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1.Hva er SeSammen ?

Visjon:

Sammen om framtidas avfallsløsninger

Innenfor regionen skal vi Se Sammen når vi planlegger 

avfallshåndtering

Det skal jobbes for en utvidet samfunnsansvarlig og 

kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med 

avfallshierarkiet

Regional avfallsstartegi



Midt-Norge/SeSammen-området:

12 avfallsselskap = 94 kommuner(4 fylker)

Dekker ca. 80.100 km², et areal på størrelse med Østerrike

Ca.765.000 innbyggere og ca. 297.000 husholdninger 

Ca. 77.000 hytter/fritidshus

Ca.300.000 tonn avfall fra husholdninger og hytter/fritidshus. 

Ca. 139 000 tonn(45,7%) kommer inn på gjenvinningsstasjoner



SeSammen-

området i dag:





2.Bakgrunn for SeSammen

Tidligere sammarbeid: ADSL (felles møter 

adm.dir. og styreledere)

2012: 5 trønderske avfallsselskap ser på 

muligheten for å etablere et sentralt 

ettersorteringsanlegg for restavfall fra 

husholdninger 



2014: Skisseprosjekt lagt frem og 8 

avfallsselskaper ønsker å gå videre med et 

forprosjekt, SESAM



2014: Plan om å utarbeide en regional 

avfallsstrategi

Den regionale avfallsstrategien får navnet 

SeSammen



3. Hvorfor samarbeide?

Definisjon:

Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å 

oppnå felles mål.(Wikipedia)

Foto:De Vilfa/Ranca



Opprinnelig: Like avfallsstrømmer inn i 

ettersorteringsanlegg.

Ny nasjonale og internasjonale krav til bl.a

materialgjenvinning, utsortering av plast og 

matavfall

Foto:ROAF



Kilde:FN.NO



Kundebehandling: Kunden bør oppleve 

tilnærmet samme avfallsløsning over alt;  

metoder, farger, piktogrammer etc.





Bedre på kontrakter og 

kontraksoppfølging

Gjøre bedre innkjøp, bli 

en markedsmakt?



Læring på tvers av selskaper



4.Hva gjør vi?

Ferdigstilt en regional avfallsstrategi



Visjon
Sammen om framtidas

avfallsløsninger

Samarbeidet bygges
på følgende verdisett:

Raus

Åpen

Solidarisk

Ambisiøs

Overordna mål:
Materialgjenvinnings-

grad
på minst 55% innen 2025

(50% i 2020)

•Tiltak •Tiltak •Tiltak •Tiltak •Tiltak•Tiltak

Resilkulerte
Råvarer

Mål:
: SeSammenregionen skal sammen 

være fremst i landet på samlet 

materialgjenvinningsgrad, økt 

ombruk og arbeid med 

avfallsreduksjon

Forurensning

Mål:
SeSammenregionen skal 

ha en enda sikrere 
håndtering av farlig 
avfall og minimere 

utslipp fra alle anlegg 
og transport

Omdømme

Mål:
SeSammenregionens selskaper 

skal være anerkjent for å ta et 

utvidet samfunnsansvar, jobbe med 

holdningskapende arbeid og økt 

kompetanse blant våre kunder

Kunden i
fokus

Mål:
SeSammenregionen skal 

ha landets mest 
fornøyde kunder basert 
på kostnadseffektive og 

miljøriktige løsninger

Nye løsninger

Mål:
: SeSammenregionen skal ligge i 

front med nye bærekraftige og 

innovative løsninger

Medarbeidere

Mål:
I SeSammenregionen skal 

arbeidsmiljøet i selskapene og deres 

underleverandører score høyt i alle 

sammenligninger.

Prioriterte
Fokusområder for 

SeSammen

Eksistensgrunnlag

Sammen gjør vi 
hverandre bedre! 

Resultatmål
• Gjv.grad 2017  35,3 %

• Kunden i fokus:79 poeng
• Forurensing:6108 tonn CO2

• Omdømme:
• Nye løsninger:
• Råvarer: 48%

• Medarbeidere: 3,89 poeng



Harmonisering 

Dunktyper med farger og/eller symboler

Kildesortering

Gjenvinningsstasjoner; symboler, adgangskontroll 

etc

Forskrifter mm



Felles målinger/undersøkelser
Medarbeiderundersøkelse(2017)





Felles målinger/undersøkelser
Medarbeiderundersøkelse(2017)

Kundetilfredshetsundersøkelse(2018)



Kundetilfredshetsundersøkelse

Fornøyde Kunder







Felles målinger/undersøkelser
Medarbeiderundersøkelse(2017)

Kundetilfredshetsundersøkelse(2018)

Driftseffektivitetsmåling(2019)



Felles samarbeidsforum
Gjenvinningsstasjoner

Kommunikasjon

Driftsleder

Økonomiledere

Ansvarlig slam

Kundesenter

Felles kontrakter
Deler av FA

EE-avfall



Felles innkjøp
Skandinavias største anbud på renovasjonsdunker 

(rammeavtale over 4 år ca. 215000 dunker)

Felles selskaper(Miljøpartnernene AS, Retrans

Midt AS)

Felles samarbeid mot sentrale myndigheter, 

sentrale private aktører, fylkesmenn etc



Foto:Coopertaion


