
Miljørapport  2016

Å ta miljøansvar er ikke lenger  
et konkurransefortrinn. Det er for  
lengst blitt en forutsetning for seriøs 
forretningsdrift. Men om ansvaret  
skal være effektivt, reelt og varig  
må det også være lønnsomt.
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Innhold

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Vi samarbeider  

med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet  

og ivaretar produsentansvaret til mer enn 3000 produsenter og  

importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon,  

eid av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransje-

forening i Norsk Industri. 

Landsdekkende 
innsamling

Høy 
gjenvinningsgrad

Materialgjennvinning -  87,2 %

Termisk destruksjon -  1,6 %

Energigjenvinning -  9,9 %

Deponi -  1,3 %

Store 
verdier

Jern  -  34 805 tonn

Bly  -  3 175 tonn

Aluminium  -  8 746 tonn

Gull  -  13,8 kg

Kobber  -  4 852 tonn

18097400
innsamlingspunkter

og 16 behandlings- 

anlegg over hele landet.

97 prosent av EE-avfall 

som RENAS samlet inn i 

2016 ble gjenvunnet.

Råstoff verd over 400 

millioner kroner ble ført 

tilbake til markedet.



Om RENAS

Som landets ledende EE-returselskap 
er RENAS en vesentlig brikke i den  
norske returordningen. Ved å knytte 
sammen ulike miljøer, interesser og  
muligheter, bidrar RENAS til å  
skape interesse og forståelse for  
et økonomisk bærekraftig  
miljøengasjement.
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Fra utgiftspost til  
inntektskilde

I løpet av de siste tiårene har miljøansvar gått fra å være et konkur-
ransefortrinn til å bli et vilkår. Ingen virksomhet vil i dag bli tatt 
seriøst om den ikke tar ansvar for avfallet den produserer. Men 
ansvaret er en utgiftspost. Skal det være bærekraftig over tid, og stå 
like sterkt i fremtidens virksomheter, må miljøansvaret gjøres til en 
inntektskilde. 

RENAS spiller en viktig rolle i å gjøre miljøansvar til forretning.  
Med vårt innsamlingssystem er vi i dag landets største leverandør 
av EE-avfall. Vår posisjon gjør oss til en premissleverandør i gjenvin-
ningsindustrien. Med en egen sertifiseringsordning, og tett dialog 
med behandlingsanleggene, sikrer vi en stadig høyere gjenvinnings-
grad. Men dette har liten verdi om ikke det finnes en etterspørsel.  
Vi jobber derfor kontinuerlig med å skape økt tillit til gjenvunnet 
råstoff og synliggjøre de kommersielle mulighetene i EE-avfall.

Siden 1999 har RENAS samlet inn over 820 500 tonn EE-avfall. 
Gjennom vårt arbeid har vi bidratt til å gjøre miljøansvar til en 
selvfølge. Nå handler det om å gjøre det bærekraftig.

Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør
RENAS AS
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Vår miljøpolitikk

RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljø vennlig inn-
samling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall 
(EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav. 

RENAS har også en viktig rolle i den sirkulære økonomien. Dette  
ansvaret strekker seg utover å sikre at avfall blir levert til gjenvinning 
og at miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet. Det inne-
bærer å være en pådriver overfor gjenvinningsbransjen, industrien 
og myndighetene. Det inkluderer å bidra til innovasjon, utvikling og 
ny industri relatert til materialene vi håndterer. RENAS skal bidra til 
langsiktig tenkning og god ressursforvaltning.

Vi skal være en pådriver overfor våre behandlingsanlegg for å oppnå  
en høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner.  
I tillegg skal vi stimulere til bruk av best tilgjengelig teknologi 
(BAT) og innovasjon i behandlingsmetoder. Vi skal tilrettelegge for 
erfaringsutveksling mellom behandlingsanleggene på områdene 
påvisning og utplukking av miljøgifter, og behandlingsteknologi.

RENAS skal også være et bindeledd mellom produsenter og gjenvin-
nere, slik at behandlingsmetoder og gjenvunnet materiale blir best 
mulig egnet for å inngå i ny produksjon.

Vi skal gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til 
å kildesortere og innlevere EE-avfall til godkjente mottak. Samtidig 
er det vår oppgave å spre informasjon om returordningen og dens 
gode effekter til befolkningen generelt.

Styret

RENAS eies av bransjeorganisasjonene Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforen-
ing i Norsk Industri. RENAS drives som et non-profit selskap, og eierne kan ikke ta ut utbytte av driften. 
Eierne representerer store grupper av RENAS sin medlemsmasse, og det sitter til enhver tid to medlem-
mer fra Elektroforeningen og to medlemmer fra Elektro og Energi og  en ekstern representant i styret.  
Styreledervervet alternerer mellom representanter for de to eierorganisasjonene.

