
Fjordtun skole har satt i gang
prosjektet “Null rest” der
målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I 
RØDT, HVITT OG GRØNT

Vi sjekker hva
som skjer med
posen når den
forlater
Grøtnes med
Sjøgren. 

Seks mann, tre 
biler og tusenvis
med kilometer i
året fra Forsøl til
Skaidi – det er
det som holder
hjulene i gang. 

- Vi sorterer først
og fremst av miljø-
hensyn, men det
betyr også en 
besparelse for 
bedriften, sier Iver
Hauan

Hva skjer med posen? Guttan på Ladden Sortering på Hauans

Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS
for Hammerfest og Kvalsund kommuner.



viktigste jobben i byen
- sammen med deg!

Kildesorteringen blir bedre og bedre. Det merker alle på anlegget på Grøtnes.
Oppe fra venstre: Bjørnar Nilsen, Daniel Liland, Arnljot Nilsen, Per Utstrand, Solveig Olsen, Dan
Olaisen, Kristine Olaussen, Ove Røeggen, Mats Isaksen, Stein Roger Karlsen, Knut Alfred Olaussen,
Aleksander Ingebrigtsen

Mesteparten av alt avfall skal gjenvinnes. Direktør Arnljot Nilsen forteller
at myndighetene nå kommer med strengere krav når det gjelder gjenvin-
ning.
- Det varsles at man skal ned til 20-30 prosent restavfall, slik at rundt 70
prosent skal gjenvinnes. Vi jobber derfor aktivt for å få ned restavfalls-
prosenten. Det er vår hovedutfordring, forklarer direktøren.

Seks år med sortering
Det er snart seks år siden folk i Hammerfest og Kvalsund begynte å sor-
tere avfallet sitt selv. Husholdningene begynte med kildesortering 1. ja-
nuar 2003. Dens siste rapporten fra sorteringsanlegget i Alta, der de far-
gede avfallsposene sorteres hver for seg, forteller at sorteringsprosen-
ten aldri har vært så bra som nå.
- Nå går kildesorteringen i Kvalsund og Hammerfest kjempebra.
Utlevering av røde og grønne poser (optibager) i utvalgte butikker har
vært med på å bedre sorteringsprosenten. Det vil si at det tas ut mer
matavfall og brennbart avfall, slik at andelen av restavfall synker, sier
markedsansvarlig Ove Røeggen ved Finnmark Ressursselskap AS.
Finnmark Ressursselskap har satt i gang en offensiv for å bedre sorte-
ringen. Et av grepene var å ansette Ove Røeggen 1. mars i år, som sel-
skapets første markedsansvarlig.

- Hva er din rolle i selskapet?
- Stillingen min er nyopprettet og går blant annet ut på sikre kundetil-
fredshet, samt informere om hva som skal til for å ha god kvalitet på av-
fallshåndtering. Jeg gir informasjon til næring og private om gjennvinn-
bare produkter og regelverket for dette, og ser samtidig på nye satsings-
områder i bransjen. Finnmark Ressursselskap legger stor vekt på miljø-
riktig avfallshåndtering og satser på å bli en av de beste på utsortering
av gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Derfor jobber vi for å redusere avfall til
deponi og fremme kildesortering både hos husholdninger og næringsliv.
Et av satsingsområdene våre er skolene. Røeggen forklarer.
- Skolene er et flott utgangspunkt for oss for å forme fremtidens ressurs-
bruk. Ungene sammen med sine lærere legger lista for at vi skal bruke
de ressurser som er mulig inn i framtiden.

Offensiv mot næringslivet
En tid etter at husholdningene begynte å sortere, begynte også bedrifter
å kildesortere sitt avfall. Røeggen jobber aktivt for å nå ut til næringslivet
og produserer derfor informasjonsmateriell og besøker bedrifter.
- Det er mange regler som bedriften må kjenne til for å tilfredsstille kra-
vene. På bedriftsbesøkene får vi gitt den informasjonen bedriftene treng-
er for å sortere riktig, sier han.

Økonomiansvarlig ved selskapet, Bjørnar Nilsen, sier det er nå er veldig
viktig å få næringsliv og offentlige virksomheter til å øke sorteringsgra-
den.
- Forutsetningen for å nå målene våre er at det skal være god økonomi
både for kundene våre og for oss. Rene avfallsfraksjoner er etter hvert
blitt handelsvarer også i internasjonale markeder, og det åpner for nye
perspektiver for det som har med avfallsbehandling å gjøre.
Næringsavfallet har størst volum, minst tre ganger så stor som hushold-
ning, så her er det mye å hente, sier Nilsen.

Selger søppel på sikt
Nilsen forklarer at det fortsatt er slik at det meste av avfallet ikke har po-
sitiv salgsverdi, det vil si at selskapet må betale for å bli kvitt det.
- Men det er billigere å frakte det bort, enn å etablere lokale sluttbehand-
lingsløsninger. Nå er vi bare i startfasen for gjenvinning, og her vil det bli
en forandring. Det som vi i dag må betale for å få bort, vil det etter hvert
bli større etterspørsel etter, og da kan vi selge avfallet.

Arbeidet som Finnmark Ressursselskap legger ned for å innarbeide
gode sorteringsrutiner vil dermed gi avkastning på sikt. Bedriftene som
sorterer ser også at de kutter store deler av kostnadene sine forbundet
med avfall. Men markedsansvarlig Røeggen mener han får god hjelp i
sitt markedsarbeid av en økende miljøbevissthet. Det skyller en grønn
bølge over store deler av verden og Hammerfest og Kvalsunds befolk-
ning forsøker å seile med.
- Folk tar innover seg at de må bidra. Det er en selvfølge at vi skal sor-
tere ut det vi kan. Det vi kaller ”søppel” er det lille som ikke kan gjenvin-
nes. Resten er ressurser. Noen synes det er ekstraarbeid, men min erfa-
ring er at om det er tilrettelagt for sortering, så blir det gjort helt uten pro-
blem både hjemme og på arbeidsplassen, avslutter Røeggen.
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Hauans as
Nå har Hauans AS full kontroll på
avfallet sitt.

