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RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlings-

anlegg og rundt 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS 

produsentansvaret til 3000 produsenter og importører av EE-produkter. 

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) 

og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri. 

Gjenvunnet  
kabel

Høy 
gjenvinningsgrad

Materialgjenvinning – 81,8 %

Termisk destruksjon – 1,3 %

Energigjenvinning – 10,9 %

Deponi – 6,0 %

Store 
verdier

Jern – 33 786 tonn

Bly – 3 082 tonn

Aluminium – 8 490 tonn

Gull – 13,4 kg

Kobber – 4 710 tonn

10093525
innsamlingspunkter

og 14 behandlingsanlegg  

over hele landet.

93 prosent av EE-avfall 

som RENAS samlet inn i 

2017 ble gjenvunnet.

4,24 ganger rundt jorda

Tilsvarer 169 920 km

Råstoff verdt over 525 

millioner kroner ble ført 

tilbake til markedet.
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Leder

I 2017 kom begrepet sirkulærøkonomi for alvor på agendaen. 
Ambisjonen i den nye regjeringsplattformen er at Norge skal være 
et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som 
utnytter ressursene bedre. I RENAS har vi sett på hva dette kan bety i 
konkret politikk og handling.

Vi produserer og forbruker elektronikk i en takt som gjør at verden 
er i ferd med å uttømme forekomstene av en del metaller. For sjeldne 
jordartsmetaller er vi i tillegg avhengige av Kina som dominerende 
leverandør til verdensmarkedet. Urban gruvedrift – å gjenfinne 
metaller og ressurser fra produkter – er bedre enn å utvinne nytt 
fra gruver og brudd. RENAS har fulgt vår egen varestrøm og ser på 
konkrete prosjekter som vil øke gjenvinningen av sjeldne metaller.

Sommeren 2017 etablerte RENAS og Elektroforeningen Circular 
Norway. Foreningen har som mål å jobbe frem ny kunnskap, 
forretningsmodeller og innovasjon på veien fra en lineær til en 
sirkulær økonomi. Circular Norway skaper endringsvilje i nærings-
livet ved å vise at det dreier seg om penger og lønnsomhet.

Produsentansvarsordningen sikrer et velfungerende system rundt 
innsamling og behandling av EE-avfall. Det er et viktig verktøy for å 
møte innsamlings- og materialgjenvinningsmålene Norge forplikter 
seg til, og en del av sirkulærøkonomien i praksis. Denne rapporten 
viser litt av arbeidet vi gjør målt i miljøgifter som er tatt ut, og verdier 
som er ført tilbake til kretsløpet.

Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør
RENAS AS

Samarbeid og 
ambisjoner

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

Olav Dalsbotten
Styremedlem
Møre Trafo
(Elektro og Energi)

Geir Bjørnstad
Styreleder
DEFA Lighting AS
(Elektroforeningen)

Frank Jaegtnes
Styremedlem
Elektroforeningen
(Elektroforeningen)

Styret

RENAS eies av bransjeorganisasjonene 
Elektroforeningen (EFO) og Elektro og 
Energi – en bransjeforening 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 medlemmer 
fra Elektroforeningen og to medlemmer 
fra Elektro og Energi og en ekstern 
representant i styret. Styreledervervet 
alternerer mellom representanter for de  
to eierorganisasjonene.

Norge skal være et foregangsland i 
utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. 

Synnøve Smedal
Styremedlem
Mondelez International
(Ekstern representant)
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Meningsfull
miljøbedrift

– Det er egentlig litt selvmotsigende; Vi 
lever av avfall, men ønsker mindre avfall. 

Driftsdirektør Sture Pettersen smiler 
lunt under hjelmen. Han går med vante 
skritt mellom kabler og annet el-avfall på 
Østbøs anlegg i Fauske. Her er han godt 
kjent. Siden 1996 har han hatt jobben som 
han opplever som svært meningsfull. 

– Vi sitter tett på avfallspyramiden, ser 
hele bildet og får en spisskompetanse 
som ikke alle har. Avfallsminimering er 
derfor noe vi jobber aktivt med hele tiden, 
forteller Pettersen.

For selv om Østbø tjener penger på å ta 
imot avfall, behandle og selge materialer 
videre, har bedriften en tydelig miljøprofil. 
De er blitt et viktig ledd i den sirkulære 
økonomien og jobber for å beholde 
materialer høyt oppe i pyramiden. 

– Vi ønsker å gjøre våre kunder gode, 
og går inn i prosesser for å se hvordan 
de kan bli bedre på avfallshåndtering. Vi 
kartlegger og setter opp felles miljømål, og 
tror at dette bidrar til langvarige og gode 
samarbeid, sier Pettersen. 

Han er på ingen måte redd for å gå tom 
for arbeid. Avfallsmengden øker stadig. 
Årlig tar Østbø imot cirka 3000 tonn bare 

med EE-avfall tilhørende RENAS. I tillegg 
kommer næringsavfall, husholdningsavfall,
jern og metall samt annet farlig avfall. 

Interesse for EE-avfall
Østbø AS ble etablert i 1979 og hadde sitt 
utspring fra familieselskapet Kåre Østbø 
AS som ble etablert på slutten av 50-tallet. 
Østbø AS har siden oppstarten i 1979 
konsentrert seg om avfall. 

På 90-tallet økte bevisstheten rundt 
elektrisk og elektronisk avfall, og da 
begynte Østbø å forberede seg på hånd-
teringen av dette. 

– Elektronikkavfall er det mest ressurs-
krevende og interessante av avfallet. Det er 
komplekse, sammensatte varer som både 

Det er viktig å ta vare på ressursene, og det gjør de hos    

avfalls- og miljøselskapet Østbø. Både det som kommer inn  

i containere som avfall, men også menneskene som står  

klare til å håndtere det på best mulig måte.

På 90-tallet økte bevisstheten rundt 
elektrisk og elektronisk avfall, og 
da begynte Østbø å forberede seg på 
håndteringen av dette. 
Sture Pettersen / Driftsdirektør
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Behandling av EE-avfall

har miljørisiko – men også inneholder 
mye verdier. Det er det som driver oss frem 
til å gjøre en god jobb, sier Pettersen.

Østbø har vært behandlingsanlegg for 
RENAS helt siden 1999, som var RENAS’ 
første driftsår. RENAS kompenserer 
behandlingsanleggene for faktisk mengde 
uttatte miljøgifter, slik at det ikke skal bli 
et kostnadsspørsmål om man håndterer 
og behandler avfall med miljøgifter på en 
riktig måte. Lønnsomheten ellers avgjøres 
av råvarepriser og arbeidsinnsats, med 

markeder og teknikk i stadig endring.
Bedriften har vokst, og dekker i dag hele 

Nord-Norge. Hovedkontoret ligger i Bodø, 
der Østbø er godt kjent i lokalmiljøet. I dag 
er hele 140 ansatte tilknyttet bedriften, 
fordelt på avdelinger i Harstad, Mosjøen, 
Helgeland, Rana, Lofoten, Bodø og Fauske.

