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Kjære kollega, 

Vi lever i en verden som gjennomgår store endringer. 
Jeg vokste opp under den kalde krigen, opplevde gleden 
av Berlinmurens fall, stormaktenes nedrustning og den 
økonomiske veksten som kom som følge av en mer stabil 
verden og økt internasjonal samhandling og det faktum at vi 
besitter store naturressurser. Jeg var heldig som ble født i et 
ressurssterkt land bygd på sosialdemokratiske verdier hvor 
vi er opptatt av samhold og felleskap, uavhengig av politisk 
ståsted. I vår kulturarv står VI’et sterkere enn jeg’et. Det vil jeg 
kjempe for! 

Vi har mye å være takknemlig for, når vi ser hva som skjer i 
verden rundt oss. Krigen i Ukraina er uvirkelig! Inntrykkene er 
sterke. Følgene er katastrofale og dramatiske, først og fremst 
for det Ukrainske folk, men den påfølgende flyktningkrisen, 
energi- og matvarekrisen vil også påvirke Europa og resten 
av verden. Vi står overfor en krevende tid – samtidig tror jeg 
sterkt på at vi vil kunne løse dette sammen.  

Slik er det også i NG. VI står sterkere sammen enn hver for 
oss. Verden står ovenfor to fundamentale utfordringer som VI 
i NG kan bidra til å løse; Verden flyter over av søppel, samtidig 
som vi er i ferd med å gå tom for kritiske råvarer. For oss er 
søppel råvarer på avveie!  

Jeg ønsker å benytte anledningen til å trekke frem tre viktige 
temaer som vil ha fokus på min vakt  - hvordan vi kontinuerlig 
jobber med sikkerhet, kunden i sentrum og hvordan vi 
må jobbe sammen for å lykkes som et lag med sterk 
innovasjonskraft.   

HMS 
Sikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør. Vi må alltid stoppe 
og tenke på oppgaven foran oss. Arbeidet vi utfører har en 
påvirkning på oss som kollegaer, men også nærmiljøer vi 
ferdes i. Visjonen vår er null skader i alt vi gjør. Skulle det 
oppstå hendelser, må vi lære av disse. Et godt eksempel er 
måten NG Renovasjon har jobbet med kunden, VESAR, og 
myndighetene etter dødsulykken i Færder. Det kan dere lese 
mer om på side 11.  

Kundereisen 
Vi lever av kundene våre og kvalitet til kunden er avgjørende 
for å opprettholde sterke kundeforhold. Uansett hvilken 
rolle vi har, om vi sikrer avfallet når det kommer inn, sender 
ut faktura til kunden, eller jobber for HMS i alle ledd, jobber 
vi for kunden. Vi har alle en viktig rolle for at samspillet skal 
fungere. Kundene får ikke en god leveranse om et av leddene 
i verdikjeden feiler. Spiller vi som et lag er sjansene større for 
at vi lykkes. Som oftest er vi flinke til å huske på de eksterne 
kundene våre, men vi må ikke glemme at vi har interne kunder 
vi må ta vare på også. Selv om vi er en del av samme konsern, 
forventer alle som har et kundeforhold samme nivå av kvalitet 
på leveransene.  

VI innoverer sterkere sammen   
Jeg er overbevist om at VI kan bli sterkere sammen, sammen 
med våre kollegaer, sammen med kunder og partnere, og 
sammen med våre eiere. Jeg er også overbevist om at det er 
den eneste måten VI kan akselerere verdens overgang til en 
mer effektiv sirkulær økonomi. På min vakt skal VI bli sterkere 
ved å stå sammen og skape nye innovative løsninger.  

Det finnes ikke søppel mer!  

Som leder er jeg opptatt av et godt psykososialt arbeidsmiljø, 
der medarbeidere føler seg inkludert og hørt. Da klarer vi 
å opprettholde innovasjonskraften vi trenger for å løse det 
meningsfulle samfunnsoppdraget vårt. Jeg er både stolt og 
ydmyk over gleden av å lede og jobbe i NG sammen med dere.  

Avslutningsvis vil jeg takke for den innsatsen dere legger ned 
hver dag. Jeg håper dere får en rolig og avslappende sommer. 
At dere lader batteriene godt slik at når vi møtes etter 
sommeren har vi ny giv. 

God sommer! 

Varm hilsen, 

«BAO» 
Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef.  
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NG-
Nytt

Tips oss!
Har du en god sak? Eller en kollega som fortjener ekstra 
oppmerksomhet i MeniNG? Er det noen former for innhold 
som du savner? Har du ris/ros? Vi tar takknemlig imot alle 
tilbakemeldinger. Send inn dine tanker til mening@ngn.no.

NG-Nytt

Bestått 
fagprøve i 
Haugesund

Alt er love - 
Happy pride

Fra manuell til 
automatisert 
sortering i Hellas

Partner i Plastpatruljen 2022 

Thomas Tombre Nordgård 
besto denne våren fagprøven i 
gjenvinningsfaget. Han er Norsk 
Gjenvinning Haugesund sin første 
lærling, og selv med brukket fot 
besto han på første forsøk. 

– Det var litt utfordrende med 
brukken fot når jeg måtte hinke rundt, 
men jeg er veldig fornøyd med at jeg 
gjorde det og at jeg nå har bestått 
fagprøven, sier Thomas fornøyd. 

 Gratulerer, Thomas! •

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. 
Heldigvis har vi kommet et stykke på veien, men budskapet 
kan ikke gjentas mange nok ganger – det er en menneskerett 
å få elske den man vil. Pride handler om synliggjøring av 
skeiv kultur og ikke minst feire skeiv kjærlighet og mangfold. 
Dette er selvfølgelig like viktig å fokusere på hele året, men 
vi ønsker å markere Pride for å understreke viktigheten av et 
inkluderende arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering. 
I NG-konsernet skal det være en selvfølge at alle skal få være 
den de vil og elske den de vil. •

I mars 2022 ble prosjektdeltakere fra REvise, 
rådgivningsselskapet til Norsk Gjenvinning, invitert 
til Hellas for å overbære den offisielle åpningen av 
det høyteknologiske sorteringsanlegget som vi har 
bistått med å realisere. 

Via Innovasjon Norge inngikk REvise i 2020 et 
partnerskap med Elliniki Diaxeirisi Aporrimmation 
S.A (Elida SA). Rollen til REvise har vært å bistå 
i planleggings- og byggefasen med fokus på 
effektiv og optimert lay-out, utstyr og oppsett. 
Interaksjonen har hovedsakelig foregått digitalt 
på grunn av pandemien, så derfor var det stor stas 
når vi endelig kunne møtes fysisk og se resultatet. 
Anlegget vil være i drift fra juni 2022.  •

Norsk Gjenvinning i Hordaland har inngått et samarbeid 
med Redningsselskapet Region Vest for å bli partner i deres 
ryddeengasjement Plastpatruljen. Plast i havet er et økende 
problem, og alle som ferdes på sjøen og bruker kystlinjene 
har et ansvar for å holde kysten ren. NG vil bidra til aksjonen 
med utstyr til ryddesamlinger i Bergen sentrum, i tillegg til å 

bidra med vår kunnskap om avfallshåndtering og hva de ulike 
fraksjonene blir til i opplæringsmateriell.  

 – Vi er glade for å kunne bidra lokalt til å skape engasjement 
og at avfall på avveie blir ryddet opp. Det er først da vi kan 
gjenvinne det og skape ny verdi, sier Geir Nedrebø, regionssjef i 
NG Hordaland.  •

Norsk Makulering 
har endret navn 
til NG Secure 
NG Secure (tidligere Norsk Makulering) 
lanserte i vår sitt nye navn i forbindelse med 
at de vil bli enda tydeligere i arbeidet med å 
prioritere sikkerheten for kundene.  
Les mer om NG Secure på side 22.  •

Systemet blir tilgjengelig i 
september! 
I september blir den første modulen i WorkiNG tilgjengelig, 
og alle våre medarbeidere vil dermed få tilgang til et 
samlet sted for sin egen ansattinformasjon. Ledere vil også 
få en bredere oversikt over ansattinformasjon for sine 
medarbeidere, samt muligheten til å oppdatere informasjon 
sømløst inn i et digitalt system. 

