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Gjenvinning av et bilvrak – har du tenkt på dette?
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Jern 804 kg Aluminium 64 kg

Rustfritt stål 3 kg

Kobber 6 kg

Energi 104 kg Glass 18 kg

Andre materialer 45 kg



Norges ledende gjenvinningsbedrift
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 Lange tradisjoner som privateid selskap etablert i Oslo i 1926

 Norges 150. største selskap med ca. 1 400 ansatte, 40 000 kunder og 4 milliarder i 
omsetning 

 Håndterer 25% av Norges næringsavfall, samt avfall i Sverige, Danmark og UK

 Gjenvinner 85% av avfallet og selger det som resirkulerte råvarer og brensel til industri 
i Norge, Europa og Asia



Bakteppet sett med 

Norsk Gjenvinnings øyne

*    Kilde: worldbank.org: What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management
**  Kilde: OECD Yearbook 2012

Globalt avfall øker eksponentielt! Verden har ikke nok primære råvarer!
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2009 2025

3,5

6,0

Globalt avfall (millioner tonn per dag)*

2009 2030

1,8

4,9

Global middelklasse (milliarder)**



 Eksempler Norsk Gjenvinning1:

- 368.000 tonn returpapir = råstoff 
fra > 4,5 millioner trær

- 302.000 tonn metaller som kan 
gjenvinnes uendelig antall ganger 

- 236.000 tonn returtre = reduksjon 
i klimagassutslipp tilsvarende           
> 120.000 biler2 

- 22.000 tonn plast = besparelse på 
cirka 70.000 tonn olje

 Bransjen reduserer norsk CO2 med 7%

 Bare starten; gjenvinningsgraden skal 
opp samtidig som vi finner ansvarlige 
løsninger for farlig avfall

Løsningen er sirkulærøkonomi

51: Tall per år 2015
2: Med kjørelengde på 16.000 km pr år



Hva kreves?
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Anlegg

Logistikk

 Store strategisk plasserte 
nasjonale gjenvinningsanlegg for 
å gjøre om alt avfall til råvarer

 Nasjonal anleggsstruktur med 
beliggenhet nær sentrum og 
næringsklynger

 ~6 milliarder kroner i 
markedsverdi i eiendom og fast 
infrastruktur

 Veldig stort innsamlingsnettverk

 Bredt spekter av spesialisert utstyr 

 Skala i frakt av sekundære råvarer 
globalt  – på vei og til sjøs



Vår basisrolle – mellommann

Avfall er ressurser på avveie!
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Hvordan hjelper vi med å skape 

konkurransekraft for våre kunder?
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Manhattan

Kull Bauxitt
Avfallsbasert brensel

Brevik

Serox



Hvordan hjelper vi med å skape 

konkurransekraft for våre kunder?
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Hvordan hjelper vi med å skape 

konkurransekraft for våre kunder?
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Utvidet rolle for gjenvinningsbransjen
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Fra design for recycling…

…til sporbarhet og kontroll



Eget fotavtrykk – en viktig del av 

bærekraft i Norsk Gjenvinning
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 Vår gjenvinning reduserer norsk 
CO2 med 750.000 tonn – men vi 
slipper selv ut 18.000 tonn CO2

 Vi jobber kontinuerlig med å 
redusere vårt eget fotavtrykk

- Biogass kjøretøy

- Togtransport

- Sjøtransport

- Ruteoptimalisering

- Lokale nedstrømsløsninger

- Nye verdikjeder



Viktige lærdommer

• Det finnes ikke søppel mer! 
– vi driver med produksjon av resirkulerte råvarer som verden skriker etter
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• Dette er ikke morgendagen – dette skjer HER og NÅ!

• Og det er bare begynnelsen – vi inviterer til videre dialog med næringslivet og 
det offentlige for å finne innovative løsninger, nye partnerskap og nye 
forretningsmodeller

• Sirkulær økonomi er viktig!
– og det sikrer reell konkurransekraft
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