåndtering berører de aller fleste

avfallshåndtering, er det en forutsetning

medarbeidere i en virksomhet. Det å

at dere også tenker på faktorer som

investere i rådgivning og støtte kan vise

opplæring, informasjon, merking, og ikke

seg å være svært lønnsomt.

minst, måling og kontroll. Det finnes ulike
modeller og løsninger for dette.

For å tydeliggjøre litt mer rundt behov
og hva man kan få hjelp til, har vi valgt

Det er kanskje her du vil oppleve

å ta med noen av programmene Norsk

den største forskjellen på de ulike

Gjenvinning har for noe av dette. Det

leverandørene. Det kan være smart å

vil forhåpentligvis gi deg et bilde av

velge en som har ressurser til å hjelpe til

hva du bør forvente, uansett hvilken

med alt fra opplæring, til det å sette og

samarbeidspartner du har, eller kommer

følge opp målsettinger.

til å velge, på avfallsløsning.
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For å lykkes med
avfallshåndteringen,
kreves det at alle er
lojale mot løsningen som
velges. Det forutsetter
god informasjon og
opplæring

Her er en oversikt over noen vanlige servicetjenester for avfallsløsninger:
Opplæring
Ofte er det mangel på opplæring som er årsaken til at man ikke får de
effekter man ønsker. Vi hjelper deg å gi medarbeiderne forståelse for
lover og regler, miljø- eller kvalitetsstandarder, samt din virksomhets
rutiner.
Informasjon
For å nå målene kreves det at alle er lojale til systemet. Da blir
informasjon viktig, kanskje også på flere språk. Det skal informeres
om hvordan man sorterer avfallet og ikke minst skape forståelse for
hvorfor. Lag derfor et helhetlig informasjonsprogram.
Merkeprogram
Kildesorteringsenheter, beholdere og øvrig utstyr må merkes på en
forståelig måte. Et merkeprogram bestående av fargekoding, plakater,
plansjer etc., bidrar til økt synliggjøring. Det sikrer en enklere, raskere
og bedre avfallssortering.
Rapportering
Rapportering er nødvendig både i forhold til kostnadskontroll, HMS
og dokumentering av miljøeffekter. Ofte brukes mye tid på å samle
informasjon og å lage rapporter. Ferdige rapporteringsverktøy kan
gjøre denne jobben for deg – enkelt og effektivt!
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Full kontroll – dokumentasjon - statistikk
Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta behov til både små og store
virksomheter. Gjennom en egen portal får du tilgang på:
• Dokumentasjon
• Statistikk
• Nyttige hjelpemidler for å sikre kontroll og dokumentasjon
I tillegg gir systemet deg også full oversikt over kostnader og oppdragsmengde.
Sjekk ut funksjonene i Norsk Gjenvinnings Grønt Ansvar® her.
Grønt Ansvar® ble utviklet og etablert i 1997. Siden den gang har verktøyet suksessivt
blitt utviklet i tråd med brukernes ønsker og behov. I dag er det sannsynligvis
markedets mest komplette og brukervennlige system for avfallshåndtering.
Det er mulig å få tilsendt rapporter uten å være medlem i Grøn Ansvar® også. Norsk
Gjenvinning tilbyr en enkel standard rapport som viser avfallsvolum og sorteringsgrad,
enten som engangsutsendelse eller på fast basis. I tillegg skreddersyr vi rapporter
mot fakturering på timesbasis.
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En god løsning skal dekke
mange behov. Det er lov
å ha forventninger.

Grunnlaget for en god løsning legges ved at dere er tydelige på egne
behov og krav. Det bør inkludere både den praktiske løsningen, behov
for eventuell støtte og ikke minst forventninger til hvordan leverandører
arbeider og etterlever krav til rutiner, kvalitetssystemer, etterlevelse mv.
De ulike aktørene kan tilsynelatende fremstå

Hvis virksomheten din er sertifisert etter

som ganske like, men det er likevel ofte

kvalitets-/ eller miljøstandarder som

store variasjoner i både tjenesteomfang,

ISO, OHSAS eller liknende vil det være

serviceløsninger og hvordan de jobber

nødvendig å gjøre et kvalifisert valg av

med å utvikle sine kunder. Variasjonene kan

avfallsleverandør. Sjekklisten nedenfor kan

også være store i forhold til ambisjoner og

være et nyttig redskap for å synliggjøre

etterlevelse av miljøkrav og compliance. Ta

viktige områder i forbindelse med vurdering

dette med i betraktningen når du vurderer

av rett avfallsleverandør.