Modulen legger et grunnlag for å jobbe videre med utvikling 
av systemet, og man vil oppleve at det kommer mange 
forbedringer fortløpende.

Ledere og medarbeidere vil få innføring i systemet når 
tilgangen er aktivert, slik at man kan lære seg systemet med 
ekte data. Det er viktig for oss å presisere at dette ikke er et 
nytt timeregistreringssystem eller lønnssystem, men heller 
et verktøy for å sikre en mer oversiktlig ansattreise for våre 
medarbeidere og ledere.

Dette gjelder alle heleide norske selskaper til å begynne med. 
For ytterligere informasjon rundt systemet, fremdriftsplan, 
opplæring og oversikt over andre moduler som kommer, sjekk 
WorkiNG-siden på Råstoff. •
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Sikkerhet

Trond Børge Sille (NG Renovasjon)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– Ansvarlighet, trygghet og omsorg. Har vi et arbeidsmiljø med medarbeidere som har 
sikkerhetskulturen «under huden», får vi også større kapasitet til å jobbe med det 

kommersielle.

 Hva er du mest stolt av med jobben din?
– Jeg er stolt av at det så tydelig satses og fokuseres på sikkerhet i NGR – at vi 
bryr oss om våre medarbeidere og at vi så tydelig signaliserer at vi bryr oss om de 
personene og omgivelsene vi møter i vårt arbeid hver dag.

 Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– Det viktigste blir å holde trykket oppe på oppfølging og påminnelse i det daglige 

utover de faste ukes- og månedsmøtene. HMSK-arbeidet må være en like naturlig del 
av hverdagen som det kommersielle. HMSK-arbeid og drift er samme sak.
 

Alexandra Isabel Sveinsen Treimo (NGm3)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– For meg er sikkerhet ensbetydende med god opplæring og tydelige retningslinjer. 
Det skal være enkelt å være trygg på jobb, og god sikkerhet kommer som et resultat 

av samarbeid med operatører og funksjonærer satt i system. Sikkerhet er ikke bare 
en skrivebordsøvelse, men en gjentagende prosess som må utøves i praksis.

Hva er du mest stolt av med jobben din?
– Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som er opptatt av kontinuerlig utvikling i et 
grønt perspektiv, der sikkerheten til de ansatte er øverste prioritering.

Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– For NGm3 vil det være spesielt viktig å følge opp underentreprenørene våre enda 

tettere i tiden fremover. På denne måten kan vi kartlegge hendelser som opptrer 
ofte og dermed unngå skader. Vi har også et stort fokus på miljø, og jobber alltid med 
kontinuerlig forbedring på dette fagfeltet.

Geir Gonsholt-Hansen (Nordic Industrial Services)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– Operasjonelt fokus hvor risikoreduserende tiltak i planleggingen av prosjekt eller 
aktivitet brukes aktivt til å forebygge uønskede hendelser og uønsket adferd.

Hva er du mest stolt av med jobben din?
– At vi nå omsider jobber mer systematisk med risiko og risikoreduserende tiltak, 
spesielt i tilbudsfasen av kontrakter og prosjekter.

Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– Viktigst fremover blir det å vri dagens adferd blant våre operatører over i en 

retning hvor vi i enda større grad «bruker hodet» FØR vi gjennomfører en aktivitet 
eller oppgave. Det er først ved 100 prosent etterlevelse av dette at vi vil oppnå ønsket 

sikkerhetskultur og etterlevelse av våre «Livreddende regler».

Filip Gram (Zirq Solutions)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– Sikkerhet for meg innefatter håndtering av potensiell risiko og farer, for å 
unngå uønskede hendelser. Det er viktig at vi kan dra fra jobben like hele som 
da vi kom.

Hva er du mest stolt av med jobben din?
– Å kunne bidra til å skape et trygt arbeidsmiljø ved å inkludere alle ledd 
i virksomheten i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette bidrar til større 
engasjement og økt trivsel på jobben.

Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– Systematisk oppfølging av internkontroll-systemet og kvalitetssikring av gode 

rutiner. Innarbeidelse av gode rutiner vil forenkle prosesser, samt føre til høyere 
effektivitet jevnt over. Erfaringsutvekslinger i gruppemøter er også en viktig brikke 
i HMSK-arbeidet, som bidrar til en høyere grad av trygghet.
 

Espen Haakestad (Nordic Demolition)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– For meg handler sikkerhet om at vi alle tar valg som gjør at vi stadig hever 
lista på jobben vår med å ha en sikker hverdag.

Hva er du mest stolt av med jobben din?
– Jeg begynte i stillingen 1. mai og gleder meg til å bli en del av et 
dyktig team. Jeg har jobbet som konsulent i Nordic Demolition i en 
periode frem til i dag, og er stolt av det vi foreløpig har fått til av læring og 

erfaringsoverføring på tvers av selskapene i divisjonen.  

Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– For oss i Nordic Demolition vil arbeidet med HMSK-handlingsplan være viktig 

for den videre utviklingen innen HMSK. Mye godt HMSK-arbeid er strukturert opp 
og planlagt for utførelse fremover.

Kenneth Macrae (Norsk Gjenvinning)
Hva betyr sikkerhet for deg?

– Sikkerhet for meg handler om at vi kan alle komme oss hjem til våre kjære 
etter jobb. For å nå dette må vi ha riktige barrierer for å sikre at vi som 
jobber i NG og andre vi møter i arbeidshverdagen kan følge seg trygge på 
arbeidsplassen. Den viktigste barrieren av alle, er en forståelse for hvorfor 
og hvordan vi kan holde hverandre trygge.

Hva er du mest stolt av med jobben din?
– Jeg er utrolig stolt over å jobbe i den bedriften i Norge som sannsynligvis 

skal stå mest sentralt i den bærekraftige revolusjonen som kommer nå. 
Det er en glede for meg at jeg får muligheten til å bidra til forbedring av alles 

hverdag her.

Hva blir viktigst for HMSK-arbeidet i divisjonen fremover?
– Etter et par knappe måneder i jobben synes jeg at det er to flotte muligheter 
som har begynt å peke seg ut som områder vi bør fortsette å satse på;

1. Vi må utnytte den erfaringen og kompetansen vi sitter på, både i divisjonen 
og i hele konsernet. Rapportering av hendelser, involvering av verneombud og 
deling på tvers av avdelinger, regioner og divisjoner er veldig viktig her.

2. Vi må fortsette å rulle ut prosjektene for å få på plass branndeteksjons- og 
slukkingsutsyr i verdensklasse, samt sikre at medarbeidere får øvd på og er 
klare til å håndtere denne trusselen.

HMSK-ledere: 
Hva betyr sikkerhet for deg?
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Medisinsk utstyr har en viktig rolle for helsa vår, og lages 
med høykvalitetsmaterialer. Samtidig brukes veldig 
mange av produktene kun én gang, før de kastes, 

brennes eller deponeres. 
Dette er både bortkastede ressurser og en belastning for 

miljøet. 
Ifølge Thomas Mørch fører helsesektoren med seg store 

mengder utslipp, som de nå ønsker å gjøre noe med. 
– Hvis helsesektoren var et land, ville det vært verdens 

femte største utslipper, forteller han. 
I helsesektoren brukes det nemlig enorme mengder 

høykvalitetsmaterialer i plast, gummi, metall og glass til å 
lage medisinsk utstyr, som for eksempel insulinsprøyter, 
vaksineampuller og engangsutstyr som sakser og pinsetter. 
I Norge er farmasibransjen relativt liten – derfor satser Zirq 
med utgangspunkt i Danmark, hvor man kan sammenligne 
posisjonen til farmasibransjen med størrelsen og posisjonen til 
sjømatindustrien i Norge.

