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I Norsk Gjenvinning har bærekraft vært 
høyt på agendaen i mange år, og vi har 
vært bevisste på at bærekraft innebærer 
et samspill mellom vårt ansvar for miljøet, 
det sosiale og styringen av konsernet. 

Det handler om å sikre at vår aktivitet bidrar positivt til miljøet, og 
ikke bidrar til utilsiktet forurensing. Vi skal produsere nye råvarer 
av avfallet, bidra til bærekraftig riving og renovering av bygg, 
bærekraftige industritjenester, og sørge for effektiv drift som reduserer 
klimaavtrykket vårt kontinuerlig. 

Det handler om menneskene vi møter hver dag på jobb. De skal vite at 
arbeidsplassen deres er trygg, og at de kommer til et godt arbeidsmiljø, 
fundert på mangfold og utvikling. Vi gir oss aldri på sikkerhet. I tillegg 
skal konsernet tilrettelegge for god styring. Vi skal være sikre på at vi har 
kontroll på prosessene våre, og at rammevilkårene til konsernet følges 
opp og blir ivaretatt, internt og eksternt. 

I Norsk Gjenvinning-konsernet er visjonen «Det finnes ikke søppel 
mer». Det betyr at vi jobber med å løfte avfallet opp i avfallspyramiden 
og sikre best mulig utnyttelse av ressursene våre. På den måten 
bidrar vi i Norsk Gjenvinning hver dag til en sirkulær økonomi. Som 
fundament ligger vår tro på at avfall er verdifulle ressurser som 
må holdes i live, slik at vi minimerer belastningen på naturen ved å 
redusere uttak av jomfruelige råvarer fra naturen.

Ambisjonen for de neste årene er tydelige og målsatte KPIer som vi 
styrer etter. Slik bidrar vi med det vi kan for at kundene våre kan nå 
sine mål, og at vi sammen kan akselerere verdens overgang til en 
sirkulær økonomi. For det finnes ikke søppel mer. Utgiver: Norsk Gjenvinning Norge AS
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Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål



Norsk Gjenvinning-konsernet jobber spesielt 
med FNs bærekraftsmål 11, 12, 13 og 17.

Visjon 
Det finnes ikke søppel mer.

Vi jobber med
å redusere avfall og løfte det så høyt i  

avfallspyramiden som mulig.

Vi kjemper for 
effektiv sirkulærøkonomi over hele verden,  

og en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Mål
Årlig reduksjon i klimafotavtrykk.
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Avfallsreduksjon
Kaste mindre

Avfallspyramiden

Gjenbruk
Bruke ting om igjen

Materialgjenvinning
Lage nytt av brukt

Energiutnyttelse
Brenne for å lage strøm og varme

Deponering
Legge på avfallsdeponi

Bærekraftige byer og samfunn
God avfallshåndtering er kritisk for bærekraftige byer og samfunn.  
Vi bidrar med gode sirkulære løsninger og effektiv logistikk, for å sikre 
forsvarlig avfallshåndtering med et minimalt klimaavtrykk.

Stoppe klimaendringene
Vi løfter ressursene oppover i avfallspyramiden, fra deponi og forbrenning til 
materialgjenvinning og gjenbruk, gjennom ansvarlig innkjøp og sporbarhet i 
verdikjeden. Målet er å sikre klimanøytral drift, samtidig som vi reduserer uttak og 
produksjon av jomfruelige råvarer. Slik bidrar vi til at verden får et lavere klimaavtrykk.  

Ansvarlig forbruk og produksjon
Som Norges største gjenvinningsaktør håndterer Norsk Gjenvinning nærmere 
to millioner tonn avfall per år, som utgjør mellom 20 og 25 prosent av alt 
næringsavfall i Norge. Vi bidrar til sirkulærøkonomien gjennom: 
• Opplæring og informasjon til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
• Praktiske og skalerbare sorterings- og innsamlingsløsninger.
• Effektiv produksjon og salg av resirkulerte råvarer.
• Næringspolitisk arbeid, selvstendig og gjennom bransjeorganisasjoner.

