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• Franzefoss Pukk AS

• Franzefoss Gjenvinning AS

• Franzefoss Utvikling AS

• FFF/Røyken Grovfyllplass AS

• Franzefossbyen AS

▪ Franzefoss er et familieeid selskap etablert i 1919 

▪ Virksomheten er basert på: 

▪ Pukk og grus til bygg- og anleggsmarkedet

▪ Resirkulering, gjenvinning, bearbeiding og deponering av restprodukter og avfall

▪ Eiendomsforvaltning

▪ Vi er 477 ansatte, og omsatte for NOK 1,5 milliarder i 2017

Franzefoss - en nesten 100 år lang industrihistorie



Vår visjon
• Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en 

bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og 
samfunnet. Vi er samfunnets beste valg!



Franzefoss 
Gjenvinning AS

• Minst mulig negativ miljøpåvirkning

• Akseptert av samfunnet - gode naboforhold 
er viktig

• Kompetente medarbeidere med gode 
holdninger

• Anvender beste tilgjengelig teknologi (BAT)

• Sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og 
ISO 14001:2015



Vår rolle

Vi er en landsdekkende totalleverandør innen 
gjenvinning og avfallshåndtering i Norge.

Vårt mål er å omforme avfall til råvarer eller produkter 
som kan material- eller energigjenvinnes på en  
miljømessig god måte.



Våre anlegg

▪ Porsgrunn

▪ Stokke/Tønsberg 

▪ Hanekleiva

▪ Drammen

▪ Røyken

▪ Lier 

▪ Bærum

▪ Oslo

▪ Follo

▪ Alta

▪ Trondheim

▪ Sunndalsøra

▪ Kristiansund

▪ Hareid

▪ Bergen

▪ Stavanger 

▪ Haugesund 

▪ Kristiansand



Hva er de største endringene i BA-avfall 
de siste 10 år ?

• 2008  Miljøkartlegging og miljøsanering og kildesortering i AF kap 15 ( senere TEK)

• Sorteringsgrad  høyere enn 60 %

• Miljøsaneringen er bedre -> mindre farlig avfall i restavfallet og mindre på avveie

• Større krav til utstyr og flere små containere -> mer transport

• Avfallsminimering er blitt viktig- mer bruk av elementer

• Flere nye sammensatte byggematerialer som det ikke finnes gode løsninger for å gjenvinne

• Nye innsamlingsmetoder på trange byggeplasser-> sekker, 1-2 m3

• Rådgiving, bedre merking, veiledere -> Avfallsmottak er med i planlegging av byggeplass

• BA konferansen, Forum for miljøkartlegging og -sanering



• Avfallsbransjen har mange gode rådgivere !

• BA-bransjen har høy sorteringsgrad (80-90 %) !

▪ Vi er gode fordi

▪ Høy sorteringsgrad er blitt vanlig

▪ Vi tilpasser oss nye materialer og finner nye nedstrømsløsninger

▪ Vi finner gjenvinningsløsninger for stadig flere fraksjoner

▪ Vi etablerer innsamlingsordninger for flere krevende farlig avfallsfraksjoner

▪ Vi etablerer innsamlingsløsninger tilpasset BA-bransjen

Hvor gode er vi til å håndtere BA-avfall



• Materialgjenvinningsgraden er økt ytterligere til >80 %

▪ Flere tekniske løsninger 

▪ Sirkulær økonomi vil medføre større krav til materialgjenvinning

▪ Industribedrifter benytter i større grad avfall som innsatsfaktorer

▪ Avfallsprodusenter er villig til å betale det det koster å gjenvinne

▪ Markedskrefter gir rom for materialgjenvinning

▪ Ingen kildesortering unntatt for farlig avfall (og gips), men sorteringsanlegg som sørger for 
materialgjenvinning   

Hvordan er praktisk håndtering om 10-år ?



• Produsentene har krav til å bruke materialer som kan ombrukes eller gjenvinnes

• Legoklosseprinsipper benyttes i større grad  

▪ Strengere krav til sortering, men mindre viktig hvor sortering skjer

▪ Økt krav til materialgjenvinning 

▪ Krav til å dokumentere gjenvinningsgrad

▪ Mindre avfall pr m2

Hvilket regelverk og rammebetingelser har vi



• Mindre miljøgifter på avveie

▪ Vi har vært gode på å tilpasse oss utviklingen BA-bransjen med høyere krav om kildesortering og 
mindre avfallsmengder

▪ Farlig avfall blir forsvarlig tatt hånd om

▪ Vi har tilpasset oss strengere krav fra nedstrømsmarkedet som krever renere avfall til deponi, 
forbrenning og gjenvinning.

▪ Mindre byggavfall på deponi

▪ Forurensede masser inn til deponi og ikke til massetipp/villfylling

Hva er vi mest stolt av ?



• Vi tar vare på ressursene

▪ Mye mer maskinell bearbeiding

▪ Gode tekniske løsninger

▪ Minimalt med containere på byggeplass

▪ At vi klarer de økte sortering- og gjenvinningskravene 

▪ Økt ombruk av tungmasser 

▪ Mindre miljøgifter på avveie 

Hva er vi mest stolt av om 10 år ?


