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1 Om ROAF 

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av 
avfall. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et 
omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å 
minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.  

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, 
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også avfallshåndteringen i 
Rømskog kommune. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.  

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver 
knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi drifter åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: 
Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog / Høland og Sørum. Tre gjenvinningsstasjoner driftes av eksterne: 
Nittedal, Lørenskog og Enebakk. Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for farlig avfall.  

ROAF drifter Bøler avfallsdeponi, som er et aktivt deponi, og har ansvaret for drift og oppfølging av seks 
nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fet), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra 
(Lørenskog) og Holm Nittedal). Samtlige av de nedlagte deponiene ligger i Akershus fylke.  

Vi har også over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.  

Selskapet har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 250 millioner kroner. Selskapets 
forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune. 

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med våre 
innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge.  

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:  

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit 

1.1 ROAFS STRATEGI OG MÅLDOKUMENTER 

Dette dokumentet er gjeldende, ved uoverensstemmelser mellom innholdet i dette dokumentet og andre 
strategi eller måldokumenter, er dette dokumentet styrende. 

2 Politikk 

ROAF sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for eierkommunenes innbyggere. Vi skal bli 

best på materialgjenvinning i Norge. Med systematisk arbeid innen kvalitet-, miljø-, og energiledelse, lover 

vi våre kunder en enklere hverdag. ROAF skal utvikle og profesjonalisere eksisterende tjenestetilbud til 

private og næring. Dette skal gjøres gjennom bedre utnyttelse av ROAFs investeringer i anlegg og utstyr. 

Innsamlingen utvides til å omfatte flere egnede avfallsressurser for bl.a. å sikre økt materialgjenvinning og 

ombruk.  

 

ROAF utvikler og igangsetter nye løsninger som har flere miljøfordeler, både når det gjelder bedre 

estetikk, mindre kjøring ved tømming mm. f.eks. avfallsbrønner. ROAF skal være et totalansvarsselskap 

og en god ressursforvalter, også på avsetninger, både som råvareleverandør og for å sikre forsvarlig og 

lovmessig behandling av avfall. 
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Fokuset til ROAF skal være å fremme energieffektiv adferd og gjennomføre energieffektive anskaffelser i hele 

bedriften. Gjennom målrettet innsats skal ROAF utføre gode tiltak og jobbe kontinuerlig for å redusere spesifikk 

energibruk. For å dekke ROAFs energibruk skal fornybar energi generelt, i tillegg til egenprodusert fornybar energi, 

benyttes der det er mulig. I alle anskaffelser skal ROAF etterstrebe de beste tilgjengelige teknologier, og samtidig 

presse markedet til videre innovasjon 

Samfunnsansvar er integrert i vår visjon og virksomhetsstrategi. Å vise ansvarlighet for en bærekraftig 

utvikling gjelder for hver enkelt ansatt i ROAF, og skal implementeres på alle nivåer i organisasjonen. Vi 

baserer vårt samfunnsansvar på kunnskap og fakta, og vårt mål er at samfunnsansvar gjenspeiles i all 

aktivitet og de beslutninger som tas. 

 

Vi forplikter oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem, vårt avtrykk i miljøet, vårt 

samfunnsansvar og av vår energiledelse. ROAF skal alltid etterleve alle relevante lover, forskrifter og 

andre krav. 

 

Visjon og verdiskapning  

«Enkelt for deg – bra for miljøet» 

 

Kundeløftet 

Med miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag. ROAF skal sikre at 

eierkommunenes beboere får miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering.  

 

3 Samfunnsansvar 

ROAF tar sitt samfunnsansvar på alvor og er sertifisert iht. CSR Performance Ladder nivå 3. Våre 
samfunnsansvarsprinsipper er:  

• ROAF skal stå til ansvar for den innvirkning egne beslutninger og aktiviteter har på samfunnet og 
miljøet. 

• ROAF skal opptre som en åpen organisasjon og gi innsyn i de beslutninger som tas, og de 
aktiviteter som har innvirkning på samfunn og miljø. 

• ROAF skal i enhver sammenheng opptre hederlig og etisk. 

• ROAF og våre ansatte opptrer i alle sammenhenger iht. lover og regler, samt tar hensyn til våre 
interessenters interesser. 

• ROAF skal overholde menneskerettighetene.  
 

 

 
 

4 Produkt og Tjenester (Kjernevirksomhet) 

 
Selskapets kjernevirksomhet er innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Kommunene kan også 
pålegge ROAF andre oppgaver, dersom disse er tilknyttet kommunenes ansvar innenfor 
avfallshåndtering. 

Alle oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet. Selskapet kan engasjere 
seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og salg av varer og tjenester, knyttet til innsamling, transport, 
behandling og omsetning av husholdningsavfall. Hvis dette innebærer økte eller nye forpliktelser for 
selskapet forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet.  
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Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall – innenfor rammer og retningslinjer 
vedtatt likelydende av alle eierkommunene.  
 
De kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full kostnadsdekning. Slike tilleggstjenester skal ha et 
begrenset omfang, og ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for selskapet. 
  
Selskapet skal være kommunenes fagmiljø på avfallsområdet og skal gjennom samarbeid utvikle 
strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en aktiv og oppdatert avfallspolitikk. 
 
