Miljørapport 2018

RENAS 20 ÅR

KORTREIST BEHANDLING

BÆREKRAFTIG GRUVEDRIFT

CALIFORNIA SER TIL NORGE

Historisk
miljøinnsats

Hva skjer med
EE-avfallet?

Fokus på urban
gruvedrift

Returordning som
inspirerer

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.

Store
verdier

Høy
gjenvinningsgrad

Jern – 28 390 tonn

Ombruk – 1 %

Aluminium – 7 134 tonn

Materialgjenvinning – 74 %

Kobber – 3 958 tonn

Energigjenvinning – 12 %

Bly – 2 590 tonn

Termisk destruksjon – 0,3 %

Gull – 11,2 kg

Deponi – 13 %

Gjenvunnet
kabel

3,15 ganger rundt jorda
Tilsvarer 12 654 tonn

423 86 100
Råstoff verdt over 423
millioner kroner ble ført
tilbake til markedet.
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86 prosent av EE-avfall
som RENAS samlet inn i
2018 ble gjenvunnet.

100 innsamlingspunkter
over hele landet.
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Leder

20 år i miljøets
tjeneste
Da RENAS ble etablert for 20 år siden, var det takket være en bransje
som ønsket å ta ansvar. En bransje som skjønte at behandling av
avfall kunne være noe annet enn å presse flatt og knuse ned. En
bransje som så flere sider av sin egen virksomhet, og ville rydde opp.

På 20 år har RENAS samlet inn og
behandlet over en million tonn EE-avfall.
Elektroforeningen og bransjeforeningen Elektro og Energi var forut
for sin tid. De forstod at miljøgifter måtte ut av kretsløpet, mens
verdiene måtte spares. På denne måten tenkte de sirkulært om sine
egne produkter lenge før ordet sirkulærøkonomi var vanlig.
Resultatet ble en ordning som virker den dag i dag. På 20 år har
RENAS samlet inn og behandlet over en million tonn EE-avfall.
Tonnevis av miljøgifter har blitt tatt hånd om på en trygg måte.
I dag er interessen stor for det vi i RENAS daglig jobber med. Gjenvinning, ressursknapphet og miljøgifter er ikke lenger bare ord for bransjen,
men noe hele samfunnet er opptatt av. RENAS står i en særstilling, med
erfaring, kunnskap og tyngde i et felt som blir stadig mer aktuelt.
Det er en rolle vi tar på alvor. RENAS skal fortsette sitt viktige arbeid
som forvaltere av produsentansvarsordningen, samtidig ønsker vi
å være pådrivere for det grønne skiftet, utvikle og forbedre. Vi skal
dele av vår kunnskap slik at flere forstår mulighetene som ligger i
sirkulærøkonomi og bærekraft.
Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke dere som er med på å
gjøre dette mulig; våre medlemsbedrifter, behandlingsanlegg og ikke
minst – alle dere som hver dag er med på å resirkulere elektrisk og
elektronisk avfall. Fremtiden vil vise verdien av arbeidet vårt.

Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør
RENAS AS

Ansatte

Istvan Molnar
Key Account Manager
Tlf.: 930 12 640
istvan.molnar@renas.no

Oktay Dordipour
Teknisk sjef
Tlf.: 413 93 707
oktay@renas.no

Per Halvard Øveren
Driftssjef
Tlf.: 928 47 777
per.halvard@renas.no

Rolf Arne Olsen
Økonomisjef
Tlf.: 900 14 286
rolf.a.olsen@renas.no

Anja Ronesen
Markeds- og
kommunikasjonssjef
Tlf.: 913 58 527
anja.ronesen@renas.no

Oddmar Uri
Regnskapsansvarlig
Tlf.: 934 57 019
oddmar.uri@renas.no

Renas.no
Besøksadresse: Karenslyst allé 9A
Postadresse: Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: +47 22 13 52 00
E-post: renas@renas.no
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RENAS bør bli mentor
for nye næringer
Miljødirektoratets Ellen Hambro var sentral da produsent
ansvarsordningen og RENAS så dagens lys for 20 år siden.
Nå har hun nye ambisjoner for jubilantene.