Stein-Iver Koi
Styreleder
Elektro og Energi
(Elektro og Energi)

Olav Dalsbotten
Styremedlem
Møre Trafo
(Elektro og Energi)

Geir Bjørnstad
Styremedlem
DEFA Lighting AS
(Elektroforeningen)

Synnøve Smedal
Styremedlem
Mondelez International
(Ekstern representant)

Frank Jaegtnes
Styremedlem
Elektroforeningen
(Elektroforeningen)
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Et effektivt innsamlingssystem 
krever gode logistikkløsninger. 
Gjennom et fleksibelt og  
robust system tilbyr RENAS  
en landsdekkende innsamling 
som er bærekraftig - både  
økonomisk og for miljøet.

Innsamling
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Søppel er historie

Avtalen ble undertegnet av begge selskapenes 
toppsjefer i november 2016, og det er et viktig signal, 
mener innkjøpssjef Hilde Kristine Nygaard i Coop.

– Det betyr noe å vise at engasjementet kommer 
helt fra toppen, og jeg er stolt av at vi som selskap tar 
et reelt ansvar og bidrar med klimatiltak. Avtalen 
harmonerer med vår nullvisjon for kasting av mat. I 
stedet for å kaste kan vi selge varer som nærmer seg 
best før-datoen billig, eller gi den bort til for eksem-
pel Matsentralen i Oslo. Noe av det som ikke lenger 
egner seg som mat for mennesker kan gå til dyrefor, 
som frukt, grønnsaker og brød. Resten kan det bli 
biodrivstoff og biogjødsel av, sier hun.

Motiverer
For å følge opp alle butikkene som er med på 
denne avtalen, det vil si 80 prosent av Coops rundt 

1250 butikker, opererer Norsk Gjenvinning (NG) 
med et verktøy de kaller Grønt ansvar. 

– Miljømålet er sortering av 65 prosent, men det 
har vi allerede passert. I regionene sør og sørvest 
er vi på 72 i sorteringsprosent. Vi måler  kontinu-
erlig, og hver måned får butikkene tilsendt tall 
for hvordan de har klart å følge opp, forklarer 
markedssjef i NG, Morten Frøid.

Og det virker, skal vi tro ansvarlig for byggavdel-
ingen ved Coop Obs på Alnabru i Oslo, Wim Koonings.

– Det siste tallet her viste 72 prosent sorterings-
grad. Hver måned får vi rapporter, som leses nøye. 
Det går sport i å forbedre dette tallet, forklarer han.

Motiverte medarbeidere har fått god innføring i 
hvordan det gjøres og hvorfor dette arbeidet er viktig. 

– Det var helt avgjørende for oss å sette oss tyde-
lige mål. Mål som både kan følges opp og justeres 

I november i fjor inngikk Coop og Norsk Gjenvinning en stor og 

viktig avtale om transport og gjenvinning  av matavfall, som også 

inkluderer innsamling og transport av kasserte EE-artikler, papp og 

plast. Bellonas seniorrådgiver, Olaf Brastad applauderer.
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til nye nivåer i takt med vår utvikling. Viktig var 
det likevel å sette realistiske mål som sikrer at alle 
er med fra begynnelsen. Matavfall er et område  
der lista er lagt spesielt høyt med en «nullvisjon». Vi 
i NG følger opp med å utvikle behandlingsløsning- 
ene for nettopp dette. Vi har sett et stort potensial i 
Hordaland, og velger derfor å satse med nytt anlegg 
i Bergen. Dette skal bli den beste tenkelige løsningen 
for nettopp denne typen avfall, sier Frøid.

Optimal lasting
En viktig  side ved denne avtalen er logistikken, 
og en mest mulig effektiv transport. Det vil si at 
bilene som frakter avfallet til gjenvinning må 
være optimalt lastet, og at alle kategorier kan tas 
med på samme transport, der det er mulig. Det 
går ikke én bil med matavfall, én med EE-avfall 
og så videre. 

– Vi laster det vi kan på samme bil, tilpasser con-
tainerne, komprimerer avfallet og optimaliserer 
rutene – alt for å spare miljøet og kostnadene mest 
mulig, sier Frøid.  

Ikke mer søppel
NG er en av RENAS’ samarbeidspartnere på inn-
samling og behandling. Konsernsjef i NG, Erik 
Osmundsen, holdt et innlegg på NHOs årskonfer-
anse 2017, med overskriften Det finnes ikke søppel 
mer, der han understreket at de som skjønner 
dette først, vil få et konkurransefortrinn:

– Vi må slutte å behandle høykvalitetsråvarer 
som om det var gammeldags søppel. Vi må bruke 
ressursene om igjen og om igjen og om igjen, var 
hovedbudskapet.

Han kom med flere illustrerende eksempler på 
at gjenvinning er en business vi er helt avhengige 
av fordi mange av ressursene snart er borte fra 
naturen:

Vi må slutte å behandle 
høykvalitetsråvarer som 
om det var gammeldags 

søppel.

Erik Osmundsen
Konsernsjef i Norsk Gjenvinning
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– I en vanlig mobiltelefon er det kanskje 40-50 
ulike metaller. Mange av de metallene er vi i ferd 
med å gå tomme for – sink om 15 år, kobber kan-
skje om 25 år. 