– På grunn av risikoen for medisinrester og  
biologisk materiale som blod, eller 
virus, er det ikke mange som har 
ønsket å ta i dette før. Konsekvensen 
har vært at avfallet går til deponi 
eller forbrenning. Det er synd å se at 
ressursene kun blir brukt én gang, 
når de kunne blitt gjenvunnet til nye 
produkter. Det ønsker vi i Zirq å gjøre 
noe med, og etter produksjonsstart 
i november 2021, har vi allerede 
forventninger om å gjenvinne 1000 
tonn i år, sier Thomas. 

Innovative produksjonslinjer
På fabrikken i Danmark har de selv 
utviklet automatiserte produksjonslinjer 
for å gjenvinne de ulike produktene. 
Dette har vært mulig ved å bruke 
kompetansen om teknologi, plast 
og materialer generelt, som finnes i 
selskapet. 

Noe av det viktigste Zirq har fått 
til er utviklingen av en teknologi som 
steriliserer produktene slik at de kan 
gjenvinnes trygt. Effekten av dette er at 
klinisk risikoavfall blir gjenvinnbart. 

– Vi fikk inn over 200 tonn med små glassbeholdere, 
som brukes til å oppbevare medisin. Da måtte vi snu om 
på planene og finne en løsning for hvordan dette kunne 
gjenvinnes. Vår dyktige smed, Mads Østrøm, sammen med 
kollegaene Jesper V. Dueholm og Claus F. Henriksen, er 
hjernene og hendene bak teknologien som har gjort det 
mulig for oss å gjenvinne dette glasset. Med omtrent 1500 
sveisepunkter og mye prøving og feiling har vi nå en dedikert 
gjenvinningslinje for medisinsk glass. Dette er mekanisk 
kvalitetshåndverk, forteller han ivrig.  

Satser globalt
Zirq er tidlig ute med slik teknologi, og har store ambisjoner 
om å markere seg ute i verden. De har allerede skrevet 
kontrakt med store globale selskaper. 

– Vi ser også at de store farmasiselskapene er opptatt 
av bærekraft, og ønsker i økende grad å ta ansvar for sitt 
materialfotavtrykk. Derfor tror jeg det er så mye interesse for 
det vi kan tilby, avslutter Thomas. •

Innovasjon

Zirq gjenvinner det 
ingen andre gjør
– Det er et ekstremt stort potensial i å gjenvinne brukt medisinsk utstyr, 
sier Thomas Mørch, leder for Zirq Solutions. 

STORT MARKED: Thomas Mørch, leder for Zirq Solutions, sammen med  
CTO Jesper V. Dueholm, har som mål å gjenvinne 1000 tonn medisinsk utstyr i 2022. 
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Nullutslipp

Sikter mot nullutslipp 
for bilflåten

Jobber for å unngå ulykker 

Nærmere 300 kjøretøyer er hver dag i sving for Norsk Gjenvinning for å 
samle inn avfall fra oppstrømskundene deres. 125 av disse eies av NG, 
resten tilhører transportører som jobber for dem. Totalt er i overkant av 
to prosent av avfallet samlet inn med fossilfri transport. 

Målet er at NGs egne biler skal være fossilfrie i 
løpet av 2025. Da skal kjøretøyparken bestå av en 
blanding av fossilfrie og utslippsfrie biler.  I 2029 

skal totalflåten være fossilfri, og NG skal ha et høyt innslag 
av nullutslippsbiler – det vil si biler som går på elektrisitet 
eller hydrogen.  

Overgangen til fossilfri og utslippsfri transport vil være 
et positivt bidrag til miljøet. Kundene er opptatt av miljø, 
endringen er derfor nødvendig også for å møte deres 

behov. Samtidig er signalet fra myndighetene at det 
kommer strengere krav. NG ønsker å være i forkant av 
omgivelsenes forventninger. 

I gjennomsnitt har et kjøretøy sju års levetid. Derfor må NG 
begynne i dag hvis målene som er satt for årene framover 
skal nås. Fossilbilene byttes ut etter hvert som de tas ut av 
drift. Over tid vil NG stille de samme kravene til eksterne 
transportører som de gjør til seg selv, slik at også deres 
biler blir utslippsfrie. •

For to år siden mistet en kvinne livet i en 
ulykke med en søppelbil. I ettertid har HMS-
arbeidet blitt skjerpet betraktelig. – Vi er stolte 
av hvor langt vi har kommet, sier Guro Rue 
Johnsen i NG Renovasjon.  

Selv om man jobber iherdig med 
HMS, kan ulykker inntreffe. Det 
gjorde det tilbake i november 

2020 da en søppelbil rygget på en 
kvinne i Færder kommune. Kvinnen 
mistet livet i ulykken.  

I ettertid kom det frem i en rapport 
fra Havarikommisjonen at kommunen 
ikke hadde fulgt opp trafikksikkerheten 
som gjelder renovasjon godt nok, 
og Norsk Gjenvinning, som utførte 
søppeltømmingen, ble kritisert for å 
ha for dårlig sikkerhetskartlegging og 
opplæring av mannskapene. 

– Ulykken ble utgangspunkt for 
en rekke nye HMSK-tiltak som vi har 

jobbet med sammen med VESAR. Vi 
har tatt hendelsen veldig alvorlig og satt 
inn tiltak som vi ser at fungerer, forteller 
Guro. 

Nye HMS-tiltak 
Mange nye tiltak ble satt i gang. 
Blant annet nye rutiner for rygging, 
gjennomføring av sikkerhetssamtaler 
i felt og faste møtepunkt der HMS-
relaterte saker blir tatt opp og 
diskutert på hvert morgenmøte med 
mål om å lære av dem.  

De har også gått gjennom veinettet 
og kartlagt risikofylte veier, som er brukt 
som grunnlag for å utbedre sikkerheten 

sammen med VESAR og Færder 
kommune. 

– Vi har sett en veldig stor bedring 
på skadestatistikken, der vi følger med 
på skader som fører til fravær. I tillegg 
har vi ikke hatt personulykker med 
tredjepart etter dette, sier Guro.  

Tungt maskineri
De siste ni månedene har de ikke hatt 
en eneste skade med fravær i NGR. 
Det er svært positivt i en bransje der 
tungt maskineri er en del av hverdagen.   

– Når jeg ringer rundt til 
renovatørene hører jeg plutselig i 
bakgrunnen «jeg skal ut å rygge, noen 
må komme ut og følge med». Det 
er veldig positivt å høre at tiltakene 
følges opp, og spesialt at ingen rygger 
uten å bruke hjelpemann. All honnør 
til de som jobber i linja, de har virkelig 
gjort en god jobb med å holde et 
kontinuerlig HMSK-fokus, sier Guro. • 
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2014 20182015 20192016 20202017 2021

Antall biogass drevne 
kjøretøy totalt

Antall el- drevne 
kjøretøy totalt

Sikkerhet

SKADESTATISTIKK: Etter en ulykke tilbake i 2020 er sikkhetsrutiner gjennomgått. Nå er skadestatistikken historisk lav. 
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Bærekraft

Gjenvinner og ombruker 
elektrisk avfall  

Gamle eller ødelagte mobiltelefoner, datamaskiner 
og annen elektronikk blir ofte liggende i skuffer og 
skap hjemme. Dermed uteblir også en stor verdi. 

Men etter at NG-konsernet kjøpte opp Mirec Recycling AB 
tilbake i 2021 og gjorde det til en del av NG Metall, har det 
åpnet for store muligheter og vekst. Selskapet har nemlig en 
lang historie og ekspertise innen gjenvinning og ombruk av 
elektriske produkter (EE-avfall). 