– Gratulerer med dagen! 20 år og nesten
voksen. Fortsett det gode arbeidet, med
høy grad av gjenvinning på det som
samles inn, sier direktør Ellen Hambro fra
Miljødirektoratet.
20 år er gått siden hun selv var
fødselshjelper for det som i dag er en
velfungerende produsentansvarsordning
for elektrisk og elektronisk avfall.
Den gang var hun seksjonsleder i
Forurensningsavdelingen i Miljøverndepartementet. Sammen med tidligere
miljøvernminister Thorbjørn Berntsen
sto hun i spissen for å sette avfall på den
politiske agendaen.
– Vi snudde avfallspolitikken trill rundt!
Det meste den gang gikk «rett på dynga».
Vi gjorde en stor omdreining og satte oss
ambisiøse mål om 75 prosent gjenvinning
innen 2010. Det målet nådde vi, bekrefter
Hambro.
Det var nok ikke mange som trodde
at dette var realistisk, men Hambro og
kollegaene presset hardt på for å få en så
avansert og ambisiøs avfallspolitikk som
mulig. Høyere grad av m
 aterialgjenvinning
og mindre ut av k
 retsløpet var viktige mål
for arbeidet.
Godt og gratis

Og det er her RENAS kom inn i bildet.
Elektronikkbransjen agerte på signalene
fra myndighetene og utformet o
 rdningen
med innsamling og behandling av
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 E-avfall. 7. juli 1997 ble RENAS stiftet, og to
E
år senere var returselskapet i operativ drift.
– Tanken om at de som produserer og
importerer varer skal ha ansvaret når
deres produkter ender opp som avfall, var
jo en ny tilnærming da vi introduserte
ideen på begynnelsen av 90-tallet. Nå
finnes ordningen for flere produkttyper,
som batterier, biler og emballasje, men EE
er den største og mest komplekse, påpeker
Hambro.

Produsentansvarsordningen
fungerer og har blitt et innarbeidet
begrep som de fleste industrier og
næringer vet hva betyr.
Ellen Hambro / Direktør Miljødirektoratet

I Norge er vi flinke til å levere inn og
resirkulere, og det tror Hambro i stor grad
skyldes at vi kan gjøre det gratis. Den
gode ordningen har nok også motivert
produsenter til å redusere mengden farlige
stoffer i produktene og øke mulighetene
for resirkulering.
– Produsentansvarsordningen fungerer
og har blitt et innarbeidet begrep som de
fleste industrier og næringer vet hva betyr,
sier Hambro.

RENAS 20 år

– Vi snudde avfallspolitikken trill rundt! Det meste den
gang gikk rett på dynga, minnes Ellen Hambro.

Viktig rolle for RENAS

Ellen Hambro har ambisiøse tanker for
RENAS, og mener returselskapet har en
viktig oppgave foran seg.
– RENAS bør innta en f adderrolle,
fungere som en slags mentor for nye
næringer som omfattes av
produsentansvar. For eksempel har
EU kommet med nye krav til plast,
og det er mye oppmerksomhet rundt
marin forsøpling om dagen, noe

som kan påvirke fiskerinæringen og
oppdrettsbransjen. Det vil bli behov for
nye aktører å lære av veletablerte RENAS
– som har 20 års erfaring og er rigget til
og designet for produsentansvar, mener
Hambro.
For selv om innholdet som skal samles
inn kan være ulikt, er det måten å tenke
på, eller «mindsettet», organiseringen og
logistikken rundt produsentansvaret som
miljødirektøren mener er overførbart.
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Å finne systemer som tillater økonomisk vekst
samtidig som det gir samfunnsmessige og
miljømessige fordeler, er nødvendig for å gjøre
endringer varige.
Ellen Hambro / Direktør Miljødirektoratet

– Samtidig skal RENAS selvfølgelig også
fortsette med det de er gode på; nemlig
forsvarlig innsamling av elektrisk og
elektronisk avfall, legger hun til.
Sirkulær fremtid