Administrerende direktør ved Hauans AS, Iver Hauan, er bestemt når
han beskriver holdningen til avfallshåndteringen ved bedriften.
- Vi sorterer først og fremst av miljøhensyn, men det betyr også en be-
sparelse for bedriften. Både de ansatte og kundene skal vite at vi tar mil-
jø på alvor.

- Vil en tydelig miljøprofil øke salget?
- Ikke på kort sikt, men på lang sikt blir det viktigere å vise at bedriften tar
hensyn til miljøet. Det er uansett viktig for oss selv å vite at vi gjør et bi-
drag for miljøet.

Bilene er ikke pakket inn i plast og papir, men det blir mye avfall fra en
bil- og scooterforhandler med tilhørende verksted. Hauan overtok som
administrerende direktør i 1994, etter å ha jobbet flere år i bedriften. Han
tenker tilbake til 80-90 tallet.
- Det var lite sortering. Det meste gikk i det som vi kaller grovavfall. Det
var ikke fokus på det, verken fra avfallsselskapet eller andre, forteller
Hauan.

Markedsansvarlig i Finnmark Ressursselskap kontaktet nylig Hauans for
å hjelpe dem i gang med kildesorteringen sin. Besøket på bilbedriften
med 23 ansatte i Hammerfest, resulterte i at avfallet nå sorteres.

- Vi har gått fra en situasjon der vi nesten ikke sorterte noe, til dagens si-
tuasjon der vi sorterer dekk, metall, papir, matavfall og restavfall i tillegg
til batteri og olje som vi er lovpålagt å sortere, forteller Hauan.

Han innrømmer at det er litt arbeid med å sortere, men mener sortering-
en gir dobbel gevinst.
- Sorteringen krever litt, men vi har positive medarbeidere som tar dette
alvorlig. De tenker både miljø og kroner og øre.

- Hvor mye kan bedriften spare ved å sortere avfallet?
- Vi har nettopp startet, så det er litt tidlig å si, men jeg regner med at vi
kan kutte kostnadene betydelig i forbindelse med avfallshåndteringen.

Bilselger Tor Halvorsen og administrerende direktør Iver Hauan ved
Hauans AS har gått fra nærmest null sortering til å sortere alt avfall.
Foto: Ivar Greiner
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Kulturhuset blir kunde. Arrangementsansvarlig ved Arktisk Kultursenter, Knut
Munkvold, har akkurat startet dialogen med Ove Røeggen, Eilif Sjursen og
Jan-Erik Nilsen for å få til en effektiv avfallshåndtering. Foto: Ivar Greiner.

Musikere, dansere, kunstnere, teaterpublikum og kino-
gjengere vil fordele seg over 5000 kvadratmeter på Arktisk
Kultursenter. Men før huset er i full drift, vil Ove Røeggen
sikre seg at rutinene for avfallshåndtering er på plass.
Sammen med Eilif Sjursen og Jan-Erik Nilsen går han en
befaring med arrangementsansvarlig ved kulturhuset, Knut
Munkvold.

Munkvold sier at det ikke er etablert et eget system for av-
fallshåndtering, og setter tydelig pris på hjelp fra Finnmark
Ressursselskap.
- Det er fint å få inn gode rutiner nå med en gang, slik at vi
slipper å snu rundt på alt etter hvert, sier Munkvold.

Med dette besøket har ressursselskapet sikret seg en stor
og viktig kunde.

- Vi ber dem å sortere avfallet slik at det blir minst mulig re-
stavfall. Det vil de tjene på, sier Røeggen.

Sjursen og Nilsen sjekker hvor det er enklest å komme til
med renovasjonslbilen for å planlegge plasseringen av
containere. Røeggen er imponert over det nye og flotte
bygget og mener at dunker ikke kan plasseres vilkårlig.

- Og de bør vel lyssettes de også, ler Munkvold.

Tar hånd om
Gode rutiner innarbeides før
Kulturhuset åpner for fullt.



Finnmark Ressursselskap AS har utplassert følgende
returpunkter i Hammerfest og Kvalsund kommuner:
Forsøl: i krysset Sandbuktveien/Leirbuktveien
Prærien: ved Reindalen barnehage

Joh Alexandersens vei: ved Joker Hammerfest
Fugleneskrysset: nedenfor fotograf Hermansen
Mollasvingen: ved Essostasjonen
Storvannsveien: nedenfor hesteskoblokka Bybo

Baksalen: ovenfor Hammerfest Mathus
Nedre Hauen: vis a vis eldreboligene
Mellomveien: ved Bunnpris Heimro
Havneveien: krysset nedenfor Bil & Bo mot Polarbase
Kvalsund: på plassen ved S-laget/Posten

Returpunktene skal kun benyttes av husholdningen. Restavfall og
matavfall skal i den ordinære ukentlige kommunale henteordningen.

Plastposene spiller en viktig rolle
i avfallshåndtering.

Pensjonist Astrid Johannessen sitter sammen med to
eldre herrer på stolene i inngangspartiet på Coop. En
karakteristisk hvit og grønn pose står foran henne.
Det er posen som hun senere vil sortere restavfallet i.

Johannessen sorterer i røde og grønne poser.
- Og resten går i Domus-posen, sier hun.
Men hun liker ikke at hun selv må kjøpe de hvite po-
sene.
- Det er urettferdig at vi skal bruke posene som vi kjø-
per for 90 øre. Når vi først skal ha kildesortering, bur-
de det være poser til alle tre, sier pensjonisten.

Finnmark Ressursselskap mener at det er bra at bæ-
reposen blir brukt som pose for restavfallet. Og vår
erfaring er at det heller blir for mange poser i hjem-
mene. Dersom vi hadde delt ut en tredje pose, ville vi
vært med på å produsere mer søppel, sier Ove
Røeggen.

