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AF Gruppen

Verdi

Tilført samfunnet

Virkemidler

Innovativ

Nyskapende

Kompetanseutviklende

Fundament

Helse / Miljø / Sikkerhet / Etikk

Samfunnsutfordringer

Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for våre kunder, eiere, 

medarbeidere, leverandører og samfunnet

Motvirke og tilpasse seg klimaendringer 

Vern av miljøet og bærekraftig forvaltning av naturressurser

Bærekraftig forsyning av råmaterialer

Overgang til en grønn økonomi gjennom innovasjon

AF ønsker å skape samt benytte ny miljøteknologi som bidrar til et bedre miljø, reduserer avfall og reduserer forbruk av ikke fornybare kilder. 

Dette gir konkurransekraft og bidrag samtidig positivt til en voksende sirkulærøkonomi. "

Vi skal tilby løsninger som møter dagens- og morgendagens 

miljøutfordringer

Innovasjon vil over tid drive frem nye standarder for 

produktivitet i vår bransje. 

AF arbeider kontinuerlig for å begrense 

belastningen på omgivelsene våre



Historien

Nysgjerrig utfordrer

UTFORDRINGEN MULIGHETEN GJENNOMBRUDDET MÅNELANDINGEN

KRETSLØPET GJENVINNING VISJON TILSTEDEVÆRELSE



Historien

Utfordringen

Mer enn 80 prosent av materialer skal 

gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030

Begrenset tilgang til ressurser gjør at behovet for 

utvikling av nye og bærekraftige løsninger tvinges frem. 

"
Europakommisjonens mål for sirkulærøkonomien 



Historien

Muligheten

Vi fikk i oppdrag å rydde en tomt 

….og vi mente det var mulig å løse problemet på en 

bedre måte. 

"



Historien

Gjennombruddet

Vi tar utgangspunkt i kjente metoder for bakteriell og 

kjemisk behandling.

Etter fire år med forskning og utvikling etablerer vi vår 

egen rensemetode med inspirasjon fra gruvedrift og 

gullgraving. 

Med metoden begynner vi å oppfylle avfallsforskrftens § 9.3 i:

De fysiske, termiske, kjemiske eller biologiske prosesser, herunder sortering, som 

endrer avfallets egenskaper med formål å redusere dets volum eller den fare det 

representerer, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne.



«Månelandingen»

..et lite skritt for bransjen, et stort steg for oss

Rensemetoden utvides med en filterpresse. 

Filterkakene legges til deponi mens de resterende 80 

prosent av massene nå kan foredles, friskmeldes og 

gjenbrukes som pukk, singel og stein. 

Miljøparken oppfyller nå hele avfallsforskrftens § 9.3 i

De fysiske, termiske, kjemiske eller biologiske prosesser, herunder sortering, 

som endrer avfallets egenskaper med formål å redusere dets volum eller den 

fare det representerer, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne.



Kretsløpet

En naturlig del av storbyen



Visjon

FREMTIDENS SIRKULÆRE ØKONOMI

Målet er selvfølgelig at vi skal greie å 

gjenvinne 100 prosent av massen, så vi 

søker hele tiden forbedringer. 
"



Fremtiden

TILSTEDEVÆRELSE

Det er trolig bare kreativiteten som 

setter grenser – og sånn sett er vi 

ikke så opptatt av landegrenser 

heller

"





Takk for 

oppmerksomheten!


