
Avfallsforum Midt-Norge 

Studietur 2017 - Berlin

 
 

Tirsdag 24. oktober 

 

kl 16.20  Avreise Værnes (via Oslo) 

kl 19.25  Ankomst Berlin  

Vi bor på Ibis Hotel Berlin City Potsdamer Platz  

kl 21.00   Lett middag og drikke på Restaurant Mommseneck i gangavstand 

fra hotellet- de reklamerer med å ha over 100 ølsorter og typisk 

tysk mat :-) 

 

Onsdag 25. oktober 

 

Etter innspill fra medlemmene om hva som vil være interessant å 

se, har vi i år valgt nedstrømløsninger for plast som tema. 

Kildesortert plastemballasje samles inn  via forskjellige løsninger , 

og deretter går det til oppsamling og pressing før det fraktes til 

store sorteringsanlegg.  

Vi har vært heldige og fått med oss Grønt Punkt på laget i år, og de 

har skaffet oss innpass hos Tönsmeier  i Oppin ved Halle 

https://www.booking.com/hotel/de/ibispotsdamerplatz.en-gb.html
http://www.mommseneck.de/en/index.html


(https://www.toensmeier.com), som tar det meste av den norske 

plastemballasjen i Norge.  

Firmaene vi skal besøke ligger utenfor Berlin, så vi skal busse eller 

kanskje ta lyntog for å komme dit. Vi er så heldige å ha med oss 

Svein Erik Rødvik på hele turen. Han er leder for avd. innsamling 

og gjenvinning i Grønt Punkt og han vil forberede oss med et lite 

foredrag underveis.  

Vi skal få se hva som skjer med plasten etter innsamlingen i Norge.  

 Vi besøker først Tönsmeier  - hvor vi får innblikk i firmaets 

utvikling og historie, hvordan de jobber både mot Norge og andre 

land – og selvsagt får vi en omvisning på anlegget 

 Vi spiser lunsj hos Tönsmeier  

 Vi drar så videre til APK (www.apk-ag.de) - en annen gjenvinner i 

Merseburg, som skal ha et veldig flott anlegg (From Recycling to 

Newcycling). Vi får høre om anlegget og produktene, og får en 

omvisning. 

 APK mottar blant annet plast  fra Tönsmeier, til videreutvikling av 

nye produkter  

 

kl 19.00 Forventet ankomst hotellet – egentid før middag 

kl 21.00   Grønt Punkt spanderer middag på oss  :-)  

 
 
 

Torsdag 26. oktober 

 

kl 09.00 Sight-seeing med guide 

  (Blant annet Brandenburger gate og Riksdagen, m.m.)   

kl 12.00  Busstransport fra hotellet til flyplassen 

kl 14.20 Avreise Berlin (via Oslo)  

kl 17.55 Ankomst Værnes  

 

https://www.toensmeier.com/
https://www.toensmeier.com/services-solutions/recycling-paths-a-z/plasctics-foils/
http://www.apk-ag.de/


 
 

Mer utfyllende detaljer om turen blir ettersendt før avreise.  


