
Komplette miljø, avfall og destrueringsløsninger med mindre risiko for 
marin forsøpling og mikroplast i havene 



OPPSTART

• Opprettet i 1994 av HAMOS

• Restart i 2016: 
• Ny eierstruktur (20% MNA IKS og 20% SHMIL IKS og 

60% HAMOS IKS).

• Nytt forretningskonsept med fokus på totale 
avfallstjenester i  havbruksnæringen.

• Restrukturering og spissing i 2018:
• Avfallskunder overdratt til Retura Sør-Trøndelag i 

januar

• Fokus på biprodukter fra fisk og plast

• Utvikling mot teknologibedrift



OM OSS



TJENESTER I 2018

• Håndtering av restråstoff fra fisk

• Håndtering av slam fra settefiskanlegg

• Destruering av fisk, og transport av dødfisk

• Beredskapstjenester

• Rengjøring av tanker

• Opphugging av utrangert plastutstyr

• Innovasjonsløsninger



• Miljøorientert: beste løsningene for miljøet

• Innovativ: prøving og feiling. Suksessrate på 20% (1 av 5). Lærer av feil. 

• Kundeorientert: bruke mesteparten av dagen på å snakke med eller om 
kunden.

• Serviceorientert: god service er ikke å være blid. Vi løser ting som ikke er A4 
og bygger relasjoner med kunden. 

VÅRE VERDIER (MIKS)



KVALITET OG DOKUMENTASJON

• Kvalitet og forbedring

• HMS og sikkerhet

• Dokumentasjon for alle tjenester vi tilbyr

• Innloggingsportal for kunder



INNOVASJONSPROSJEKTER

• Transport og stabilisering av ferske biprodukter
• Godkjent støtte fra innovasjonNorge på 468 000,- i 2018 (transport)

• Godkjent støtte fra DistriktForsk på 200 000,- i 2018 (stabilisering)

• Samarbeid med 2 professorer og 1 post.doc. fra NTNU

• 3 masterstudenter fra Institutt for Bioteknologi ved NTNU fra høsten 2018

• Miljøvennlig opphugging av plastutstyr
• Godkjent støtte fra forskningsrådet på 950 000,- for 2017-2018 (miljøhugging)



INNOVASJON: FERSKT FISKESLO

• Problem hos kunde: transportere ferskt fiskeslo over lange avstander 

• Stabiliseringssystem for å bedre kvalitet og holdbarhet på ferske 
biprodukter fra fiskeslakteri før transport.

• Vil også sørge for mindre transportbehov (færre biler)



INNOVASJON: FERSKT FISKESLO

• Utviklet unikt sporingssystem med GPS på kjøretøyene som viser 
estimert tid til ankomst hos mottakskunde.

• Sørger for bedre logistikk og planlegging hos kunde før fiskesloet 
ankommer fabrikken.



INNOVASJON: MILJØHUGGING

BAKGRUNN:

• Tilbakemelding fra kunder om mye 
gris etter opphuggingsoppdrag.

• Jobbet for å minimere sagspon og 
mikroplast fra opphuggingen.



MILJØHUGGING: 1. VERSJON

• Konseptet: Forseglet huggeprosess som hindrer at sagsponet fra 
huggingen av merder kommer ut i det ytre miljø 

• Omgjort truck-flak brukt til oppsamling av sagsponet



MILJØHUGGING: 2. VERSJON

• Kverning av plastutstyr direkte i sekker.

• Matte under kvern til oppsamling av sagspon



SAMARBEID MED WWF

• Kystmiljø, WWF og Marine Harvest prøver å danne en «nasjonal 
standard» for opphugging av utrangert utstyr 
• WWF ønsker at dette skal være Miljøhugging eller tilsvarende. 

• WWF har fått midler fra Miljødirektoratet for å utvikle samarbeidet 
mellom Kystmiljø og WWF (først i 2017, så nylig godkjent ny søknad 
for 2018). 



MARINE HARVEST OG SALMAR

• Resultatet er stor økning i etterspørselen etter vår «miljøhugging»

• Ny avtale om miljøallianse 

Fra nyhetene 25.april 2018



SAMARBEID MED TESS

• Kystmiljø først ute blant aktørene for landsdekkende 
produsentansvarsordning (med TESS)

• Kystmiljø er TESS sin kverneoperatør (etter endt brukstid på 
fôrslangene)



DOKUMENTASJON



HJELP OSS Å TA VARE PÅ HAVET