Den ekspertisen bidrar til å styrke NG Metalls tilstedeværelse 
i Norden og det voksende EE-markedet. Da oppkjøpet ble 
gjennomført begynte også prosessen med å endre navn og 
merkevare – nå er det kjent som NG Metall AB. 

Gjenvinning og ombruk
NG Metall AB har Nordens største anlegg for gjenvinning 
og behandling av EE-avfall. Anlegget ligger i Katrineholm i 
Sverige. Her jobber totalt 70 medarbeidere med å sortere 
og behandle EE-avfall til både gjenvinning og ombruk. På 
anlegget i Katrineholm ble 32 000 tonn med EE-avfall 
behandlet i 2021.

Ved ombruk av EE-avfall leveres dette inn til NG Metall, 
som renser enheten for all data og gjør den klar for å selges 

videre gjennom deres globale salgsnettverk. I 2021 ble 
400 000 enheter solgt til ombruk.

Ved gjenvinning blir EE-avfallet manuelt sortert og renset 
for batterier, farlig avfall og lignende. Deretter blir det kvernet 
og sortert ved hjelp av magneter for å separere materialene i 
rene fraksjoner. 97,5 prosent av EE-avfallet går til material- og 
energigjenvinning. 

Fokus på synergier og arbeidsmiljø
NG Metall AB har planene klare for hvordan veien blir 
fremover, som en del av NG-konsernet. Allerede er de godt i 
gang med å se på synergieffektene de kan få som en del av 
NG-konsernet, sier Jesper Nyberg, som er administrerende 
direktør i NG Metall AB.

– Vi ser frem til å utvikle oss med enda mer fokus på 
kunden, som kommer til å gi effekt både på kort og lang sikt. 
Vi holder også på med det interne prosjektet vårt “a great 
place to work”, med fokus på å utvikle arbeidsplassen og 
medarbeiderne for å øke mulighetene og finne enda flere, nye 
kolleger, sier Jesper. •

Det er potensielt store verdier i gammelt elektrisk utstyr i form av 
metaller og andre materialer det begynner å bli lite av i verden  
– det er NG Metall nå bedre rustet for å håndtere. 

NORDENS STØRSTE: NG Metall AB har Nordens største anlegg for gjenvinning og behandling av EE-avfall, som ligger i Katrineholm i Sverige.

GJENVINNES: 97,5 prosent av 
EE-avfallet går til material- og 
energigjenvinning.
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ESG i NG

Fokusområdene for 
bærekraft i NG
 
Bærekraft (ESG) handler om miljø- og klimapåvirkning, sosialt ansvar for 
medarbeidere og innleide, omgivelsene rundt oss og at virksomheten ledes 
og styres etter sunne og ansvarlige prinsipper. – Både vi og samfunnet har 
forventninger til hvordan vi skal bidra til en bærekraftig og sirkulær fremtid, 
sier Karianne Øverland, prosjektleder for ESG i Norsk Gjenvinning.

– Vi må konsentrere vårt 
bærekraftarbeid om de 
områdene hvor vi har aller 
størst påvirkning, forklarer 
Karianne. 

– Det betyr i praksis at vi 
skal fokusere ekstra på de 
områdene hvor vi har det 
største positive bidraget til 
miljø, mennesker og samfunn.

For å finne de riktige 
fokusområdene har NG 
kartlagt faktisk og potensiell 

påvirkning av virksomheten på miljø, mennesker 
og samfunn på tvers av konsernets aktiviteter og 

forretningsforbindelser. Her har alle konsernets 
forretningsområder og en rekke fagfunksjoner bidratt til 
analysen, i tillegg til øvrige interessenter. 

– Etter kartleggingen og analyser stod vi igjen med ti 
vesentlige temaer sortert i fem fokusområder. Vi har jobbet 
med alle disse bærekrafttemaene i mange år, men likevel 
er det nyttig å få dette satt i system, forklarer Karianne.

Særlig interessant mener hun det var å se at trygge 
og bærekraftige lokalsamfunn fikk en plass blant 
fokusområdene. 

Karianne forklarer nærmere om de fem fokus-
områdene for NGs bærekraftarbeid, som også er 
beskrevet i konsernets bærekraftsrapport for 2021:

1 Akselerert sirkulær økonomi: 
– I en sirkulær økonomi må forbruket reduseres, 

avfallet minimeres og ressursene må bli i 
kretsløpet. Målet vårt er at vi skal være minimum 
70 prosent sirkulære innen 2025 og minimum 
85 prosent sirkulære innen 2030. Med 
sirkulær mener vi i denne sammenhengen at 
henholdsvis 70 og 85 prosent av tonnasjen 
NG håndterer enten går til ombruk eller 

materialgjenvinning. Vi vil jobbe med å se 
hvordan vi kan inkludere minimering av avfall inn 

i målbildet, som også vil inkludere å jobbe med å 
minimere avfall fra egen drift, sier Karianne. 

Etikk og åpenhet i verdikjeden:
– Skal man være en samfunnsnyttig næringslivsaktør, må 
man være ansvarlig. Man må overholde lover og regler, men 
også opptre etisk og med integritet ved å ta kloke valg i 
møte med utfordringer og dilemmaer. NG setter høye krav 
til etisk atferd, etterlevelse av lover og regler, åpenhet, helse 

og sikkerhet, vern av ytre miljø mv. – både til oss selv og våre 
kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Trygt og inkluderende arbeidsmiljø: 
– Vi gir oss aldri på sikkerhet. Systematisk, helhetlig og 

profesjonelt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for godt 
bærekraftarbeid. Alle medarbeidere og innleide i Norsk 

Gjenvinning-konsernet skal komme trygt hjem fra jobb hver 
dag. Vi skal være en arbeidsplass med fokus på inkludering 

og mangfold. Vi ser veldig stor nytte og verdi i mangfold 
blant våre medarbeidere, både når det gjelder kjønn og 

nasjonalitet, erfaring og bakgrunn, sier Karianne. 

Trygge og bærekraftige lokalsamfunn: 
– NG påvirker både faktisk og opplevd trygghet i nærmiljøet til svært 
mange mennesker. Når vi plasserer ut containere, henter avfall hos 
bedrifts- og privatkunder og yter miljøtjenester, er det ofte med store, 
tunge kjøretøy nær der folk ferdes. Vi transporterer en rekke ulike 
avfallstyper, også farlig avfall som kan medføre alvorlig forurensning 
eller fare for skade på mennesker og dyr, forteller hun. Ved å ha et 

bevisst forhold til hvordan vi påvirker våre omgivelser, og planlegge 
aktivitetene våre deretter, kan vi både trygge våre omgivelser samtidig 

som vi løser en kritisk samfunnsoppgave.

Minimering av eget fotavtrykk:
– Selv om vi har stor positiv klimapåvirkning fra gjenvinnings- 

og miljøaktivitetene våre må vi også redusere den negative 
klimapåvirkningen som kommer fra utslipp fra maskiner, kjøretøy 
og innkjøpte varer og tjenester. Vi jobber for at egne kjøretøy og 

maskiner skal være nullutslipp innen 2030, og at vi skal redusere 
indirekte utslipp fra vare- og tjenestekjøp med 70 prosent innen 
2030. Dette kommer til å kreve store investeringer og mye jobb, 
men det er en svært viktig ambisjon som må prege vår atferd og 

prioriteringer som virksomhet, sier Karianne.

Karianne Øverland, 
prosjektleder for ESG i 
Norsk Gjenvinning
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Alle divisjoner i konsernet har nå egne 
ESG-mål for å bidra til konsernets ESG-
strategi. Med alt fra økt bruk av roboter og 
teknologi, til fokus på videreutdanning og 
kompetanseheving - her kan du lese mer om 
hvordan divisjonene jobber for å nå målene.

