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30 bedrifter som tar 
samfunnsansvar

– satser på 
FNs bærekraftsmål
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Næringslivsavisen

Løfter blikket – bidrar globalt
Fra og med 2020 går vi fra 
å være Hurum, Asker og 
Røyken til å bli et nytt og 
større Asker. 

Vi har store ambisjoner for den 
nye kommunen vår – og FNs 17 
bærekraftsmål skal hjelpe oss å 
løfte blikket, styre i riktig retning 
og til å utvikle gode løsninger 
lokalt – som også bidrar globalt. 
Gjennom å integrere bærekrafts-
målene i kommuneplanen skal vi 
jobbe med viktige mål som god 
helse, kvalitetsutdanning, stoppe 
klimaendringene og utvikle bære-
kraftige tettsteder og lokalmiljø. 

Vi opplever at dette arbeidet moti-
verer innbyggerne, politikere og 
de ansatte i kommunene våre – og 
ikke minst næringslivet vårt!
Vi er så heldige at næringsli -
vet i våre tre kommuner allerede 
viser stor interesse for å bidra til 
bærekraftsmålene, og vi er impo-
nert over alle mulighetene lokale 
bedrifter ser for å bidra inn i dette 
arbeidet. 
Vår nye kommune har også store 
ambisjoner om å ligge i front når 
det gjelder næringsutvikling, og 
de mest fremoverlente bedrif-
tene vet at samfunnsansvar og 
bærekraft ikke bare motiverer de 

ansatte, men at det også er lønn-
somt. 
Denne næringslivsavisen er med 
på å få frem en håndfull av de 
gode historiene om arbeidet våre 
lokale bedrifter allerede gjør for 
å understøtte bærekraftsmålene. 
Utvalget er basert på geografisk 
spredning og spenner fra store til 
små bedrifter. Vi håper disse his-
toriene inspirerer enda flere til å 
tenke bærekraft og samfunnsan-
svar i sitt arbeid.
Vi er helt avhengige av et fort-
satt godt samarbeid med lokale 
bedrifter hvis vi skal oppnå bære-
kraftsmålene, og vi jobber også 

for å tiltrekke oss flere bedrifter 
og gründere som satser på grønn 
teknologi. I tillegg ser vi et stort 
potensiale for å utvikle en bære-
kraftig opplevelses- og reiselivs-
sektor – vi er nær Oslo og kan 
tilby mye interessant historie, 
et aktivt kunstnermiljø, vakker 
natur og lang kystlinje. 

– ATTRAKSJONENE I NYE ASKER ER MANGE – og de lokale bedriftene er fulle av engasjement – sammen kan vi skape et bærekraftig samfunn! sier de tre 
ordførerne Eva Norén Eriksen fra Røyken, Lene Conradi fra Asker og Monica Vee Bratlie fra Hurum. Foto: Torbjørn Tandberg.

Monica Vee Bratlie 
ordfører Hurum

Eva Norén Eriksen 
ordfører Røyken

Lene Conradi 
ordfører Asker
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Et bærekraftig næringsliv
Vi hører ofte ord som 
bærekraft, gjenbruk, 
sirkulærøkonomi og sam-
funnsansvar. Men hvordan 
passer de inn i hverdagen, 
sånn helt praktisk?

Effekten disse ordene har på mil-
jøet vårt er minimal dersom de 
bare står nedskrevet i et doku-
ment, eller om de kun tas fram 
ved høytidelige anledninger. Det 
som virkelig betyr noe er hvordan 
hver og en av oss lever i hverda-
gen. Hvilke valg vi tar. Hvilke pro-
dukter vi kjøper, hva vi gjør med 
avfallet vårt. Mye av den potensi-
elle slagkraften i disse ordene lig-
ger derfor i næringslivet. Det er 
de som utvikler produkter, tilbyr 
tjenester og finner løsninger som 
skal fungere i dagens samfunn, så 
vel som i morgendagens.

FNs bærekraftsmål
Nye Asker skal bygges opp med 
FNs bærekraftsmål som ramme-
verk – men hva er FNs bærekrafts-
mål, og hvorfor er de så viktige? 
FNs bærekraftsmål er en felles 
arbeidsplan for å utrydde fattig-
dom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. For-
delt på de tre kategoriene, klima 
og miljø, økonomi, og sosiale for-
hold, er det rent konkret satt opp 
17 mål og 169 delmål man ønsker 
å jobbe mot, lokalt så vel som glo-
balt. Når vi her har sett på noen 
av bedriftene i Røyken, Hurum og 
Asker i lys av de 17 hovedmålene, 
ser vi på hvor på kartet de bidrar. 
Det er ikke sånn at vi tenker at en 
bedrift må redde et lands befolk-
ning fra sultkatastrofe for at vi 
skal kunne si at de bidrar til mål 
nummer 2, utrydde sult. Ei hel-
ler forutsetter vi at det å utrydde 
sult er bedriftens hovedmål. Men 
de bidrar i en positiv retning. Små 
eller store steg. Akkurat som hver 
og en av oss kan gjøre, enten som 
kommune, bedrift, ansatt, arbeids-
giver eller privatperson.

Miljøfyrtårn
Noen av bedriftene vi har snakket 

med har trukket fram at de er 
Miljøfyrtårnsertifiserte, så derfor 
er det på sin plass å si litt om den 
ordningen. 
– Miljøfyrtårn-
ordningen er en måte å konkre-
tisere arbeidet firmaet gjør når 
det kommer til 
miljø- og kli-
matiltak, for-
klarer daglig 
leder i stiftelsen 
Miljøfyrtårn, 
Ann-Kristin 
Ytreberg. 
– Det er ikke 
alltid så lett 
å vite hvor 
man skal begynne, men vi har 
satt opp den konkrete oppskrif-
ten for hvordan bedriften steg 
for steg kan forbedre seg når det 
gjelder både miljø, noe som i sin 
tur gjerne påvirker økonomi og 
konkurransekraft. Sertifiseringen 

omfatter både grunnleggende kri-
terier på områdene energi, trans-
port, avfall, innkjøp og arbeidsmi-
ljø, samt bransjespesifikke krite-
rier som er utarbeidet i samarbeid 
med relevante bransjeforeninger. 
Ytreberg er opptatt av at miljø-

ansvaret ikke er 
begrenset til de 
store bedriftene. 
– Flertallet av de 
5 700 bedriftene 
som er Miljø-
fyrtårnsertifiserte 
er små og mel-
lomstore bedrif-
ter. Vi ser jo også 
at bedriftene ofte 

gjør mange bra ting allerede før 
de starter arbeidet med kriteri-
ene, men at de gjerne får noen 
aha-opplevelser når de begynner å 
sette mer målrettet fokus på dette. 
Alle bedrifter kan bidra, små som 
store. Når vi så tar med oss at 

disse selskapene igjen kan påvirke 
leverandørleddet gjennom sine 
innkjøpsrutiner, ser vi at snøbal-
len begynner å rulle, sier en for-
nøyd daglig leder. 

PRAKTISK MILJØARBEID: Ann-Kris-
tin Ytreberg er daglig leder i stiftelsen 
Miljøfyrtårn, og hun er levende opptatt 
av miljøarbeid i praksis.  
De fleste foto i avisen:: Aina Skoland.

Miljøfyrtårn
ordningen er  

en måte å  
konkretisere  

arbeidet firmaet 
gjør når det  

kommer til miljø 
og klimatiltak.