– Vi jobber bevisst med å bygge et 
varemerke, og bruker ressurser på å 
markedsføre oss som kulturbedrift. 
Vi støtter lokalmiljøet alle steder vi er 
lokalisert, forteller Pettersen. 

Østbø AS

• Østbø AS ble 
grunnlagt i 1979. 

• I dag tilbyr Østbø 
AS avfallstjenester i 
hele Nord-Norge, fra 
Kirkenes i Nordøst 
til Brønnøysund i 
sør.  

Østbø AS tar imot 
EE-avfall gratis på 
sine anlegg, fordelt 
på 9 grupper:
• Lysrør
• Andre lyskilder
• Kabler og ledninger
• Små enheter
• Store enheter
• Kuldemøbler
• Andre store 

hvitevarer
• TV/Monitorer
• Småelektronikk

EE-avfall inneholder 
miljøgifter.
EE-avfallet skal hånd-
teres slik at det ikke blir 
knust og deformert og 
at det dermed oppstår 
fare for forurensning. 
ØSTBØ AS tilbyr 
løsninger med 
oppsamlingsutstyr 
og innsamling 
som ivaretar 
sikker transport og 
håndtering.

Et stort kar med rist fanger opp oljesøl når Frode 
Salemonsen demonterer transformatoren.
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Fadderordning
Og arbeidet har gitt resultater. Østbø har 
et godt renommé som miljøbedrift og et 
rykte på seg for å gjøre en god jobb. At det 
også er en god arbeidsplass, vitner det lave 
sykefraværet om.

– Vi har en del arrangementer tilpasset 
også for partner eller familie. Det er 
viktig å se de som jobber her i et større 
perspektiv og ta vare på hele mennesket, 
mener Pettersen.

Enkelte av arbeidsoppgavene på Østbø er 
fysiske, og overraskende mange prosesser 
må gjøres manuelt. Kyndige hender 
hamrer løs på gamle symaskiner, høyt-
talere og annet som kommer på samle-
bånd. Det krever et trenet øye for å sortere 
de ulike materialene fra hverandre og 
sørge for at verdier blir ivaretatt. 

Mye av opplæringen har Østbø selv stått 
for. Bedriften har en opplæringsplan med 
ulike kategorier og nivåer. 

– Den består av teori og praksis, 
og organiseres med fadderordning. 
Håndtering av avfall, HMS, faremomenter, 
kunnskap om selskapet og det tekniske 
er noe av det som undervises, forteller 
Pettersen. 

Bedriften tar også imot lærlinger. I 2016 
og 2017 gjorde de et løft internt hvor hele 18 
av deres gjenvinningsoperatører tok fagbrev 
i gjenvinning, som er et relativt nytt fag. 

– Jo flere fagutdannede vi får, desto bedre 
kompetanse og verdi sitter vi igjen med. Vi 
betaler utdannelsen og ser at det gir både 
den ansatte og bedriften mye tilbake. 

Viktig budskap
Østbø gjør seg også synlige blant barn og 
unge. Skoler og barnehager er velkomne 
på bedriftsbesøk, når ikke de ansatte fra 
Østbø selv er ute og holder foredrag. 

– Vi tilpasser oss målgruppa. Er det 
barnehagebarn som hører på, kan det være 
nyttig å snakke generelt om kildesortering 
og søppel. Litt eldre ungdom er gjerne mer 
interessert i elektronikk, og mottakelige 
for å høre om miljøpåvirkning, farlig 
avfall og overforbruk. Felles for alle er at 
vi bruker emosjonelle virkemidler for å 
komme gjennom med budskapet vårt, 
innrømmer Pettersen.

EE-avfallet kommer på samlebånd før arbeiderne 
tar fatt på demontering og sortering.

Jo flere fagutdannede vi får,  
desto bedre kompetanse og  

verdi sitter vi igjen med.

Sture Pettersen / Driftsdirektør
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Det er ikke få mil med kabler driftsdirektør Sture Pettersen og Østbø AS har samlet inn gjennom årenes løp.

Behandling av EE-avfall
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Av og til er det sterke ord som må til 
for å vekke forbrukerne. For Pettersen og 
kollegene i Østbø er det nok å se mengdene 
med datamaskiner, mobiler og annen 
elektronikk som kastes etter kort tids bruk. 
Dette er innsikt de føler et ansvar for å dele.

– Jeg vet ikke om vi klarer å forhindre at 
ungdommen stadig bytter ut mobilen med 
en nyere modell, men med tid vil kanskje 
budskapet synke inn.

For hva skjer egentlig med PC-en som 
kasseres fordi den er blitt utkonkurrert av en 
nyere og bedre modell? Selv om den fungerer, 
blir den neppe gjenbrukt. Det er komplisert 
og kostbart å slette data og gjøre den klar for 
en ny bruker. Det gjelder ikke bare data-
maskiner. Mange produkter er rett og slett 
rimeligere å destruere enn å gi nytt liv.

– Det er veldig synd at det skal være 
sånn. Det miljømessige bør veie tyngre 
enn det økonomiske. Vi er derfor i gang 
med et prosjekt der vi tester ut hvordan vi 
kan gi nytt liv til innleverte laptop-er og 
PC-er, forklarer Pettersen.

At Østbø har fokus på dette, ser han på 
som en selvfølge og en del av firmaets 
sosiale ansvar. 

Mye logistikk
Inntil nye løsninger er på plass, har kassert 
EE-avfall en ganske lang reise. De fleste 
produktene består av mange komponenter. 
På Østbø er det en del av jobben å plukke 
disse komponentene fra hverandre og 
sortere i riktig avfallsstrøm. 

– Kobber, bly og alt det «store» går til 
omsmelting hos Boliden i Sverige. Jernet 
sendes til Celsa Armeringsstål i Mo i Rana, 
mens aluminium går til Stena Recycling 
eller Metallco, ramser Pettersen opp. 

Og det er langt i fra alle anleggene som 
Østbø samarbeider med. Mange av materi-
alene kommer tilbake og inn i produksjon 
igjen. Noe destrueres og blir borte for alltid. 
Dette gjelder spesielt miljøgifter som PCB, 
bromerte flammehemmere og kvikksølv. 

Det er med andre ord mye logistikk i 
dette arbeidet – men er det også penger å 
tjene?

– Sirkulærøkonomi er avhengig av at folk 
tar byrden med å materialgjenvinne. Det 
handler om å ikke alltid gå for de billigste 
løsningene. Innen industrien strekker 
man seg lenger for å finne mer miljø-
vennlige løsninger. Til syvende og sist er 
det forbrukeren som både bestemmer og 
betaler, sier Pettersen.