Nordic Demolition:
Satser på kompetanseheving

Da de fikk tilbud om videre-
utdanning, takket anleggsleder 
Ola Gulsvik (28) umiddelbart 
ja. Nå har han fagbrev i 
gravemaskinfører-faget. 

– Jeg kjenner ikke til noen 
andre i rivebransjen som 
har fått et sånt tilbud av 

jobben. Det viser at NG har tillit til oss, 
sier han.

Ifølge Gulsvik er det svært mange 
i bransjen han jobber i som ikke har 
fagbrev eller annen utdannelse, rett og 

slett fordi det ikke er krav om mer enn 
maskinførerbevis.

Han er derimot klar på hvor mye han 
har fått ut av den nye utdannelsen:

– Det er et stort pluss å ha 
kompetanse å vise til. I tillegg har jeg 
fått en større helhetsforståelse av 
jobben min og hva som skjer etter 
rivingsarbeidene vi utfører, forklarer Ola.

Faglig tyngde
Gulsvik har flere pågående prosjekter 
der han i dag er ansvarlig for alt fra 
åtte til 20 personer. På Åsland AGJV 
for eksempel, der de over det siste året 
har fjernet alt av betongplater, mur og 

ESG i divisjonene ESG i divisjonene

Nordic Industrial Services: 
Stor miljøgevinst 
med ny metode

Geir Gonsholt-Hansen i Nordic 
Industrial Services forklarer 
at dette er en ny og krevende 

prosess med stor miljøgevinst. 
– Se for deg at du har en stor, 

gammel oljetank på et raffineri. I 
tanken kan det være mange typer 
oljefraksjoner som har stivnet og blitt 
hardt. Det blir farlig avfall. Vi går inn i 
tankene med våre systemer og tilsetter 

diesel og kjemikalier for å løse opp, 
suge ut og dekantere til rent vann, olje 
og avfall, sier Geir.

Vannet de får ut går tilbake i 
produksjon, oljen til andre tanker, 
mens noe blir til avfall. Ved å løse det 
opp på denne måten reduseres det 
faste materialet slik at det kan kjøres i 
filterpresser der det farlige avfallet enda 
en gang blir redusert.

ESG-mål: 

Vi skal ha etablert en 
posisjon i flytende 
avfallsbehandling / 
redusering av avfall gjennom 
samarbeidspartnere og 
teknologibruk (E)

Tidligere ble oljetanker renset ved hjelp av mennesker 
med høytrykkspyler og spade. Nå skal dette gjøres med 
roboter styrt av teknikere utenfra, før avfallet blir prosessert 
i filterpresser. Det reduserer mengden miljøgifter med opptil 
80 prosent.

ESG-mål: 

Vi skal være 
bransjeledende 
kompetansebedrift 
innen riving, sanering og 
nedstrøm (S)

ESG

ESG

konstruksjoner fra fabrikken som laget 
elementer til Follobanen, har han sett i 
praksis hva faglig tyngde har å si.

– Vi fikk blant annet en tilleggsjobb 
med å opparbeide en bekk. Det jeg 
lærte da jeg tok fagbrev gjorde at 
jeg visste hvor jeg skulle lete etter 
informasjon så jeg kunne svare for meg 
i møter og under planlegging. De som 
prosjekterte det, hadde faktisk gjort en 
feil som jeg fant og påpekte. Jeg føler 
meg rett og slett sikrere når jeg svarer 
på ting nå, forteller han.

Anbefaler kompetanseheving
Gulsvik mener at slike tilbud om 
videreutdanning er en fin måte for 
arbeidsplassen å gi goder til de ansatte 
som er positivt for begge parter. Selve 
fagbrevet ble tatt på deltid en kveld i 
uken i ett år og avsluttet med teoretisk 
og praktisk prøve.

– Jeg anbefaler alle som får 
muligheten å takke ja til videre-
utdanning og kompetanseheving, sier 
Ola. •

ESGMiljø Sosiale 
forhold

Eierstyring og
selskapsledelse

– Vi reduserer mengden farlig avfall 
for kunden med 70 til 80 prosent, sier 
han.

Regler for sporbarhet
De er allerede godt i gang med å bruke 
denne metoden, som allerede står for 
om lag 20 prosent av omsetningen. 
Over tid håper de at hoveddelen av 
prosjektene skal gjennomføres på 
denne måten. 

Det blir stadig strengere regler for 
sporbarhet når det kommer til farlig 
avfall. Det har historisk vært svært 
vanskelig når stoffene blir dumpet i 
oljetanker. Men når dette blir separert 
og man får det tilbake til naturlige 
fragmenter som vann og ren olje, 
gjør det at en form for sporbarhet og 
dokumentasjon gjenopprettes.

– For kunden er det en enorm 
besparelse. Kostnaden på å levere en 
hel tank på spesialavfall er ekstremt 
høy, så dette er vinn-vinn, sier Geir.

 
Flere jobber innen automasjon
Tidligere var dette en jobb som ble 
gjort av mennesker. De gikk inn i tette 
drakter og gjorde rent for hånd, spadde 
ut og brukte høytrykkspyler i det giftige 
miljøet. Ifølge Geir Gonsholt-Hansen 
har den nye metoden skapt en langt 
tryggere arbeidsplass for de ansatte.

– Vi trenger ikke lenger ta risikoen 
med å putte folk i tankene, i tillegg 
aksepterer ikke lenger kunder denne 
arbeidsmetoden så det er helt klart 
en «game changer» i bransjen. Når 
vi bruker roboter trenger vi flere folk 
innen automasjon, som igjen er mer 
attraktive jobber som er mindre skitne 
og mer tekniske. •
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NG Metall: 
Har skapt ny 
sikkerhetskultur 
på rekordtid

I 2018 hadde NG Metall flere skader på kort tid. Nå, etter 
knallhardt arbeid med å få inn sikkerhet i alle ledd, gikk de 
nylig 775 dager uten en eneste skade. 

– Vi banker i bordet når 
vi forteller hvor mye 
vi har fått til, sier Lars 

Aakeberg, som er HMSK- og LEAN-
sjef i NG Metall.  

Det var i april i år at de gikk 775 
dager uten skader som førte til 
fravær. Dessverre ble rekken brutt 
av en klemskade, som heldigvis ikke 
var alvorlig. Likevel sier det mye om 
arbeidet som er lagt ned i å skape en 
trygg arbeidsplass. 

– Vi jobber i en bransje med tunge 
maskiner og mye energi kombinert 
med mennesker, men vi kan fortsatt ha 
en hverdag uten at noen blir skadet. 
Suksessen har kommet av målrettet 
arbeid med flere ting, sier Lars. 

Sikkerhetssamtaler
Arbeidet begynte tilbake i 2017, da 
det kom en klar bestilling på å skape 
en bedre sikkerhetskultur. Lederne 
ble ansvarliggjort i større grad 
gjennom nye lederkurs, erfaringer 
ble delt med andre og det ble satt 
opp møter der sikkerhet ble diskutert. 
Det ble også innført 13 livreddende 
regler, og ukentlig ble en ny regel 
gjennomgått.

– Etter hvert begynte vi også med 
åpne sikkerhetssamtaler der man 
er ute og snakker med folk der de 
jobber. Vi begynte med det i 2018 og 
nå er 35 personer i en organisasjon 
med 130 ansatte trent til å ta disse 
samtalene, sier han. 

Stolte av arbeidet
NG Metall har på kort tid sett i 
praksis hva tiden de har lagt ned i 
sikkerhetsarbeidet har betydd. De har 
gått fra en H-verdi på 33,7, til to år der 
den har ligget på null og nå på 5. 