GOD BUSINESS: Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål har vi i denne avisen snakket med 30 bedrifter i Hurum, Røyken 
og Asker om deres bidrag til å løse de globale utfordringene på lokalt nivå. Det skjer mye spennende i vårt område, og gode 
tiltak kan være god business. Her fra Slemmestad havn.  
Foto: Morten Flaten.
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Mylan Healthcare
Mylan Healthcare produserer 
og selger både reseptbelagte og 
reseptfrie, og apotekervarer. Noen 
av produktene, som hygienepro-
dukter, selges jevnt året rundt, 
mens andre varer, som allergime-
disin, svinger i henhold til sesong. 
Likevel er det ett produkt som i 
større grad enn noen andre styrer 
årshjulet på kontoret i Asker. 
– Produksjon og distribusjon av 
influensavaksine er en tight ope-
rasjon, forteller Rolf Kjølstad som 
er Key Account Manager i Mylan 
Healthcare. 
– Det er viktig for at vi skal kunne 
lage nok vaksiner mot det riktige 
viruset, og få dem ut til folk i tide, 
uten at kvaliteten blir forringet. 
Influensavaksine og andre fore-
byggende legemidler er en viktig 
del av det Mylan Healthcare hol-
der på med. 
– På verdensbasis er antibiotikare-
sistens forårsaket av høyt forbruk 
av antibiotika en reell trussel, 

forteller Vidar Sie som er Country 
Manager for Mylan i Norge. 
– Derfor er det en bevisst strategi 

å få antibiotikabruken ned, blant 
annet ved hjelp av vaksiner. I 
Norge har vi da også sett en reell 

nedgang de siste årene, noe både 
myndighetene og vi er fornøyd 
med. 

Cambi
Der andre ser søppel som matav-
fall og slam, ser Cambi verdier. 
Firmaet, med kontor i Asker sen-
trum, jobber med å produsere, 
installere og drifte anlegg som 
blant annet omgjør nettopp disse 
elementene til nyttige sluttpro-
dukter, som energi eller gjødsel. 
– Kort fortalt driver vi med orga-
nisk avfall, forklarer Dragos Tâl-
vescu som er Head of marketing i 
Cambi. 
– For eksempel har vi bidratt til 
anlegget på Romerike som tar 
alle matavfallsposene fra Oslo og 
gjør innholdet om til biogassen 
som hovedstadens rutebusser kjø-
rer på. 
Cambis arbeid berører mange 
mennesker og behandler store 
volum med avfall og slam. 
– Siden 1996 har vi levert 51 
anlegg verden over. Nå behand-
ler disse anleggene blant annet 
slam fra mer enn 70 millioner 

innbyggere i 22 land, noe vi er 
godt fornøyd med. 
På kontoret i Asker har Cambi 
rundt 70 ansatte, og omtrent det 
samme antall rundt om i verden. 
For selskapet er det viktig at alle 
de ansatte har like jobbmulighe-
ter, og at de er en stabil og trygg 
arbeidsgiver.

MINDRE ANTIBIOTIKABRUK: Mylan Healthcare er en viktig aktør på legemiddelfeltet, også internasjonalt. Her viser (f.v.) 
Rolf Kjølstad og Vidar Sie til en kols-medisin som selskapet nylig har fått godkjent i USA.

ORGANSIK AVFALL: Head of Marke-
ting, Dragos Tâlvescu og daglig leder, 

Per Lillebø i Cambi, er opptatt av 
organisk avfall, og hvordan man kan 

utnytte det best mulig.
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VEAS
VEAS så dagens lys i 1983 med 
en erkjennelse av at vi ikke bare 
kan slippe forurenset vann ut i 
fjorden. Rensing av vannet var 
deres første og største mål. 
– Nå driver vi i større og større 
grad med gjenbruk av vannet, 
forteller administrerende direk-
tør Ragnhild Borchgrevink. 
– Det vi renser ut kan for eksem-
pel bli et gjødslingsprodukt eller 
ren energi. Denne utviklingen 
kommer bare til å fortsette, og 
jeg tror at vi i fremtiden kommer 
til å gjenvinne enda mer, og for-
edle dette videre til andre pro-
dukter. 
Perspektivet til VEAS strekker 
seg langt forbi årets budsjett. 
– Vi har en utviklingsavdeling 
som stadig har følerne ute og ser 
etter nye prosjekter og samarbeid 
vi kan gå inn i for å bidra til et 
bærekraftig samfunn i fremtiden. 
Vi kan kanskje komme til å lage 
industrikjemikalier eller ren CO2 

via biogass. Eller kanskje vi kan 
produsere hydrogen eller foredle 
alger. Det er uansett langsiktige 

prosjekter. I noen tilfeller har 
vi laget planer som strekker seg 
fram til 2040, så mye kan skje i 

fremtiden, avslutter Borchgre-
vink engasjert. 

Møbelmeglerne AS
Det kastes altfor mye flotte kon-
tormøbler, slår Eric Sagen fast. 
Han er daglig leder i Møbel-
meglerne, og overbevist om at det 
er en holdningsendring på gang. 
– Jeg var skyldig selv også,  
medgir han. 
– Før jeg begynte å jobbe her 
tenkte jeg gjerne at gjenbruk var 
det samme som B-vare eller søppel, 
men ikke nå lenger. 
Møbelmeglerne kjøper opp kontor-
møbler når bedrifter går konkurs, 
nedbemanner eller flytter. Så tar de 
møblene med seg til sitt 4500 kva-
dratmeter store lager for vask og 
rens. En teknisk service, og et nytt 
trekk om kunden ønsker, før de 
blir solgt ut til nye bedrifter som 
«nesten nye kontormøbler». 
– For hver kontorstol vi selger, 
produseres det ingen ny, forkla-
rer Sagen. 
– Vi ønsker å motarbeide bruk-
og-kast-samfunnet. Det er klart 

at det gjør en forskjell når både 
små og store bedrifter, så vel 
som offentlige instanser, tar del i 

denne type sirkulær omsetning. 
Og så er det jo en bonus at både 
de vi kjøper møblene av, og de vi 

selger til, blir sittende igjen med 
en følelse av at de har bidratt posi-
tivt. 

RENSET FJORDVANN: Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink er stolt av det fine anlegget VEAS har på 
Bjerkåsholmen, helt nede ved Oslofjorden.

GJENBRUK AV MØBLER: På Møbelmeglernes Showroom på Hvalstad viser daglig leder Eric Sagen gjerne fram brukte, men 
lekre kontormøbler.

����������������������������
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FutureBuilt
Fremtidens bygg vil se ut, og fun-
gere, annerledes enn hva de gjør 
i dag. Men for å komme dit må 
man prøve seg fram. Satse og 
samarbeide. Det er akkurat det 
FutureBuilt handler om. 
– Dette er et 10-årig innovasjons-
program og et samarbeid mellom 
Oslo, Drammen, Bærum og Asker 
kommuner, og flere andre part-
nere, forteller Reidun Aasen Vad-
seth, prosjektleder fra Asker kom-
mune. 
– Programmet startet i 2010, og 
målet er å utvikle forbildeprosjek-
ter i form av klimavennlige bygg 
og områder, som skal sikte mot å 
ha minimum 50% lavere klimag-
assutslipp over prosjektets levetid 
i forhold til et konvensjonelt pro-
sjekt. 
I Asker er man godt i gang. 
– Kistefossdammen barnehage i 
Heggedal var Norges første offent-
lige plusshus, altså et hus som 
skal produsere mer energi enn det 

bruker. På samme måte er Hol-
men svømmehall som sto fer-
dig i 2017, Norges mest energief-
fektive svømmehall, ved hjelp av 

blant annet brønner og solceller. 
Ved å sette disse prosjektene inn 
i et slikt program er håpet at vi 
kan lære av hverandre og sammen 

utvikle mer bærekraftige løsnin-
ger for fremtiden, forteller Vad-
seth engasjert. 