ROAF yter også tjenester til andre kommuner og avfallsselskap, bla. gjennom mottak av 
husholdningsavfall i ettersorteringsanlegget. Dette for å utnytte kapasiteten til anlegget maksimalt. 
 
 

Innovasjon / Utvikling 

Vi skal være ledende og nyskapende på materialgjenvinning i Norge. Vi skal kontinuerlig forbedre våre 
prosesser med fokus på miljø, kvalitet og samfunnsansvar. 
 
ROAF jobber aktivt med å søke innovative løsninger for avfallshåndtering som f.eks. nedgravde løsninger 
og felles hentepunkt som erstatning for beholder pr. bolig. Dette gir flere miljøgevinster og er mer 
økonomisk gunstig for våre innbyggere. 
 
Vi jobber også med energisparende løsninger som bruk av solceller og mer miljøvennlige materialer i alle 
nye byggeprosjekter. I Energiledelsen er et av fokusområdene fornybare drivstoffkilder som bla. Avanserte 
biodrivstoff. 
 

5 Vårt miljøfokus 

Miljøsystemet hos ROAF er basert på NS – EN ISO 14001:2015 Miljøsystemer og vi har følgende 
overordnede miljøpolitikk: Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, 
innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for:  
 

o Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: Avfallsreduksjon, ombruk, 
materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi.  

o Å utnytte ressursene i avfallet  
o Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene 

stiller  
o Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandling gjennom innkjøps- og 

forbruksmønster og ved kildesortering av avfall 
o Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner  
o Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige 

ressurser  
o Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser. 

Når den mest miljøriktige løsning er valgt, skal denne driftes mest mulig kostnadseffektivt. 
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6 ROAF’s mål 

ROAF har følgende overordnede miljømål: 
 

✓ 50% ombruk og materialgjenvinning innen 2020 
✓ 70% ombruk og materialgjenvinning innen 2030  
✓ Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av kretsløpet. 
✓ Øke matavfall i grønne poser til å 70% av alt matavfall 
✓ Nulltoleranse for skader på mennesker og miljø 
✓ Registrere 100 farlige forhold pr. år i Landax 
✓ Bli sertifisert iht. ISO 9001:2015 og ISO 50001:2011 i løpet av 2018 
✓ Oppgradere CSR Performance ladder sertifisering til nivå 4 i løpet av 2018 
✓ Nærvær på 95%  
✓ Langtidssykefravær mindre enn 5% 
✓ Null klager på forsøpling, lukt eller annet som er forårsaket av vår drift 
✓ Fornybar energi skal være minimum 90% av all energi i ROAF 
✓ Produsere 25 000 kWh/år strøm fra solceller innen 2020 
✓ Innen 2025 skal 50% av energiforbruket til ROAF’s maskinpark være fossilfri 
✓ Innen 2020 skal fossilt dieselforbruk i maskinparken reduseres ned 30% 
✓ Tilstrebe oss minimale utslipp, med mål om 0- utslipp fra egne anlegg/maskinpark 
✓ Legge til rette for minimum 3 lærlinger i egen organisasjon. Kreve dette av leverandører i bransjer 

hvor dette er mulig 
✓ Legge til rette for minimum 3 arbeidstreningsplasser i egen organisasjon. Kreve dette av 

leverandører i bransjer hvor dette er mulig 
 

 
Eiere 
ROAFs eierkommuner utgjør vårt primære kundegrunnlag. Vi ser på det som et fortrinn, både for eiere, 
innbyggere og ROAF som virksomhet, at vi er et offentlig eid selskap. På den måten vil ROAF ha en 
miljøriktig og samfunnsøkonomisk profil. Gjennom god dialog med våre eiere sikrer vi at vår virksomhet er 
i tråd med de behov og planer som finnes i den enkelte kommune. Slik kan vi i samarbeid med styret og 
representantskapet utvikle riktige tjenester og sikre riktige rammebetingelser.  
 
Interesseparter 
Interesseparter i vår virksomhet er våre beboere i eierkommuner, næringskunder, ansatte, pårørende til 
ansatte, andre avfallsselskaper, eiere, lokalmiljøet, regulerende myndigheter, nødetater, kommunale 
administrasjoner, leverandører av produkter og tjenester, interesse- og bransjeorganisasjoner og 
politikere. 
 
Oversikt over lokaliteter ansatte og Gjenvinningsstasjoner 
 
Hovedkontor og administrasjon: 
Adresse: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset  
Ansatte: 60  
 
ROAF Miljøpark Ettersorteringsanlegg 
Adresse: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset  
Ansatte: 16 
 
Gjenvinningsstasjoner: 
 
Skedsmo Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset  
Ansatte: 20  
 
Sørum Gjenvinningsstasjon 



 

 

      Side 6 av 6 

Adresse: Fossumveien, 1920 Sørumsand  
Ansatte: 3 
 
Gjerdrum Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Hellen Industriområde, 2024 Gjerdrum 
Ansatte: 3 
 
Aurskog / Høland Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Spillhaugveien 249, 1930 Aurskog  
Ansatte: 6  
 
Fet Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Heiasvingen 91, 1900 Fetsund 
Ansatte: 3 
 
 
Driftes av underleverandører:  
 
Enebakk Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Lillestrømveien 673, 1912 Enebakk  
 
Nittedal Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Gamle Glitrevei 9, 1484 Hakadal  
 

Lørenskog Gjenvinningsstasjon 
Adresse: Solheimsveien 101, 1473 Lørenskog 