Avslutningsvis kom Osmundsen med en invi-
tasjon til forsamlingen:

– Vi inviterer dere alle til dialog for å finne 
innovative løsninger, nye partnerskap og nye 
forretningsmodeller. 

Ikke avlat
Også seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad, 
under streker poenget med at miljøarbeidet må 
inngå i forretningsstrategien til alle selskaper  
om de vil lykkes.

– Avfall er en stor industri, som trenger stor 
logistikk. Skal avfallet inn i de svære kretsløpene, 

må dette være stort og profesjonelt. Avfallshånd-
tering er ikke avlatshåndtering. Skal avfallet inn 
i kretsløpet og komme til nytte, må det lønne seg 
også økonomisk. Avfallet skal konkurrere med 
jomfruelige produkter.

Han  mener en avtale som denne mellom Coop 
og NG er oppløftende nytt:

– Jeg er veldig fornøyd med denne avtalen. 
Dette vil redusere transporten, og er både god av-
fallspolitikk og god miljøpolitikk. De som fortsatt 
tror at det er ok å brenne matavfall, har en for-
holdsvis bratt læringskurve foran seg. Det er like 
viktig at de som jobber i Coop  har kunnskap om 
dette arbeidet, som at de har kunnskap om varene 
de selger i butikken, mener Brastad, med hen-
visning til kursingen de får av NG for å oppnå best 
mulig avfallshåndtering. 

Skal avfallet inn i 
kretsløpet og komme til 
nytte, må det lønne seg 

også økonomisk.

Olaf Brastad
Seniorrådgiver i Bellona
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Lønnsomt
Nygaard understreker at Coop har et spesielt ansvar 
på vegne av sine 1,6 millioner medeiere, en betyde-
lig andel av befolkningen.

– Vi er opptatt av å ta innkjøperansvaret på 
alvor, slik at miljøtenkningen ikke bare gjelder 
denne avtalen, men også for eksempel innenfor 
renhold, der hele tjenesten er svanemerket. Det 
er mer kostnadskrevende å reparere et belastet 
miljø enn å bidra til bærekraftige og miljøeffek-
tive løsninger fra starten av. Bærekraftige og kost-
nadsoptimale løsninger er hva Coop har lagt opp 
til i denne nye omfattende partneravtalen med 
Norsk Gjenvinning. Tidligere var det både dyrere 
og mer utfordrende å sortere ut matavfall, og slik 
sett bidra til gode løsninger. Matavfallsfraksjo-
nen var opp mot 30 prosent dyrere å håndtere og 
levere inn, og man måtte ofte bruke mye tid på å 
fjerne emballasjen fra matavfallsprodukter. Dette 
resulterte i at store mengder matavfall havnet i 
restavfallet, som var den rimeligste fraksjonen, 
og som ble sendt til brenning, forklarer hun.

Nå er vilkårene annerledes: – Vi har fått på 
plass en avtale hvor det for 68 prosent av lan-
dets butikker koster det samme, eller mindre, å 
sortere ut matavfall og sende det til bioproduk-
sjon, enn å kaste det i restavfallet. Det er innført 
automatiske løsninger for å fjerne emballasje 
fra matavfallsprodukter, slik at våre medarbei-
dere ikke trenger å bruke tid på dette. Dette betyr 
i korte trekk at det nå for majoriteten av butik-
kene i Coop koster mindre å bidra til miljøef-
fektive og klimavennlige løsninger, enn å velge 
enkle og dårlige løsninger som bidrar til økte ut-
slipp. Norge har forpliktet seg til å bidra til Paris- 
avtalens hovedmål. Dette målet vil ikke nås uten 
et næringsliv som går foran. Det er derfor viktig 
at store samfunnsaktører som oss, tar strategiske 

grep på miljøområdet, og utviser et reelt ansvar 
for å finne frem til, og å bidra til å utvikle klima-
vennlige, kostnadsoptimale, og miljøeffektive 
løsninger, sier Hilde Nygaard.

Partnerskap
Både Frøid og Nygaard opplever avtalen mer som 
et partnerskap enn en vanlig forretningsavtale, 
og forholdet må pleies. 

– Implementeringen skjer i et tett samarbeid. 
Det dreier seg om mye mer enn rapportering og 
sortering. Det er helt avgjørende for begge parter 
at medarbeiderne får Grønt ansvar under huden, 
og virkelig forstår hvorfor merking, plassering og 
sortering er viktig. Dette handler jo også om hva 
vi får betalt for, understreker Nygaard.