leverandører og tilbud.
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Listen inneholder noen punkter som synliggjør hva du bør være bevisst på:
a. Sertifiseringer
Er de sertifisert i henhold til OHSAS 18001 (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)?
Er de sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø)?
Er de sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet)?
b. Miljø, sikkerhet og etterlevelse
Kan de vise til ansvarlig forretningspraksis og samfunnsansvar?
Hva slags policy har de på «felles kjøreregler» i egen bedrift?
Hvordan er det med fokus på miljø og bærekraft? Har de noen form for rapportering
rundt dette?
Hvordan er det med leverandørens underleverandører og samarbeidspartnere?
Foretas det noen form for revisjon av disse?
Har de rutiner for beredskapsøvelser for utslipp og brann slik at de er forberedt på
å håndtere eventuelle ulykker?
Har de et system for risikostyring og rapportering av hendelser og nestenulykker for
å redusere risiko for ulykker?
c. Løsninger, kompetanse og trygghet
Kan de tilby løsninger som kan er spesielt tilpasset bransjer eller dine behov?
Kan de tilby en totalløsning for avfallshåndtering slik at dere får en komplett løsning
fra en leverandør med oppfølging på alle områder?
Har de et program for løpende informasjon og oppdatering av sine kunder?
Kan de tilby rådgivning og opplæring som dekker dine behov som kunde?
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Gjør det til en årlig rutine å
gjennomgå avfallsløsningen – det
sikrer fokus og kvalitet hele tiden

Endringer i lover og forskrifter, bedriftsinterne og markedsmessige
forhold gjøre det nødvendig å revidere avfallsløsningen jevnlig. Det
innebærer å sjekke ut at løsningen både er i henhold til gjeldende
regelverk og at den fungerer utifra de målsettingene bedriften har satt.

Det bør lages en plan for dette som

avfallsløsningen i system, men mister fokus

inneholder frister for når og hvordan en slik

etter hvert, slik at løsningen ikke forvaltes

revisjon eller gjennomgang skal foretas.

på en god nok måte. Lover, forskrifter og

Å velge en leverandør som både har

krav er i stadig endring. Vi anbefaler på det

kompetanse og verktøy for å gjøre dette på

sterkeste at du legger opp til en årlig rutine

en systematisk og riktig måte er viktig. Det

for en gjennomgang av løsningen.

skjer dessverre alt for ofte at man setter
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Et godt verktøy
favner alle sider ved
avfallshåndteringen
– fra dine behov til
myndighetenes krav

Norsk Gjenvinning tar forventninger

eventuelle miljø- eller kvalitetsstandarder.

på alvor og har utviklet et eget

Nedenfor kan du se utdrag fra sjekklisten

optimaliseringsprogram der formålet

som brukes i forbindelse med Miljøsjekken.

om regelmessig utvikling og forbedring

Merk at det kreves god innsikt i lovverk

er sentralt. Dette kan kombineres med

og standarder for å kunne gjennomføre

Miljøsjekken som også sikrer at løsningen

kontrollen på en tilfredsstillende måte.

er i tråd med både myndighetskrav og

Gjennomgang av lov-og bransjekrav vedr. avfall

1

Håndteres ordinære avfallstyper i henhold til lov- og
bransjekrav?

2

Avfall skal leveres til aktør med nødvendig tillatelse
(Forurensningsloven kap. 5)

Kartlegging av forbedringspotensial ved avfallsløsningen
(befaring)

1

Er det samsvar mellom dagens løsning og avtalen med
Norsk Gjenvinning? (Gå gjennom avtalen og avstem at
leveransen er i henhold til denne)

2

Utstyr, merking, utforming, brukervennlighet, profil etc.
(Gå gjennom løsningen, gjerne med befaring og se at
den tilfredsstiller behovene)
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Ved å være bevisst på
avfallssortering, tar også
din virksomhet del i
globale kretsløpet

Avfall er som vi vet ikke søppel, men i høyeste grad råvarer. En stor
andel av avfallet blir i dag foredlet i industrielle prosesser og så
videresolgt som alternative råvarer i det globale markedet. Ikke alle
avfallsentreprenører har ressurser til å ha egne prosesseringsanlegg
eller salgsavdelinger for råstoffer. Flere samarbeider derfor med større
selskaper om disse oppgavene.
I 2015 oppsto det 13 millioner tonn avfall

Avfallstyper – gjenvinning og anvendelse

i Norge. Takket være god håndtering, blir

Det er svært viktig å være bevisst på hvilke

det meste av avfallet samlet inn og fraktet

avfallstyper som kan kastes sammen

til ulike behandlingsanlegg som sorterer,

og hvordan avfallet skal kildesorteres.

kverner, presser, granulerer eller utfører

Avfallstypene må være så rene som mulig

andre nødvendige foredlingsprosesser for å

for at man skal oppnå riktig kvalitet. Dette

skape det vi kaller sekundære råvarer.

påvirker både pris og foredlingsprosess.
Det finnes mange guider for hvordan man

Sekundære råvarer benyttes i hovedsak

skal sortere avfallet. Norsk Gjenvinning har

enten til materialgjenvinning eller

laget faktaark med detaljert informasjon om

energigjenvinning. Det er et internasjonalt

hvordan de ulike avfallstyper skal sorteres

marked for sekundære råvarer og disse blir

og håndteres. Ta gjerne en titt på dem!

eksportert til store deler av verden. Det er
godt å vite at alt kildesortert materiale bidrar
i form av energi eller som nye produkter.
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Krav og regler endres stadig –
sørg for å holde deg oppdatert.