På Østbø fokuseres det mer på hvor 
mye som gjenvinnes enn hvor mye som 
sorteres. Det er fordi det er viktigere å få 
materialer tilbake i bruk enn at det legges 
i riktig avfallsbøtte. Håpet er at man i 
fremtiden kan plukke ut enda flere deler  
av avfallet som kan brukes på nytt. 

– Det er en spennende bransje, der alle 
gjør så godt de kan. Så blir det egentlig opp 
til forbrukeren og kulturen i samfunnet 
hvor mye avfall vi skal ha, slår Pettersen 
fast.

Elektronikkavfall er det mest ressurskrevende 
og interessante av avfallet. Det er komplekse, 
sammensatte varer som både har miljørisiko  

– men også inneholder mye verdier.

Sture Pettersen / Driftsdirektør

Avfallsreduksjon
Lage mindre avfall

Ombruk
Bruke ting om igjen

Materialgjenvinning
Lage nytt av brukt

Energiutnyttelse
Brenne

Deponering
Legge på fylling

Behandling av EE-avfall

Avfallspyramiden
Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i 
norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så 
nær toppen av pyramiden som mulig.
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Nyttig verktøy for 
verktøyprodusenten

– Det er viktig for oss å gjøre ting riktig, 
bekrefter Stian Braata, som er salgs-
direktør for verktøyprodusenten Makita.

Det er langt fra kontoret hans på Rud i 
Bærum til eierne i Japan. Likevel preges 
bedriften av de japanske verdiene om å ha 
det rent og ryddig rundt seg. Det gjelder 
ikke bare i produksjonen av elektriske 
verktøy, men også i håndteringen av 
produktene gjennom hele livsløpet. 

– Makita produserer slitesterke produkter 
som er ment for å vare. I tillegg har vi 
serviceverksted som tilbyr reparasjon 
innen 48 timer. Det er et veldig populært 
tilbud, og vi har over 1000 enheter inne til 
reparasjon hver måned, forteller Braata.

Kvalitet til tross, ingen verktøy 
varer evig. De fleste Makita- produkter 
inneholder elektronikk, og sorteres 
således som EE-avfall når de en dag må 
kasseres. Makita har derfor vært RENAS- 
medlemmer siden oppstarten i 2009. 
Her får de hjelp til å ivareta sin del av 
produsentansvarsordningen. Den slår 
fast at alle som produserer og importerer 
produkter til Norge har ansvar for 
produktene sine, også når det blir avfall.

– Jeg skal være ærlig og innrømme 
at produsentansvarsordningen er ikke 

noe jeg bruker mye tid på i det daglige – 
men det er fint å vite at den er ivaretatt! 
bekrefter Braata. 

Bedre med batteri
Stadig flere av produktene fra Makita går 
på batteri. Og til stor glede for både kunder 
og miljø, går stadig flere av produktene 
på det samme 18 volts batterisystemet. 
Faktisk kan hele 200 forskjellige enheter 
kobles til ett og samme batteri. Det betyr 
at det blir færre ledninger og løse batterier 
som selges med nye produkter. 

– Batteriene er i tillegg blitt veldig mye 
bedre. De varer lenger og tåler både lagring 
og kulde bedre. Kundene er selvfølgelig 
fornøyde med at de kan bruke det samme 
batteriet til flere typer verktøy. Det gjør alt 
både enklere og rimeligere, slår Braata fast. 

Batteri foretrekkes stadig oftere på 
redskap og verktøy som tradisjonelt har 
vært avhengig av ledning eller bensin-
motor. Ikke bare er det praktisk for den 
som bruker verktøyet, det er også mer 
skånsomt for nærmiljøet i form av mindre 
støy og utslipp. 

– Det er dette som er fremtiden. Vi hører 
om parker i andre land som innskrenker 
eller forbyr bruken av bensindrevne 

Makita selger stadig mer verktøy i Norge. Da er det godt å ha 

orden i tallene og produsentansvarsordningen på stell.

Produsent-
ansvars- 
ordningen

Produsentansvar 
innebærer at 
produsenter og 
importører har ansvar 
for produktene sine 
gjennom hele livsløpet 
– også når det blir 
avfall. 

Produsentansvaret 
skal stimulere til mer 
miljøvennlig produkt-
utvikling og bidra til 
at avfallsressursene 
blir effektivt 
utnyttet. I tillegg skal 
produsentansvaret
sikre at miljøgifter i 
kasserte produkter 
blir behandlet på en 
forsvarlig måte. 

13

Produsentansvar

Makita produserer slitesterke produkter som er 
ment for å vare. I tillegg har vi serviceverksted 

som tilbyr reparasjon innen 48 timer. 

Stian Braata / Salgsdirektør
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Dette er 
produsenter 
og importørers 
forpliktelser: 

• Finansiere inn-
samling og 
behandling av 
EE-avfall gjennom 
medlemskap i et 
returselskap som 
er godkjent av 
Miljødirektoratet.

• Informere om 
korrekt innlevering 
og behandling av 
EE-avfall gjennom 
bedriftens salgs- 
og informasjons-
materiell.

• Rapportere til 
EE-registeret om 
omsetning til andre 
EØS-land, såfremt 
returselskapet 
ikke ivaretar 
rapporteringen.

• Sikre at mottaker-
landets EE-regelverk 
etterleves ved 
omsetning til private 
husholdninger i 
andre EØS-land.

hageverktøy, en trend som vi sikkert kommer 
til å se mer av også her hjemme, tror Braata.

Min side
I likhet med alle medlemmer av RENAS, har 
Braata og kollegene i Makita tilgang til et 
nyttig verktøy. Det er nettsiden «Min side» 
som gir rask tilgang til tall og statistikk, 
både for egen bedrift og landet for øvrig. 

På «Min side» kan han følge utviklingen 
for sine importtransaksjoner fordelt på 
produktgrupper sett opp mot totalstati-
stikk fra SSB. Importvekt, importverdi og 
gebyrsummer gir nyttig informasjon om 
utvikling og markedsandeler som Makita 
kan bruke både internt og eksternt.

– Dette var jeg ikke klar over, innrømmer 
Braata. – Men på produktnivå er det veldig 
interessant. At man kan bryte ned tallene 
til spesifikke produktgrupper og sammen-

ligne med totalen for Norge, er nyttig for 
oss. 

Den nye Miljøgebyrlista ligger også inne 
på «Min side», sammen med faktura-
informasjon. Og etter litt tasting ser Braata 
til sin store glede at gebyret faktisk har 
gått ned fra i fjor. 

I kilo står Makita for 1,3 % av den 
totale mengden RENAS-medlemmer har 
importert til Norge i 2017. 

– Og større skal vi bli! Vi har som mål 
om å vokse stort de neste årene, sier Braata 
med et selvsikkert smil.