Løsningen
Gjenvinning er viktig for businessen. Hos NG 
understrekes det ved valget av ansvarlig for for-
retningsutviklingen i konsernet. Thomas Mørch 
jobber proaktivt med å søke nye forretnings-
muligheter, og har sin bakgrunn fra finans-
bransjen. I bloggen, Lys i Mørchet, skriver han  
10. november 2016:

«Det grønne skiftet kan debatteres i timevis. 
Det kan skrives i metervis. Det er imidlertid in-
gen tvil – det er de praktiske innovasjonene som 
bringer oss fremover. Og som svarer på de enorme 
utfordringene som må løses. Derfor fokuser-
er vi vår innovasjonskraft på å utvikle konkrete 
sirkulærøkonomiske verdikjeder. Kun på den 
måten kan vi hevde å leve vår visjon – avfall er 
løsningen på fremtidens ressursproblem.»
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En kontinuerlig skiftende 
avfalls sammensetning stiller 
høye krav til gjenvinnings-
prosessen. Ved å bidra i  
utvikling av ny teknologi  
og nye prosesser oppnår  
RENAS en stadig økende 
gjenvinningsgrad.

Behandling
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99,9 prosent brukes igjen

Det er ikke vanskelig å se hva KMT driver med. 
Kilometervis med kabler er lagret på anlegget. 
Første post på programmet når den tykke sjøka-
belen skal plukkes fra hverandre, er fjerning av alt 
jernet som er tvunnet på utsiden. 

– Man kan se hvor dyktig maskinføreren er, 
kommenterer daglig leder Ole Petter Nilsen 
fornøyd.

Blir armeringsjern
Griperedskapet ytterst på den lange armen be-
handler kabelbitene med stor presisjon. Det er lett 
å få assosiasjoner til en følsom elefantsnabel i ar-
beid. Mannen i førerhuset får jobben til å se enkel 
ut, og jernet ristes effektivt av kabelen. Senere blir 
det fraktet til Celsa i Mo i Rana for å bli forvandlet 
til armeringsjern for bruk i bygningsindustrien.

– De moderne returselskapene er kjempevik-
tige. Vi ligger langt framme her i Norge. 

Det er viktig med gode systemer, og logistikk, 
slik at industriselskapene kan tjene penger på å 
selge til gjenvinning, sier Annik Magerholm Fet, 
viserektor ved NTNU i Ålesund og professor i 
miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse. 
Hun kommer fra stillingen som direktør og faglig 
leder for NTNUs strategiske satsningsprogram 
Bærekraftig Samfunnsutvikling (2014-2016), og er 
leder for flere nasjonale og internasjonale forsk-
ningsprosjekter innen global produksjon, miljø 
og bedrifters samfunnsansvar.

Det må legges godt til rette for at systemene 
skal fungere:

– Mange tror det er så dyrt å sortere, men da er 
det viktig at det gjøres enkelt på de store arbeids-

Høsten 2016 begynte opptaket av Statnetts gamle kabler fra  

sjøbunnen i Ytre Oslofjord. Via Horten, ble de fraktet til KMT  

Gjenvinning AS like i nærheten. Her blir brukte kabler  

forvandlet til ettertraktet handels vare.
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plassene. Logistikken må legges til rette, og det 
handler også om opplæring, motivasjon og gode 
incentiver fra myndighetene. Vi har sett på verft 
her på Sunnmøre at språk kan være en barri-
ere. Også utenlandsk arbeidskraft må få med seg 
hvordan det skal sorteres, slik at kostnaden blir 
minst mulig, og lønnsomheten størst mulig, un-
derstreker hun.

Ekspertise
KMT Gjenvinning er en svært viktig samar-
beidspartner for RENAS når det kommer til 
kabelgjenvinning. 

– Vi trenger ekspertisen til å behandle dette 
verdifulle avfallet, fagfolk som kan gjenvinning 
og forsvarlig sanering, sier Bjørn Arild Thon, ad-
ministrerende direktør i RENAS. 

Nilsen forteller mer enn gjerne om hvordan den 
verdifulle kabelen blir håndtert etter at jernet på 
utsiden er fjernet: 

– Kabelen splittes. Det ytterste laget med neo-
pren skrelles av og går til forbrenning, deretter er 
det et lag med rustfritt stål, før bly, oljeholdig pa-
pir og aller innerst kobber. Det oljeholdige papiret 
jobber vi stadig med å utnytte best mulig. Kobbe-
ret granuleres og lagres før det selges til en best 
mulig pris. Både kobber og bly er handelsvare på 
Londons metallbørs. Blyet kjøpes opp av smelte-
verk, og brukes igjen. Kobber brukes i mange 
ulike produkter, også nye kabler og ledninger. Det 
rustfrie stålet blir til nye rustfrie produkter. 99,9 
prosent av denne kabelen brukes igjen.

Skal Norge fortsette å være ledende innen gjen-
vinning og smart utnyttelse av ressursene må 
det, i tillegg til lønnsomhet, nytenkning til.

– Sett fra NTNUs ståsted er det viktig å kople 
sammen miljøarbeidet med forskningsanalys-
er fra industriell økologi-miljøet ved NTNU i 

Vi ønsker å skape et  
nettverk for grønn vekst, 

gjennom et sterkere sam-
arbeid med næringslivet.