Det brukes omkring en milliard bæreposer i Norge

hvert år. Derfor utgjør bæreposene en viss miljøtrus-
sel. Statens forurensingstilsyn (SFT) har fått vurdert
miljøkonsekvenser ved bruk av de ulike posetypene
med tanke på bruk av energi og ressurser i produk-
sjonen, CO2-utslipp, avfallsmengde og forsøp-
ling/forurensning. Konklusjonen kom nylig og slo fast
at bæreposer av plast ikke bør fjernes fra markedet.
Rundt 80 prosent av plastbæreposene brukes til
håndtering av avfall og svært få poser havner i natu-
ren.

I følge rapporten utgjør plastbæreposer rundt en pro-
sent av alt husholdningsavfall, men spiller en viktig
rolle i dagens avfallshåndtering. 60 prosent av plast-
bæreposene gjenbrukes som emballasje for restavfall
fra husholdningene, og 22 prosent brukes om igjen til
emballasje for panteflasker, metall, glass og klær til
returpunkter.

- Men til de som får for få poser, vil jeg minne om at
posene ikke trenger å være hvite. Posene sorteres et-
ter farge. Gule poser er like bra som hvite for restav-
fallet, men de må ikke være røde eller grønne. Så
lenge for eksempel Coop Mega-posen med grønn
logo vrenges fungerer det, sier Røeggen.

I fjor ble det samlet inn over 147
000 tonn elektrisk og elektronisk
avfall (EE-avfall) i Norge. Dette til-
svarer 32 kilo per innbygger og er
nesten 15 000 tonn mer enn i
2006.
Elektrisk og elektronisk avfall: De
fleste elektriske og elektroniske
produkter (EE-produkter) innehol-
der helse- og miljøfarlige stoffer i
varierende mengder.

- Ingen andre land er i nærheten
av slike resultater. Av innsamlet
avfall ble nesten 90 prosent mate-

rial- eller energigjenvunnet. Høy
innsamling av EE-avfall er viktig
for å hindre utslipp av alvorlige mil-
jøgifter, sier SFT-direktør Ellen
Hambro.

Hindrer alvorlig miljøskade
Høy innsamlingsgrad og forsvarlig
behandling av EE-avfall bidrar til å
hindre utslipp av alvorlige miljøgif-
ter til naturen, som igjen kan med-
føre negative helseeffekter.

EE-produkter kan blant annet
inneholde tungmetaller som kvikk-
sølv, kadmium og bly, og organis-
ke miljøgifter som PCB og bromer-
te flammehemmere.
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Stadig mer effektivt
retursystem for EE-avfall

Alt EE avfall som kommer til Grøtnes
lastes i trailere for gjenvinning.

Foto: Ove Røeggen

Hvorfor vrenge
Domusposene fungerer perfekt til restavfall, så lenge de vrenges. Illustrasjonsfoto: Ivar Greiner.

Røde og grønne poser til kildesortering - det får du hos oss.
For å gjøre det lettest mulig for alle å skaffe poser; her er de
fire mulighetene du har:

1 • Hente i butikken
Rema 1000 Hammerfest • Spar Mathuset Hammerfest
Rema 1000 Storsvingen • Joker Hammerfest • Coop Prix

2 • Hente på servicekontoret
3 • Hos renovatørene

- ved å knyte rød eller grønn pose på dunken
4 • På Grøtnes - stikk innom å hent selv

RØDE & GRØNNE POSER

Vinn en flott miljølykt fra Finnmark Ressursselskap

Spørsmål:
Hvor mange abonnenter henter
renovatørene avfall fra i Hammerfest og
Kvalsund kommuner?

Svaralternativer:
A) ca. 2500 - B) ca. 5000 - C) ca. 10000

Svaret finnes annet sted i avisen.

Svar sendes:
postmottak@finn-ress.no eller
Finnmark Ressursselskap AS,
Postboks 543, 9615 Hammerfest

innen 15. november

KONKURRANSE

MILJØSTASJONER

Det er et problem med løst avfall i dunken. Dette medfører at poser
med sortert avfall blir skjært opp i bilen, som igjen kan lage proble-
mer på sorteringsanlegget. Legger du løst avfall i dunken blir den
ikke tømt, og du får en orange avviklslapp festet til lokket. Dersom
du har avfall du har problemer med å bli kvitt – ta kontakt med oss i
Finnmark Ressursselskap for informasjon. Det meste kan løses på
en god måte uten at man ødelegger for andre.
Viktig! Husk: vrengt pose med dobbel knute!

Løst avfall

Tekst: Ivar Greiner



Gratis for husholdninger

Tor Harry Bjørn, daglig leder i BIO
Bjørn, synes ikke folk er flinke nok til
å sortere avfallet sitt. 
- Jeg ser at noen hiver alt i en sekk.
I dag får man en orange lapp der-
som man har sortert feil. Jeg tror det
hadde vært bedre om Finnmark
Ressursselskap markerte de som
sorterte bra, med ”bra sortert”. Det
kan være en idé for å bevisstgjøre
husholdninger ved å gi dem et syn-
lig bevis på at de sorterer riktig.
Kanskje et klistremerke på søppel-
dunken. 

Bjørn snakker av erfaring fra bedrif-
ter. Han tror et diplom er bedre enn
”pekefinger”. Bjørn har gitt bedrifter
og offentlige virksomheter synlige
bevis på at de har en ekstra god mil-
jøprofil. Virksomheter som har fått
godkjent sin struktur for helse- miljø
og sikkerhet kan kalle seg ”miljøfyr-
tårn”, og får utdelt diplom under-
skrevet av ordføreren og Bjørn.

Markedsføringsverdi
For å bli miljøfyrtårn er det mange

kriterier som må være oppfylt, alt fra
avfallssortering, via tiltak for å øke
trivselen på jobb, til nattsenking av
temperatur. Bjørn framhever mar-
kedsføringspotensialet som driv-
kraften for mange bedriftsledere.

- En tydelig miljøprofil viser at be-
driften har en bevisst ledelse.
Ordningen med miljøfyrtårn er frivil-
lig, men markedet krever det. De
som har fått status som miljøfyrtårn
bruker det i sin profilering.
Bedriftsledere ser også at de kan
spare penger. En bedrift som produ-
serer mye avfall har mye å spare på
å levere sortert. 