KLIMAVENNLIGE BYGG: Prosjektleder Reidun Aasen Vadseth er godt fornøyd med nybygde Kistefossdammen barnehage 
som er et FutureBuilt prosjekt, og Norges første offentlige plusshus.

Møller Bil  
Asker og Bærum
Bil, teknologi og bærekraft er i 
vinden for tiden. 
– Bilen er, og vil forbli, en del av 
samfunnet. Derfor må vi se på 
hvordan vi kan bruke ny tekno-
logi på best mulig måte, sier Roger 
Hansen, daglig leder på Møller Bil 
Asker og Bærum. 
– Vi er bevisste på at vi vil være 
en grønn bilforhandler og ligge i 
forkant. I følge Hansen handler 
det mye om å tilegne seg ny kunn-
skap. 

– Vi jobber aktivt for å få kunn-
skap om fremtidens biltekno-
logi, kunnskap om hvordan kun-
den kan bruke bilen på best mulig 
måte, og kunnskap om effek-
tivt vedlikehold på fremtidens 
biler kontra tradisjonelle biler. Vi 
ønsker å bidra til å forflytte folk 
så miljøvennlig som mulig.
Gjengen på Møller Bil Asker og 
Bærum bidrar til samfunnet på 
flere områder, blant annet ved å 
trå til når det rigges til Barnas 
verdensdager i Asker kulturhus. 
– Da har vi 15-20 medarbeidere 
i sving. Det er viktig for barna i 
nærmiljøet, samtidig som det øker 
velferdsfølelsen for de ansatte.

BILTEKNOLOGI: Roger Hansen, daglig 
leder på Møller Bil Asker og Bærum, 
har allerede mange ladepunkter til 
el-bil utenfor butikken på Billingstad. 
Nå setter han opp flere.
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Bergvang gård og Familiehjelp
På Bergvang gård ved Semsvannet 
i Asker tar de daglig imot barn 
og familier på besøksgården der 
det vrimler av alpakkaer, hunder, 
sauer, hester, høner, kaniner og 
veldig mange andre dyr og fugler. 
– Kontakt med dyr er viktig for 
barns mentale helse, understre-
ker daglig leder Eileen Strøm som 
ønsker at Bergvang skal være en 
motvekt til kjøpesenter- og plast-
samfunnet. 
– Vi får ofte besøk av barn som 
aldri før har tatt på husdyr. Går-
den drives etter økologiske prin-
sipper, og tar imot barn fra barne-
hager, skoler, familier og institu-
sjoner. Vi samarbeider også med 
Familiehjelp AS.
– Vi jobber med barn og unge 
som strever med ulike vansker, 
forklarer Lars H. Fengsrud som er 
daglig leder i Familiehjelp. 
– Gjennom Camp Asker, et ferie- 
og helgetilbud til utvalgte barn, 

har vi ulike aktiviteter på Berg-
vang. Her får de jobbe med sosiale 
ferdigheter og selvtillit, og oppleve 

mestring i trygge omgivelser tett 
fulgt av trygge voksne.

BARN OG DYR: Nærkontakt med dyr er viktig for barns mentale helse. På Bergvang steller de pent med både folk og dyr. 
F.v.: Sven-Erik Gullbekk og Eileen Strøm fra Bergvang, og Lars Fengsrud fra Familiehjelp.

Gammel nok 
Askerfirmaet Gammel nok så 
dagens lys da faren til gründer 
Truls Nordby Johansen ble stå-
ende utenfor arbeidslivet i godt 
voksen alder. 
– I fremtidens arbeidsliv vil vi 
mangle hender, og da er det dumt 
å ikke bruke de ressursene som 
faktisk er tilgjengelig, slår Johan-
sen fast. Han forklarer at bedrif-
ten i all hovedsak jobber på to 
plan. 
– Det ene er voksne som av 
ulike grunner har havnet uten-
for arbeidslivet, og som vil tilbake 
i en normal arbeidshverdag. Den 
andre er eldre og pensjonister som 
ønsker å bidra med noe, enten det 
er i form av en deltidsjobb, eller 
ved å hjelpe andre, for eksempel 
eldre, som henvender seg til oss 
for litt assistanse eller selskap i 
hverdagen.
Johansen understreker at de som 
ansetter folk via dem ikke gjør det 
ut av veldedighet. 

– De gjør det fordi de ønsker en 
god og erfaren ressurs. Han er 
likevel minst like opptatt av den 
helsemessige siden ved det hele. 
– Å holde seg sysselsatt, og føle 
seg nyttig, er med på å bidra til 
god helse. Arbeid og aktivitet er 
rett og slett viktige ingredienser i 
et verdig liv.

ERFARNE: Gründer Truls Nordby 
Johansen har besøkt en av Gammel 

nok sine medarbeidere, Ellen-M J. 
Dobloug, som hjelper til som lunsjvakt 

hos MGI regnskap.
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Eurest - Compass Group 
For Eurest, og resten av Compass 
Group, er det maten som står i 
fokus. Et sentralt tema når det 
gjelder FNs bærekraftsmål. 
– For oss er det på en måte viktig 
i begge ender, forteller Kathinka 
Friis-Møller, administrerende 
direktør i Compass Group. 
– Vi er opptatt av hva vi kjøper 
inn, og serverer til kundene våre, 
og vi er opptatt av matsvinn. På 
innkjøpssiden har vi for eksempel 
nylig redusert innkjøpet vårt av 
rødt kjøtt med 22 %.  
Når man serverer 50 000 mål-
tider hver dag, som Compass 
Group gjør i kantiner, kaffebarer, 
på pasienthoteller og oljeplattfor-
mer i Norge, kan man ikke unngå 
svinn. 
– Det er kanskje vår aller største 
miljøutfordring, medgir Friis- 
Møller som forsikrer at selskapet 
jobber aktivt for å minke mats-
vinnet både globalt og i Norge. 

– Vi har tiltak som «Stop Food 
Waste Day», interne kurs og 
eksterne kampanjer for å øke 
bevisstheten på flere plan. Det 
mest velsmakende tiltaket er kan-
skje «Tøm buffeten», hvor det til-
bys kjøp av overskuddsmat på 
slutten av dagen til en billig 
penge. Målet er å redusere mat-
svinn med 50% innen 2030, og vi 
er godt på vei, smiler Friis-Møller.  

MINKER MATSVINN: Kathinka  
Friis-Møller serverer gjerne fristende 
måltider i Compass Groups kantine i 

Asker, og hun ser helst at minst mulig 
av det går i søpla.

Tomra
For de fleste er det likhetstegn 
mellom Tomra og flaskepanting. 
Selskapet er verdensledende når 
det gjelder automater for retur av 
flasker, og har bidratt til en enorm 
økning i andelen flasker som blir 
gjenvunnet og går inn i sirku-
lærøkonomien. Nå ser de med 
glede på at stadig flere land jobber 
med å innføre pantesystemer på 
drikke emballasje. 
Det som ikke er fullt så kjent, er 
at Tomra, med hovedkontor på 
Drengsrud i Asker, også er store 
på andre felter. 
– Det vi er gode på, er å gjen-
kjenne og sortere, forteller Corpo-
rate responsibility and compliance 
officer i Tomra, Jayne Giæver. 
– Det er de samme prinsippene 
enten man snakker om flasker 

eller mat, og derfor har vi utviklet 
gode løsninger innen matsorte-
ring. Maskiner fra Tomra sorterer 
alt fra fisk til bær og nøtter. 
– For eksempel sorteres store og 
fine tomater til ferskvaredisken, 
mens mindre tomater kommer 
på boks eller blir til juice. Effek-
tiv sortering betyr at man kan 
utnytte matvarene bedre, og der-
med få mindre svinn. 
Tomra har et bevisst forhold til 
FNs bærekraftsmål. 
– Vi har knyttet vårt Corporate 
responsiblity-program opp mot 
mål åtte, ni elleve og tolv ettersom 
de passer godt med våre produk-
ter og tjenester.