Vårt mål med denne guiden har vært å gi deg som har ansvar for
avfall- og avfallshåndtering i din virksomhet, informasjon om hvilke
rammebetingelser det er viktig å kjenne til hvis du ønsker å ha en
effektiv og miljøriktig løsning.
En viktig del av arbeidet handler om å

Vi vet at opplæring er en god investering

kjenne til myndighetenes mål og virkemidler

for å sikre at dine målsettinger for miljø

forbundet med miljø og avfall. Vi har hatt

og besparelser innfris. Derfor tilbyr vi

som ambisjon gi deg en liten kjøreplan for

både standard- og individuelt tilpassede

hvordan du kan utvikle og etablere gode

opplæringspakker gjennom NG skolen.

løsninger for din virksomhet spesielt. Til slutt
i denne e-boken finner du lenker til relevant

Besøk gjerne våre nettsider for mer

lovverk, stortingsmeldinger og utredninger

informasjon: www.ngn.no

og en ordliste.
Vi håper guiden vil være til nytte og bidra til
fokus i det viktige arbeidet også i fremtiden.
Husk bare på at regler endres og at nye
muligheter oppstår. Vær oppdatert!
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09 LENKER / KILDER
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a. Kilder
Arbeidstilsynet
Avfall Norge
Avfallsforskriften
Grønt Ansvar®
Internkontrollforskriften
Lovdata.no
Materialselskapene
Miljødirektoratet
Miljøfyrtårn.no
Miljøinformasjonsloven
Norsk Gjenvinning
Regelhjelp.no
Regnskapsloven
SSB – Statistisk sentralbyrå
Standard Norge (ISO)
Økokrim
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b. Utvalgte Stortingsmeldinger og utredninger
NOU 1973: 51 Resirkulering og avfallsbehandling
St.meld.nr 44 (1975-76) Tiltak mot forurensinger
NOU 1975: 52 Resirkulering og avfallsbehandling II
1981: Forurensningsloven
NOU 1990:28 Avfallsminimering og gjenvinning
St.meld. nr. 44 (1991—92) Om tiltak for reduserte avfallsmengder, økt gjenvinning og
forsvarlig avfallsbehandling
St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling – dugnad for
fremtiden
St.meld. nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.
Miljøverndepartementet
NOU 2002: 19 Avfallsforebygging — En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og
kretsløpstenkning
Strategi 2013: Fra avfall til ressurs
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Ord og uttrykk
Avfall

Kasserte løsøregjenstander eller stoffer.

Avfallsdeponi/
fyllplass

Avgrenset område for deponering av avfall med tilhørende bygninger, gjerde,
adkomst, etc.

Avfallsreduksjon

Hindre at avfall oppstår ved kilden og å erstatte miljøskadelige stoffer med mindre miljøskadelige stoffer.

Avfallsminimering

Reduksjon fra avfallskilden og ved gjenvinning av avfall i form av ombruk,
materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Avfallsplan

Plan for å synliggjøre hvordan avfallet skal behandles.

BA-avfall

Avfall fra bygg- og anleggsbransjen.

Byggavfall

Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av boliger.

Energiutnyttelse

Utnyttelse av energien i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse e.l.

Gjenvinning

Nyttiggjøring av avfall og andre restprodukter. Deles inn i ombruk,
materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Lovlig avfallsanlegg

Anlegg som har konsesjon etter forurensningsloven og/eller spesialavfallsforskriften.

Kildesortering

Inndeling av avfall i ulike fraksjoner etter som de oppstår ved kilden.

Kontrollert avfallsdeponi/fyllplass

Avfallsdeponi spesielt sikret mot utslipp. Ofte lagt til rette for senere utnyttelse av
avfall.

Materialgjenvinning

Utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis.

Miljøskadelige stoffer

Alle miljøgifter som omfattes av spesialavfallsforskriften eller tilsvarende.

Miljøsanering

Påvisning og fjerning av bygningskomponenter med innhold av miljøskadelige
stoffer før og mens bygget rehabiliteres eller rives, samt fjerning av forurensning i
bygg eller byggegrunn.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Beskrivelse av hvor i bygget komponenter med miljøskadelig innhold finnes og
hvordan disse fjernes fra bygget.

Ombruk

Ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form.

Produksjonsavfall

Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg
vesentlig fra forbruksavfall.

Riveavfall

Materialer og gjenstander fra rive- og rehabiliteringsprosjekter.

Sentralsortering

Avfall som inndeles i ulike fraksjoner ved et sentralt sorteringsanlegg.

Spesialavfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på
grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller
fare for skade på mennesker eller dyr.
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