Avfallsreduserende tiltak
Bjørn snakker ivrig om mange tiltak
for å begrense avfallsmengden. 
- Å si nei takk til reklame er et bra
avfallsreduserende tiltak. Og kom-
postering er bra dersom man gjør
det på den rette måten. Noen sier
det er for kaldt for kompostering i
Hammerfest, men de får det til på
Røros. 

Hver av bilene kjører rundt 25.000 kilometer i året
med søppel, eller rettere sagt, avfall til gjenvinning.
Formann Eilif Sjursen sier det nye utseende på bi-
lene vekker oppsikt. ”Verditransport” står det på si-
den av Volvoen.

- Tenker du at du kjører verdier?
- Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.

Blir energi
De røde posene med brennbart avfall leveres til
Finnmark Miljøvarme i Billefjord. Ti kilo papp og pa-
pir gir energi nok til å holde lys i en 60 watt pære i
470 timer. Forbrennings-anlegget tar imot avfall
som gir energi til 600 eneboliger i året, mens de
grønne posene leveres til et komposteringsanlegg i
Skibotn. 

Stor forandring
Sjursen begynte som renovatør i 1986, da selska-
pet ble startet. Han forteller om en total forandring
innen avfallshåndtering.
- Den gangen gikk alt i svartsekken. Da var det søp-
pel. Nå skal alt gjenvinnes. 
- Noen tror at det ikke er vits å sortere fordi de antar
at alt blir blandet i bilen eller på Grøtnes allikevel.

- Nei, ingenting blandes i bilen. Vi kan presse sam-
men avfallet i bilen, men bruker ikke denne pressa
når vi henter de røde og grønne posene. Det er god
plass, og posene er like fine når de kommer til
Grøtnes. Men det er viktig at folk knyter posene
skikkelig, med dobbel knute. Fra Grøtnes fraktes de
fargede posene til Alta der de sorteres hver for seg.

I takt med endringene i folks ”søppelvaner” er også
bilene oppgradert. Fra og med i år har renovasjons-
bilene fått nytt budskap. Nå står det verditransport
på alle bilene. 
-Hva tror du folk syns om at det står Verditransport
på bilene?
- Jeg tror folk syns det er positivt og at det vekker litt
oppsikt, sier Eilif Sjursen

Miljøfyr tårn
er en nasjo-
nal sertifise-
ringsordning
rettet mot virk-

somheter i privat og offentlig sek-
tor. Bedrifter og virksomheter som
går gjennom en miljøanalyse og
deretter oppfyller definerte bran-
sjekrav, sertifiseres som
Miljøfyrtårn. Hensikten med
Miljøfyrtårn er å heve miljøpre-
stasjon i små- og mellomstore be-
drifter og offentlige virksomheter.

På Grøtnes er det gratis å levere for 
husholdninger alle dager
• Gratis inntil 200 kg. Overskytende vekt må betales
• Betalingsplikt for bygg- og rivningsavfall
• Betalingsplikt for avfall som ikke hører inn under 

husholdningsavfall

I 2007 fikk vi 1,5 prosent mindre
reklame i posten enn i 2006.
Dette tilsvarer 36 millioner utsen-
dinger, ifølge tall fra rapporten
«Det norske postmarkedet

2007», fra Post- og teletilsynet. Ifølge nøkter-
ne anslag mottar hver husstand årlig 80 kilo
reklame.  

Alle store norske fiskerier er i ferd med å
bli miljøsertifisert. Norskfanget sei ble ser-
tifisert tidligere sommer. Sild og markell lig-
ger også an til å bli sertifisert, og da vil
Norge være den største tilbyder av miljø-
merket fisk i verden. Kilde: WWF.

Tauno Kultalahti, Thomas Kristensen og Tor Alfred Henriksen frakter verdier på Fuglenesveien. Foto: Ivar Greiner.Private må

Miljøtips fra 
BIO Bjørn
• Si Nei Takk til reklame
• Vær flink til å sortere alt 

avfall så det blir minst mulig
restavfall

• Legge igjen emballasjen på
butikken

• Komposter avfall fra 
husholdning og hage

FAKTA:
Antall biler: 3
Antall renovatører: 6
Årlig kjørelengde: ca. 25.000 km
Antall tonn fra husholdning: ca.  2250 pr. år
Antall tonn fra næring: ca. 1000 pr. år
Antall abonnenter: over 5.000 

Får du orange lapp på dunken har du feilsor-
tert og får ikke tømt. Tor Harry Bjørn vil hel-
ler oppmuntre de som er flinke til å sortere. 

Fem mann, to biler og tusenvis med kilometer i året fra
Forsøl til Grøtnes – det er det som holder hjulene i gang. 

Miljømerket torsk på veiMindre Reklame

Renovatør Jan-Erik
Nilsen og formann
Eilif Sjursen vekker
oppsikt med renova-
sjonsbilen som har
fått ny look. 
Foto: Ivar Greiner.

Foto : Ivar Greiner.

Tekst: Ivar Greiner

Tekst: Ivar Greiner

på ladden
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I dunken din skal det aldri være annet enn 
røde, grønne og hvite poser!
Vil du vite hva som egentlig skjer med dine poser?

Oj, her var både den
grønne og den røde 
posen i benken full. 
Da gjelder det å knyte
dobbel knute før vi 
bærer dem i dunken. 

I den røde posen skal det bare være
brennbart avfall. Er du usikker på hva
som er hva, sjekk sorteringsveilede-
ren bakerst i avisen eller på 
finn-ress.no Foto: Ove Røeggen

Vel framme på Grøtnes tømmes alle posene over i
store containere. Foto: Ove Røeggen

Ved dette båndet står det såkalte avslagere som ”leser” av fargene på posene. Avslagerne leser
fargene rød og grønn og skyver posene i rett container. De hvite posene passerer leserne. Det
er derfor viktig at man vrenger  poser med tekst slik at avslagerne ikke leser feil farge. F.eks kan
en uvrengt Grønn Coop pose tas for å være en matavfallspose fordi denne teksten er grønn.

