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Høsten er her og vi prøver
på ny med Verdipapiret
som egentlig skulle ha

vært ute i vår.
Forrige utgave ble bare
borte et sted etter at den
forlot trykkeriet.
Høsten er sesong for
rydding av kjellere og loft
og vi minner om at det er
nødvendig med en del
sortering når du laster
opp slik at det går greit
unna på anlegget.
Og husk nå endelig på å
sikre lasset godt slik at
ikke innfartsveiene blir
griset unødvendig til.
For oss som tar imot avfall

til gjenvinning har våren
og sommeren medført
skjerping av krav til kva-
litet fra en rekke sluttbe-
handlere. Blant annet på
trevirke til forbrenning
som vi tar imot på
Grøtnes. Vi ber om
forståelse for dette.
Minner om vår hjemme-
side hvor vi legger ut
nyheter og utfyllende
informasjon.
En riktig flott høst
ønskes fra oss på
Ressursselskapet.
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Lederen har ordet
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En båt på sin siste reis...
Har du tenkt på hva en liten mo-
torbåt består av når den skal ta
sin siste tur mot avfallsmottaket?
Denne båten som kom inn til Grøt-
nes besto blant annet av:

- Batterier
- Girolje, diesel, motorolje,
kjølevann

- Pleksiglass
- Elektronikk
- Trykkimpregnert/
oljeholdig trevirke

- Glassfiber
- El-kabler
- Tau/garnrester
- Trevirke
- Metall
- Restavfall
- Glass

Kontakt oss for informasjon om
hvordan utrangerte båter kan
leveres hos oss.

Plastemballasje
Visste du at 325 bruskorker
kan bli en elevstol?



– Se på gamle flyfoto
fra Oslo, trærne var døde.
Datt du uti Oslofjorden
ble du sjuk. Slik er det ikke
i dag, trærne er grønne
og fjorden har blitt renere.
Dette viser at det er mulig
å fikse på miljøet.

Alex Rosén regner seg som en
miljøoptimist og fronter i kjent stil en
landsdekkende sorteringskampanje
som støttes av blant andre 
Finnmark Ressursselskap.
– Klart det nytter å kildesortere!
Vi må bruke ressursene så smart som  

mulig og forurense så lite som vi kan.
Plasten skal resirkuleres, ikke havne
i magen til en stakkars hval, brummer  

Alex, som forteller at han tenker mye
mer på miljøet etter at han fikk barn.
– Indianerne hadde en fin livstil,
de forstod at de var en del av naturen.  

Dette må vi også forstå, vi er en del av
det store kretsløpet. Ta metall, alt metall  
som er tyngre enn aluminium ble skapt
i en supernova for milliarder av år siden.  
Det ligger der til det blir utvunnet,
slik som for eksempel kvikksølv og bly.  
Disse metallene brukes i ting vi
trenger. Men det blir trøbbel om vi
er sløve når noe skal kastes. Farlige
stoffer blir ikke borte hvis vi pælmer
det i naturen eller i feil søppeldunk.
De kan dukke opp igjen i maten og kødde  
med helsa vår. Så ta ansvar for søpla,
sorter riktig, da blir alt mye bedre!

Miljøbrølet Alex

Fra null verdig til full verdi!
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Hvit isopor kommer hjem til oss på mange måter som emballasje for
forskjellige ting vi kjøper som flatskjermer, kaffetraktere osv osv…
Volumet er enormt og vekta lav.

En solskinnshistor
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Husholdning
Hva gjør vi når vi har pakket ut
varen og sitter der med noen ufor-
melige biter med isopor? Tidligere
ble isoporen sett på som restavfall i
og skulle i hvit pose. Dette gjorde
at innblandingen av isopor ble stor.
Nå kan private legge isopor til
gjenvinning i egen container i sor-
teringshallen på Grøtnes.

Næring
Fra næringsaktører er andelen iso-
por enda større. Bransjer som dri-

ver med blant annet fisk, møbel og
elektronikk har store mengder iso-
por på grunn av emballasjen som
oppstår. Visste du at forresten det
finnes en isoporfabrikk i Hammer-
fest? Denne ligger på Polarbase.