PANT: Tomra har pantemaskiner i 
mange varianter. Her viser Jayne 
Giæver fram en rosa maskin som 
brukes i Australia.



    9

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd - januar 2019 

Ta Askersjansen 
– I løpet av alle de årene jeg har 
jobbet i NAV-systemet, har jeg 
aldri møtt noen som ikke ønsker 
å jobbe, sier Wenche Steen som er 
leder i NAV Asker. 
– Alle vil helst bidra, til seg selv 
og til samfunnet, men av forskjel-
lige grunner faller noen utenfor. 
Derfor har vi tatt initiativ til «Ta 
Askersjansen» etter modell fra 
«Internasjonale Drammen». Her 
samler vi forskjellige instanser, 
som NAV, Flyktningetjenesten, 
Folkeuniversitetet og nærings-
rådet under én paraply, for å se 
om vi samlet kan gi flere mulig-
heter i arbeidslivet. 
En av de aktuelle gruppene initia-
tivet er rettet mot, er innvandrere. 
Steen mener at det er et komplekst 
årsaksbilde til at nettopp mange 
innvandrere blir stående utenfor 
arbeidslivet. 
– Det kan være språk, for lav 
kompetanse, eller like gjerne for 
høy kompetanse, og det kan være 

det faktum at de har et fremmed-
klingende navn. Derfor er vi opp-
tatt av å få næringslivet på banen 
for å bruke de ressursene som 
er tilgjengelig, til gode for både 
bedrifter, den enkelte arbeidsta-
ker, og for samfunnet. En ting er 
at velferdssamfunnet er avhengig 
av at vi klarer det, men det er også 
alfa og omega for den enkelte det 
gjelder, understreker hun.

ALLE VIL BIDRA: Ved å skape tettere 
samarbeid mellom kommune og 

næringsliv håper Askersjansen på å få 
flere i arbeid. F.v.: Yngve Bastesen, 

direktør i Asker næringsråd, Wenche 
Steen, leder NAV Asker, Tone Bøck-

man, rådgiver i Asker kommune, og 
Morten Bastrup, næringssjef i Asker.

Wärtsila
Wärtsila er et stort internasjonalt 
konsern med over 18 000 ansatte 
på verdensbasis. Rundt 200 av 
dem sitter på selskapets kontor i 
Asker, og driver med store pro-
sjekter som dreier seg om å møte 
verdens økte energibehov på en 
bærekraftig måte. 
– Vi har nylig bygget et biogass-
anlegg i Skogn i Trøndelag, og et 
på Romerike, forteller Jane Jünger, 
kommunikasjonsansvarlig i Wärt-
sila Norge. 
– Anlegget på Romerike tar imot 
bioavfall fra Oslo, og så leverer de 
det tilbake i form av biogass som 
driver rutebussene i hovedstaden. 
Nylig inngikk selskapet en kon-
trakt som allerede har ført til flere 
nye arbeidsplasser i Asker, og som 
vil fortsette å bety stabilt arbeid i 
årene framover. 
– Vi har inngått en avtale med 
selskapet Teekay om håndte-
ring av gassutslipp fra store 

tankbåter. Det er en ny og bane-
brytende oppfinnelse som gjør 
at vi kan samle inn avgassene fra 

skipets eget utslipp, og så ta det 
inn igjen som nytt drivstoff. Dette 
betyr at lasteskipene kan kutte 

CO2-utslippet med 40 prosent, og 
det monner litt på verdensbasis, 
avslutter en fornøyd Jünger.

BÆREKRAFTIG ENERGIBEHOV: På Wärtsila diskuteres gass og fremtiden. F.v.: Kjersti Rød Rypdal, Jane Jünger og Monica 
Stærkeby.
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Forbo Flooring
I byggebransjen påvirkes den to-
tale bærekraften i et prosjekt av 
mange ulike avgjørelser. En aktør 
som ønsker å bidra i riktig retning 
er Forbo Flooring. 
– Bærekraft bør, skal og vil være 
lønnsomt, påstår Morten Aarhus 
som er daglig leder for det norske 
salgskontoret i Asker. 
– Vi har jobbet bevisst etter FNs 
retningslinjer om bærekraft fra 
1987, og nå er de nye bærekrafts-
målene viktige i vår planlegging. 
I 2010 startet vi en kampanje for 
å engasjere våre ansatte på glo-
bal basis til å komme med forslag 
til bærekraftige tiltak. Det ledet til 
600 konkrete prosjekter.
Denne bevisste holdningen til 

bærekraft har blant annet ført til 
at firmaet har utviklet Marmo-
leum, et gulvmateriale med lavest 
mulig miljøbelastning. 
– Det har lavt klimagassutstlipp, 
96 % naturlige råvarer, mer enn 70 
% fornybare råvarer, produseres 
med fornybar elektrisitet, har lang 
levetid og er svanemerket. 
I tillegg til egne produkter hjel-
per Forbo Flooring byggherrer til 
å velge miljøvennlig. 
– Vi ønsker å bidra til at aktørene 
i markedet tar bedre valg i forhold 
til Norges forpliktelser i Paris-av-
talen, forklarer Aarhus som jobber 
for strengere krav til sertifiserin-
ger i byggebransjen. 

LANG LEVETID: På kontoret til Forbo 
Flooring viser Morten Aarhus fram gulv 
i alle slags farger og utførelser.

Krabat
Det hele begynte med at gründer 
Fredrik Brodtkorbs kollega, ble far 
til en gutt med Cerebral Parese. 
Det viste seg fort at markedet for 
relevante hjelpemidler var man-
gelfullt og dårlig, og dermed opp-
sto Krabat. 
– Vi ønsker å lage produkter for 
barn med spesielle behov, forkla-
rer Brodtkorb. 
– Men det må være ting som ikke 
er laget før, og som gjør en merk-
bar forskjell i barnas hverdag. 
Produktene skal være funksjo-
nelle, men også se bra ut. Vi gjør 
alt fra idéklekking via produkt-
utvikling til salg her på huset, og 
trekker helst inn kompetanse fra 
nærmiljøet. 
Krabats produkter gir barna en 
mulighet til å være en del av 
venneflokken på lik linje med sine 
funksjonsfriske kamerater. Det i 
seg selv er verdifullt, men ambi-
sjonen til selskapet går lenger. 
– Vi vil at produktene våre skal 

hjelpe til med å forhindre følge-
skader som følge av at kroppen til 
barnet blir skjevt brukt. Dessuten 

vil vi at barna, ved å bruke pro-
duktet, skal kunne bygge mus-
kler som gjør at de etter hvert skal 

slippe å bruke de samme hjelpe-
midlene i fremtiden, avslutter en 
engasjert Brodtkorb. 