PS! Green Energy Scandinavia har utviklet 
en batteri-ladestasjon for Makita-batterier. 
Med den kan du lade direkte fra strømnettet, 
bilen eller solcellepanel som du kan rulle ut 
på taket på bilen. 

Som RENAS-medlem har Makita og salgsdirektør 
Stian Braata tilgang til «Min side».

Tittel på sak inn her

15

«Hvilken rolle spiller samarbeidet mellom 
RENAS og innsamlerne, og hvordan kan 
kulturen bidra til å nå trippel bunnlinje» 
var blant spørsmålene BI-forsker 
Bente Flygansvær stilte i en studie om 
EE-innsamling.

– Vi har sett på hva 
det er i kontraktene og 
samarbeidet mellom 
RENAS og innsamlere av 
EE-avfall som bidrar på en 
trippel bunnlinje – altså 
med tanke på økonomien, 
det sosiale og miljøet. 
Hvordan påvirkes flyten 
av avfall fra innsamling, 
via transport og 

behandling til nytt materiale? spør Flygansvær.
Gjennom fokusgrupper, intervjuer og spørre-

skjemaer ble data samlet inn. Spørsmålene tok opp 
de tre mekanismene i samarbeid; nemlig tillit versus 
autoritet og insentiver.

– Vi fikk støtte for at det økologiske fotavtrykket 
og gjenvinningsinnsatsen bidrar på den triple 
bunnlinjen. Flere av innsamlerne ser på RENAS som 
en ressurs i så måte, en de kan henvende seg til for å 
få viktig informasjon og svar på spørsmål, forklarer 
Flygansvær.

Hun tror de færreste er klar over hvor gode og 
viktige returordningene våre er. Uten en bransje til å 
håndtere avfallet, enten det er plast eller EE, blir det 
ingen innsamling eller gjenbruk. 

– Selv innad i bransjen er det viktig å bygge stolthet 
over alt man har fått til, og som fortsatt gjøres hver 
dag, slår BI-forskeren fast.

Interessen for solceller er økende blant nordmenn, 
og 2017 var et år hvor mange fikk montert solceller 
på taket. Totalt økte solenergiutbyggingen i Norge 
med 59 prosent i 2017. Lavere priser på batterier, 
kombinert med nye AMS-målere er sannsynlige 
grunner til at stadig flere investerer i solenergi. 
Dessuten tilbyr ENOVA nå støtte på inntil 28 750 
kroner for dem som begynner å produsere sin egen 
elektrisitet. 

Aktuelt

15

Forsker på bransjen

Lyse tider for solenergi

MINDRE UTSLIPP

… innen 2030 er målet til regjeringen,  

i henhold til strategien for grønn 

konkurransekraft.

40 %

… innsamling av EE-avfall ble opprettet i 1997? EE-regelverket 
trådte i kraft fra 1. juni 1999. Arbeidet med avfallsmeldingen 
begynte imidlertid allerede i 1992, med daværende miljøvern-
minister Thorbjørn Berntsen ved roret.

Visste du at …
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Vår miljøpolitikk

Vår miljøpolitikk
RENAS har til formål å sørge for kostnads-
effektiv og miljøvennlig innsamling, 
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 innebærer 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 gjenvinnere, 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.

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. 
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Fra bruk og kast til 
sirkulærøkonomi

Det er ingen som vet sikkert når begrepet 
sirkulærøkonomi første gang ble brukt, ei 
heller hvem som introduserte det. Det som 
derimot er sikkert, er at sirkulærøkonomi 
for alvor har kommet på agendaen de siste 
årene. Sirkulærøkonomi blir også stadig 
viktigere etter hvert som både forbruket og 
jordas befolkning øker.

Sirkulærøkonomi er nemlig et industrielt 
system som bidrar til at ressurser forblir i 
økonomien, også etter at et produkt ikke 
lenger brukes til sitt opprinnelige formål. 
Den baserer seg på gjenbruk, reparasjon, 
forbedring og materialgjenvinning i et 
kretsløp hvor færrest mulig ressurser går 
tapt. Dette til forskjell fra en lineær «bruk 
og kast-økonomi», som forutsetter at 
ressursene er ubegrensede.

Overgangen til sirkulærøkonomi 
handler ikke bare om justeringer som har 
til formål å redusere negative virkninger 
av lineær økonomi. Den representerer også 
et systemskifte som tillater økonomisk 
vekst og samfunnsmessige så vel som 
miljømessige fordeler. 

Sirkulær forening
Sommeren 2017 etablerte RENAS og 
Elektroforeningen Circular Norway. Målet 
var å skape en organisasjon som kunne 
bidra til økt kunnskap og samspill, bidra 

Skal hjulene rulle videre på kloden vår, må vi tenke nytt, 

inspirert av naturens eget kretsløp. Sirkulærøkonomi forener 

både økologi og økonomi når den tar vare på verdier og sørger 

for bedre utnyttelse av ressurser.

Cathrine Barth har vært primus motor i 
oppstarten av foreningen Circular Norway.

til innovasjon og bygge et fellesskap for 
sirkulærøkonomi. Foreningen vil samle 
norske ledere, myndigheter og andre som 
vil bli pionerer innen sirkulærøkonomi. 

– Vi skal være det grønne skifterommet for 
å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, 
bygge fellesskap og jobbe frem sirkulære 
forretningsområder for å få norske virk-
somheter til å lykkes med overgangen til 
sirkulærøkonomi, forteller Cathrine Barth 
i Circular Norway.

1919

Sirkulærøkonomi

Basert på modeller fra 
Ellen MacArthur Foundation

PRINSIPP 1
Bevare og forbedre naturlig kapital 
ved å kontrollere begrensede 
ressurser og balansere fornybare 
ressursstrømmer.

PRINSIPP 2
Optimalisere ressursutbytte ved å holde produkter, 
komponenter og materialer i bruk på det mest 
høyverdige nivå som mulig til enhver tid, i både 
teknologiske og biologiske sykluser.

PRINSIPP 3
Stimulere systemeffektivitet 
ved å avdekke og designe 
bort negative eksternaliteter.

INNSAMLING

KOMPONENTER

PRODUKTER

DEPONI

TJENESTE-
LEVERANDØR

ENERGI-
GJENVINNING

FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE 
RESSURSER OG ENERGI MATERIALER

BIOLOGISK 
RÅSTOFF

RESIRKULERE

BYGGE OM

OMBRUK/  
REDISTRIBUSJON

REPARERE/ 
OPPGRADERE

JORDBRUK,  
JAKT OG FISKE 

REGENERERING

KOMPOSTERING

UTVINNING 
AV BIOKJEMISK 

RÅSTOFF 

BIOGASS

BIOKJEMISK 
RÅSTOFF

KASKADER
DELE

MINIMERE LEKKASJE OG  
NEGATIVE EKSTERNALITETER

Sirkulærøkonomi 
I en sirkulær økonomi søker man å gjenbygge kapital, enten den er finansiell, 
produsert, menneskelig, sosial eller naturlig. Dette sikrer forbedret flyt av varer  
og tjenester. Figuren viser den kontinuerlige flyten av materialer og biologiske 
ressurser gjennom verdisirkelen.
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Sirkulærøkonomi er viktig for grønn 
omstilling og ett av de mest effektive virke-
midlene for å nå målene i Parisavtalen. Skal 
man lykkes, må det tenkes nytt, mener Barth.

