PRESSEMELDING:

Først i Norge med krav til materialgjenvinning av trevirke
Dine gamle stoler, kledningsbord og avlagte hyller blir nå til nye møbler! Som første
renovasjonsselskap i Norge, har Renovasjon i Grenland (RiG) inngått kontrakt som inneholder
minstekrav om materialgjenvinning av avfallstrevirke.
Først i landet
«Vi visste faktisk ikke at vi var først i landet på dette, før vi så det i media selv», sier daglig leder Anne
Berit Steinseth, og fortsetter, «Men vi gjør hele tiden vurderinger av hvordan vi kan nå våre
ambisiøse mål om materialgjenvinning. Trevirke er det veldig mye av – rundt 8000 tonn i året - så da
var det naturlig å se hva som var mulig i den kontrakten».
Dialog gir kunnskap
Tidligere har denne avfallstypen gått til forbrenning med energigjenvinning. Det ble gjort et godt
stykke innkjøpsarbeid i forkant av konkurransen for å finne ut hvordan man skulle stille krav. «Vi
avholdt en dialogkonferanse med markedet i forkant av at konkurransen skulle ut», sier fagansvarlig
for innkjøp, Anita Eide, «-Her fikk vi gode innspill fra markedsaktørene om hva som ville være mulig
når det gjelder materialgjenvinning i dagens marked. Vi tok dem på ordet, og stilte minstekrav om
60% materialgjenvinning. Når alt kom til alt, fikk vi tilbud om opp mot 100% materialgjenvinning, og
det ble belønnet i vurderingen av hvem som skulle vinne oppdraget.»
Trevirket vil gå til sponplateproduksjon – sponplater som blant annet havner i nye Ikea-møbler.
Endringer i sortering.
Den nye kontrakten trer i kraft 1. januar. På det tidspunktet vil brukerne av gjenvinningsstasjonene
måtte sortere litt annerledes. Blant annet kan pressede bygningsplater som MDF og Huntonitt ikke
bli med til materialgjenvinning. Slike plater blir til støv når de knuses ned, og partiklene er for små til
å benytte i sponplateproduksjon. RiG vil gi god informasjon både i postkassen, på sosiale medier og
på stasjonene om hvordan du skal sortere riktig, når det nærmer seg.
Geminor er fornøyde
Geminor er på sin side stolte av kontrakten, og skriver i sitt nyhetsbrev at de regner med at flere
kommuner og interkommunale selskap vil følge RiGs eksempel og stille krav til materialgjenvinning i
framtiden.
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