Samarbeid for å nå målene
Vi tenker nytt for å holde alle ressurser i omløp lenger. Samtidig finner vi nye løsninger for å 
utnytte råvarene igjen og igjen, når de ikke lenger kan utnyttes i sin opprinnelige form. 

Vi hjelper våre kunder med å flytte avfallet oppover i avfallspyramiden. Men for at det skal 
lønne seg, er vi avhengige av at hele verdikjeden jobber tett sammen. Både tilgang på og 
etterspørsel etter gode råvarer er en forutsetning i en sirkulær økonomi. Derfor samarbeider 
vi tett med både kunder, leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter.
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Sikkerhet og operativ drift 
under pandemien

Slik har vi i Norsk Gjenvinning jobbet for å sikre våre medarbeidere under 
pandemien, samtidig som vi har opprettholdt operativ drift med bærekraftig 

riving og renovering av bygg, avfallshåndtering, industritjenester, og 
produksjon av nye råvarer av avfallet.

Tverrfaglig beredskapsgruppe  
med representanter fra 

konsernledelsen, HMS, HR, 
kommunikasjon og compliance.

Jevnlig informasjon  
i hele organisasjonen om utvikling, 
tiltak, konsekvenser generelt og for 

konsernet.

Systematisk beredskapsarbeid 
med tydelig ansvar, planer, 

prosedyrer og systemer.

Digitale informasjonsmøter  
for alle ansatte, i ulike 

avdelinger og grupperinger.

Konkrete tiltak  
på våre 40 lokasjoner og blant 

hundretalls sjåfører.

Kontinuerlig oversikt  
over, og etterlevelse av, skiftende 

regelverk med geografiske 
variasjoner.

Daglige møter  
for koordinering av 

beredskapsarbeid med øverste 
operativ ledelse, beredskaps leder 

og representant for HR, HMSK, 
økonomi, juridisk og marked.

Næringspolitisk arbeid  
for å bidra til tilpassede lover og 

regler for bransjen, for å sikre 
samfunnskritisk avfallsbehandling.
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Norsk Gjenvinning 
skal være den ledende 
aktøren på etterlevelse 
av lover og regler i 
gjenvinningsbransjen.

Compliance-arbeid i 2020

• Beredskapsarbeid som største fokus og  
høyeste prioritet.

• Risikostyring generelt, og spesielt relatert til 
pandemien.

• Gransking av to alvorlige ulykker i et datterselskap.

• Håndtering av tre varsler mottatt gjennom 
konsernets varslingskanal.

• Anmeldelse av bransjeaktør for tyveri fra konsernet.

• Intern revisjon av et datterselskap, og av 
governance-relaterte forhold.

• Miljøkartlegging (Miljø Due Diligence) i forbindelse 
med oppkjøp av virksomhet.
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Compliance
Tydelig definert lederansvar.

Definerer og planlegger tiltak for å forebygge 
og forberede uønskede hendelser.

Involverer fagressurser i kartlegging og 
vurdering av tiltak.

Gjennomfører internkontroller som revisjoner og 
samsvarsvurderinger, for å sikre at vi opererer 
etter regelverk og tillatelser fra myndighetene.

Tydelig definert lederansvar.

Sikkerhetskultur med involvering av tillitsvalgte 
verneombud, ledere og HMSK-/Lean-ressurser.

Lederne er rollemodeller internt, konsernet er 
rollemodell i bransjen.

Jobber for å redusere miljøpåvirkning lokalt, 
regionalt og globalt.

Overvåker at egen drift ikke påfører miljøet 
uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, 
vann eller grunn.

Har nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene 
for alle mottaks- og behandlingsanlegg. Jevnlige 
revisjoner og samsvarsvurderinger. 

Implementert antikorrupsjonsprogram.
• Obligatorisk opplæring i regelverk og 

dilemmatrening for ansatte i særlig 
utsatte stillinger.