Et område som har blitt stadig v iktigere
for RENAS gjennom 20 år, er sirkulær
økonomi. Å finne systemer som tillater
økonomisk vekst samtidig som det gir
samfunnsmessige og miljømessige
fordeler, er nødvendig for å gjøre endringer
varige.
– Sirkulærøkonomi, eller kretsløps
økonomi, er en viktig del av klima
politikken, samtidig kan den være
krevende å få til. Det handler om at vi skal
bli bedre på ressursutnyttelse og generere
mindre avfall. Det skjer ikke over natten,
påpeker Hambro.
Å skape nye næringskjeder der man
klarer å bruke avfallsbaserte råvarer er
viktig. Men mange bedrifter har godt
innarbeidede vaner, og trenger hjelp til å
se nye muligheter og samarbeidspartnere.
Ofte handler det også om standarder og
kravspesifikasjoner som ikke er tilpasset
sirkulær tankegang.
– Det blir viktig å skape kjennskap på
tvers av næringer. Det er ikke sikkert at
den som har bruk for avfallet fra en bedrift
befinner seg i nærheten eller vet at avfallet
finnes. Ofte trengs det hjelp til å skape nye
pardannelser, gjerne fra en slags «Kirsten
Giftekniv». Det tror jeg er nok en rolle
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RENAS har mange års erfaring med organisering
og logistikk rundt produsentansvarsordningen.

RENAS kan ta, sier Hambro.
I 20 år har RENAS sørget for at miljøgifter ikke havner på avveie, nå er kanskje
tiden moden for å utvide det gode arbeidet.
Mye tyder på at innsatsen for miljøet ikke
blir mindre de neste 20 årene.
– Gevinsten er reduserte klimagass
utslipp og naturødeleggelser, minner
Hambro om. Et viktigere mål å jobbe mot
skal du lete lenge etter.

RENAS og
RENAS
PRO 20 år

8 fakta om RENAS

01

02

03

RENAS har til formål å
sørge for kostnadseffektiv
og miljøvennlig innsamling,
behandling og gjenvinning av
elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall).

«Ingen miljøgifter
på avveie» har vært
RENAS' v isjon i alle år.

RENAS tar ansvaret importører og
produsenter av elektronikk har for
produktene sine når de blir avfall.
Denne produsentansvarsoardningen
sikrer uskadeliggjøring av miljøgifter og
gjenvinning av materialer.

04

05

RENAS skal være en pådriver overfor sine behandlingsanlegg for å
oppnå høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner.

RENAS har en viktig rolle i
den sirkulære økonomien,
og etablerte i 2017
Circular Norway sammen
med Elektroforeningen.
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Kabler og ledninger er den
største produktgruppen (i
tonn) som RENAS behandler.

RENAS er en del
av Returfelles
skapet sammen
med Batteriretur
og Grønt Punkt
Norge.
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RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og
Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk
Industri.
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Godt rigget for
fremtiden
20 år etter at RENAS så dagens lys, er EE den raskest
voksende avfallsstrømmen i verden. Det er med andre
ord nok å gjøre for jubilanten.

Stemningen er kanskje ikke «elektrisk»,
men det er godt med liv i RENAS sine
lokaler på Skøyen i Oslo. Her er Bjørn Arild
Thon administrerende direktør for landets
ledende EE-returselskap. Hvordan står det
egentlig til med 20-årsjubilanten?
– Det står veldig bra til! Vi er godt r igget
for nåtiden og fremtiden, slik vi ser det.
RENAS har tilpasset seg markedet, vi gjør
stadig systemmessige oppdateringer,
vi har fokus på teknologi og IT. Kunstig
intelligens er også noe vi følger med på,
siden vi sitter på store mengder data. Og
så fokuserer vi alltid på behandlerne, og
prøver å være en pådriver for ny teknologi
for å få stadig større grad av gjenvinning,
oppsummerer Thon.
Både markedsmessig, operativt og
driftsmessig beskriver han situasjonen
som god. Og bra er det, for elektronikk står
for den raskest voksende avfallsstrømmen
i verden. Hvordan er vi rigget for å håndtere det her til lands?
– Vi er veldig godt rigget, forsikrer Thon
og utdyper;
– Norge har gode systemer, vi har et godt
lovverk og stort sett ordentlige aktører
som etter mange år har utviklet seg til å ta
skikkelig ansvar.
– Vi er en gruve!