Annik Fet
Viserektor og miljøprofessor,  NTNU i Ålesund
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Det er mye drahjelp i at det er business i dette. Det 
handler ikke bare om å holde miljøgifter unna naturens 
kretsløp, men om store verdier i et ressursperspektiv, 

som seriøse aktører kan tjene penger på.

Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør, RENAS AS
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Trondheim, slik at det kan utvikles metodikk på 
dette området, mener Fet, og trekker også frem 
innovasjoner:

Både innenfor systemer og design trengs det in-
novasjon. Det nye Institutt for design ved NTNU 
er selvsagt opptatt av dette. Også arkitekturfaget 
legger vekt på bærekraftige materialer og smart, 
miljøvennlig byutvikling.

Viktig lønnsomhet
En gang i uka samler daglig leder Nilsen de ulike 
arbeidslederne til et produksjonsmøte der alt som 
er viktig for den daglige driften behandles. Pris-
er, kjøp og salg, vedlikehold, avtaler, bemanning, 
lagerstatus, sikkerhet og beredskap - her tas det 
avgjørelser på løpende bånd. Målet er å gjøre en 
god jobb og tjene gode penger. 

Bare kobberet i kablene som er hentet opp fra 
Ytre Oslofjord er verdt rundt 33 millioner kroner. 
At det er mulig å tjene penger på gjenvinning 
er helt avgjørende, og det er ingen tvil om at av-
fallshåndtering er en bransje i vekst. 

– Det er mye drahjelp i at det er business i dette. 
Det handler ikke bare om å holde miljøgifter 
unna naturens kretsløp, men om store verdier i et 
ressursperspektiv, som seriøse aktører kan tjene 
penger på, understreker Thon.

Og med mulighet til å utnytte verdiene og sam-
tidig tjene penger, øker statusen.

– Denne bransjen er på vei til å bli høyteknolo-
gisk, og kan bli en stadig viktigere vekstnæring i 
et Norge i omstilling. Her i landet har vi jo tradi-
sjonelt eksportert råvarene for bearbeiding, så det 
er fantastisk gledelig at vi får flere arbeidsplasser 
i avfallsbransjen, som håndterer de brukte rå-
stoffene i Norge. Å jobbe i avfallsbransjen har fått 
høyere status, og det er i dag mulig å ta fagbrev 
i gjenvinningsfaget. Det er ikke så lenge siden 

vi dro til søppeldynga for å bli kvitt det avfallet 
som ikke gikk i søppelkassa, i dag drar vi til mil-
jøstasjonen med et velutviklet sorteringssystem. 
Men vi har fortsatt en vei å gå. Det er nok en del 
elektrisk avfall, for eksempel små ledninger og 
lyspærer, som feilsorteres rundt omkring i norske 
hjem, sier Thon. 

Tett på næringslivet
Han ser ikke bort fra at vi trenger sterkere in-
centiver for å få til enda mer, selv om Norge lig-
ger godt an i europeisk sammenheng. Og det er 
selvsagt viktig at utdanningsinstitusjoner som 
NTNU gjør sitt.

– Engasjement for en bærekraftig utvikling bør 
inn i alle typer studier.  Ved NTNU i Ålesund har 
vi et prosjekt vi kaller Grønt Campus. Her skal alle 
sorteringssystemer på plass med stor synlighet. 
Og vi vil gjennomføre en test av studentene våre, 
for å finne ut i hvilken grad de har forstått vik-
tigheten av at vi utvikler et bærekraftig samfunn. 
Vi har også et samarbeid med kommunene i re-
gionen på dette området, sier miljøprofessoren.

Fet tenker gjerne nytt, og satser også på å vi-
dereutvikle det gode samarbeidet mellom NTNU 
og næringslivet i regionen.   

– Vi ønsker å skape et nettverk for grønn vekst, 
gjennom et sterkere samarbeid med næringsliv-
et. Vi er på jakt etter kjernebedrifter som kan gå 
foran, og vi skal også kople på studentbedrifter. 
Vi er jo kjent for å være Norges mest næringslivs-
nære campus, avslutter hun.
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Om RENAS
Innsamling
Behandling

Foredling
Miljøregnskap

Ved å velge de aller beste  
leverandørene og etablere  
en dialog mellom disse og  
markedet, bidrar RENAS til 
høyere kvalitet, økt tillit og  
større etterspørsel etter 
råstoff fra gjenvinnings- 
industrien.

Foredling
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Skrap, reis deg!

Mo Industripark, som Celsa Armeringsstål AS lig-
ger i, er en moderne virksomhet, en fortsettelse av 
det jernverket som leverte millioner av tonn med 
jern og stål mellom 1955 og 1989. Industriparken er 
en betydelig arbeidsgiver, som er svært viktig i det 
nordlandske samfunnet, slik jernverket var før. 

– Bare Celsa Armeringsstål, med våre 300 
ansatte, sysselsetter indirekte rundt 900 menne-
sker i Nordland, forteller miljøingeniør Per Johan 
Högberg. 