HJELPEMIDLER: På kontoret på Hvalstad i Asker ivrer gjengen på Krabat etter å gjøre hverdagen enklere for barn med 
behov for hjelpemidler. Gründer Fredrik Brodtkorb med hvit skjorte i midten.
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Vollen marinesenter
I juni 2017 var det, etter flere års 
forberedelser, offisiell åpning på 
Vollen marinesenters prosjekt 
Grønn Marina. Ved åpningen ble 
Norges første og eneste skrogvas-
ker presentert. Den kan erstatte 
bruken av sterkt miljøskadelig 
bunnstoff, og i tillegg gjøre vedli-
kehold av båten enklere for eierne. 
Så langt har bruken av skrog-
vaskeren vært gratis for båtei-
erne, takket være støtte fra miljø-
direktoratet, Forskningsrådet og 
WWF. 
Prosjektkoordinator Anders 
Øgaarden er stolt av skrogvaske-
ren, men mener at mer kan gjøres 
for å komme nærmere målet om 
et giftfritt båtliv. 
– Vi har også utviklet et mobilt 
spyleplassanlegg for at folk skal 
kunne vaske båten på land uten 
å forurense med giftig spillvann. 
Vannet samles opp og renses 
til å bli 99,8 % rent før det slip-
pes ut i sjøen igjen. Nå jobber vi 

også for å utvikle andre metoder 
for å fjerne gammelt bunnstoff 
på en mest mulig miljøvennlig 

måte, i tillegg til at vi har laget et 
mobilt kloakktømmeanlegg som 
kan tas med dit det trengs når en 

litt annen type etterlatenskaper 
trengs å tømmes.

Dressmann
Det er lett å tenke at råvarene 
til klesbransjen er tekstil, men 
for seriøse produsenter starter 
næringskjeden lenge før det. 
– Som en del av vår klare fiber-
strategi har Dressmann, sammen 
med blant annet Nike, Burberry 
og Adidas, signert The Cotton 
Communique som er et interna-
sjonalt initiativ for en mer bære-
kraftig tekstilindustri, fortel-
ler Chessa Nilsen som er Sustai-
nability Manager og Senior buyer 
hos Dressmann, en del av Varner-
gruppen.
– Vi er også stolte av vår satsing 
på Fairtrade-sertifisert bomull, 
som har materialisert seg i flere 
av plaggene våre i år. Det å velge 
Fair trade-sertifisert bomull 
betyr at vi er opptatt av bøn-
dene som dyrker bomullen. For-
uten arbeidernes forhold fokuse-
rer vi for eksempel på forbruk av 
vann, kunstig gjødsel og andre 

kjemikalier. Kort sagt er vi opp-
tatt av å velge bærekraftige kilder.
I tillegg til bomull, jobber Dress-
mann med prosjekter for å minke 

det økologiske fotavtrykket på 
denimproduksjon, de fyller dun-
jakkene sine med dun og fjær 
som er sertifisert i henhold til 

The Responsible Down Standard, 
og de jobber for å produsere mer 
klær av gjenvunnede fibre, for å 
nevne bare noe. 

SKROGVASK: Vollen marinesenter har utviklet en mobil spyleplass for å unngå at miljøfarlig bunnstoff skyldes rett ut i 
sjøen. Når Anders Øgaarden spyler båten som er heist opp på land, samles spillvannet i det røde karet, pumpes opp derfra 
og renses før det går tilbake i sjøen.

FIBERSTRATEGI: Hos Dressmann på Slependen i Asker har de laget en hel kolleksjon i Fairtrade-bomull. Chessa Nilsen viser 
fram grønn mote.
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Takeda
Årlig triller 1,5 milliarder kalsium 
tyggetabletter ut av Takedas pro-
duksjonslokaler i Asker, så når 
de nå er i ferd med å innføre en 
tablett som er mindre i størrelse, 
men likevel har samme kvalitet og 
effekt som før, har det store impli-
kasjoner. 
– Vi trenger mindre emballa-
sje, mindre transport og min-
dre ressurser på alle plan, forkla-
rer fabrikksjef og administrerende 
direktør Bjørn Lie. 
– Både lokalt og på konsern-
nivå har vi mye fokus på bære-
kraftsmålene. Vi jobber aktivt 
for å redusere forbruk av strøm 
og vann, og minke avfallsmeng-
den. Vi jobber til og med bevisst 

for å øke det biologiske mangfol-
det, sier han og viser til at selska-
pet har gjort hagen på eiendom-
men i Asker mest mulig bievenn-
lig. Takeda merkes i lokalmiljøet 
på flere måter enn bare for biebe-
standen og de 250 ansatte. 
– Vi er med i lauget til Asker pro-
dukt, og er opptatt av å ha både 
dem og andre som bidrar til sam-
funnet på leverandørlisten vår. 
Lie kan også avsløre at avgjørelser 
som er bra for miljøet, også ofte er 
bra for økonomien, så det er med 
på å sikre en trygg og god drift. 

MINDRE EMBALLASJE: Fabrikksjef og 
administrerende direktør Bjørn Lie kan 
vise fram et travelt produksjonsanlegg 
på Takeda.

Elopak
Det er lenge siden melken ble satt 
på trappen i glassflasker, men også 
de siste årene har det skjedd mye 
med drikkekartongene. Elopak 
har vært, og er, en pådriver, for at 
drikkekartongene skal sette stadig 
mindre miljømessig fotavtrykk. 
– Vi har hatt mye fokus på at drik-
kekartongen i seg selv skal lages 
av fornybart materiale som er pro-
dusert på en bærekraftig måte av 
leverandørene våre, forteller Mari-
anne Groven som er Interim Dire-
ctor, Environment i Elopak. 
– Videre skal vår produksjon gjø-
res mest mulig miljøvennlig, og 
derfor bruker vi nå kun forny-
bar elektrisitet i alle fabrikkene og 
kontorene våre. Når drikkekar-
tongen er brukt, skal den kunne 
trykkes mest mulig sammen for 
en effektiv transport, og den skal 
kunne resirkuleres på en god 
måte. 
Det kan høres ut som om Elopak 

har det meste på stell allerede, 
men de jobber stadig for å for-
bedre seg. 
– Her i Norge har vi lenge hatt 

velfungerende innsamlings-
systemer, samt en kultur for at 
drikkekartongene skal resirkule-
res. Men vi jobber globalt, og det 

er flere andre markeder som har 
stort forbedringspotensiale, så der 
håper vi også å kunne bidra i pro-
sessen, avslutter Groven. 

FORNYBARE MELKEKARTONER: Marianne Groven og Elopak jobber daglig med å utvikle og produsere miljøvennlig drikke-
kartong på en bærekraftig måte. Produksjonslokalene på Spikkestad bruker kun fornybar elektrisitet.
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HauCon Norge 
– Vi driver med distribusjon av 
spesialprodukter til betongentre-
prenører, forteller daglig leder i 
HauCon, Jon Berle. Fra hoved-
kontoret i Røyken næringspark, 
og flere avdelingskontorer, har de 
kunder over store deler av Skan-
dinavia. 
– Det er ikke til å komme unna at 
det er mye kjemikalier og andre 
mindre miljøvennlige produkter 
i vår bransje, men nettopp derfor 
er det desto viktigere at vi bidrar 
med vår kunnskap om hva man 
bør velge.
Etter mange års satsing oppnådde 
HauCon på begynnelsen av 2018 
en ISO 14001 sertifisering, som 
er den høyeste miljøgodkjennin-
gen man kan få. De lever også 
som de lærer. I tillegg til å påvirke 
bransjen med mest mulig miljø-
vennlige produkter, er de opp-
tatt av helse, miljø og sikkerhet 
for de ansatte, og de har fokus på 

miljøvennlige kontorer og drift.
Berle mener å se at det er en klar 
holdningsendring når det gjelder 
miljøhensyn i bransjen. 
– Vi selger også produkter innen 
trelast, og der ser vi at kundene 
stadig oftere etterspør doku-
mentasjon på at et produkt er 
bærekraftig. Det er en gledelig 
trend.

MILJØHENSYN: Jon Berle i HauCon 
viser fram et produkt som minsker 

varmetapet du for eksempel kan 
oppleve langs stuegulvet innenfor 

balkongdøren. Energisparing er miljø-
vennlig.