Implementert program for å hindre 
konkurranseskadelig atferd.
• Obligatorisk opplæring i regelverk og 

dilemmatrening for ansatte i særlig 
utsatte stillinger.

Risikostyring og 
internkontroll

Helse, miljø og sikkerhet

Anti-korrupsjon og 
konkurranserettslig atferd

Avsløring av tyveri, korrupsjon, illojal atferd 
eller andre ulovlige handlinger som begås 
av ansatte, får konsekvenser for deres 
ansettelsesforhold.

Alle brudd vurderes for politianmeldelse.

Konsekvenser ved 
mistanker og brudd

Innført prosedyre for valg av samarbeidspartnere 
som sluttkunder, agenter og tradere utenfor 
Norden, med compliance-krav. 

Benytter anonym IDD-sjekk (Integrity Due Diligence) 
ved bruk av utenlandsk agent eller trader.

Stiller krav om revisjonsadgang og at samarbeids-
partner, dets eier, styremedlemmer eller ledende 
ansatte ikke er omfattet av sanksjonslister. 

Fysiske revisjoner hos samarbeidspartnere utenfor 
Norden gjenopptas etter pandemi. 

Menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold

Vår ambisjon er å være den ledende 
aktøren på etterlevelse av lover og regler 
i gjenvinningsbransjen. Det forplikter. 

Vi jobber kontinuerlig med opplæring 
og utvikling, og investerer i tiltak som 
skal sikre gode standarder, rutiner og 
systemer i alle ledd. 

Slik skal våre kunder og samarbeids
partnere føle seg trygge på at deres 
avfall håndteres på en lovlig og 
profesjonell måte.
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Avfallet vårt kan spores gjennom hele verdikjeden, for å sikre at det 
håndteres forsvarlig hos oss, og hos kunder og samarbeidspartnere 
som skaper nye råvarer eller produkter av avfallet. Vi stiller en 
rekke krav, blant annet knyttet til miljø, menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold. Vi har interne revisjoner gjennom året 
for å sikre at aktivitetene hos oss og hos samarbeidspartnere skjer 
i henhold til kravene.

Vi har oversikt over avfallet vårt, fra vi 
henter det hos kunden og frem til det blir 
en ny råvare hos våre nedstrømskunder. 

Alt skal spores
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1 2 3 4 5
Våre råd til bransjen

Gi opplæring 
i sortering på 
byggeplass. 

Ved å gjenbruke gips 
levert av NG, selger 

Norgips gipsplater med  
20 prosent gjenvunnet 

gips. Prosenten av 
gjenvunnet gips skal 

gradvis økes. 

I KA13-prosjektet 
er det ombrukt ca. 
20 000 teglstein. Hver 
ombrukt teglstein sparer 
miljøet for 0,5 kilo CO2. 
Dette tilsvarer en 
klimagassbesparelse på 
ca. 10 tonn CO2.

Se på restavfall 
som avvik.

Still krav om en viss 
andel gjenvunnet 
materiale ved kjøp 
av nye materialer.

Kjøp produkter 
som er egnet for 
gjenvinning.

Sjekk mulighet 
for gjenbruk.

Byggebransjen reduserer 
avfall med gjenbruk
Bygg og anleggsbransjen står for 35 prosent av avfallsproduksjonen i Norge. Mye av 
avfallet er betong, trevirke og stål. Gjenvinning og gjenbruk reduserer avfallsmengden, 
og sikrer at bransjen innfrir EUs krav om 70 prosent materialgjenvinning. Men det er 
fortsatt en lang vei å gå!
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Å rive for ombruk
ØstRiv var med på å flytte grenser for ombruk i 
byggebransjen i arbeidet med rehabilitering og utvidelse 
av Kristian Augusts gate 13. Norges mest ambisiøse 
ombruksbygg fikk nylig Oslo miljøpris. 

Da Kristian Augusts gate 13 (KA13) skulle rehabiliteres og utvides, utfordret 
gårdeier Entra samarbeidspartnerne til å tenke helt nytt om ombruk av 
materialer. Det var en oppgave Øst-Riv gikk inn i med stort engasjement.  