– Sirkulærøkonomi handler om å skape 
nye forretningsmodeller gjennom bruk av 
teknologi, revolusjonere råvarebruken og 
bevare materiale i kretsløpet – slik at vi i 
næringslivet kan tilby bedre produkter og 
tjenester til forbrukerne, påpeker hun. 

Det grønne skiftet 
Regjeringen la i januar 2018 frem en 
politisk plattform for de neste fire årene. 
Der slår de fast at Norge skal være et 
foregangsland på sirkulærøkonomi. 

– Vi skal bygge et bærekraftig velferds-
samfunn og omstille norsk økonomi 
for å skape vekst, nye arbeidsplass-
er og sikre flere ben å stå på. Et av våre 
konkurransefortrinn er flate strukturer 
og et høyt kunnskapsnivå i næringslivet. 
I tillegg har vi en tradisjon for omstilling, 
samarbeid og kompetansedeling på tvers 
av bedrifter, regioner og sektorer, forteller 
næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nettopp samarbeid og kompetanse-
deling mellom forskermiljøer, det offentlige 
og bedrifter som Circular Norway, er noe 
av det han mener er nødvendig for å lykkes 
med å gjennomføre et grønt skifte. 

– Å utnytte ressurser effektivt er 
essensen i en velfungerende økonomi. 
En aktiv politikk for sirkulærøkonomi 
vil derfor styrke næringslivets grønne 
konkurransekraft, mener Røe Isaksen. 

Det må lønne seg
Sirkulærøkonomi forener både økologi 
og økonomi. Å ta miljøansvar er blitt en 
forutsetning for seriøs forretningsdrift. 
Men om ansvaret skal være effektivt og 
varig, må det også være lønnsomt. Som 
landets største innsamler av EE-avfall, 
spiller RENAS en viktig rolle i å gjøre 
miljøansvar til forretning.

– Norge har kommet godt i gang med 
sirkulærøkonomi innen avfallsindustrien, 
mens andre deler av næringslivet ikke har 
kommet like langt, sier administrerende 
direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

I løpet av de siste 40 årene har den årlige 
utvinningen av materialer her på kloden  

blitt mer enn tredoblet.

Bjørn Arild Thon / Administrerende direktør i RENAS

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt 
av å utnytte ressursene effektivt.

21

Sirkulærøkonomi
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Han er opptatt av å fjerne oppfatningen 
om at sirkulærøkonomi er en ren miljø-
kamp. For å skape endringsvilje i 
næringslivet handler det om penger og 
lønnsomhet. 

– Det finnes enkelte norske selskaper som 
har klart å skape nye forretningsmodeller 
innen sirkulærøkonomien, deriblant pante-
selskapet Tomra, Elkem Solar og Biovotec. 
Vi bør imidlertid ha en rekke flere slike 
eksempler å vise til i fremtiden, mener 
Thon. 

Fordelene er mange for dem som lykkes 
med en grønn omstilling. Økt vekst, redu-
serte kostnader, lavere miljøbelastning og 
en mer effektiv verdikjede er av konkur-
ransefordelene som sirkulærøkonomien 
kan føre med seg. 

Avskaffe kastesystemet
I løpet av de siste 40 årene har den årlige 
utvinningen av materialer her på kloden 
blitt mer enn tredoblet. Den totale ressurs-
etterspørselen er spådd å gå opp fra 50 
milliarder tonn i 2014 til 130 milliarder 
tonn i 2050. Da er det ikke rart at Bellonas 
spesialrådgiver Olaf Braastad ønsker seg 
større materialbevissthet. 

– Sirkulærøkonomi er avskaffelsen av 
kastesystemet. Det vil si at vi kan ikke for-
bruke på den måten vi gjør. Vi må designe 
alt vi bruker på en slik at måte at det kan 
gjenbrukes. Det er det ideelle ved det, og 
vi har jo allerede vist at vi gjenvinner mye 

og at vi kan gjenvinne mer. En utfordring 
er at mange av oss ikke har noe forhold til 
materialene i produktene, til kvaliteten, 
holdbarheten, og hva de inneholder. Og det 
er alvorlig. For hvordan kan vi forholde oss  
til sirkulærøkonomi, forholde oss til 
gjenvinning, og ha et bevisst forhold til 
dette, uten å skjønne materialene? spør 
Braastad.

Han etterlyser større systembevissthet 
og materialkunnskap hos designere, 
arkitekter og sentrale politikere. Han har 
en visjon om at miljøbevissthet også skal 
være materialbevissthet.

– For hver dag som går får vi mer 
komplekse materialer og produkter, med 
molekylære bindinger, og sannsynligvis 
miljøgifter vi ikke kjenner i dag. Mange 
av dem skal ikke vare til i morgen, eller 
i to–tre år, som en mobiltelefon. Vi kan 
se allerede i dag at vi designer materialer 
som ikke vil kunne gå inn i den sirkulære 
økonomien i det hele tatt, selv om 100 år. 

Men den erfarne miljøforkjemperen ser 
også mye positivt, og mener mange kan ha 
mye å lære av metallbransjen:

– I Skellefteå i Sverige har man produsert 
kobber fra malm i mange tiår. Noen lure 
mennesker fant ut at man kunne bruke 
elektrisk avfall, siden det inneholder mye 
kobber. De brukte mange år på å utvikle 
teknologien, og i dag utvinner de også 
gull, sølv og platina der, for det finnes også 
i EE-produkter, forklarer Braastad. 

For hver dag som går får vi mer komplekse 
materialer og produkter, med molekylære 
bindinger, og sannsynligvis miljøgifter vi 

ikke kjenner i dag.

Olaf Braastad / Spesialrådgiver
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Sirkulærøkonomi

Nye perspektiver
For å lykkes med en grønn sirkulær-
økonomi må det endres på måten vi 
tenker, designer og bruker ting. Vi står 
overfor en spennende tid, der innovasjon 
og kreativitet blir avgjørende. Produkter 
og materialer, yrker og utdanninger som 
ennå ikke finnes, kan bli nødvendige i den 
nye sirkulære hverdagen. 