Foto: Ove Røeggen

Framme vi Alta leveres posene til Vefaʼs optibag-
anlegg på Stengelsmoen. Posene sorteres ved
hjelp av kamera, derav navnet optibag.

Foto: Ove Røeggen

Det går fort unna på trans-
portbandet som sorterer 5
tonn i timen. Når posene 
kjøres gjennom anlegget 
sorteres de røde og grønne ut
for videre behandling, mens
restavfallet legges på fyllinga
i Alta. Foto: Ove Røeggen

Nå er jobben din over. Nå overtar Eilif og “Guttan på Ladden”. For de fleste betyr det at dunken din
tømmes annen hver uke. Renovasjonsbilene tømmer dunken og frakter avfallet til gjenvinningsanleg-
get på Grøtnes. Har du dobbel knute holder avfallet seg inni posen, og vi vil jo selvfølgelig berge alle
posene til sorteringsanlegget. Foto: Ove Røeggen

Flere ganger i uken kjører Sjøgrens trailere posene videre til 
sorteringsanlegget i Alta. Foto: Ove Røeggen

Hele prossessen er datastyrt
og fra kontrollrommet har man
full oversikt over det som
skjer. Foto: Ove Røeggen
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Grønne poser venter på å fraktes
videre til gjennvinning i Skibotn.

Grønnposene er ankommet Skibotn.

Røde poser ankommer brikett-
anlegget på Klubben i
Billefjord. Foto: Ove Røeggen

Posene og annet brennbart lastes over i det mo-
derne brikettanlegget der det finsorteres og
kvernes. Foto: Ove Røeggen Metall og annet uønsket fjernes

nøye i prossessen. Foto: Ove Røeggen

Ferdige briketter transpor-
teres ut fra anlegget, klar til
bruk i varmeanlegg.

Foto: Ove Røeggen

Etter at alt det brennbare er finkvernet, presses
massen til “pølser”.

Her er en varmestasjon en vakker vinterdag.
Selv om man ikke ser røyk fra pipa, så er an-
legget i drift. Tilsvarende varmestasjoner står i
Lakselv, Alta og Karasjok. Herfra kommer
vannbåren varme som varmer opp kommunale
bygg, skoler, noen næringsbygg og ikke minst
Sametinget. Foto: Ove Røeggen

Grønne poser males opp og blandes
med treflis og sand.

1. fase i komposteringen, matavfall på senger av
flis i tre måneder.

Komposten legges til modning i 12 måneder.
Når året er omme blandes den med 60% sand,
og vips næringsrik plenjord klar til bruk.G
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Finnmark Ressursselskap har valgt Fjordtun
skole som pilotskole i sitt distrikt når det gjelder
kildesortering. Samtidig som markedsansvarlig
ved Finnmark Ressursselskap, Ove Røeggen
var på jakt etter en forsøkskole, pønsket lærer
Vidar Antonsen ut hvordan avfallshåndteringen
på skolen kunne bli bedre.

- Det var i vår, da et av trinnene hadde mat og
helse på skolekjøkkenet at jeg begynte å se gal-
skapen. Maten gikk først i en hvit pose og deret-
ter i en svart sekk. Jeg begynte å tenke hva vi
kunne gjøre samtidig som Røeggen ringte. De
var veldig positive til et prosjekt, og veldig be-
hjelpelige med å få kildesorteingen i orden, sier
Antonsen.

Da elever og lærerer begynte på skolen igjen
etter sommerferien, var avfallshåndtering noe
av det første som sto på programmet. Antonsen
innførte røde, grønne og hvite poser i løpet av
de første ukene. Over førti lærere fra første til ti-
ende trinn ble samlet i plenum for å få en instru-
ering i de nye rutinene ved skolen. Antonsen
skryter av renholderne som har vært veldig po-
sitivt innstilt. Nå er det opp til lærerne å videre-
formidle hensikten med kildesortering til ele-
vene.

- Hva synes elevene om at de må sortere?
- Barna har fått se en endring. Veldig mange er
vant med røde og grønne poser. Fram til nå har
vi ikke gjort som vi har preket. Når vi har hatt
samfunnsfag eller mat og helse og snakket om
ressursbruk, blir det tomme ord når vi ikke føl-
ger opp i praksis. Nå ser de at kildesortering er
veldig enkelt, og de får en bevisstgjøring på at
det nytter. Selv i kantina der det til tider kan
være ganske uorganisert, går kildesorteringen
veldig bra, og det er lite feilkasting. Det er heller
ingen barn som sier at de ikke orker å være
med på dette. Alle er veldig positive.

- Hvorfor vektlegger dere dette i skolen?
- Kildesorteringen griper inn i alle fag, både i
mat og helse, natur og miljø og samfunnsfag. Vi
jobber rundt energi og forurensing. Vi ser søp-
pelberg som vokser, og vi mener at jo tidligere
vi kommer i gang med dette arbeidet,jo bedre.

Prosjektet kalles ”null rest” der målet er å få ned
restavfallet. Finnmark Ressursselskap skal
høste erfaringer fra Fjordtun skole før de setter i
gang med flere skoler i Hammerfest og
Kvalsund.

Elevene på 6. trinn på og lærer Vidar Antonsen på Fjordtun Skole er med på et
pilotprosjekt sammen med Finnmark Ressursselskap AS. Foto: Ivar Greiner.

De flinke barna på Fjordtun skole er klare til å sortere. Foto: Ivar Greiner
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ved Fjordtun Skole
Barna kan leke og tøyse med søppel-
posene, men miljøet tar de på alvor.



I Akkarfjordveien bor Tina Navdal med mann og to
barn. Med fire i huset, blir det fort en del avfall. Tina
Navdal sorterer med et smil.

Familien Navdal har syv forskjellige sorterings-
punkter i huset. De har ett punkt ved inngangs-
partiet. Der sorteres reklamen med en gang
posten tas inn. På kjøkkenet har familien fem
dunker. En for myk plast, en for brennbart og
en for glass og metall. I tillegg har de en grønn
pose og en hvit til restavfall. I tillegg samler de
opp spesialavfall i garasjen.

Du er flink til å kildesortere. Hva er motivasjo-
nen din for å sortere?