Mainstream
En bedrift som genererer mye iso-
poravfall til Ressursselskapet i form
av fiskekasser er Mainstream. De
slakter og pakker laks for distribu-
sjon til hele verden og det går
rundt 10-15 vogntog ut av portene

i døgnet. Ved vanlig produksjon
trenger de 6-8 tusen kasser om
dagen!
På produksjonslinjene deres blir det
til tider brekkasje og isoporkassene
må kastes. Når Ressursselskapet så
hvor mye isopor det oppsto fra
disse næringene startet prosessen
med å finne løsninger for å videre-
foredle også denne type avfall.
FRS gikk dermed til innkjøp av en
maskin som grovkverner og kompri-
merer isoporen. Dette for å få volu-
met ned og vekta opp.

Isoporen blir råstoff
Vi må se nøye gjennom isoporen
for å vite at den er ren. Det er vik-
tig at det ikke kommer noe annet
sammen med den hvite isoporen.
Kastes det andre ting sammen med
isoporen er prosessen ødelagt.
Isoporen blir først grovkvernet i en
maskin som kalles «chrusher». Der-
etter blåses den opp i en silo. Fra
siloen faller den ned i en presse
med en skrue. Skruen skyver isopo-
ren ut i en kanal der det oppstår
friksjonsvarme. Komprimeringen
gjør at isoporen smeltes sammen til
en «stokk». Litt over en meter av en
sånn stokk veier mellom 20 og 30
kg!
Disse «stokkene» kuttes i riktig
lengde med en øks, slik at de pas-
ser for transport på paller. Når vi
har nok på lager bestiller vi trans-
port for videre behandling, slik at
det kan lages andre produkter av
isoporen.

Isoporen er blitt råstoff!

Oleg Volkov - formann pakking og Stein Ivar Pedersen – assisterende slakterisjef ved Mainstream.

Mads Isaksen
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Fakta om isopor
Årlig brukes cirka 5000 tonn isopor (EPS) i Norge. Dette blir
blant annet brukt til fiskekasser, men også til emballasje rundt
møbler, hvitevarer og lignende. EPS gjenvinnes til råstoff som be-
nyttes ved fremstilling av plastprodukter som bygningsartikler, ku-
lepenner, CD-covere, PC-skall og hagemøbler.
Årlig brukes cirka 5000 tonn isopor (EPS) i Norge. Dette blir
blant annet brukt til fiskekasser, men også til emballasje rundt møbler, hvitevarer og lignende. EPS gjenvinnes til
råstoff som benyttes ved fremstilling av plastprodukter som bygningsartikler, kulepenner, CD-covere, PC-skall og
hagemøbler.
Isopor er et materiale som består av ekspandert polystren (EPS), en isoporplate består av 98% luft og 2% polysty-
ren. Hver perle holder på luften i små kubeformede celler og de små kulene blir ved hjelp av vanndamp og trykk
smeltet sammen med andre kuler i en støpeform.
Det er viktig at den er fri for produktrester og forurensninger som tape, snorer, tau og glass etc. En god huskere-
gel er at isopor som leveres til gjenvinning må være ren.
Enn så lenge kan vi bare ta imot isopor fra husholdningskunder i sorteringshallen på Grøtnes.

Tre grunner for å gjenvinne EPS (isopor)
• EPS er et problemavfall fordi det har ekstremt volum og minimal vekt
• Det lages en rekke nyttige produkter av gjenvunnet EPS
• Gjenvinning gir avfallet flere runder i kretsløpet til miljøets beste

Mads Isaksen

Plastemballasje
Visste du at 8 PET plastflasker
= en fotballdrakt?



Ann Helen Zachariassen- Daglig
leder i Næringshagen informerer:

Alt av søppel og avfall sorteres.
Det sendes ut instrukser til alle nyan-
satte, i tillegg til at huskelister
henger synlig i alle kaffebarene og
på kjøkkenet.
På alle kontor er det tilrettelagt for
hvite og grønne søppelposer og pa-
piravfall sorteres i egne kurver som
ansatte selv tømmer ved behov i pa-
pircontainere. Disse er plassert i fel-
lesområdene.

I alle kaffebarer og på kjøkken er
det både hvite, røde og grønne søp-
pelposer
Brukte penner/tusjer, batterier og
gamle cd-plater sorteres i egne kur-
ver som finnes enten i kaffebarene
eller under trappa v/containerne
Gamle tonere sendes gratis i retur til
produsent.