Øst-Riv
Når en bygning skal rives, er kil-
desortering et nøkkelbegrep. Dog 
kraftig oppskalert i forhold til hva 
man er vant til hjemmefra. En byg-
ning består av mange komponen-
ter. Enkelte gjenvinnbare, andre er 
miljøfarlig avfall. Altså er det stor 
forskjell for den totale miljøbelast-
ningen hvorvidt dette blir gjort på 
en ordentlig måte eller ikke. Det er 
her Øst-Riv kommer inn. 
– Vi er en rivningsentreprenør, for-
klarer daglig leder Fredrik Ber-
gaplass. Firmaet jobber ut fra kon-
toret i Slemmestad, har rundt 75 
ansatte, og jobber med riving, 
miljøsanering, betongboring og 
betongsaging. 
– Det er mange regler og krav å 
forholde seg til når noe skal rives, 
ikke minst med tanke på miljøet. 
Driftsgrunnlaget vårt er å ivareta 
dette på en ordentlig måte. 
Øst-Riv jobber med alt fra store 
offentlige bygninger, til private 
garasjer. 

– Vi river rundt 100 eneboliger 
hvert år. Ofte vil folk gjøre en del 
av jobben selv. Det er vi skeptiske 

til, både med tanke på miljøet, 
men også i forhold til sikker-
het hvis for eksempel et hus blir 

stående tomt over tid, og barn og 
unge kan komme seg inn uten til-
syn. 

KILDESORTERING: Nylig sto det en kebabkiosk her i Sætre. Men så kom daglig leder Fredrik Bergaplass med gravemaskin-
fører Kristian Sundqvist og teamet fra Øst-Riv. 



14        

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd - januar 2019 

Alfimed
De fleste av oss tar det som en 
selvfølge at vi kan gå oss en tur 
når vi vil. Løpe, bade, kaste en 
ball, løfte handleposen. Andre er 
avhengig av komponenter fra Alfi-
med på Slemmestad for å utføre 
disse dagligdagse handlingene. 
Riktignok er ikke Alfimeds pro-
dukter alltid lett synlig for slutt-
brukeren, men viktige er de. 
– Vi leverer føtter, kneledd og 
mange andre komponenter til 
ortopeditekniske verksteder. De 
i sin tur lager proteser og andre 
hjelpemidler til de som trenger 
det, sier Geir Finnerud som er 
daglig leder og produktspesialist 
i Alfimed. Verkstedene Alfimed 

jobber med får besøk av til 
sammen cirka 250 000 brukere fra 
hele Norge, og enda regner man 
med at det er mange flere som 
kunne trengt hjelpemidler som 
dette. At det er en viktig jobb er 
de ikke i tvil om. 
– Sluttbrukerne våre er menne-
sker med amputasjoner, CP, slag, 
MS, fotproblemer og så videre. For 
mange betyr vårt arbeid forskjel-
len på hvorvidt de kan klare seg 
på egen hånd i samfunnet eller 
ikke, og det utgjør en stor forskjell 
for den enkelte, understreker Fin-
nerud. 

FØTTER OG KNELEDD: Hos Alfimed 
går det i armer og bein, bokstavelig 
talt. Geir Finnerud viser fram noen av 
de mange komponentene de fører, og 
som bidrar til å gjøre hverdagen bedre 
for veldig mange landet rundt.

Pro Sykkelservice
Sykling er en helsebringende akti-
vitet som er i vinden for tiden, og 
heldigvis er det mulig å få hjelp 
om giret skulle lugge. 
– Det er utrolig hva som kan 
repareres på en sykkel, forteller 
gründer og eier i Pro Sykkelser-
vice, Martin Xiros Villard. Med 
utgangspunkt i lokalene i Slem-
mestad henter de sykler fra hele 
storkommunen for å reparere. 
– Ofte kommer folk til oss og 
lurer på om de bør kjøpe ny syk-
kel, men da prøver vi som regel å 
overbevise dem om at det er bil-
ligere, og like bra, å reparere den 
de har. 
Villard er klar på at det ikke bare 
er beinharde Birkensyklister som 
er opptatt av å ta vare på sykkelen. 
– Sykkel brukes aktivt av alle slags 
mennesker. Det som kanskje er 
spesielt gledelig er at el-sykkelens 
inntog har gjort at de som tidli-
gere ikke klarte eller orket å sykle, 

nå kan begi seg ut på tur. Uan-
sett om man får litt drahjelp i de 

tyngste bakkene betyr det likevel 
at det bidrar til god mosjon. 

SYKLING ER HELSEBRINGENDE: Martin Xiros Villard fra Pro Sykkelservice har god greie på sykkel, og han kan reparere det 
meste. Han ivrer for at folk skal bruke sykkelen som framkomstmiddel.
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FFF Hage  
og miljø 
FFF Hage og miljø i Røyken, job-
ber med riving og sanering, veiar-
beid, grunnarbeider, containerut-
leie og avfallshåndtering.
– Om avfall ikke blir håndtert 
på en ordentlig måte blir det fort 
et miljøproblem, forklarer daglig 
leder Sverre Follestad. Hans folk 
er stadig rundt på byggeplasser 
og andre steder for å hente store 
mengder avfall og sortere det på 
en ordentlig måte.
Selskapet jobber også bevisst med 
det samlede fotavtrykket de setter 
i miljøet ved at de forholder seg til 
gjeldende regelverk, et arbeid som 
er styrt og systematisert gjennom 
NS EN ISO 14001, som er den 
høyeste miljøsertifiseringen man 
kan få. 
I tillegg til å jobbe med påvirk-
ningen på det ytre miljø, er de 

også opptatt av å fremme rettfer-
dige og forutsigbare vilkår i bran-
sjen. De er derfor godkjent i Start-
Bank, et leverandørregister som er 
opprettet for å bidra nettopp til at 
aktørene i bygge- og anleggsbran-
sjen skal kunne konkurrere på 
like vilkår.

AVFALLSHÅNDTERING: Sverre Folle-
stad og hans team tar imot avfall 

etter næringsvirksomhet over deler av 
Østlandet, og sørger for at det blir 

sortert og håndtert på en ordentlig 
måte her på anlegget i Røyken 

næringspark. 

Norrønt
Tross et tradisjonsrikt navn har de 
ansatte på Norrønt fra Slemme-
stad øynene rettet mot fremtiden. 
Og på smarte energiløsninger til 
hus og hjem. 
– Vi leverer alt fra smarthus-
styring, solceller og batteri-
pakker til hus, forklarer daglig 
leder Sindre Zeiger Gundersen. 
Et av de nyeste produktene de 
har utviklet er Norges første fri-
strøms elveturbin som er fritatt 
fra konsesjon. 
– Det er altså en portabel elve-
turbin som kan legges ut i elven 
og kobles opp mot hus eller hytte 
innenfor en radius på 500 meter. 
Den kan brukes på gårder eller 
fjellhytter, eller for eksempel som 
nødaggregat når strømmen blir 
borte i flomsituasjoner. 
Likevel er det et annet pro-
sjekt som opptar Gundersen om 
dagen. Nylig var han på Oslo 
Innovation Week for å presentere 
sitt doktorgradsarbeid. 

– Vi jobber med en ny og langt 
mer effektiv måte for å gjøre om 
hydrogen til strøm ved hjelp av 
avanserte lasere. Forhåpentligvis 

er dette fremtidens teknologi når 
det gjelder transportnæringen, 
som biler og fly. Jeg fikk i hvert 
fall tommel opp av Equinor-sjefen 

da jeg gikk av scenen, smiler Gun-
dersen. 