Både produsent og leverandør
Norsk Gjenvinning-eide Øst-Riv har vært både materialprodusenter 
og leverandører i prosjektet, og har jaktet på og hentet ut radiatorer, 
ventilasjonsanlegg, himlingsplater, dører og sprinkler i rivningsklare bygg på 
hele Østlandet. 

Øst-Riv fikk også ansvaret for oppføring av råbygget i det helt nye tilbygget 
til KA13, og det var her vi hentet de aller største miljøgevinstene. 

Ombruk fra regjeringskvartalet
I en omfattende operasjon løftet vi ut 21 hulldekker fra regjeringskvartalet, 
skar dem opp i riktig størrelse, og ga dem nytt liv i KA13. 70 prosent av 
alt stålet i tilbygget er også hentet fra gamle bygg i Oslo-området. Totalt 
kvalitetssikret og ombrukte vi rundt 40 000 tonn stål i det nye tilbygget. I 
tillegg ombrukte vi 20 000 teglstein, alle grovrenset og finrenset for gammel 
mørtel, før vi monterte dem på nytt. 

Øst-Riv har flyttet bransjen. Vi har eksperimentert med nye løsninger 
som gjør det mulig å teste og dokumentere gjenbrukte materialer på en 
økonomisk forsvarlig måte, og vi har fått myndighetene med på å tolke 
reglene for CE-merking på en måte som også gjør ombruk i storskala 
økonomisk forsvarlig.

100%

1/2 130kg
CO2

tonn
CO2-e

80%
ØstRivs sorteringsgrad i 

rivingsprosjekt.

Andel utslipp spart for hver 
ombrukte teglstein.

Andel materialer i KA13 
som er ombruk. 

Miljøbesparelse ved å gjenbruke 
20 000 teglstein, 40 000 tonn 
stål og 96 tonn hulldekker.
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Fra porselen, keramikk  
og glass til nye produkter 
I 2020 jobbet Norsk Gjenvinning med etablering av det første gjenvinnings anlegget 
for porselen, keramikk og glass i Norge. Tidligere har slikt avfall havnet på deponi, i 
mangel på gode løsninger.  

I det nye gjenvinningsanlegget blir materialene 
gjenvunnet til resirkulerte råvarer, og brukt i 
produksjon av varer til bygg og anlegg. 

Bedre ressursutnyttelse 
Det kastes årlig store mengder keramikk og 
porselensavfall i Norge, på tvers av bransjer og 
hjemme hos forbrukerne. Til nå har avfallet gått til 
deponi, der de verken egner seg som fyllmasse  
eller gir god utnyttelse. 

Både keramikk og porselen er materialer som 
er energikrevende å produsere, og derfor 
desto viktigere å resirkulere, for å få en best 
mulig utnyttelse. Sirkulær økonomi handler om 
ressurseffektivitet, og å få mer ut av mindre. Vi må 
sørge for at ressursene er i omløp lengst mulig. 

Sirkulær økonomi
Bygg- og anleggsbransjen i Europa bruker 
halvparten av alle ressurser som produseres i EU, 
og i Norge står denne bransjen for 20 prosent 
av alt avfall. Ved å tilby produkter basert på 
gjenvunnet råvare til nettopp denne bransjen, er vi 

med på å redusere fotavtrykket til Norges 
nest største fastlandsnæring, som sårt trenger 
sirkulære løsninger.

Nå som vi endelig har funnet en god måte å 
gjenvinne porselen, keramikk og glass på, har vi 
tatt et viktig steg i retning av en sirkulær økonomi.

Vi samarbeider med Jernia, som er 
opptatt av konkrete tiltak for å forbedre 
miljøavtrykket. De jobber for at kundene 
skal beholde utstyret de kjøper så 
lenge som mulig, i tillegg har de gode 
løsninger for ødelagte produkter. 
Jernia tar imot brukt keramikk, glass og 
porselen i butikkene, som leveres til vårt 
gjenvinningsanlegg. 
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Plast blir 
skolepulter 
i Mali

I Mali flyter det over av søppel, og på grunn av dårlig 
infrastruktur og mangel på ressurser finnes det ingen 
formelle systemer for opprydning og innsamling. Bare 
i hovedstaden Bamako finnes det 432 uformelle 
søppelfyllinger, og både barn og voksne saumfarer  
dem for å se om de finner noe av verdi. 