Den nye gruvedriften
Det er altså økonomi i Norges største gjenvin-
ningsbedrift, langt utover Celsa selv. 

– Vi ser på oss selv som en miljøbedrift, det gjen-
nomsyrer hele virksomheten. Vi jobber kontinu-
erlig med å utvikle oss, finne bruk for biproduk-

ter vi kan selge videre, energioptimalisere driften 
og minske vårt CO2-fotavtrykk. Når det gjelder 
transport, fraktes bare åtte prosent av utgående 
gods med lastbil på veien, resten med båt, forteller 
Högberg.   

Den sirkulære økonomien vokser, og det må den, 
om vi ikke skal bruke opp klodens ressurser. Å 
bruke om igjen og om igjen, er den nye gruvedrif-
ten, «urban mining».  Hvert år smeltes rundt 800 
000 tonn stålskrap om til verdifullt materiale hos 
Celsa i Mo. Det tilsvarer cirka 2200 biler per dag. 
Stålet kommer fra mange ulike typer industri-
skrap, som bilkarosserier, strømkabler og industri-
anlegg – alt som ikke er rustfritt, for stålet må 
være svært rent. Over 60 prosent av det kommer 
fra Norge. 

Når Nasjonalmuseet reiser seg på den gamle Vestbanetomta, eller 

Vålerenga Stadion bygges på Valle Hovin, er det ved hjelp av arme-

ringsstål fra Mo i Rana, produsert av gjenvunnet skrap.

23

Hele tiden jobber vi med å 
utvikle oss, finne bruk for 
biprodukter vi kan selge 

videre.

Per Johan Högberg
Miljøingeniør i Celsa Armeringsstål

Om RENAS
Innsamling
Behandling

Foredling
Miljøregnskap
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Vinn-vinn
Norsk Industri er en forening i Næringsliv-
ets Hovedorganisasjon, og selvsagt  engasjert i 
gjenvinningsbransjen:

– Gjenvinning  handler om at avfall som sam-
les inn fra næringsliv og husholdninger videre-
foredles til råvarer som kan brukes av industrien. 
Når industrien bruker råstoff basert på avfall gir 
det en vinn-vinn-situasjon, bedriftsøkonomisk 
og miljømessig. Industrien bruker færre ressurs-
er og mindre energi enn ved bruk av nytt råstoff. 
Miljøpåvirkningen blir dermed kraftig redusert 
og det blir mindre press på begrensede råstoffre-
server globalt, sier bransjesjef for gjenvinning 
Gunnar Grini. 

Stiller krav
Det innsamlede materialet som smeltes om hos 
Celsa, gjenbrukes som armering i nye bygg, tun-
neler og broer, i stedet for å havne på et søppel-
berg til ingen nytte.  Et flott eksempel er Nasjonal-
muséet for kunst, arkitektur og design som skal 
stå ferdig i 2019, der Statsbygg har valgt å bruke 
gjenvunnet armeringsstål fra Celsa.

– Statsbygg stiller dette kravet som standard 
i miljøoppfølgingsplanen for alle sine nybygg-
prosjekter, ut fra forutsetningen om best mulig 
ressursutnyttelse ved materialvalg. Det er også 
klimagevinst inne i bildet ved at vi ikke velger 
«jomfruelig materiale», forteller miljøansvarlig 
ved prosjektet, Elin Anita Hansen.

Bærekraft
På statsbygg.no kan man lese følgende: «Det skal 
foretas miljøriktig material- og produktvalg med 
krav til dokumentasjon av miljøegenskaper og  
oppfølging i alle faser av prosjektet.» Det gleder  
RENAS-direktør Bjørn Arild Thon:

– Det offentlige Norge er landets desidert største 
innkjøper med rundt 450 milliarder kroner brukt 
årlig, og langt fra alle er like flinke til å stille slike 
krav, selv om de har betydelig makt til det. Dersom 
man stiller krav til innhold, kvalitet og retning når 
det skal kjøpes inn, kan man utfordre næringsliv-
et. Se på eksempelet med el-fergene på Vestlandet, 
der fylket gikk inn og stilte krav til leverandørene, 
og senere samarbeidet med dem i innovasjons-
prosessen! Å tenke utelukkende pris ved anbud og 
innkjøp er gårsdagens løsning. Selskaper som ikke 
forstår det, lever ikke veldig lenge. Bærekraft må 
være en del av kjernen i businessen. 

At bærekraft er helt avgjørende, er heller ikke 
Gunnar Grini fra Norsk Industri i tvil om:

– En forutsetning for at industrien skal kunne 
utnytte ressursene i avfallet er lønnsomhet i hele 
verdikjeden. For å skape etterspørsel etter avfalls-
råstoff må det være lønnsomt for industrien å ta 
dette i bruk. Stabil etterspørsel etter resirkulerte 
råvarer gjør at bedrifter som samler inn og videre-
foredler avfall kan investere i stadig mer avanserte 
gjenvinningsanlegg. Dette gir nye forretnings-
muligheter der lønnsomheten i en mer effektiv 
ressursbruk driver utviklingen.