– Vi er veldig stolte av det vi har fått 
til. Over tid har vi kanskje kommet til 
et realistisk nivå, men en H-verdi på 
null vil alltid være ambisjonen, avslutter 
Lars. •

ESG-mål: 

Vi skal være best i  
bransjen på sikkerhet 
overfor alle interessenter - 
0 personskader (S)

NG Gjenvinning: 
Ser samfunnstrender i avfallet 
som kommer inn
Hos NG Gjenvinning ser 
de store forskjeller på 
avfallet fra forskjellige 
steder. Det kan hjelpe dem i 
sorteringsprosessen.   

Når NG Gjenvinning sorterer 
papiravfall er det enkelt å se hva 
det kastes mer av, og hvor det 

forskjellige kastes. Det fine papiret, som 
i stor grad pleide å komme fra aviser, 
har det blitt langt mindre av. Nå går det 
mer i emballasje.

– Det gjør noe med hvordan anlegget 
fungerer. Vi må ha et veldig bevisst 
forhold til hva vi får inn for å hente mest 
mulig verdi ut igjen, sier Tiril Bratt.

I store byer som Oslo ser de blant 
annet klare forskjeller fra bygdene, med 
langt mer emballasje. Det er en viktig 
trend å vite om fordi det kan hjelpe 
dem med å sortere avfallet allerede før 

det er på plass ved å se hvilket område 
bilen har hentet fra.

Papirløst samfunn
En av de største kundene er Norske Skog. 
De produserer nytt papir og har en andel 
resirkulert materiale i produksjonen som 
ofte er det fineste papiret. Blandet papir 
sendes ofte til kunder i Europa der det 
produseres ny emballasje og tørkepapir.  

Camilla Stridsklev er operativ 
kvalitetsleder. Hun forteller at endringen 
mot et mer papirløst samfunn gjør at de 
hele tiden må vurdere måten de jobber 
på og hvordan de bruker teknologien.

– Vi har et avansert anlegg der vi kan 
samle data på avfallet som passerer 
de ulike enhetene og se på trendene. 
I fremtiden skal vi bli enda bedre på å 
utnytte de dataene. Det handler om å 
være bevisste på hva kundene trenger, 
både de som leverer avfall, og de som 
kjøper det av oss. Papiravfall er ikke 
søppel, det er en råvare, sier Camilla.

"Miljøskadd"
Både Camilla og Tiril er klar på hvor 
mye man leverer av å følge med på 
trendene, og hvordan det påvirker dem 
i hverdagen:

– Vi ser veldig mye husholdnings-
papir som kommer inn her og vi vet 
at det er enkle ting du kan gjøre som 
gjør prosessen enklere for oss. For 
eksempel kan du la skoesken bli igjen 
i butikken når du handler sko – da 
kommer den blant all den andre pappen 
fra butikken og ikke med blandet 
papiravfall, sier Tiril.

Stridsklev har på sin side bedt om å 
få betale for at butikken skulle hente 
tilbake pappen etter å ha kjøpt ny 
garderobe.

– Man blir nok litt «miljøskadd» av å 
jobbe her, sier Camilla. •

ESG-mål: 

Vi skal fortsette å være 
bransjeledende på 
materialgjenvinning (E)

ESG i divisjonene ESG i divisjonene

ESG

ESG
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ESG i divisjonene

Zirq Solutions: 
Øker sporbarheten 

Gjennom 2022 skal selskapet gjennom tre runder med 
effektiviseringsprosjekter på flere plan. – Over tid vil dette løfte 
lønnsomheten vår, sier CFO Anette Nordskog.  

Zirq Solutions er en del av NG 
som jobber med resirkulering 
av blant annet medisinsk utstyr 

og kabler. Selskapet har vokst både 
organisk og gjennom oppkjøp de 
siste årene. Nye datterselskaper 
har tatt med seg egne prosesser og 
systemer - nå jobbes det med å skape 
felles prosesser, effektivisering og økt 
lønnsomhet.

– Vi har vært veldig person-
avhengige fordi vi er satt sammen av 
oppstartsvirksomheter der man har 
startet enkelt. Det fungerer en stund, 
men det kommer en dag der man 
vokser ut av programmer som Excel, 
sier Anette Nordskog i Zirq Solutions.

Bedre dokumentasjon
Nå er de godt i gang med et 

systemverdi-prosjekt over tre faser 
gjennom 2022, med mål om å 
skape felles arbeidsprosesser i hele 
selskapet, mer dokumentasjon og 
bedre systemstøtte - og dermed bli 
mindre avhengig av enkeltpersoner.

 
De tre fasene de skal gjennom i år er:
• Økonomistyring, HR og kjøp & salg
• Produksjon og HMSK
• KPI, internkontroll og rapportering

Nå jobbes det med produksjon og 
HMSK, der de blant annet ser på 
måten de kan digitalisere vareflyten 
for kabelgranulering i Norge og 
Danmark.

– Når komplekse kabler blir levert 
til oss for granulering er det vanskelig 
å si nøyaktig hva kablene inneholder. 

For eksempel om det er mye kobber, 
aluminium eller plast. Nå jobbes det 
med prosesser som gir oss mer data 
underveis i gjenvinningsprosessen 
som på sikt vil gjøre produksjonen 
lettere å planlegge med veiing og 
bedre loggføring, sier hun.

Kartlegging
Planleggingen i slike prosesser 
er svært viktig for effektivisering 
fordi innholdet i kablene krever 
forskjellig utstyr for å jobbe med, 
og dersom man må bytte for ofte 
er det ineffektivt. Målet er lange 
produksjonsserier og mindre skifte av 
utstyr underveis. 

– Nå kartlegger vi hvordan 
prosessene ser ut og ser om vi har 
tilstrekkelig med data, før vi gjør 
systemevalueringer etterpå. I tillegg 
er det viktig for oss å se hva bransjen 
generelt gjør, hva konsernet gjør og 
hva vi kan lære. Over tid vil dette gjøre 
oss mer lønnsomme, sier Anette. •

ESG-mål: 

Vi skal drive effektiv 
kontroll i egen divisjon  
og i verdikjeden (G)

ESG i divisjonene

NG Markets: 
– En ny måte å bruke 
deponier på

På Kopstad massemottak tas 
det imot over 400 000 tonn 
masse hvert år. Massene 
gjenbrukes og blir underlaget 
til en ny bærekraftig 
godsterminal.  

Om et tiår vil Kopstad masse-
mottak i Holmestrand være 
en gods terminal med både 

jernbane og E18 i umiddelbar nærhet. 
I mellomtiden klargjøres grunnen ved å 
ta imot blant annet forurensede rive- og 
gravemasser. 

Når forurensede masser blir brukt 
unngår man å bruke stein og pukk – en 
ressurs ikke alle er klar over at det er 
knapphet på. Det er nemlig under-
søkelser som viser at Osloområdet 
kan gå tom for kvalitetsstein til bygge-
prosjekter om 30 år.

– Det vi gjør her er med på å bremse 
brukes av en begrenset ressurs. Hvis 

man skulle bygget godsteminal uten 
å ta imot disse massene måtte man 
sprengt ut fjell isteden. I tillegg får vi 
kontroll på miljøgiftene ved at vi har 
bygget det opp som et deponi. Dette 
er en ny måte å bruke deponier på, sier 
Ida Nilsson, daglig leder i NGm3.

Trinnvis utfylling
Blant massene som allerede er tatt imot 
ligger blant annet «Y-Blokka», som var 
et av byggene i regjeringskvartalet i 
Oslo, i tillegg til massene fra utgraving 
til ny tunnel i Drammen. 

– Rent teknisk tas det imot masser 
på et område på cirka 400 000 
kvadratmeter i trinnvis utfylling. 
Allerede i mai i år hadde mottaket tatt 
imot 150 000 tonn masse, forklarer 
Ole Johan Aas-Haug, driftsansvarlig på 
Kopstad Massemottak for NGm3.  