OPPFINNER: Fra dette rommet forsker Sindre Zeiger Gundersen på morgendagens energiløsninger
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Nibu 
Hos firmaet Nibu på Spikkestad, 
er kildesortering mer enn bare 
en diskusjon i lunsjen. Det er 
deres livsgrunnlag. 
– Vi selger blant annet produk-
ter til avfallshånderting og kil-
desortering, forteller daglig 
leder Geir Viken. 
– For få år siden var en av best-
selgerne en enkel søppelbøtte 
på skapdøren som ble med ut 
når du åpnet døren. Nå har vi 
systemer for to- til seksdelte 
sorteringer, store bøtter, små 
bøtter, bøtter til batterier, bøt-
ter til skuff, og til skap, og mye 
annet. 
Som spesialgrossist innen kjøk-
ken- og interiørbeslag har Nibu 
kjøkkenforhandlere og byggeva-
rekjeder på kundelisten. De har 
merket stor endring i etterspør-
sel de siste årene, og strekker 
seg langt for å finne gode pro-
dukter som påvirker miljøet i 
riktig retning. 

– Også innen lys har vi kunnet vri 
sortimentet vårt i retning bære-
kraft. LED-lamper har både len-
gere levetid og lavere energifor-
bruk enn tradisjonelle lyspærer, så 
det er vi opptatt av, sier Viken. 
De 23 ansatte nyter videre godt av 
en stabil bedrift med sunn øko-
nomi.
 – Gjennomsnittsansienniteten i 
firmaet er på bortimot 15 år, for-
teller Viken.

KILDESORTERING: Geir Viken på Nibu 
kan mye om effektiv avfallssortering i 

hjemmet, og har gode systemer for å 
lette denne prosessen.

Lindum 
Oredalen
Hos Lindum Oredalen holder de 
på med store komplekse prosjekter 
som slambehandling, og gjenvin-
ning og deponering av grunn som 
er forurenset, for eksempel etter 
brannslukking. Et viktig verktøy i 
disse prosessene er deponiene. 
– Deponiene er viktig fordi det er 
enkelte elementer man ønsker å ta 
ut av sirkulærøkonomien, påpeker 
Bjørn Øivind Østlie som er daglig 
leder i Lindum Oredalen. 

Et annet problem som Lindum 
Oredalen ser nærmere på for tiden 
er hva man skal gjøre med kas-
serte plastbåter, noe som er et 
aktuelt problem i vårt distrikt. 
– Denne blandingen av glassfiber 
og polyester er vanskelig å gjen-
vinne, og per i dag finnes ingen 
gode løsninger på verdensbasis. 
Derfor jobber vi nå med å se på 
om vi kan bruke dette inn i nye 
produkter, om det kan gjenvin-
nes på andre måter, og hvor mye 
av restproduktet som likevel må 
deponeres, og på hvilken måte. 
Her samarbeider vi med blant 
annet Røyken og Hurum kom-
muner og Fjorden Ren prosjektet, 
som igjen har samarbeid med det 
lokale NAV rundt sysselsetting av 
ungdommer, forklarer Østlie. 

GJENVINNING: På deponiet til Lindum 
Oredalen utenfor Tofte gjenvinner de 
det de kan. Denne massen skal sorte-
res og brukes som underlag for interne 
veier. Bjørn Øivind Østlie har god 
oversikt. 

kjøkken- og interiørbeslag 
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Hurum kraft
Nordmenn er verdensmestere i 
strømforbruk. Man skulle tro det 
gledet en strømleverandør, men 
den gang ei. 
– Vi vil bidra på miljøfronten, sier 
Christian Aakermann fra Hurum 
kraft. Kontoret på Tofte byr på en 
fantastisk utsikt. 
– Blant annet har vi utviklet en 
styringsenhet som hjelper forbru-
keren å styre strømforbruket, sier 
han. 
– Ved hjelp av denne kan man 
styre bruken av store strømforbru-
kere i huset, som for eksempel for å 
sette ned varmen i huset i tidsrom 
da det ikke er noen hjemme. 
Med en slik styringsenhet kan 
man redusere strømforbruket 
betydelig, mener Aakermann. 
– Men i tillegg kan du styre tids-
punktet du vil bruke strøm-
men på. Ta el-bilen. Den kan 
for eksempel lades på natten 
når det brukes lite annen strøm, 
og strømmen dermed kan være 

billigere. Da får du som forbruker 
en lavere strømkostnad, og sam-
funnet får en bedre fordeling av 
forbruket slik at strømnettet ikke 
blir overbelastet.

I tillegg til å jobbe for å få ned 
strømforbruket, er Hurum kraft 
også med i et samarbeid med 
Røyken, Hurum og Lier kommu-
ner for å se på hva man kan gjøre 

med overforbruk av vann. En app 
kan gi deg informasjon om både 
strøm- og vannforbruk.

Eplegården
En bedrift som lever av og med 
naturen er Eplegården i Hurum. 
I en stor idyllisk eplehage med 
utsikt over Oslofjorden, finner 
man Tor Erling Gransæther som 
er over middels engasjert i epler. 
Og i kortreist mat. 
– Ja, vi kaller det egentlig ikke-
reist mat, humrer han. 
– Vårt fokus er å ha kortest 
mulig vei mellom kunde og pro-
dukt. Vi presser egne epler til 
eplemost, og folk kan komme hit 
med epler fra sin hage og få dem 
presset. Alt fra barnehager til 
bedrifter kommer på besøk. Og 
familier. Vi ønsker å bidra til å 
gjøre Norge attraktivt for nord-
menn. Man trenger ikke ta en 
miljøbelastende flyreise til Spa-
nia eller Frankrike for å oppleve 
kule ting som handler om mat 
og drikke. 
Eplegården er en miljøfyrtårn-
bedrift, og Gransæther selv er 

godt fornøyd med jobben sin. 
– Vi er heldige da, som får drive 
en virksomhet som gjør at vi 

aktivt kan gjøre hyggelige ting 
for folk i nærmiljøet. Og at det 
er sunt er det ingen tvil om. Du 

vet hva de sier om et eple om 
dagen …

STRØMFORBRUK: Christian Aakermann ser helst at nordmenn blir litt mer bevisst på strømforbruket.

EPLER: Eplehøsten er en travel tid for Tor Erling Gransæther fra Eplegården. Mange tonn med saftige epler skal gjøres om 
til eplemost.

Eplegården
www.eple.no
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Solbergstøa camping  
og Hurum hjort
Som campingplassdrivere og hjor-
tebønder, tar Anders Sæthre og 
Tone Sørensen vare på både folk 
og dyr. Og natur. 
– Vi er avhengige av at det er ryd-
dig og fint rundt oss, og derfor 
har vi plukket søppel i havkanten 
i 40 år, påpeker paret. 
– Det gleder oss å se at andre nå 
følger etter. Det monner virke-
lig at mange gjør litt, sier Sæthre. 
Mye arbeid og fokus på både omgi-
velser og miljøvennlig drift har 
gitt resultater, både for gjestene, og 
i form av at campingplassen har 
blitt miljøfyrtårnsertifisert. 
Det er ikke vanskelig å forstå at 
campinggjester er opptatt av ryd-
dige og rene omgivelser, men 
Sæthre og Sørensen er også hjor-
tebønder, og bryr dyrene seg 
egentlig om miljø? 

– Hvis vi ikke tar godt vare på 
naturen, får vi ikke mat til dyrene 
våre, og de ville ikke hatt det bra. 

Årets tørkesommer har gitt mye 
ekstraarbeid i vanning og fôring 
av dyrene, så vi er absolutt mest 

fornøyd når naturen er i normal 
balanse. 