Bransje i vekst
Både avfallsreduksjon og økt ressursutnyttelse av 
avfall er viktig for å skape et ressurseffektivt lavut-
slippssamfunn, og begge deler bidrar positivt til 
industriens konkurransekraft, ifølge Grini: 

– For prosessindustrien vil det være bedrifts-
økonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengdene 
og ta i bruk biprodukter og avfallsråstoff som inn-
satsfaktor i stedet for jomfruelig råvare. Nye tall 
fra Statistisk Sentralbyrå viser at også den tradi-
sjonelle gjenvinningsbransjen er i vekst. Bransjen 
omsatte for nesten 25 milliarder i 2015 og sysselsatte 
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om lag 8800 personer. Til sammenlig n ing omsatte 
gjenvinningsbransjen for rundt ti milliarder i 
2003 og sysselsatte den gangen 6000 personer.

Hvordan kan så Norge bli best innen nytenkning 
og innovasjon i denne industrien?

– Innovasjon krever gode og forutsigbare ramme-
betingelser for industrien. Trepartssamarbeid,  
industriell og teknisk kompetanse, satsing på 
næringsrettet forskning og utvikling, og et 
konkurransedyktig skatte- og avgiftssystem er 
blant faktorene som er bestemmende for om det er 
attraktivt å investere i Norge. I tillegg er vektleg-
ging av miljøkriterier ved offentlige anskaffelser et 
godt virkemiddel for å styrke næringslivets arbeid 
med innovasjon og miljø. For å øke ressursut- 
nyttelsen av avfall ønsker Norsk Industri blant  
annet at det innføres forskriftskrav til utsorter-

ing av avfall til materialgjenvinning og standard-
isering av kvalitetskrav til avfallsråstoff, forteller 
Grini.

Energisamarbeid
En viktig side ved Mo Industripark er energisamar-
beidet. Bedriften Glencore Manganese får CO-gass 
som et biprodukt fra sin prosess. Gassen brukes til 
energiformål av flere bedrifter i Mo Industripark, 
og  Celsa Armeringsstål benytter den på sin ovn for 
oppvarming av stålemner før de valses ut. Gassen 
brukes også til oppvarming av øser i stålverket. 
SMA Mineral lar den varme opp ovnen som tilvirker  
brent kalk og dolomitt, mens Mo Fjernvarme  
utnytter gassen til oppvarming i byen. 

En forutsetning for at 
industrien skal kunne 
utnytte ressursene i 

avfallet er lønnsomhet i 
hele verdikjeden.

Gunnar Grini
Bransjesjef for gjenvinning i  

Norsk Industri 

Om RENAS
Innsamling
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Foredling
Miljøregnskap
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RENAS sendte i 2016 råstoff til en  
verdi av over 400 millioner kroner ut  
i markedet. Ved å finne, sikre og utvikle 
kommersielle muligheter rundt  
den norske returordningen, bidrar  
RENAS til å skape et bærekraftig  
miljøengasjement.
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Miljøregnskap
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Fraksjon Vekt (tonn)

Kretskort 975,2

Olje og oljeholdig avfall 581,0

Lysrør 488,3

Batterier, bly 330,0

Andre lyskilder (sparepærer/glødelamper) 140,3

Bilde-/katodestrålerør (CRT), inkludert f-belegg 79,2

SF6-anlegg og -komponenter 37,3

Plast inneholdende bromerte flammehemmere 35,2

Batterier, NiCd 26,8

Litium+Li-ion batterier 23,0

Tonerkassetter og fargetoner 13,0

Batterier, NiMH 12,3

Fluorholdige gasser, KFK, HKFK, KFK 12,0

PCB-kondensatorer 7,1

Ioniske røykvarslere 5,4

Asbestholdige komponenter 1,3

Kvikksølvkomponenter 0,7

Utplukkede miljøgifter

Ressurser  Vekt (tonn)

Jern - Fe                       34 805

Aluminium - Al   8 746

Kobber - Cu  4 852

Bly - Pb  3 175

Gull - Au   [kg]  13,8

Verdier

Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 17 237

Elektroteknisk utstyr 15 671

Belysningsutstyr 5 292

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 4 940

Andre store husholdningsapparater 3 866

Elektrisk og elektronisk verktøy 3 846

Kuldemøbler 2 070

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 1 779

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 1 731

Små husholdningsapparater 1 196

Annet lyd- og bildeutstyr 685

Lyskilder 629

Medisinsk utstyr 474

Fjernsynsapparater 195

Leker, fritids- og sportsutstyr 125

Salgsautomater 91

Datamonitorer 70

Røykvarslere 9

Sum totalt 59 906

Totalt behandlet mengde EE-avfall

Behandlingsmåte Prosent Vekt (tonn)

