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Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)  
er et interkommunalt avfallsselskap  
for syv kommuner på nedre Romerike. 

ROAF arbeider med innsamling, sortering, 
gjenvinning og ombruk  
av avfall. Primæroppgaven vår er 
innsamling av husholdningsavfall  
hos våre over 200 000 innbyggere,  
fordelt på ca. 90 000 husstander.



Om ROAF

• ROAF eier og drifter et av Europas mest 
moderne ettersorteringsanlegg for 
husholdningsavfall. 

• ROAF drifter åtte gjenvinningsstasjoner 
• ROAF drifter Bøler avfallsdeponi,  

samt seks nedlagte deponier. 
• ROAF har rundt 300 returpunkter  

for glass- og metallemballasje. 
• ROAF har ca. 130 ansatte



VISJON



Hvordan fungerer henteordningen i ROAF?



Hva tenker ROAF om produsentansvar og økt materialgjenvinning?



Hva har ROAF erfart siden 2014, når det gjelder produsentansvar for 
plastemballasje? 

• GPN hadde liten tro på «ROAF» modellen med sentral ettersortering. 
• Har snudd, og det snudde fort. Så fort anlegget viste hva det kunne ta ut, har vi jobbet godt med GPN. 
• ROAF startet raskt opp dialog med produsenter av emballasje 
• Produsenter har hele tiden vært udelt positive til det vi har kommet med 
• Viktig å lage arenaer hvor hele kretsløpet kan møtes, her med besøk hos Tomra for testing av Norsk 

emballasje



Eller her med frokostmøte i Grønt Punkt regi hos ROAF



Og enkelte leverandører vet å ha med nok prøver;-))



Sirkulærøkonomi



Forskning er viktig, her er det viktig at flere melder seg på!



Påvirkning



Konkurranse blant returselskapene, positivt eller negativt?

• Konkurranse er positivt, men da må det være like vilkår og myndigheter som 
følger opp 

• Åpenhet og gode systemer må komme på plass (ref. tidligere EE-kaos) 

• Kan være vanskelig å få det gode samarbeidet når returselskap også må ha 
fokus på å konkurrere. 

• Se på hva som har skjedd i land med stor konkurranse blant annet Tyskland



Det handler om kvalitet!!



Trender i markedet

• De store aktørene i dagligvare ønsker mer kontroll over hele kjeden, 
eks. Lidl og Ikea 

• Stor utbygging av nye vaskeanlegg i Europa… Venter på noe mer i 
Norge 

• Store anlegg bygges. Det må til for å få økonomi inn i dette



Overordnet miljømål  
– 70 i 30

ROAF har et omfattende ansvar for  
å forvalte ressursene i avfallet på en 
forsvarlig måte, og arbeider kontinuerlig 
for å minske det økologiske fotavtrykket 
fra vår drift.  

Vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Vårt overordnede  
miljømål er: 

70% material-
gjenvinning og 
ombruk innen 
2030!



Materialgjenvinnings- og ombruksgrad (husholdning) 



10 min. drift i ettersorteringsanlegget = ca.147 batterier!! 
 

Vi trenger at produsentene informerer mer om hvor ting skal når det 
er brukt opp!



Takk for meg


