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Aktuelle saker

• Selskapets identitetsplattform

• FNs Bærekrafts mål

• Ny nasjonal avfallspolitikk

• Lokale tilpasninger 

• Marin forsøpling – Strandrydding

• Selskapsstruktur

• Utviklingsprosjekter



HAMOS-kommunene

HAMOS sine kunder 
(01.01.18):

• 51.068 innbyggere

• 22.843 husholdningsab.

• 12.365 fritidsab.

• 9.889 slamab.





FNs bærekraftsmål



Stortingsmeldingen presenterer 
avfallspolitikkens rolle i en sirkulær 
økonomi. 

Meldingen vektlegger avfalls-
forebygging, økt ombruk og 
materialgjenvinning. 

Meldingen inneholder også en samlet 
plaststrategi, som gjennomgår alle 
planlagte og igangsatte tiltak mot marin 
forsøpling og spredning av mikroplast.



Avfallshierarkiet



Stortinget vedtok 21 konkrete tiltak, bl.a.:
- Nasjonale mål for avfallsforebygging, 

materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med Eus

sirkulære økonomipakke

- Mer ombruk på gjenvinningsstasjonene

- Kommunalt samtykke til å samle husholdningsavfall

- Ved bygging av biogassanlegg skal det vurderes å ta 

inn husdyrgjødsel

- Krav til behandling av kloakkslam

- Krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og 

matavfall

- Samme krav til utsortering og gjenvinning av 

«forbruksavfall»

- Matkastelov skal vurderes

- Legge til rette for fosforgjenvinning

- Oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner

- Egen strategi for marin forsøpling og spredning av 

mikroplast i naturen

- Vurdere forbud mot enkelte typer engangsartikler av 

plast innen 2022.

- Godkjente avfallsplaner for norske havner

- Gi Sjøfartsdirektoratet ansvaret for å forhindre og 

bekjempe marin forsøpling

27.02.18



Kildesortering av matavfall 

– Senest 31.12.2023

• Sysselsetting og økonomisk vekst

• Sikre ressurser i Europa

• Beskyttelse av miljø og klima





Ny kildesorteringsordning

Papir Glass/metall RestavfallMatavfall (Plast)



Nytt rammedirektiv for avfall
- 65 % materialgjenvinning innen 2035

50 % innen 2020 og 55 % i 2025
- utsortering av matavfall og økt gjenvinning av plast

Sesam Ressurs AS – Innhenter nå tilbud på et sentralt 

ettersorteringsanlegg i Trondheim (dimensjoneringen avklares)

SESAM –
Sentralt ettersorteringsanlegg for Midt-Norge



Behandling av våtorganisk avfall -
Produksjon av biogass 
og biogjødsel



Ledelse- og styringssystem







Arbeidet så langt - Strandrydding

HAMOS har vært en pådriver 
i samarbeidet siden 2016. I 
oppstarten var det 6 selskap 
som deltok. 

• Det ble samlet inn 27,8 
tonn marint avfall i 
HAMOS i 2016, og 109 
tonn i samarbeidsområdet 
totalt.

I 2017 ble ytterligere 3 
selskap – I HAMOS ble det 
samlet inn 41,4 tonn og 
229 tonn i Midt-Norge.



Strandrydding 2018:

Voldsom fokus på strandrydding!

• Fylkesmannen har  fått ansvar for 
oppfølging regionalt

• Mediafokus både regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt om marin 
forsøpling 

• Satsing fra NRK (Planet plast)

• SMN1 kjører aksjon mot lag og 
organisasjoner med betaling

• COOP kjører kampanje mot kunder 
og ansatte

HAMOS vil sannsynligvis hente 

innsamlet avfall fra 100 registrerte 

Ryddelag, totalt 70 tonn plastavfall.



Konsekvensene for 
dyrelivet er store



Avfall dreper liv i sjøen



Mikroplast spises av fisk og plankton





Forskriftene for kasserte fritidsbåter fra 
1. oktober 2017

Kommunene har en viktig rolle:

- Stimulere til innsamling og  

materialgjenvinning

- Kommunene må sørge for at det  finnes 

mottak for båter under 15 fot

- Mottaket kan være i kommunen eller i 

rimelig nærhet

Økonomi:

- Kommunene får 6 kr/kg etterskuddsvis

- Båteiere får 1000 kr for å levere båten





HAMOS-skolen

Inngått samarbeidsavtale med ungt 
entreprenørskap Trøndelag
- Tilbud til alle 4. klassingene i HAMOS-kommunene



Renovasjonsselskapene innledet i 2017 kontakt med tanke 

på å utvikle et formalisert samarbeid.

Sonderingsmøter:

• HAMOS og Envina - 15.08.17

• HAMOS og NIR - 12.09.17 og 08.11.17



Mål:

Legge grunnlaget for etableringen av et nytt felles 

innovativt miljøselskap, som skal sikre innbyggerne en 

best mulig miljø- og ressursvennlig avfallsbehandling, til 

lavest mulig kostnad for enkelte og samfunnet forøvrig.

Representantskapet i NIR og HAMOS har godkjent 

utkast til intensjonsavtale

- Envina avventer pga interne forhold



Datterselskap i HAMOS Konsern:

ReTRANS Midt AS