CAMPING OG HJORT: Anders Sæthre og Tone Sørensen har plukket søppel på stranden for å gjøre det fint for camping-
gjestene på Solbergstøa camping i flere ti-år. Nå gleder de seg over at flere kommer etter.

Modern living
Kan man leve bedre med mindre? 
Sonja Sveum Toen og Dag Robert 
Gjelsvik stilte seg dette spørsmå-
let, men nøyde seg ikke med å ta 
diskusjonen. De var lei av kon-
sumsamfunnet. Kvittet seg med 
alt overflødig, og bygde et micro-
hus i Holmsbu. Paret mener at 
huset på 36 kvadratmeter er akku-
rat passe stort, og at det rommer 
alt de trenger. 
– Det blir ikke rotete, smiler de. 
– Vi har bare de tingene vi 
trenger, og alt har sin plass. 
I tråd med denne enklere livs-
stilen er de også opptatt av å leve 
«ekte». Spise kortreist mat som er 
lite bearbeidet, og bruke tiden på 
det de aller helst vil. 

– Bare det å ha mindre hus og 
mindre ting, gjør at vi har mer 
tid tilgjengelig. Og så har vi langt 
mindre kostnader nå enn tidli-
gere, så vi trenger ikke jage etter 
de store inntektene. Vi kan leve 
mer.
Nå hjelper paret andre som ønsker 
å ta grep, og for tiden er de i inn-
spurten med å gjøre om sine egne 
dagboknotater til en manual for 
hvordan hvem som helst kan 
skape seg en enklere livsstil.  

LITE, MEN GODT: Sonja Sveum Toen 
og Dag Robert Gjelsvik mener at huset 
på 36 kvadratmeter er akkurat passe 
stort. Nå hjelper de andre som vil leve 
et enklere liv.

ML
Modern Living
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Lokalavisen Budstikka er også en merkevare og en
middels stor bedrift med 59 ansatte. For ti år siden
sysselsatte avisen dobbelt så mange og hadde
100 millioner kroner mer i reklameinntekter.

Det vi opplevde var et teknologisk skifte. Vårt tidligere 
kretsmesterskap om lokale annonsekroner ble til et 
verdensmesterskap. Stadig større del av reklamekronene 
havnet hos teknologi-giganter i USA. Det betydde at
lokalavisen måtte innovere i sin forretningsmodell og
effektivisere driften.  Vi som skriver innholdet i avisen 
måtte også heve verdiskapingen ved å bli mer relevant.

Budstikka og vi som jobber der vet altså en god del
om hva andre næringsdrivende står i. Avisen er jo slett ikke 

alene om å skulle takle stor endring. De fleste
næringsdrivende og arbeidstakere kan relatere til noe 
av det samme. Samtidig åpner endring også opp for nye 
løsninger og ny forretning. 

Snart skal jeg til NHO og snakke om hvordan bedrifter
kan nå gjennom med stoff om næringsliv i avisspaltene. 
Der kommer jeg til å fortelle at interessen for lokal handel, 
næringsliv og arbeidsliv er stor blant Budstikkas lesere.
Det ser vi av digitale lesermønstre. De aller beste sakene
kommer fra bedrifter som deler erfaring andre kan
lære noe av.

Vi deler gjerne aktuelle historier fra lokalt nærings- og 
arbeidsliv.

Når kretsmesterskapet 
blir et verdensmesterskap

Med vennlig hilsen
Kjersti Sortland

Ansvarlig redaktør

Med bankende hjerte for Asker og Bærum siden 1898

RHA – Røyken, Hurum, Asker
Røyken og Hurums Avis har i over 

40 år vært lokalavisen for Røyken 

og Hurum. I dag har avisen 16 000 

lesere og utkommer med papirut-

gave tirsdager og torsdager. I tillegg 

oppdateres nettutgaven (rha.no) 

daglig med mange lokale saker.

Siden det ble kjent at Røyken, Hurum 

og Asker skal slås sammen til én 

kommune, har avisen fulgt sammen-

slåingsprosessen nøye. Målet har 

vært å holde innbyggerne godt ori-

entert om hvilke endringer som blir 

gjort og hva dette betyr for hver 

enkelt innbygger. Kort oppsummert 

kan vi si at stemningen i de tre kom-

munene er positiv, og at sammenslå-

ingen så langt har vært en suksess.

Næringslivet i regionen har hatt 

en rivende utvikling. Asker er desi-

dert størst, mens Røyken kan vise til 

en meget sterk vekst. Også Hurum 

har hatt en meget god økning de 

siste årene. Næringslivets betyd-

ning for utviklingen av lokalsamfun-

net er uvurderlig. «Lokomotiver» og 

arbeidsplasser i utkantene er helt 

essensielt for en storkommune. 

I RHAs redaksjonelle dekning av 

kommunesammenslåingen har vi 

registrert at næringsrådene i de tre 

kommunene er godt i gang med å slå 

seg sammen, og samarbeidet ser ut 

til å blomstre. Næringslivet kommer 

til å spille en betydelig rolle i utvik-

lingen av den nye storkommunen, 

og Røyken og Hurums Avis kommer 

til å følge dette nøye gjennom sin 

redaksjonelle dekning. Ikke minst når 

det gjelder oppfølging av FNs bære-

kraftsmål, som nye Asker har lagt 

til grunn for sitt virke i årene som 

kommer.

Røyken og Hurums Avis har et 
avishode som passer utmerket for 

den nye kommunen  
(Røyken, Hurum, Asker).

RHAs redaksjon retter ofte  
søke lyset mot næringslivets rolle  

i samfunnsutviklingen i nye Asker. 
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Næringsråd i 
tre kommuner 
samles til ett
Asker – slik den nye kommunen fremstår 1. januar 2020 – har et 
mangfoldig næringsliv, med 35 000 arbeidsplasser fordelt på mange 
bransjer. Det er stor interesse for nyetableringer, og veksten i de 
eksisterende bedriftene er god.  
Mange bedrifter er opptatt av miljø og bærekraft og derigjennom  
skaper de grunnlag for en forsknings- og kunnskapsbasert 
næringsutvikling. Denne avisen har mange gode eksempler på 
dette, noe som gir et godt utgangspunkt for å inspirere andre 
bedrifter.
I dag har vi tre næringsråd, ett i hver kommune. Samlet har de  
700 medlemmer som bidrar i nettverk og aktiviteter som støtter 
opp om den lokale næringsutviklingen. 
Vår nye kommune og et nytt samlet næringsråd har felles mål  
om å styrke næringspolitikken til å bli ledende i landet. 
Vår sentrale plassering i Osloregionen med gode kollektivløsnin-
ger gjør det enkelt for bedriftene å rekruttere i arbeidsmarkedet. 
Næringslivet uttrykker at rammebetingelsene for å drive virksom-
het i Asker er generelt gode. Samtidig har vi utfordringer vi skal 
jobbe med fremover.
Vi skal sammen legge til rette for å utnytte våre attraktive nærings-
arealer spredt rundt i hele kommunen. Enten de ligger i et av våre 
attraktive tettsteder eller i sentrumsnære områder.
Vår nye kommune vil gi oss et løft og nye muligheter knyttet til 
opplevelsesnæringen. Våre attraktive steder rundt kystlinjen har 
mye å tilby til både turister og lokale besøkende.
Nye Asker skal være en god tilrettelegger for gründere og vekst i 
næringslivet.

GIR GODE NÆRINGSRÅD: – Vi gleder oss til å jobbe sammen! sier foran 
f.v.: Gunnlaug Marie Brandshaug og Eli Aubert. Bak f.v.: Morten Bastrup, 
Asbjørn Flo, Arne Hjorth, Per Morstad, Hilde Thorud og Yngve Bastesen. 
Foto: Svein-Ivar Fors.