Mye av søpla havner i elven Niger, som er viktig både 
for ferdsel og som vannkilde. Etter hvert flyter en del  
ut i havet, og blir et problem for dyr og miljø. 

Smarte løsninger
Mali er også et land med høy arbeids ledighet. Norsk 
Gjenvinning har siden 2019 samarbeidet med blant 
andre Strømmestiftelsen, for å gjøre noe med disse 
utfordringene. Målet er å finne smarte løsninger for 
bruk av ressurser fra avfallet, og samtidig skape 

arbeidsplasser. Vi bidrar med vår spesialkompetanse 
på avfallshåndtering. Det vi gjør i Mali er egentlig å 
etablere en småskalavariant av det vi gjør hjemme, med 
innsamling, sortering og resirkulering. 

Skaper arbeidsplasser
Unge lokale kvinner og menn får opplæring i avfalls-
innsamling og sortering. Plasten som samles inn 
resirkuleres lokalt, og støpes om til skolepulter som 
selges til skoler i Mali. 

Norsk Gjenvinning ønsker å bidra til å skape 
arbeidsplasser, og samtidig lære bort systemer for 
avfalls håndtering som kan implementeres lokalt. 
Prosjektet er et konkret eksempel i tråd med visjonen 
vår «Det finnes ikke søppel mer».  

Siden 2019 har Strømmestiftelsen, sammen 
med Norsk Gjenvinning og Returkraft, jobbet 
sammen i Mali med å samle inn plastsøppel og 
resirkulere dem til skolepulter. Dette gir viktige 
arbeidsplasser og håp for fremtiden. 

10,5
 tonn plast  
 samlet inn 

400 
skolepulter
støpt totalt 
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Stoppet 440 kilo plast 
på vei ut i havet

Plastfangeren er tegnet og utviklet 
av Magnus Gudim og Ernes Cereku i 
Norsk Gjenvinning. Den er inspirert av 
en australsk modell, og tilpasset norske 
forhold. Fra høsten 2019 har Norsk 
Gjenvinning samarbeidet med Asker 
kommune om testing av plastfangeren. 
Den har vært plassert på overvannsløp 
i Drengsrudbekken og Askerelva, i 
nærheten av Asker sentrum. 

Fra idé til praksis
Plastfangeren festes utenpå 
overvannsløp, og vannet som renner 
gjennom blir silt i et stort nett. Avfallet 
fanges i nettet, og hentes ut når nettet 
er fullt. 

– Plastfangeren er såkalt 
«intraprenørskap», altså innovasjon og 
utvikling innad i organisasjonen. Jeg 
synes det er inspirerende å se hvordan 
man kan tenke nytt og annerledes, 
og få det ut i praksis. Jeg tror vi på 
denne måten kan få til mange viktige 
bærekraftige løsninger for fremtiden, sier 
prosjektleder Cathrine Løyning. 

Plastfangeren er en bærekraftig 
konstruksjon, laget av gjenbrukt betong, 
metall og plast.

Mest avfall fra forbruksvarer
Fra juli 2020 til mai 2021 havnet 
omtrent 440 kilo avfall i plastfangeren 
i Asker. Det meste som ble samlet inn 
i nettet stammer fra forbruksvarer, som 
engangsprodukter, emballasje fra mat, 
godteri og snacks og takeaway. Det var 
også en del plastemballasje med ukjent 
opphav, og mye plast som var brutt ned i 
bittesmå biter. 

– Det blir spennende å se hva som blir 
gjort videre med plastfangeren, og jeg 
håper flere ønsker å teste den ut. Når 
man ser hvor mye som ble samlet inn 
bare på disse to stedene, så sier det 
litt om potensialet for å skalere opp og 
bruke den mange steder, sier Løyning.

