BEDRIFTSPROFILEN

Haugaland Gjenvinning:

Miljøvennlig avfallsbeh andling på Årabrot
Du har sikkert sett dem, de grønne avfallskontainerne til Haugaland Gjenvinning AS. 1850 av dem er plassert ute hos
kunder over hele Haugalandet. I fjor ble
det samlet inn over 30.000 tonn avfall fra
næringslivet og private i distriktet i disse
containerne. Avfallet ble deretter transportert til Haugaland Gjenvinnings anlegg
på Årabrot i Haugesund for gjenvinning.
- Vi er stolte over å ha en gjenvinningsgrad
på godt over 90 prosent på næringsavfallet,
sier daglig leder Geir Johannesen. Nylig
overtok han etter konstituert daglig leder
Eiolf Berge. I tillegg til den årlige avfallsmengden på 30.000 tonn, transporterer
bedriften 10.000 tonn skrap og 1000 tonn
elektronikkavfall til gjenvinning.

- Så det er det er den økonomiske faktoren
som inspirerer bedriftene til å kildesortere
avfallet?
- Det er klart at det å spare penger er en
viktig faktor. Men svært mange ønsker også
en miljøvennlig avfallsbehandling fordi de
mener vi alle har et ansvar for å ta vare på
den jorda vi lever på, sier Johannesen.
Forbud

Fra 1. juli 2009 er det forbudt å deponere
brennbart og biologisk nedbrytbart avfall
som papir/papp, trevirke og tekstiler. Selv
om dette påvirker avfallssituasjonen i hele
Norge, vil det ikke få så store konsekvenser
for Haugaland Gjenvinning. Sorterings- og
behandlingsanlegget på Årabrot har nemlig
i lang tid tilfredstilt de nye kravene.

Når bedriften har sortert fra de gjenvinnbare
delene av avfallet, blir resten komprimert til
store baller på om lag 900 kilo. Disse blir
deretter transportert til forbrenningsanlegg
i Norge eller Sverige, og omdannet til energi.
Arbeidsplasser

Miljøvennlig avfallsgjenvinning skaper også
arbeidsplasser. Haugaland Gjenvinning har
rundt 30 medarbeidere. I tillegg kommer de
som er engasjert i transport av avfallet etter
gjenvinning.
Haugaland Gjenvinning er et selskap i Ølen
Betong Gruppen, og har 35 års erfaring i
bransjen.

Haugaland Gjenvinning AS ligger ved
Årabrot i Haugesund og er en del av
Ølen Betong Gruppen.
Bedriften
mottar næringsavfall som gjenvinnes
og videreforedles i vårt sorteringsog prosessanlegg. Vi skal være en
ledende aktør på avfallshåndtering til
det beste for våre kunder og miljøet,
og sikre at det vi behandler går.
- fra avfall til nye verdier -

Haugaland Gjenvinning tilbyr kundene gratis veiledning i avfallsbehandling.

JOBB & NÆRING

For informasjon, kontakt:
Geir Johannesen
52 70 73 76
977 78 600
gj@haugalandgjennvinning.no
Søknaden merkes “lærling i
gjenvinningsfaget.”, og sendes innen
stilling@haugalandgjenvinning.no

Gratis veiledning
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Passende bakgrunn vil være VG1, TIP.
Personlige egenskaper: arbeidsvillig,
nøyaktig og målrettet.

20 juli. 2009 til:

- Det har de siste årene skjedd en mentalitetsendring hos svært mange. Det som vi før
kalte boss er i dag verdifulle ressurser i form
av avfall som vi videreforedler. Dermed kan
vi gjenvinne avfallet i form av verdifulle materialer eller energi, forteller Johannesen.

Sorterings- og behandlingsanlegget på Årabrot gjenvinner 30.000 tonn avfall i året. I tillegg til å spare miljøet, gir dette mange
arbeidsplasser. Her er de ansatte fotografert foran bedriftens administrasjonsbygg.

HG søker
etter lærling i
Gjenvinningsfaget.

- Sammen med kundene lager vi egne avfallsplaner for den enkelte bedrift. Slike
avfallsplaner brukes som et hjelpemiddel i
den enkelte bedrift for å få bedre kildesortering. I tillegg kan planen brukes ovenfor
myndigheter og kunder for å dokumentere
at bedriften har riktig og miljøvennlig avfallshåndtering, sier Johannesen, som også
peker på at jo bedre den enkelte bedrift kildesorterer sitt eget søppel, jo lavere pris pr.
tonn må man betale for å bli kvitt avfallet.
Geir Johannesen (t.h.) har overtatt som daglig leder i Haugaland Gjenvinning etter Eiolf Berge.

Besøks adr.: Jovegen 70, Årabrot
Postb. 1353, Gard, 5507 Haugesund
52 70 73 70
mail@haugalandgjenvinning.no
www.haugalandgjenvinning.no
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