- Hovedsaklig så er det for å spare plass i dun-
ken, så vi slipper å betale for så stor dunk.
Men så sparer man jo miljøet også da.

Er du opptatt eller bekymret for miljø og klima-
endringer?
- Jeg er opptatt av det, men ikke bekymret. Så
hvis det kommer noe nytt på markedet som er
mer miljøvennlig, så går vi for det med en
gang.

Når begynte du å sortere?
- Med en gang vi fikk røde og grønne poser,
var vi i gang med matavfall og brennbart. Men
så har vi videreutviklet sorteringen etter hvert.

En undersøkelse fant dette merkelige resulta-
tet: at unge ikke tror det nytter å kildesorterer,

men gjør det likevel, mens eldre tror det nytter,
men orker ikke å sortere. Hvorfor tror du det er
slik?

Vanskelig å si, kanskje det kommer av at de el-
dre ønsker å tru på det, men av gammel vane
ikke sorterer. Mens de unge velger å ikke tru,
da det enda ikke er helt bevist om det hjelper.
Men på grunn av massemedia er så fokusert
på dette, så velger de å sortere likevel.

Er det mye arbeid å sortere?
- Nei ikke i det hele tatt, men det må være lagt
ordentlig til rette for det. Og man må bli vant
med det, for at det ikke skal bli et stort "arbeid".

Tinas
sorteringstips
Det er jo hovedsaklig på kjøkkenet sortering-
en skjer, og da må man ha lett tilgjengelige
dunken som man lett kan kaste det man har
oppi. Blir dunkene for små, og man må bytte
pose ofte blir det fort et "ork" å sortere.
Dunkene bør være store nok til å få god plass
til avfallet.
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Slik sortererVisste du at...

Søppeløya i
Stillehavet

Tina Navdal er ekspert på kildesortering. Foto: Ivar Greiner

• Økologisk mat er som regel merket
med det norske Ø-merket eller det euro-
peiske økologimerket.

• Når du velger økologisk oppnår du
både gode klimaeffekter, unngår miljø-
gifter og gir dyra bedre leveforhold.

• I 2005 kastet vi nordmenn nesten en
halv million tonn matavfall, og tallet
øker. Mye av dette er mat som kunne
vært spist. Frys ned rester og bruk det i
nye retter.

• Kjøper du 2 nye klesplagg i måneden i
ett år bidrar du til like store utslipp som
en bil slipper ut på 250 mil kjøring. Det
er det samme som Hammerfest-Alta
17 ganger.

• Å handle brukt er en fin måte å redu-
sere dine utslipp av klimagasser og mil-
jøgifter, fordi all produksjon av nye varer
gir utslipp.

• Det finnes klær med miljømerkene
Svanen og Blomsten å få kjøpt, men
foreløpig er utvalget begrenset.

• Svanemerket garanterer blant annet at
råvarene er økologisk produsert, og stil-
ler strenge helse- og miljøkrav både til
produksjonsprosessen og til det ferdige
produktet.

• Forbruk av såpe, sjampo, kremer og
kosmetikk sliter ikke bare på lommebo-
ka, men også på huden og naturen.
Mange produkter i handelen inneholder
helse- og miljøskadelige stoffer.

• Kjøper du FN-godkjente klimakvoter,
reduserer du utslippene i andre land til-
svarende det du slipper ut selv. Husk at
det viktigste du kan gjøre er å redusere
eget forbruk!

• Hvis alle skulle slippe ut like mye som
vi nordmenn gjør i dag, ville verdens
samlede utslipp av klimagasser vært
mer enn det dobbelte av hva det er i
dag!

• 3 av 10 bilturer i Norge er på under 3
kilometer. Både kropp, sjel, miljø og
lommebok har godt av at vi bruker bilen
litt mindre.

• Standby-forbruket (elektriske appara-
ter som trekker strøm i "stand by" mo-
dus) på verdensbasis overstiger 28 mil-
liarder norske kroner.

• Bruker du mikrofiberkluter eller mop-
per når du gjør rent, trenger du ikke
såpe eller andre kjemikalier. Akkurat
som såpe, vil mikrofiber bryte overflate-
spenningen når man vasker en flate, og
resultatet er skinnende rent. Produkter
av mikrofiber fåes kjøpt i de fleste dag-
ligvarebutikkene.

• Årlig mottar en husholdning i snitt 45
kilo uadressert reklame i postkassa. På
landsbasis utgjør det rundt 60.000 tonn
papir i året. Klistremerke kan bestilles
på www.neitakk.no

• I Norge bruker vi rundt en milliard
plastposer årlig. De fleste blir til avfall
etter kort tid. Andre havner i naturen og
blir liggende å forsøple i mellom ti og
hundre år før de brytes ned.

• Det kreves en liter råolje for å produ-
sere en handlepose. Tenk miljø, si nei
takk til unødvendige hanleposer.

• Hvert år brukes det omtrent 1,2 millio-
ner engangsgriller i Norge. Dette blir
mer enn 200 000 kg restavfall og tilsva-
rer 6-7 fullastede vogntog à 30 tonn
med avfall.

Den største «øya» i Stillehavet
er et flytende søppelberg dob-
belt så stort som Texas.
Vitenskapsfolk kaller den en
«plastikksuppe», dannet av
søppel og samlet sammen av
havstrømmer i det nordlige
Stillehav.
Oceanografen Charles Moore
har gitt område tilnavnet
«Great Pacific Garbage Patch»,
og han anslår at det er 100 mil-
lioner tonn med søppel i områ-
det.

En morgen Thor Heyerdahl under den
første Ra-ferden skulle pusse tennen
sine i saltvann, finner han noe svineri
på tannbørsten. I løpet av natten hadde
sivbåten seilt inn i et havområde som
fløt av seige, svarte klumper. Heyerdahl
slo alarm, og ikke lenge etter trådte en
konvensjon i kraft som forbød oljeut-
slipp fra tankskip i åpen sjø. Siden har
det gått nesten 40 år og tankskipene
spyler ikke lenger sine tanker uta-
skjærs. Likevel - havet forurenses som
aldri før.