Han forteller at de allerede har enda 
et tilsvarende deponi på Asak nord for 
Oslo hvor det bygges en ny fylkesvei 
av tilsvarende masser.

– Begge anleggene er nyttig-
gjørings prosjekter med 100 prosent 
materialgjenvinningsgrad. Så lenge 
det finnes masser som ikke er 
gjenvinnbare trenger vi deponier, og da 
er dette en fornuftig måte å gjøre det 
på, sier Ole. •

ESG-mål: 

Vi skal være ledende i Norge 
på bærekraftig håndtering 
av sekundære råvarer 
ved å løfte dem høyere i 
ressurspyramiden (E)

ESG

ESG
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Med nytt navn fra mars i 
år skal NG Secure se til 
internasjonale markeder med 
den sterke NG-merkevaren i 
ryggen. – I en mer uforutsigbar 
verden er løsninger for 
sikkerhet mer aktuelt enn 
noen gang, sier Trygve Nielsen, 
daglig leder i NG Secure.

Tidligere var alt på Lysaker, nå har 
NG Secure salgspersonell i både 
Trondheim, Bergen og Stavanger. 

Til høsten er planen å kunne starte opp 
i Sverige.

 I praksis tilbyr NG Secure sikre 
beholdere til alt fra småbedrifter til 
store internasjonale konsern i Norge 
til å kaste sensitiv informasjon i – både 
papir og digitale lagringsenheter. 
Beholderne er plomberte og blir 
hentet av sikkerhetssjåfører med 
utvidet politiattest og strenge 
bakgrunnssjekker, før det blir levert til 
nøye overvåkede anlegg.

– Vi følger forskriftene som lages 
av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
(NSM), og sikkerhetsloven blir stadig 
strengere. Det gjør at vi kommer til 
å få ny produksjonskvern til våren 
som tilfredsstiller de aller strengeste 
kravene, sier Trygve.

Det er viktig når NG Secure allerede 
har avtaler med offentlige etater som 
Politiet, Forsvaret og Skatteetaten.
 
Forskjellig kunnskapsnivå
Ifølge Nielsen opplever de store 
forskjeller på hvor stor forståelse 
kundene har for viktigheten av å 
destruere sensitivt materiale. Noen har 
allerede gode, interne rutiner, mens 
andre kunder krever opplæring.

– Da er det viktig for oss å lære dem 
opp og formidle budskapet om hvorfor 
dette er så viktig, sier han.

Som del av NG er miljø viktig. Papiret 
som tas imot går til gjenvinning og 
ikke forbrenning. Like viktig er kravene 
som stilles til underleverandører som 
blant annet sier noe om at de skal 
elektrifiseres når det lar seg gjøre.

De digitale lagringsenhetene de 
får inn blir destruert. Dette kan for 
eksempel være harddisker fra PCer. 
Men hvis PC-en er i god nok stand 
blir den gjenbrukt på det europeiske 
markedet.

Nielsen tror det de gjør bare blir enda 
mer aktuelt i fremtiden:

– Vi er inne i en usikker tid der folk 
ser viktigheten av at sensitivt materiale 
blir destruert på en god måte. Den 
trenden tror vi bare skal bli sterkere, 
sier Trygve. •

ESG i divisjonene

NG Vekst - Secure:
Norsk Makulering har 
blitt NG Secure

ESG-mål: 

Vi skal tilby markedets 
sikreste løsning på sletting 
og ombruk av digitale 
lagringsenheter som 
mobiler og PC-er (E)

NG Vekst - Renovasjon:
Kom til Norge for åtte år siden 
– nå har han lederstilling

ESG-mål: 

Vi skal være en  
attraktiv arbeidsplass  
for medarbeidere med  
hull i CV (S)

På få år har Armand Tyszka jobbet seg opp fra 
renovatør til avdelingskoordinator. – Hvis man 
virkelig vil kan man få til veldig mye, sier han.

Norsk Gjenvinning skal være en arbeidsplass der man 
investerer i medarbeiderne. Enten det handler om å gi 
arbeidssøkere med hull i CV-en en sjanse, eller at man 

tør å satse på unge medarbeidere som ønsker seg mer ansvar 
i jobben. 

Armand Tyszka (33), som flyttet til Norge fra Polen for åtte 
år siden, er en av de som har fått muligheten til å utvikle seg 
i Norsk Gjenvinning. Da han først kom til Norge jobbet han 
i restaurantbransjen, men har nå funnet seg til rette i NG 
Renovasjon.

– Jeg begynte som fersk sjåfør rett etter at jeg hadde tatt 
lastebillappen. Tanken var å jobbe her i ett års tid, men så fikk 
jeg tilbud om stilling som teamleder, forteller han.
 
Utviklingsmuligheter
Nå, tre år etter at han begynte i NG-systemet, har 
han stillingen «avdelingskoordinator», der han er 
nestkommanderende for avdelingslederen. For Tyszka er det 
mulighet for utvikling som gjør at han blir i jobben:

– Jeg har hele tiden hatt vilje til å lære og har fått muligheten 
her. Norsk Gjenvinning er veldig gode på å satse på folk. 
I tillegg er det et stort konsern, så hvis man tenker utover 
divisjonen er det enda flere muligheter i fremtiden, både for 
jobber i konsernet og andre steder i landet, mener han.
 
Hva er planene dine for framtiden?
 
– Nå er jeg der jeg vil være, så får vi se fremover. Jobben er 
fortsatt ny og spennende, men jeg vil alltid lære mer, sier han.
 
Handler om tilrettelegging
Ifølge driftssjef Guro Rue Johnsen handler lederskap blant 
annet om å se mennesker og legge til rette for at de skal 
lykkes.

– Man må satse på de som tar ansvar. Når det kommer til 
Armand kan jeg kaste ham ut på hva som helst og han fikser 
det. Hvis han er usikker på noe så spør han. Det er en viktig 
egenskap, sier hun.  
 
Har du noen tips til andre ledere?
 
– Gi folk ansvar og deleger. For Armand var det ikke så mye 
som skulle til. Gi tilbakemeldinger på det som fungerer og 
ikke, og gjør det på en skikkelig måte, sier Guro. •

ESG i divisjonene

ESG

ESG
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I din lokale Specsavers-butikk kan 
du levere inn gamle briller, som 
går til deres initiativ «Gi syn til 
Tanzania». Her blir briller som ikke 
brukes lenger sendt til Tanzania og 
tilpasset nye eiere. Nå sørger Norsk 
Gjenvinning for at brillene som ikke 
egnes for videre bruk gjenvinnes til 
å kunne brukes i nye produkter.

Briller som ikke kan brukes igjen blir levert til Asker 
Produkt, som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede 
personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt 

fagopplæring og arbeidstrening. Her blir brillene demontert og 
sortert i ulike fraksjoner. 
Andrea Villa er konseptsjef i Norsk Gjenvinning og fikk 
besøke Asker Produkt og se hvordan de sorterer fraksjonene 
brillene består av.

– Briller består av metaller, glass, plast og noe restavfall. 
Gjengen i Asker Produkt gjør en fantastisk jobb med å skille 
glasset og metallene fra brillerammene, slik at vi får inn rene 

fraksjoner som vi kan finne gode gjenvinningsløsninger for, 
forteller Andrea.

Resultatet gir fraksjoner med mange muligheter. Metallet 
i brillene kan bli til nye produkter som sykler, verktøy og 
hageredskaper. Glasset i brillene kan gå til produksjon av 
råstoff til isolasjon eller glassbetong. •

Gjenvinner briller sammen 
med Specsavers

Samarbeid

GJENVINNER BRILLER: Rune Jahnsen og Andrea Villa på besøk 
hos Asker Produkt. 

SORTERER: Hos Asker Produkt 
er det effektiv sortering av de 
ulike bestanddelene i brillene 

som kommer inn. 