I ett år har Asker kommune testet plastfangeren, en helt ny 
oppfinnelse fra Norsk Gjenvinning. Den skal hindre søppel fra å 
havne i havet. 
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FANGER PLAST: Ernes Cereku i NG, som 
har tegnet og prosjektert Plastfangeren, er 
ved Askerelva og sjekker at alt fungerer 
som det skal  sammen med varaordfører 
Monica Vee Bratlie i Asker. 



ESG: Miljø, sosiale forhold og 
virksomhetsstyring 2020

543 mill. EUR      5,45 mrd. SEK      5,37 mrd. NOK

OMSETNING

SOSIALT

Gjennomsnittlig årlig  
kompensasjon for kvinner

Gjennomsnittlig årlig 
kompensasjon for menn

Prosent av styret 
som er kvinner

Antall fulltidsansatte

Antall tapte dager 
for skader/sykdom

Antall ansatte

Hverdi 
(skader med fravær)

Ansattturnover 
i konsernet

 513 000 NOK   504 000 NOK 43 % 1 701

397

1 798

6,8 rate 10 %
Antall menn fulltidsansatt i 

konsernet

1 468 (86 %)
Antall kvinner fulltidsansatt i 

konsernet

239 (14 %)
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SCOPE 1: DIREKTE UTSLIPP

SCOPE 2: INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGIFORSYNING

SCOPE 3: INDIREKTE UTSLIPP KNYTTET TIL KJØP AV 
ANDRE VARER OG TJENESTER

538 189 liter HVO Diesel 1,86 mill. Nm3 biogass7,57 mill. liter diesel

0 % fornybar 80 % fornybar 100 % fornybar

142 tonn CO2e19 882 tonn CO2e 0 tonn CO2e

HVOHVO

24,65 mill. kWh elektrisitet

9 % fornybar

9 763 tonn CO2e

Fly Ansattes pendlingKjøpte varer/tredjepartstransport

23 240 tonn CO2e162 607 tonn CO2e 687 tonn CO2e
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AVFALLSBEHANDLING

Utslipp unngått fra 
Norsk Gjenvinning sine 

nedstrømspartnere

Utslipp unngått fra Norsk 
Gjenvinning sin produksjon av 

råstoff fra avfall

332 739 tonn 
CO2e

244 245 tonn 
CO2e

908 496 tonn til 
energigjenvinning

85 138 tonn til 
deponi

1,05 mill. tonn til 
materialgjenvinning

157 884 tonn CO2e

737 316 tonn CO2e 

2 447 tonn CO2e

Materialgjenvinning

Prosent av vekt

Energigjenvinning

Deponi

44 %

4 %

51 %
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Fraksjoner Type avsetning Volumer [Tonn] Utslipp [TonnCO2] Gevinst [TonnCO2]  Netto [TonnCO2] 

Avfall til 
materialgjenvinning

Metall  339 000,00  149 000,00  -601 000,00 452 000,00

Papp og papir  309 000,00  219 000,00  -403 000,00  183 000,00

Glass  28 000,00  29 000,00 -80 000,00 51 000,00

Plast  25 000,00  7 000,00 -52 000,00 45 000,00

Våtorganisk  22 000,00  3 000,00 -6 000,00  3 000,00

Betong  267 000,00  -   -1 000,00 1 000,00

Gips  36 000,00  3 000,00 -4 000,00 1 000,00

Trevirke  22 000,00  16 600,00 -17 000,00 500,00

Avfall til 
energigjenvinning

Trevirke  285 000,00  3 000,00 -98 000,00  95 000,00

Annet  23 000,00  50 000,00 -48 000,00  2 000,00 

Restavfall  601 000,00  383 000,00 -132 000,00  251 000,00 

Avfall til deponi Avfall til deponi  85 000,00  2 000,00  -    2 000,00 

VÅRT KLIMAAVTRYKK

< Tilbake til innhold



DET FINNES 
IKKE SØPPEL 
MER.
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