Det er egentlig ganske enkelt og naturlig; 
Med naturen som forbilde, må vi tilbake 
til kretsløpstankegangen. På samme måte 
som et blad som faller ned på bakken blir 
til jord og nytt liv, må også vi skape for å 
gjenskape.

Fordelene er mange for dem som lykkes med 
en grønn omstilling. 
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Viktig jakt på  
sjeldne metaller

Har du en smarttelefon hjemme? Eller 
kanskje et nettbrett? Da er du også eier av 
det sjeldne metallet indium. Riktignok 
en liten mengde, men like fullt en helt 
avgjørende del for at berøringsskjermen 
skal virke. Stoffet som de færreste har 
hørt om, men de aller fleste er avhengige 
av, er ett av metallene som omtales som 
«kritiske» eller «strategiske». Det vil si at 
det produseres i små tonnasjer, med store 
miljøutfordringer og risiko for ustabile 
forsyninger. 

– Forekomsten av indium bekymrer 
meg dypt, bekrefter miljørådgiver Bård 
Bergfald. 

Den tidligere Bellona-rådgiveren har på 
oppdrag for RENAS laget en rapport om 
gjenvinningsmuligheter for sjeldne jord-
artsmetaller, gallium og nettopp indium. 
De er alle kritisk viktige der de brukes, selv 
om det ofte er i små mengder. 

– Indium utvinnes kun som 
biprodukt, og av relativt få aktører. 
Gjenvinningsmessig er det krevende, 
selv om det finnes nærmest overalt. Det 
er utrolig hvor mange dingser som ligger 
og slenger, det ser jeg selv hjemme. Ipad, 
smarttelefoner og laptop; Det er ikke mye 
indium som trengs i hvert produkt, men 

hele verdikjeden må være rigget for å 
nyttiggjøre seg det som finnes. Det er den 
ikke i dag, forteller Bergfald. 

Befolkningsøkning, forbruksvekst og 
omlegging til fossilfri energiforsyning 
er med på å bringe oss stadig nærmere 
knapphetstilstander på flere viktige 
mineraler. I tillegg er mineralutvinning 
forbundet med store miljøutfordringer 
i form av enorme avfallsmengder, 
forurensning og klimagassutslipp. 

– Dette er en av de viktigste grunnene 
for å innføre sirkulærøkonomi. Vi må 
finne gode løsninger for resirkulering 
og ikke bruke mer enn nødvendig, slår 
Bergfald fast. 

Moderne teknologi er avhengig av metaller som jorda 

snart går tom for. Gjenvinning av kritiske metaller  

har aldri vært viktigere.

Hele verdikjeden må være rigget for 
å nyttiggjøre seg det som finnes. Det 
er den ikke i dag.
Bård Bergfald / Miljørådgiver
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Urban gruvedrift

Giftig avfall
Sjeldne jordartsmetaller utvinnes i dag 
hovedsakelig fra gruver i Kina, og noe i 
Australia. Kina står dessuten for om lag 
70 % av forsyningen av gallium og 60 % av 
indium. Fotavtrykkene ved utvinningene 
er enorme. Det kan et blikk mot Kina og 
gruvene der vitne om.

– Det brukes aggressive kjemikalier som 
forgifter vassdrag og grunnvann. Enorme 
steinmasser knuses, malm løses opp i syre 

og etterlater seg store sår i landskapet. En 
del mineraler som er ufarlige når de ligger 
gjemt under jordoverflaten, kan oksidere 
og bli et problem når de graves frem. Dette 
er noen av de mest underkommuniserte 
miljøproblemene verden står overfor i dag, 
mener Bergfald. 

Fra utviklingen av en mobiltelefon alene 
estimeres det med over 70 kilo avfall, 
hvorav rundt fem kilo vil være ekstremt 
giftige. 

Dette er 
kritiske 
metaller

• Metaller med 
viktig industrielle 
anvendelser, hvor 
etterspørselen 
truer med å over-
skride tilgjengelige 
mengder.

• Finnes bare i 
svært lave nivåer i 
jordskorpen eller er 
av andre grunner 
krevende å utvinne 
samtidig som de 
har viktige indus-
trielle anvendelser 
og vanskelig kan 
erstattes. 

• Innbefatter blant 
annet edelmetaller 
inkludert platina-
gruppemetaller, 
sjeldne jordarts-
metaller i tillegg til 
enkelte metalloider 
som gallium og 
indium.

Bergfald med et eksemplar av grunnstoffet Terbium, som 
er et av de sjeldne jordartsmetallene. 
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Kina har i dag så å si full kontroll på 
markedet for sjeldne jordartsmetaller. 
Utvinningen er imidlertid ikke det eneste 
som gir grunn til bekymring. Andre land 
frykter også for forsyningssikkerheten.

– Kina har siden midten av 1990-tallet 
dominert markedet og har brukt sin 
posisjon både politisk og industrielt. I 
løpet av disse 20 årene har Kina brukt sin 
dominans på råstoff til å overta den verdi-
fulle videreforedlingen av sjeldne jordarts-
metaller, forteller Bergfald.

I 2011 stanset Kina all eksport av de 
sjeldne jordartsmetallene, noe som blant 
annet førte til økte priser og konflikt med 
Verdens handelsorganisasjon. Det førte også 
til at en rekke land satte i gang arbeid med 
å lete etter substitutter, minimere bruken 
av metallene og lete etter egne forekomster 
som kunne utvinnes. Til tross for betydelige 
investeringer har prosjektene vist seg lite 
lønnsomme, med liten økonomisk verdi og 
små mengder utvunnet metall. 

– Men siden produktene er kritiske inn-
satsfaktorer i svært mange EE-produkter 
som smarttelefoner, nettbrett, data-
maskiner, TV-er og lasere, innebærer det 
at metallene har langt større økonomisk 
betydning enn hva omsetningstallene 
skulle tilsi, presiserer han. 

Sjeldne jordartsmetaller, gallium og 
indium er dessuten sentrale i grønne 
energisatsninger som vindmøller, 
miljøbiler, mange elektromotorer 
og nøkkelkomponenter i fornybar 
energiproduksjon.

Må bygge verdikjeder
En stor andel av kasserte EE-produkter vil 
inneholde sjeldne jordartsmetaller. Det er 
derfor viktig å etablere lukkede tekniske 
kretsløp hvor råstoffene i kasserte 
produkter sirkuleres tilbake som innsats i 
ny produksjon. 

– For mange kritiske metaller er 
utviklingen av systemer for material-
gjenvinning helt i startfasen. En rask 
utvikling som kan forebygge fremtidige 
knapphetstilstander forutsetter en innsats 
fra industrien som vil være avhengig av 
omfattende politisk tilrettelegging og 
styring, mener Bergfald. 

Miljørådgiver Bård Bergfald

Dette er 
gallium 

• Mykt metalloid 
med atomnummer 
31. Har et større 
temperaturområde 
hvor det er flytende 
enn noe annet 
grunnstoff. 