CFO har ordet

*Sammenliknet med 2021

OPPSUMMERING 
AV TALL ETTER 
FØRSTE KVARTAL* ØKNING I BRUTTO 

FORTJENESTE
ØKNING I 
EBITDA

12,4% 21,5%

Jeg vil gjerne starte denne gangen også med å skryte av 
innsatsen deres! Som konsern leverer vi gode resultater, og er 
godt innenfor plan. Det er ekstra gledelig å se at Nordic Industrial 
Services (NIS), som var særlig påvirket av Covid, har funnet 
takten sin igjen og leverer bedre enn forventet og over budsjett. 

Verden i 2022 har vært uforutsigbar, og ettervirkningene av 
Covid og krig i Ukraina påvirker globale forsyningskjeder og 
hele verdensøkonomien, og også vår drift. Noen divisjoner nyter 
godt av økte råvarepriser, mens andre opplever inflasjon og økte 
kostnader. Det er flere tegn på at det kan komme en global 
resesjon og en mer usikker fremtid, som vi av erfaring vet kan 
påvirke for eksempel bygg- og anleggsbransjen negativt.  

Selv om råvaremarkedet er i vår favør akkurat nå, må vi ikke 
glemme å holde kostnadene nede. Vi må styrke kundereisen i 
alle deler av konsernet, og huske på at vi har både eksterne og 
interne kunder for å kunne levere kvalitet i alle ledd.  

Det går bra for de fleste divisjonene nå. NIS leverer veldig godt 
med tanke på budsjett, og sammenlignet med samme periode i 
2021. Kontinuerlig forbedring og økt aktivitet er nøkkelen. Internt 
fokuserer de på operasjonelle forbedringer og kostnader, slik at 
de er i takt med aktivitetsnivået.  

I Nordic Demolition (ND) er det god fart både på volum- og 
aktivitetsvekst. De viser god operasjonell kontroll, og vil fremover 
jobbe med å fylle opp ordreboken for andre halvdel av året.  

NG Metall er langt foran budsjett, og dette er drevet av høyere 
volumer som resultat av målrettet arbeid. Prisingen har vært bra, 
og de klarer å få tak i tilstrekkelig volumer til langt bedre priser 
enn før. Oppkjøpet av Mirec ser veldig lovende ut. 

I NG Vekst ligger NG Renovasjon foran budsjett og fjoråret. 
De har jobbet godt med operasjonelle KPIer, sykefravær, 
bilkostnader og effektivitet på kontraktene. NG Secure er nesten 
på plan for året. Fremover blir fokus å få fart på salget, samt sikre 
prisjusteringer på eksisterende kundebase. 

Zirq Solutions har gode resultater, som er drevet av kabel-
virksomheten. Den nye satsingen Medical går i henhold til plan. 
Fremover blir det viktig å sikre oppstrøms volumer i kabel og 
videreutviklingen av Medical. Oppkjøpet i Danmark går veldig bra 
og har positiv utvikling.  

CFO har ordet 

Markets går bedre enn forventet, og spesielt trading er foran 
budsjett. Drevet av volumer går også deponiene bedre enn 
planlagt. Massehotellet har også god aktivitet. 

Gjenvinning har god fart aktivitets- og volummessige, men 
totalt for divisjonen leverer de noe bak planen hittil i år drevet 
av kundemiksen og høyere kostnader. Fremover blir det viktig 
å opprettholde den gode kostnadskontrollen og å klare å 
effektivisere operasjonen ytterligere, samt å få organisk vekst 
med gode marginer. Det blir viktig å huske på kvalitet fremover, 
og at kunden får det den trenger til rett tid, slik at vi slipper å 
rette opp feil som har skjedd tidligere i prosessene. I så måte 
er jeg svært spent på resultatene av prosjektet knyttet til 
kundereisen i NG.  

Til slutt vil jeg oppfordre dere til å jobbe sammen, internt 
og på tvers av divisjonene. Vi må ha god dialog og godt 
samarbeid med søsterselskapene våre og sikre hverandre 
markedsmessige betingelser.  

Jeg tror at dersom vi hjelper hverandre kan vi bruke tid på den 
kommersielle kraften samlet, enn at vi bruker krefter på å bli 
enige internt. Med det ønsker jeg dere alle en god sommer! •

Espen Krey Brettås
CFO/finansdirektør
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NG-helter

NG-helter kåres 
hver måned
Norsk Gjenvinning-konsernet har fokus på medarbeidere som utmerker 
seg som ambassadører for våre verdier, og kårer «NG-helter» som har gjort 
en ekstra innsats for å fremme en eller flere av selskapets fire verdier:  

Lagånd, Kremmerskap, Ansvarlighet og Proaktivitet.

Vi har mange helter i konsernet – flinke folk som gjør en stor innsats for 
samfunnet og virksomheten hver eneste dag. Hver måned kåres en NG-
helt i en av divisjonene. Mange dyktige helter har så langt blitt kåret, og 
flere skal det bli. 

Hva er en NG-helt?

Gjør en ekstra innsats for å fremme en  
eller flere av konsernets fire verdier:  
Lagånd, Kremmerskap, Ansvarlighet og Proaktivitet

Nomineres av kollegaer i egen divisjon

Kåres av divisjonsdirektør og selskapssjef(er)

NG Gjenvinning (november 2021)

Tommy Heggem
Kundekoordinator i Norsk Gjenvinning

Tommy ble nominert av mange medarbeidere og det er tydelig at han oppfyller 
forventningene til en ekte NG-helt. Han viser lagånd gjennom å alltid stille opp 
for sine medarbeidere, han strekker seg langt og tar ansvar for at ting flyter i 
virksomheten og er proaktiv og opptatt av forbedringsarbeid.

NG-
HELT

NG Vekst (desember 2021)

Ottar Kristiansen
Driftsleder i Norsk Gjenvinning Renovasjon

Ottar er engasjert i folkene sine, og jobber hardt for at de skal komme trygt hjem. 
Hans engasjement og ansvarlighet rundt HMS reflekterer vårt slagord: «Vi gir oss 
aldri på sikkerhet»

NG-
HELT

Nordic Industrial Services (januar 2022)

Anders Lønnebakke
Formann i IBKA

Anders har alltid kunden i fokus og har opparbeidet seg en omfattende forståelse 
for kundens prosesser og behov. Gjennom sitt kremmerskap og kreativitet klarer 
han derfor jevnlig å finne løsninger som skaper verdi for begge partene og som 
dermed styrker kundeforholdet. 

NG-
HELT

Nordic Demolition (februar 2022)

Marcus Pettersson
Rivearbeider i Norprodukter Miljø

Marcus beskrives som en dyktig lagspiller og humørspreder på prosjektene han 
jobber på. Han har jobbet seg opp til en rolle som leder av operasjon på større og 
komplekse riveprosjekter gjennom godt arbeid.

NG-
HELT

Zirq Solutions (mars 2022)

Mads Østrøm
Driftssjef i Zirq Solutions

Kollegaene på anlegget i Stenlille, Danmark, beskriver Mads som flink, hjelpsom, 
alltid godt humør og en gledesspreder. Han har en utrolig smittende latter! Mads er 
en flott representant for våre verdier – med lagånd, kremmerskap og proaktivitet i 
særdeleshet.

NG-
HELT

NG Markets (april 2022)

Elisabeth Thastum Hansen
Logistikkoordinator i Norsk Gjenvinning Downstream

Elisabeth er en av de mest ansvarsfulle medarbeiderne vi har. Hennes logistikk-
håndtering har fullt fokus på de beste løsningene både for kundene våre og for at 
vi skal tjene mest mulig totalt i porteføljen. Hun støtter alltid sine kollegaer og påtar 
seg ekstra ansvar når andre har behov for hjelp.

NG-
HELT
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