
 
Gangstø Transport AS/Pioner Plastic AS     

        
PA6 Oppdrettsnot HDPE Trawl                                         PA6 Kystfiskegarn                                      PP Tauverk         

   
HDPE Fôrslanger og gangbaner                                            HDPE Flytekrager (Oppdrettsringer) og fuglenett 

 

Tilbud fra Gangstø:   
Henting av utrangert utstyr fra fiskeri og oppdrett 
 
Hele Kyst- Norge 
Vi henter kassert utstyr/ redskap (normalt med egne biler eller med båt) direkte fra notbøteri, 
notvaskeri, oppdrettsanlegg etc langs hele kysten og frakter det til vårt behandlingsanlegg, strategisk 
plassert i Vikebygd i Vindafjord kommune på grensen mellom Rogaland og Hordaland. 
 
Utstyr i plast 
Vi henter ulike typer kassert utstyr i plast; tauverk, oppdrettsnot, trawl, garn, flytekrager 
(oppdrettsringer), bunnringer, fuglenettstativ, gangbaner, fôrslanger mm.  
 
Gjenvinningsgaranti 
Sortert utstyr samles inn for å bli gjenvunnet, enten i eget anlegg (Pioner Plastic AS) eller hos andre 
gjenvinnere. Vi har sporbarhet og kan dokumentere at utstyret blir gjenvunnet i hh til regelverk og 
aktuelle miljøkrav. Utstyr som er uegnet for gjenvinning fordi materialet er  forurenset eller består av 
ulike plasttyper, vil bli sendt til energigjenvinning eller til deponering.  
 
Priser 
Våre gunstige priser er basert på et enkelt og effektivt konsept. Vi unngår unødige mellomledd. I 
tillegg hentes utstyret sortert og klargjort i henhold til avtale.  Dersom utstyret viser seg å være 
forurenset eller uegnet for gjenvinning, vil det returneres eller leveres til energigjenvinning eller 
deponering for avsenders regning.   



 
Som et utgangspunkt henter vi sortert og klargjort tau og buntede garn for kr 1000/ton. Nøter, som  
skal være vasket rene for organisk matriale og impregnering, henter vi for kr 2000/tonn . Dette 
tilbudet gjelder hele kysten opp til Mo i Rana. Lenger nord vil denne prisen tillegges de aktuelle 
ekstra transportkostander. De gunstige prisene forutsetter effektive logsitikkløsninger, dvs fulle lass. 
 
For harde plastfraksjoner, dvs opdrettsringer, gangbaner og fôrslanger mm, er prisen kr 1000/tonn 
opp til Mo i Rana med tilsvarende tillegg for ekstra transportkostnader lenger nord. Også her 
forutsettes fulle lass. Dessuten skal  utstyret være  kappet i maks 3 meters lengder og renset for skjell 
og groer.  
 
Etter et eller flere prøvelass utarbeider vi et detaljert tilbud som basis for et videre løpende 
samarbeid. Prisingen vil avhenge av typer utstyr, kvalitet, volumer og transportkostnader. I tillegg 
taes det forbehold om vesentlige endringer i råvareprisene for plast. 
 
Øvrige tilbud 
Gangstø har egne tilbud for innsamling av emballasje, f.eks. PP-storsekker (fôrsekker), plastfolie og 
landbruksplast som en del av Grønt Punkt Norge sitt retursystem. Videre har vi et eget tilbud mht 
produksjonsspill fra produksjon av ulike plastprodukter, inkl not og tau. 
 
Gangstø Transport – en ledende innsamler i Norge 
Gangstø Transport AS ble etablert i 1987 og  er nå en ledende aktør i Norge mht innsamling og 
avsetning av plastemballasje og  landbruksplast, samt kassert utstyr fra fiskeri- og oppdretts-
næringen. 
 
I 2009 samlet vi inn ca. 3500 tonn brukt emballasje fra oppdrett og landbruk. I tillegg hentet vi ca. 
1000 tonn med brukt tauverk, flytekrager og nøter. Av alt dette gikk 95% til matrialgjenvinning, 3% 
till energigjenvinning og kun  2% på deponi. Per  1.10.2010 hadde innsammlet kvantum passert 5000 
tonn totalt.  
 
Kjell Gangstø er daglig leder, mens Gøran Drews er markedsansvarlig mht  innsamling og salg av 
materiale. 
 
Pioner Plastic AS -  gjør oss enda bedre  
Pioner Plastic AS er et datterselskap av Gangstø Transport. På samme tomt i Vikebygd vil nå en del av 
innsamlet plast bli gjenvunnet til ny råvare som vi vil selge til bedrifter i Norge og i utlandet. På 
denne måten blir vår verdikjede enda enklere og stadig mer effektiv. I tillegg oppnåes en miljøgevinst 
gjennom redusert transport.   
 
Vår gjenvinningsvirksomhet i Pioner Plastic er nå igang med produksjon. Driften er imidlertid fortsatt  
under utvikling for å optimere produksjonen og tilpasse kvaliteten i forhold til våre kunder. Som et 
ledd i dette arbeidet skal en ny vaske- og tørkelinje samt et lukket renseanlegg installeres. Vi jobber i 
et nært samarbeid med andre gjenvinnere i Norge,  Skotland og Island.   
 
 
Mer informasjon 
På vår hjemmeside www.gangstotransport.no finner du ut mer informasjon. Kontakt direkte: 

 Kjell Gangstø, tlf  908 57 546, e-mail: kjell@gangstotransport.no eller  

 Göran Drews, tlf +46 705 84 65 65, e-mail: goran@gangstotransport.no  
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