• Gallium er grunn-
laget for all LED. 
Siden LED er langt 
mer energieffektivt 
enn alle andre lys-
kilder, er det grunn 
til å tro at LED vil 
være dominerende 
innen belysning i 
mange år fremover. 

• Etterspørselen 
etter gallium har 
vokst kraftig, og 
forventes å vokse 
ytterligere. Det er 
hittil ikke kommet 
reelle alternativer til 
gallium i LED. 

• Gjenvinning av 
gallium fra LED 
har hittil ikke blitt 
etablert noe sted 
i verden, og er 
noe aktører innen 
EE-avfall må 
se nærmere på 
fremover. 

• Andre bruks-
områder for gallium 
er i kretskort og 
solceller.

• Primærproduksjonen 
av gallium er ikke på 
mer enn 750 tonn 
på verdensbasis, og 
baserer seg i stor 
grad på utvinning 
som biprodukt ved 
prosessering av 
bauxit og sinkmalm.

Dette er noen av de mest underkommuniserte 
miljøproblemene verden står overfor.

Bård Bergfald / Miljørådgiver
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Urban gruvedrift

Han legger til at innsatsen i enkeltland 
også behøver en internasjonal koordi-
nering for å bygge opp verdikjeder som 
kan dekke det fremtidige globale markeds-
behovet for kritiske mineraler. 

Selv om miljøskadene ved produksjon 
av sjeldne jordartsmetaller er store, er 
gjenvinningen fortsatt liten. Til tross for 
høye priser, ligger gjenvinningsgraden på 
beskjedne 1 %. Dette skyldes hovedsakelig 
at materialene trenger avansert seperasjon 
og raffinering. Inntil nylig har de eneste 
anleggene i drift vært i Kina, men nå 

etableres det et slikt separasjonsanlegg 
også i Norge. 

– Dette gjør det mulig å vurdere gjenvin-
ning av sjeldne jordarter fra EE-avfallet. 
Miljøgevinsten ved en slik gjenvinning vil 
være betydelig, og vil nok vekke interna-
sjonal interesse, mener Bergfald. 

EE-avfall; en godtepose 
Norge har et av verdens beste systemer 
for innsamling av elektrisk og elektronisk 
avfall, og ligger også langt fremme når det 
gjelder gjenvinning av ressurser i avfallet. 

Dette er indium 

• Mykt sølvfarget 
metall med atom-
nummer 49.

• Indium er 
uerstattelig i noen 
høyteknologiske 
produkter. Det er 
særlig bruken av 
indium-tinn-oksid 
(ITO) som aktiv 
komponent i 
berøringsskjermer 
som har gjort 
produktet populært.

• Nivåene av indium i 
jordskorpa er svært 
lave. Med dagens 
konsum vil det 
sannsynligvis være 
utfordrende å skaffe 
nok indium om bare 
få år. 

• Verdensproduksjonen  
er på snaue 800 
tonn i tillegg til en 
viss gjenvinning.

Utvinning av metaller etterlater seg store sår i naturen, blant annet på grunn 
av kjemikaliene som brukes og de enorme steinmassene som knuses.
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Dette er 
sjeldne 
jordarter

• 17 metalliske 
grunnstoffer med 
spesielt viktige 
teknologiske 
anvendelser, 
spesielt innen 
energiproduksjon, IT 
og forsvarsmateriell.

• Omtales også som 
REE – rare earth 
elements – og 
lantanoider

• Stoffene har 
forholdsvis like 
kjemiske egen-
skaper som 
brukes i en rekke 
samfunnskritiske 
teknologier.

• De fleste REE-
metallene er strengt 
tatt ikke sjeldne, 
men fordi de i 
liten grad finnes 
oppkonsentrert 
i malmer, er 
de krevende å 
fremstille.

• Forbruket globalt 
er ikke større enn 
omtrent 160 000 
tonn per år.

Men selv om norsk håndtering av EE-avfall 
ligger langt fremme sammenlignet med 
mange andre land, er det langt igjen før 
man kan nå målet om lukkede kretsløp for 
alle kritiske råstoffer. 

– EE-avfall er som en «godtepose av 
kritiske metaller». Paradoksalt nok er gjen-
vinningen dårligst for mange av de mest 
kritiske råstoffene som EE-avfallet inne-
holder. Målt i prosent av vekt gjenvinnes 
en stor andel av norsk EE-avfall fordi stål, 
aluminium, plast, glass og kobber utgjør 
så høy andel av totalvekten. Men mange 
av de mest kritiske råstoffene – som også 
er forbundet med de mest negative miljø-
fotavtrykkene å produsere – går imidlertid 
tapt fordi det foreløpig ikke er etablert 
systemer for gjenvinning av dem, forteller 
Bergfald. 

Han oppfordrer til langsiktig tenkning. 
Med nedgangen i oljeindustrien trengs 
nye bein å stå på. Bergfald tror vi står 
overfor en spennende «nybyggertid» med 
sirkulærøkonomi i fokus.

– Vi må ta innover oss at vi går inn i en 
tidsalder der ting kan endres veldig fort. 
Teknologiske gjennombrudd kombinert 
med ny politisk tenkning gir klima for å få 
til ting som tidligere ikke har vært mulig, 
sier Bergfald optimistisk. 

Samarbeid over landegrenser
Mulighetene er der. Gallium er et eksempel 
på et metall som kan utvinnes som 
biprodukt, altså i prosesseringen av andre 

produkter. Gallium anrikes i filterstøv og 
annet avfall fra aluminiumsindustrien. 
Hvis man hadde utnyttet gallium-
ressursene i verdikjeden som norsk 
aluminiumsproduksjon er en del av, ville 
dette gitt en produksjon på cirka 240 tonn. 
Det tilsvarer omtrent en tredjedel av det 
samlede forbruket i verden! 

– Miljøgevinsten ved gjenvinning 
av gallium, indium og sjeldne 
jordartsmetaller er stor. Den politiske 
gevinsten for Europa av å være mindre 
avhengig av andre land for forsyning av 
kritisk nødvendige råstoffer er også stor, 
påpeker Bergfald. 

Norge besitter ikke tilstrekkelige 
volumer til at det er økonomisk rasjonelt 
å etablere egne anlegg kun for nasjonale 
avfallsstrømmer. Gjenvinning bør 
derfor sees på i europeisk eller global 
sammenheng. 

– Det er behov for å få kontroll på hvilke 
gjenvinningsteknologier som er best egnet 
og få sikret avsetning av verdistoffene 
til seriøse kjøpere. Foreløpig har vi en 
«missing link», en robotfase vi mangler 
teknologien til, sier Bjørn Bergfald og 
legger til at dette handler om mer enn de 
fysiske materialene som vår sivilisasjon er 
avhengig av. Det handler også om sosiale 
og geopolitiske forhold. 