Midt i det nordlige stillehav flyter en
søppeldunge av plast. Dungen har en
utstrekning dobbelt så stor som UASs
flateinnhold og omtales som verdens
største søppelfylling. Søppelhaugen
driver rundt i en enorm bakevje skapt
av havstrømmene nord for Hawaii,
mellom California og Japan.
Oceanografer har beregnet vekten på
denne til 100 millioner tonn. Her finnes
alt fra kajakker til fotballer, plastposer
og legobrikker for ikke å snakke om
tapte nett og kasser av isopor fra arma-
daen av fiskebåter. Forskere mener
halvparten kommer fra skip, resten fra
land.
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Hva blir kildesortert
materiale brukt til

Sikring av last
Når vi har sortert avfallet kan vi re-
turnere avfallstypene tilbake til fa-
brikken og bruke det som råvare i
produksjonen av nye varer. På
denne måten holder vi "ressur-
sene" i et kretsløp, og reduserer
behovet for å hente ut nye natur-
ressurser.

Papir/trykksaker
Det brukes ca. 500.000 tonn trykksaker
(aviser, blader og lignende) i året i Norge.
Ca. 2/3 blir det laget nye papirprodukter el-
ler energi av. Innsamlede trykksaker går til
Norske Skog sitt anlegg i Skogn eller blir
eksportert til utlandet. Aviser, ukeblader, re-
klame og skrivepapir blir det laget nytt papir
av.

Drikkekartong
Det ble brukt drøye 20.000 tonn drikkekar-
tong i Norge i 2007. Det meste er emballa-
sje for melk og juice, men også kartong
med vaskepulver, puddinger og annet. Ca.
halvparten ble samlet inn og gjenvunnet, og
ca. 20 prosent blir energiutnyttet. Utsortert
returkartong blir sendt til papirfabrikker som
blir til emballasjekartong. Ansvarlig retursel-
skap er Grønt Punkt A/S.

Emballasjekartong
Det ble brukt vel 39.000 tonn emballasje-
kartong i Norge i 2007. Med emballasjekar-
tong menes pizzaesker, esker for frokost-
blanding, sko, egg og lignende, som ikke er
bølgepapp. Halvparten av dette blir materi-
algjenvunnet og ca. 26 prosent blir energi-
utnyttet. Av emballasjekartong blir det laget
ny emballasjekartong. Ansvarlig retursel-
skap er Grønt Punkt A/S.

Brunt papir/bølgepapp
Det blir brukt ca. 244.000 tonn brunt papir
hvert år i Norge. Brunt papir, i hovedsak
bølge- og massivpapp, blir først og fremst
brukt som transportemballasje.
Gjenvinningsgraden for brunt pa-
pir/bølgepapp er nesten 90 prosent, og var
95,9 % i 2007. Det aller meste går til pro-
duksjon av ny emballasje, bare mindre an-
del (8 %) energiutnyttes. Ansvarlig retursel-
skap er Norsk Resy A/S.

Plastemballasje
Det blir brukt ca. 131.000 tonn plastembal-
lasje hvert år i Norge (emballasje som det
har vært miljøfarlige stoffer i er ikke med-
regnet). Ca. 85 prosent av plasten som blir
brukt blir samlet inn og gjenvunnet, hvorav
30 % materialgjenvinnes. Ansvarlig retur-
selskap er Grønt Punkt A/S.

Metallemballasje
Det blir generert ca. 10.000 tonn metallem-
ballasje hvert år i Norge. Metallemballasje
omfatter hermetikkbokser, aluminiumsfor-
mer og lignende. Ca. 65 prosent av denne
emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet.
De mest verdifulle materialene som alumi-
nium blir smeltet om og laget nye alumini-
umsprodukter av (for eksempel bilfelger),
og noe går til produksjon av binders, sykkel-
deler og andre produkter av metall.
Ansvarlig returselskap er Norsk
Metallgjenvinning A/S.

Glassemballasje
Det blir brukt ca. 62.000 tonn glassemballa-
sje hvert år i Norge. Dette er flasker, sylte-
tøyglass og glassemballasje for en rekke
andre varer. Ca. 90 prosent ble samlet inn
og gjenvunnet i 2007. Noe går til produk-
sjon av ny glassemballasje, men en del går
også til produksjon av nye produkter.
Eksempler på dette Glava isolasjon, glass-
betong (flott dekorstein til gulv og fasader)
og Glassopor bygningsblokker. Ansvarlig
returselskap er Norsk Glassgjenvinning.

Farlig avfall
Med dette menes oljeholdig avfall, malings-
rester, lakk, lim, kjemikalier, tungmetaller,
bilpleiemidler, løsemidler med mer.
Elektrisk og elektronisk avfall, EE-avfall,
inneholder også farlig avfall (se avsnittet
under). Statistisk sentralbyrå (SSB) har be-
regnet at det oppstod ca. 1 020.000 tonn
farlig avfall i 2006. Av dette ble ca. 88.000
tonn håndtert på ukjent måte. Noe blir trolig
kastet i vasken eller i toalettet, og noe blir
lagret på uforsvarlig måte. Det er svært vik-
tig at farlig avfall blir levert på riktig måte.
Innsamlet avfall blir forsvarlig tatt hånd om.
Noe blir brent med høy temperatur og god
rensing, og noe blir nøytralisert og langtid-
slagret.

Kasserte elektriske og elektronis-
ke produkter
I 2007 ble det samlet inn over 147 000 tonn
EE-avfall. Dette tilsvarer 32 kilo per innbyg-
ger og er nesten 15 000 tonn mer enn i
2006. EE-avfall er alt som trenger strøm for
å fungere, samt kabler og ledninger. Dette
avfallet inneholder stoffer som er skadelige
dersom de kommer ut i naturen, blant annet
kvikksølv, PCB, kadmium, bly og brom.
Samtidig inneholder EE-avfall en hel del
verdifulle metaller. Det som ikke er farlig el-
ler ikke kan materialgjenvinnes blir i stor
grad brent med energiutnyttelse. EE-avfall
skal leveres til butikker som selger den ty-
pen produkt det gjelder, eller til kommunen
eller avfallsselskapet. Ansvarlige retursel-
skap er RENAS AS (bl.a. el-motorer, el-ma-
skiner, el-verktøy, lamper, ovner og lysstoff-
rør og sparepærer), Elektronikkretur AS
(bl.a. lydanlegg, TV-er og PC-er) og
Hvitevareretur AS (bl.a. kuldemøbler, kom-
fyrer og hårfønere).