For annet avfall benytter vi avfalls-
rommet på varemottaket, Der sorte-
res:
- Papp i papp-pressa
- Plast, brennbart og isopor og stort
sett alt annet legges i riktig contai-
ner for at de er godt merket.

Dette resulterer i at vi har veldig lite
restavfall.
På grunn av gode rutiner og tilrette-
legging er det enkelt for brukerne å
sortere avfall. Vi i resepsjonen er all-
tid tilgjengelige dersom det skulle
være spørsmål om noe.
Det er god orden rundt omkring på
bygget, og det virker ikke som at
sorteringen tar unødvendig tid for
den enkelte. Derfor er folk også blitt
veldig flinke til å sortere så mye som

mulig. Som ekstra motivasjon påpe-
ker vi at mye restavfall fører til økte
kostnader, også for hver enkelt be-
drift.
Siden vi er en miljøfyrtårnbedrift
synes vi det er ekstra viktig å bidra
til søppelsortering, og redusere re-
stavfallet. Det tar en stund før alle er
inne i rutinene, men når det er gjort
er sortering veldig enkelt. Det går av
seg selv og man trenger ikke tenke.

Vaske dunken?

Hammerfest Næringshage har god

avfallshåndtering
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Guri Bjørkli, direktør i Hammerfest
Næringsforening er leietaker og er
meget fornøyd med avfallsrutinene.

Catrine Olaussen jobber i resepsjo-
nen og er lærling i kontor- og admi-
nistrasjonsfaget.

I løpet av året vil det høyst sannsynlig
oppstå lekkasje av væske fra matav-
fallsposene når du har kastet dem.

I kaldt vær kan posene fryse fast i bun-
nen av dunken og sommerstid kan det

føre til ubehagelig lukt og innsektstil-
strømming.
Vi anbefaler derfor vasking av dunken
i den milde årstiden. Dunken kan ren-
gjøres med vanlig vaskemiddel/ren-
gjøringsmiddel. Klorin eller lignende
middel er utmerket å bruke.
Husk bare på å skylle dunken godt
etterpå og sett den opp ned slik at den
får tørke skikkelig.
Renovatøren din er også kjempeglad
om du setter dunken utfor porten med
håndtaket ut.

Takk for at du er med og god høst!



Kravene til renere fraksjoner
ved varmeverkene gjør at ruti-
nene på mottakene må skjerpes
ved levering av trevirke
Trevirke innlevert til godkjente av-
fallsmottak i Finnmark går i dag til
varmeverkene i Sverige.
Nylig kom det klar beskjed fra Sve-
rige om at det må leveres bedre
kvalitet på trevirke til energigjenvin-
ning.

Denne informasjonen sendes ut
med beskjed om at de som leverer
brukt trevirke til sitt lokale avfalls-
mottak må levere betydelig bedre
sorteringskvalitet enn det som har
vært levert til nå.
Det vil bli utarbeidet en prosedyre
for ”Mottak av trevirke til gjenvin-
ning” på hver enkelt mottakssta-
sjon.

Trevirket kan kun inneholde
spiker Alle andre fremmed-
elementer er det 0-toleranse for.
Trevirke som kan leveres:
• Paller
• Kapp av rent trevirke fra bygge-
plasser
• Laminat
• Parkett
• Dører og karmer (uten hengsler,
beslag, låskasser, glass og isola-
sjon)
• Sponplater og fiberplater
• Kvister og greiner som er rene for
jord og lignende
• Tremøbler uten tekstiler, metall,
plast og lignende
• Annet trevirke som kan klassifise-
res som rent
Kreosotholdig og trykkimpregnert
trevirke skal selvfølgelig leveres se-
parat.

Om det oppstår avvik ved levering
må lasset bli omklassifisert. Dersom
det skulle trenges ytterligere infor-
masjon ta kontakt med ditt lokale
avfallsmottak.

Vennlig hilsen oss på
Finnmark Ressursselskap A/S

Økte krav til kvalitet
på levering av trevirke
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Tips!
På www.finnres

s.no

finner du sor
terings-

veileder på flere språk!

- arabisk
- russisk
- somalisk
- engelsk
- thai

!

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.

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

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

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

På våre nettsider finnress.no, finner du info om
Finnmark Ressursselskap og avfallshåndtering i
Hammerfest og Kvalsund.
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Tips om sortering