– Det er derfor viktig med politisk 
vilje og styring for å utvikle bedre 
gjenvinning av kritiske metaller, avslutter 
miljørådgiveren. 

EE-avfall er som en «godtepose av 
kritiske metaller».

Bård Bergfald / Miljørådgiver

Tittel på sak inn her
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1. januar 2017 gikk RENAS inn i en 
samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Bellona. 
Gjennom samarbeidet ønsker RENAS å 
styrke sitt bidrag innen fagområdet avfall og 
gjenvinning.

– RENAS og Bellona vil dra nytte av hverandres 
relasjoner til viktige norske industrier, være 
potensielle allierte i politiske prosesser, og bygge på 
hverandres kunnskap og kompetanse på et fagområde 
som vi har felles interesse for, sier Olaf Brastad, 
seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona. 

RENAS` administrerende direktør Bjørn Arild 
Thon ønsker å bidra til å identifisere og demonstrere 
nye muligheter og løsninger, samt samarbeide om 
prosjekter og aktiviteter.

– Sammen har vi gjennomslagskraft, erfaring og 
faglig tyngde slik at vi kan være med å finne de gode 
løsningene sammen, slår Thon fast.

Bellona-samarbeid

«Ingen miljøgifter på avveie»
Det har vært RENAS` visjon i alle år. Så lenge det 
finnes miljøgifter i elektriske produkter, vil RENAS 
sørge for å samle inn, miljøsanere og gjenvinne 
kasserte EE-produkter. Fordi det siste tonnet med 
avfall er like farlig som det første. 

Returfellesskapet har utviklet et samarbeid for 
å tilby helhetlige løsninger for bedrifter med 
produsentansvar. På den måten kan de få én 
kontaktperson og én faktura å forholde seg til når 
myndighetskravene skal ivaretas.

Returfellesskapet består av non- profitselskapene 
RENAS, Batteriretur og Grønt Punkt Norge, og 
tar seg av henholdsvis EE-produkter, batterier og 
emballasje over hele landet. 

Gjør det enkelt!

… er den engelske termen for EE-avfall. 
Bokstavene står for Waste Electrical and 

Electronic Equipment. WEEE-direktivet er 
et EU-direktiv om produsentenes ansvar for 

EE-produkter når det blir avfall. Direktivet  
setter minimumskrav for innsamling og 

gjenvinningmål for returselskapene.

WEEE

Aktuelt
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Miljøregnskap

Miljøregnskap
Med over 90 % gjenvinningsgrad har RENAS sørget 
for at vi sparer energi og CO2-utslipp sammenlignet 
med å utvinne og produsere jomfruelige materialer. 
Materialene vi har gjenvunnet har til sammen en verdi 
på over 500 millioner norske kroner. 

Gjennom et landsdekkende retursystem sikrer RENAS 
at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Vi har 
forhindret at klimagasser fra kjøle- og fryseprodukter 
slipper ut i atmosfæren. Vi har stoppet miljøgifter som 
kan være kreftfremkallende, skade arvestoffene og 
reproduksjonsevnen. 

På de neste sidene får du oversikten over innsamlet 
og behandlet EE-avfall for 2017; en del av sirkulær-
økonomien i praksis.
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Fraksjon Vekt (tonn)

Lysrør 493,0

Plast inneholdende bromerte flammehemmere 431,3

Olje og oljeholdig avfall 307,8

Kretskort 200,7

Andre lyskilder (sparepærer/glødelamper) 140,3

LCD-skjermer med lysrør 41,5

Batterier

- Bly 38,4

- NiCd 14,5

- Litium+Li-ion 8,5

- NiMH 6,5

SF6-anlegg og -komponenter 20,0

Tonerkassetter og fargetoner 10,8

Andre kondensatorer som inneholder miljøskadelige stoffer 9,1

Billed-/katodestrålerør (CRT), inkludert f-belegg 6,9

Fluorholdige gasser, KFK, HKFK, HFK 5,7

Asbestholdige komponenter 4,5

Ioniske røykvarslere, radioaktive kilder 4,5

Kondensatorer med PCB eller PCT 4,2

Kvikksølvkomponenter 0,1

Beryllium 0,1

Utplukkede miljøgifter

Ressurser Vekt (tonn)

Jern – Fe  33 786 

Aluminium – Al  8 490 

Kobber – Cu  4 710 

Bly – Pb  3 082 

Gull – Au [kg]  13,4 

Verdier

Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.
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Miljøregnskap

Produktgruppe Vekt (tonn)

Kabler og ledninger 16 992

Elektroteknisk utstyr 15 256

Belysningsutstyr 5 773

Andre store husholdningsapparater 5 015

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 4 836

Elektrisk og elektronisk verktøy 3 104

Kuldemøbler 1 599

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 1 396

Små husholdningsapparater 1 218

Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 905

Lyskilder 648

Medisinsk utstyr 536

Annet lyd- og bildeutstyr 513

Fjernsynsapparater 145

Leker, fritids- og sportsutstyr 74

Salgsautomater 65

Datamonitorer 53

Røykvarslere 24

Sum totalt 58 151

Totalt behandlet mengde EE-avfall

Behandlingsmåte Prosent Vekt (tonn)

Materialgjenvinning 81,8 % 47 579

Energigjenvinning 10,9 % 6 319

Termisk destruksjon 1,3 % 781

Deponi 6,0 % 3 472

Sum totalt 58 151

Disponering
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Østbø AS

Metallco EE  
Norge AS, Heimdal

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, Gjøvik 

Metallco Kabel AS

Stena Recycling AS

Hellik Teigen AS

Norsk Gjenvinning  
Metall AS,  
avd. Drammen

KMT Gjenvinning AS 

Revac AS

Våre behandlingsanlegg 
RENAS har i dag avtale med  
14 behandlingsanlegg over hele 
landet. Kravene til sikkerhet 
og kvalitet er høye, og jevnlige 
kontroller sikrer at de overholdes.

RENAS Miljørapport 2017
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Miljøregnskap

Jern

Gull

Aluminium

33 786 

13,4 

 8 490
TONN

Tilsvarer fem Eiffeltårn

KG

Tilsvarer 2 675 gullringer

TONN

Tilsvarer 566 003 067 33cl bokser

Bly

3 082 
TONN

Tilsvarer 514 elefanter

Metall

525
MILL KRONER SAMLET METALLVERDI 

Tilsvarer 650 sykehjemsplasser

Kobber

4 710
TONN

Tilvsarer 52 Frihetsgudinner
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RENAS er en del av Returfellesskapet i partnerskap med 

Grønt Punkt Norge og Batteriretur. Sammen er vi et ledende 

kompetansemiljø innen gjenvinning av EE, batterier og 

emballasje og tilbyr helhetlige løsninger for store og små 

bedrifter med produsentansvar.
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