Bokser og plastflasker med pante-
merke
Det blir årlig solgt ca 218 millioner bokser
med drikkevarer i Norge. Ni av ti av disse
blir samlet inn igjen, og nordmenn er der-
med verdensmestere i panting. Boksene
blir smeltet om og brukt til nye bokser.
Bruken av gjenvinnbare plastflasker har økt
kraftig, og det blir brukt mer enn 53 millioner
slike flasker i året. Åtte av ti plastflasker
med pantemerke blir samlet inn igjen. Disse
flaskene blir bl.a. til emballasjefolie og for-
pakningsbånd. Ansvarlig for innsamlingen
er Norsk Resirk A/S.

Kasserte dekk
Det blir samlet inn 35.000 tonn kasserte
dekk hvert år i Norge. Det er omtrent like
mye som blir solgt, og innsamlingsgraden
er dermed 100 prosent. De innsamlede
dekkene går til gjenbruk, material- og ener-
gigjenvinning. Utrangerte dekk blir brukt til
produksjon av veiunderlag, støyvoller, de-
ponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe
blir også brukt til energiformål, og brennver-
dien i bildekk er like god som i kull. De bes-
te dekkene blir eksportert til normal bruk i
Øst-Europa og Afrika. Ansvarlig retursel-
skap er Norsk Dekkretur AS.

Blybatterier
Ca. 16.000 tonn blybatterier blir solgt hvert
år i Norge. Dette gjelder større blybatterier
fra biler, maskiner og lignende. Ca. 95 pro-
sent av dette blir samlet inn og levert videre
til gjenvinning i Sverige og England.
Batterikassen blir brukt som råvare i plastin-
dustrien og noe går til energigjenvinning.
Det lages blant annet videokassetter, is-
skraper og hagemøbler av slik plast.
Batterisyren blir enten nøytralisert og uska-
deliggjort, eller omdannet til vaskepulver.
Blyet i batteriene blir viderebehandlet og
brukt i nye batterier. Ansvarlig returselskap
er AS Batteriretur.

Hvorfor sortere avfallet?

I sommer hadde Ressursselskapet en annonsekampanje i FD sammen med Statens
Vegvesen. Denne gikk ut på å opplyse om viktigheten med sikring av last for alle typer kjø-
retøy fra næring og private. Sikrer du lasten din forsvarlig er det bra for både trafikksikker-
heten og miljøet. Vi har alle sett at det ramler usikret avfall av kjøretøy, eller vært irritert på
hvor stygt det ser ut langs veiene vi ferdes på. Isopor, plast, papp og større ting faller av i
humper eller når man kommer opp i fart. Er lasta sikret dårlig er dette årsaken til farlige
situasjoner i trafikken og forsøpling langs veiene.

Vi tar gjerne mot avfallet ditt på anlegget på Grøtnes, men vær så snill:
VÆR EN ANSVARLIG SJÅFØR! HUSK Å SIKRE LASTA!

Alle har en interesse av at avfallet ikke vokser til å bli et problem som ikke kan håndteres.
På bare 30 år har avfallsmengden pr nordmann økt med over 85% og den øker stadig.
I 2006 kastet hver nordman i snitt 414 kilo søppel. Det er 13 kg mer enn i 2005 og 36 kilo
mer enn i 2004 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Hvis alle skulle bruke like mye som oss,
ville vi trengt syv jordkloder.

Kildesortering er en måte å gjøre søppla vår til verdi igjen. Verdi for oss alle. Når alle er
flinke til å kildesortere, kan vi nyttiggjøre oss avfallet til produksjon av nye produkter og
materialer. Metaller blir støpt om til metallprodukter som bilfelger, spiker og binders. Glass,
papp og kartong vlir til ny emballasje og nye papir-produkter. Matafall blir til ny jord.
Et røft anslag viser at vi gjenvinner omtrent 50 prosent av avfallet fra husholdningene. Det
betyr at vi har "fjernet" halvparten av søppelet. Sortering gir resultater!
Men vi kan bli bedre! Den viktige jobben, kildesroteringen, må gjøres av deg.

Kilde: SSB





RESTAVFALL (vrengte handleposer)
Noen eksempler: Klær/tekstiler, skotøy, hansker, truseinnlegg, sanitetsbind, bleier,
gummiartikler, skumgummi, isopor, hardplast, porselen, keramikk, pensler, tusjer, penner,
lærartikler, sigarettsneiper, aluminiumsfolie, avkjølt aske, osv.

OBS! Restavfall er kun avfall som ikke kan
gjenvinnes, komposteres eller brennes.

MATAVFALL i grønne poser 
Noen eksempler: Middagsrester, brød- og kakerester, påleggsrester, frukt, grønnsaker, bein,
eggeskall, potteplanter, fiskeslo, skalldyrester, kaffefilter, kaffegrut, teposer, osv.

OBS! Væsker av saus og supper siles av og skylles i avløpet.

Husk: Grønne poser er ferskvare - begrenset holdbarhet 

Den viktigste jobben i byen
- sammen med deg!

BRENNBART i røde poser
Noen eksempler: Brevpapir, konvolutter, aviser, ukeblader, bøker, reklamepapir, brevordnere,
mapper, kataloger, pakkepapir, tørkepapir,matpapir, chipsposer, plastemballasje fra matvarer,
emballasjekartong,smør- og margarinemballasje, julepapir, tobakksposer, yoghurtbeger,
engangskaffekopper, påleggsemballasje, papirtallerkener, osv.

OBS! Tekstiler, skotøy og trevirke hører ikke inn under brennbart avfall.

Prinfo Hammerfest Grafisk


