
 
 
 
Til foretak i avfalls- og gjenvinningsbransjen 06.03.2018 

Behov for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje til 
Strandryddedagen 2018  
 
Strandryddedagen er en årlig nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent. Flere tusen 
frivillige rydder strender, men også elver og innsjøer, for avfall på avveie over hele landet.  
 
I år dekker NRK denne nasjonale dugnaden i flere medier, og det ventes 
rekordoppslutning på rundt 100 000 ryddere. Den økte oppmerksomheten knyttet til plast 
på avveie og ellers marin forsøpling, krever at avfalls- og gjenvinningsbransjen håndterer 
over 2000 tonn avfall fra disse ryddeaksjonene.  
 
Avfall Norge, Norsk Industri, MEF og KS Bedrift oppfordrer medlemmer innenfor avfalls- og 
gjenvinningsbransjen til å aktivt involvere seg gjennom å tilby sin kompetanse og tjenester 
i forbindelse med Strandryddedagen. Vi ønsker å sikre at avfallsbransjens innsats 
synliggjøres nasjonalt, regionalt og lokalt ved bruk av Ryddeportalen som viser 
mottakssteder i eget ryddekart.  
 
Vi oppfordrer foretak i avfalls- og gjenvinningsbransjen som ønsker å ta imot og/eller tilby 
transport av marint avfall kostnadsfritt for ryddere til å gi tilbakemelding om det HER. 
Selskapene kan få kostnader refundert av Refusjonsordningen gjennom Hold Norge Rent 
(se vedlagt informasjon).  
 
Vi håper dere er klare til innsats.  
Svarfrist 19.mars 2018. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med Sara Wilsgaard, sara.wilsgaard@avfallnorge.no  
 

 Vennlig hilsen, 

 
 

Nancy Strand, adm.dir 
Avfall Norge 

Gunnar Grini, bransjesjef 
Norsk Industri 

 
 

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og 
gjenvinning 
Maskinentrepenørenes forbund 

Svein Kamfjord, direktør 
KS Bedrift Avfall 

 

https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/
https://holdnorgerent.no/ryddekart/#marint
https://goo.gl/forms/d92cMSTfa8joE54d2
mailto:sara.wilsgaard@avfallnorge.no


     
 

Bakgrunn for oppfordringen 

Nøkkelrolle i kampen mot marin forsøpling 
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en viktig rolle i oppryddingen av hav, vassdrag og 
strender. Uten bransjens innsats er det rett og slett ikke mulig å gjennomføre 
Strandryddedagen og andre lokale, regionale og nasjonale ryddedugnader. 

Nasjonal mediedekning  
Våren 2018 retter NRK søkelyset mot utfordringene knyttet til plast på avveie, og lanserer 
samtidig en dokumentar med navn “Planet plast”. I år har Hold Norge Rent inngått et 
samarbeid med NRK som sammen har ambisjoner om å gjøre Strandryddedagen større 
enn noen gang. Det vil være ryddeaksjoner og mediedekning i alle NRKs kanaler i hele 
uke 18, og den 5. mai ønsker NRK å ha direktesendt TV fra strandryddeaksjonene rundt i 
Norge.  
 
Hold Norge Rent organiserer og koordinerer Strandryddedagen i samarbeid med lokale, 
regionale og nasjonale aktører som kommuner, skjærgårdstjenesten, friluftsråd, 
velforeninger, idretten, friluftslivet, dykkeklubber m.fl. Samtlige aktører bidrar på 
dugnadsbasis, og alle er avhengige av samarbeidspartnere innen avfalls- og 
gjenvinningsbransjen som kan ta imot marint avfall.  
 
Med stor mediedekning fra NRK vil det være behov for god koordinering og informasjon til 
alle involverte. Det er forventet minst 1000 ryddeaksjoner med over 100 000 strandryddere 
landet rundt på Strandryddedagen. Rundt 2000 tonn innsamlet marint avfall fra strendene, 
elver og innsjøer skal finne veien til riktig behandling i løpet av strandryddeaksjonene i 
2018.  

Mulighet for refusjon 
I Norge baseres opprydding av marin forsøpling på frivillig arbeid, og det bevilges ikke 
midler til dette arbeidet. Derimot er det mulighet for refusjon av kostnader til transport og 
behandling av herreløst marint avfall som er samlet inn på basis av frivillig arbeid. 

Støtten gis av Miljødirektoratet og forvaltes av Hold Norge Rent, og kommunale, 
interkommunale og private avfallsselskap behandles likt. 

Dagens praksis 
I dag håndterer avfallsbransjen mottak av marint avfall ulikt over hele landet. Noen 
avfallsselskap tar imot herreløst marint avfall vederlagsfritt året rundt, mens andre åpner 
for kostnadsfri innlevering for ryddere i forbindelse med ryddesesongen eller konkrete 
ryddeaksjoner. 
 
Det er også avfallsselskap som krever at frivillige betaler for innlevering av marint avfall. Vi 
oppfordrer alle strandryddere til å ta kontakt med lokale avfallsbedrifter og inngå avtaler 
om levering av marint avfall som samles inn.  



     
 
Refusjon utbetales på bakgrunn av følgende kriterier: 

1. Avfallet skal være herreløst marint avfall. 
2. Oppryddingen av avfallet skal være basert på frivillig innsats. 
3. Lønn og administrative utgifter refunderes ikke.  
4. Ryddeaksjonene er registrert i Hold Norge Rents ryddeportal 

https://holdnorgrent.no/ryddeportalen 
5. Antall kilo/tonn innsamlet avfall er registrert i Ryddeportalen. 
6. Utgiftene er dokumentert. 

 
Refusjon utbetales etter følgende nøkkel: 

● Transport etter faktiske utgifter 
● Avfallsbehandling etter en sats på kr 2 per kg (eks. mva.) 

 
Se https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen for mer informasjon. 

Blir alle kostnader refundert? 
Alle søknader som tilfredsstiller kriteriene blir innvilget, og hvis budsjettrammen overstiges, 
foretas en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere. NB! 
Denne bestemmelsen har det foreløpig ikke vært nødvendig å ta i bruk. 

Er hele Norge dekket? 
Per i dag finnes det ingen komplett oversikt over hvilke aktører som henter/leverer og/eller 
tar imot marint avfall vederlagsfritt, men LOOP og Hold Norge vil legge til rette for 
registrering i sortere.no som igjen speiles i Ryddeportalen.  
 
Ved å fylle ut denne undersøkelse bidrar du til at vi får en bedre, samlet oversikt over alle 
mottaksstasjoner, slik at vi bedre kan veilede alle frivillige strandryddere. Verktøyet gjør det 
mulig å få på plass en nasjonal oversikt over aktører som tar imot marint avfall, og dette vil 
igjen gjøre det enkelt for frivillige å finne nærmeste mottak, hentepunkt eller container. 
 
Vi håper dere er klare til innsats. 
GI TILBAKEMELDING HER!  
Svarfrist 19. mars. 
 

Har du flere spørsmål? 
Ta kontakt med Sara på tlf 957 07 878, eller epost: sara.wilsgaard@avfallnorge.no 
 
 

https://holdnorgrent.no/ryddeportalen
https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen
https://goo.gl/forms/d92cMSTfa8joE54d2
mailto:sara.wilsgaard@avfallnorge.no