Materialgjenvinning 87,2 % 52 229

Energigjenvinning 9,9 % 5 960

Termisk destruksjon 1,6 % 951

Deponi 1,3 % 766

Disponering
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 1214

Elektroteknisk utstyr 1383

Belysningsutstyr 629

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 307

Andre store husholdningsapparater 703

Elektrisk og elektronisk verktøy 243

Kuldemøbler 301

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 125

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 320

Små husholdningsapparater 143

Annet lyd- og bildeutstyr 62

Lyskilder 31

Medisinsk utstyr 18

Fjernsynsapparater 33

Leker, fritids- og sportsutstyr 61

Salgsautomater 8

Datamonitorer 2

Røykvarslere 0

Sum totalt 5 583

Innsamlet mengde EE-avfall per region
Region 1, Nordland, Troms, Finnmark

Om RENAS
Innsamling
Behandling

Foredling
Miljøregnskap
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 1593

Elektroteknisk utstyr 1290

Belysningsutstyr 620

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 636

Andre store husholdningsapparater 360

Elektrisk og elektronisk verktøy 333

Kuldemøbler 203

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 119

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr -97

Små husholdningsapparater 173

Annet lyd- og bildeutstyr 51

Lyskilder 40

Medisinsk utstyr 63

Fjernsynsapparater 9

Leker, fritids- og sportsutstyr 8

Salgsautomater 8

Datamonitorer -95

Røykvarslere 0

Sum totalt 5 315

Region 2 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 530

Elektroteknisk utstyr 729

Belysningsutstyr 629

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 649

Andre store husholdningsapparater 495

Elektrisk og elektronisk verktøy 212

Kuldemøbler 277

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 276

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr -38

Små husholdningsapparater 165

Annet lyd- og bildeutstyr 85

Lyskilder 48

Medisinsk utstyr 56

Fjernsynsapparater 8

Leker, fritids- og sportsutstyr 8

Salgsautomater 2

Datamonitorer -98

Røykvarslere 0

Sum totalt 4 032

Region 3
Hedmark, Oppland

Om RENAS
Innsamling
Behandling

Foredling
Miljøregnskap
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 2522

Elektroteknisk utstyr 1230

Belysningsutstyr 570

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 425

Andre store husholdningsapparater 252

Elektrisk og elektronisk verktøy 22

Kuldemøbler 121

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 8

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr -147

Små husholdningsapparater 132

Annet lyd- og bildeutstyr 42

Lyskilder 53

Medisinsk utstyr -33

Fjernsynsapparater 29

Leker, fritids- og sportsutstyr 11

Salgsautomater 20

Datamonitorer -97

Røykvarslere 0

Sum totalt 5 159

Region 4 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 4071

Elektroteknisk utstyr 4019

Belysningsutstyr 1427

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 1187

Andre store husholdningsapparater 931

Elektrisk og elektronisk verktøy 415

Kuldemøbler 542

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 117

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 67

Små husholdningsapparater 362

Annet lyd- og bildeutstyr 181

Lyskilder 131

Medisinsk utstyr 39

Fjernsynsapparater 10

Leker, fritids- og sportsutstyr 14

Salgsautomater 18

Datamonitorer -88

Røykvarslere 0

Sum totalt 13 444

Region 5 
Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

Om RENAS
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Foredling
Miljøregnskap
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Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 7386

Elektroteknisk utstyr 7016

Belysningsutstyr 3728

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 2147

Andre store husholdningsapparater 2111

Elektrisk og elektronisk verktøy 661

Kuldemøbler 627

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter -66

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 77

Små husholdningsapparater 1670

Annet lyd- og bildeutstyr 264

Lyskilder 326

Medisinsk utstyr -29

Fjernsynsapparater 106

Leker, fritids- og sportsutstyr 24

Salgsautomater 35

Datamonitorer 46

Røykvarslere 20

Sum totalt 26 148

Region 6 
Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

Tallene er justert for kjøp/salg mellom returselskapene
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Våre behandlingsanlegg 
RENAS har i dag avtale med 16 behandlingsanlegg over hele landet. Kravene 
til sikkerhet og kvalitet er høye, og jevnlige kontroller sikrer at de overholdes.

Østbø AS

Elektrogjenvinning Midt Norge AS

Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Trondheim

Elektrogjenvinning Romsdal AS

Elektrogjenvinning Møre AS

Stena Recycling AS, filial Bergen

Stena Recycling AS, filial Haugesund

Stena Recycling AS, filial Stavanger

Stena Recycling AS, filial Kristiansand

Metallco EE Norge AS

Stena Recycling AS, filial Frogner

Hellik Teigen AS

Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Drammen

Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Sarpsborg

Stena Recycling AS, filial Skien

KMT Gjenvinning AS

Redaksjon, rådgivning og design: Redink

Foto: Simon Skreddernes, Fartein Rudjord (side 12), Thomas Haugersveen (side 11 og 17)
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renas.no

RENAS er en del av Returfellesskapet i partnerskap med 

Grønt Punkt Norge og Batteriretur. Sammen er vi et ledende 

kompetansemiljø i Norge som står for effektivitet og nye 

muligheter for våre medlemmer og norsk næringsliv.