Selvfølgelig er det også ting som kan bli
bedre. Selv om Norge har gode returordninger, kan alltids gjenvinningsgraden bli
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høyere. For de tradisjonelle metallene, med
kobber, jern, stål og aluminium som de
største – har vi høy grad av gjenvinning. Her
er det ikke så mye mer å hente, tror Thon.
– Men det er andre ting; som gull, sølv,
palladium og spormetaller, sjeldne jordartsmetaller som vi er avhengige av å få
tilbake i kretsløpet. I prosent og mengde er
det lite, men i viktighet er det desto mer av
betydning, påpeker RENAS-sjefen.

Norge har gode systemer, vi har et
godt lovverk og stort sett ordentlige
aktører som etter mange år har
utviklet seg til å ta skikkelig ansvar.
Bjørn Arild Thon / Administrerende direktør

Det er en del teknologiske løsninger som
må utvikles for å få til dette, og ikke minst;
økonomiske systemer som må på plass. I
dag er det ikke alle materialer som det er
økonomi i å gjenvinne. Der har vi ennå en
vei å gå, mener Thon.
– Vi er jo en gruve! Vi driver med urban
gruvedrift og prøver å grave lenger og
lenger ned i den og få ut mer. Men det er
en uforutsigbar varestrøm vi får inn, med
store variasjoner som gjør vår jobb komplisert, forklarer han.

RENAS 20 år
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Bærekraftige gruver og mer og bedre urban
gruvedrift for å få tilbake ressurser i kretsløpet,
blir nødvendig i fremtiden. Vi må tenke
sirkulært i et helhetsperspektiv.
Bjørn Arild Thon / Administrerende direktør i RENAS

Kompliserte prosesser

Gruver har vært et hett tema den siste
tiden, og med regjeringens godkjenning
av gruvedrift i Kvalsund kom også
deponering på agendaen. Gjenvinning av
EE er en måte å skaffe seg metaller – helt
uten behov for deponering. Thon mener
imidlertid at det med elektrifisering og
digitalisering av samfunnet blir behov for
både moderne og tradisjonelle gruver.
– Bærekraftige gruver og mer og bedre
urban gruvedrift for å få tilbake ressurser
i kretsløpet, blir nødvendig i fremtiden. Vi
må tenke sirkulært i et helhetsperspektiv.
Urban gruvedrift, ja. Eller urban mining.
Det er ett av fokusområdene til RENAS og
et begrep man hører omtalt stadig oftere.
Kort fortalt handler det om å gjøre materialene fra brukte produkter om til råvarer
for nye produkter gjennom gjenvinning.
– I stedet for å grave et hull i bakken og
ta ut masse malm, gjør vi det samme ved
å ta det fra kasserte produkter. Men det er
ikke bare enkelt, for moderne produkter
kan inneholde utrolig mange stoffer. For
eksempel inngår det i en mobil over 40
ulike elementer, forteller Thon.
Sirkulære løsninger

I EE-avfall er det hundre ganger høyere
konsentrasjon av gull enn i en godt drivbar
gullgruve, men tilfanget og kvaliteten kan
variere. Det kan dessuten være utfordrende
å få ut elementene og metallene når de er så
mange og sammensatte i små mengder.
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I dag kretser mye av sirkulærøkonomien
rundt gjenvinning.

Likevel; med et gjenvinningsnivå
på over 90 prosent nasjonalt sett,
representerer u
 rban gruvedrift ikke bare
en miljøgevinst, men også verdier. På
denne måten føyer det seg inn i rekken av
gode eksempler på sirkulærøkonomi.
– Sirkulærøkonomi er noe vi i RENAS
har drevet med daglig i 20 år. Vi merker
imidlertid at interessen for temaet er
sterkt økende. Og det er veldig berettiget,
for dette handler om forretningsmodeller,
sier Thon.
Han forklarer hvordan hele vårt system
og samfunn er bygget opp lineært. Alt fra
hvordan vi håndterer produkter gjennom

RENAS 20 år

verdikjeden, til regelverk og regnskapsmetoder som tar utgangspunkt i at alt har
en start og en slutt.
– Hvis en bedrift prøver å gjøre noe,
og kommer med sirkulære initiativer, så
er det ikke sikkert at det engang er lov.
Bokføringsmessig, behandlingsmessig
og kanskje med tanke på transport, så er
alt tilpasset lineære systemer. Det er en
utfordring, slår han fast.
I dag kretser mye av sirkulærøkonomien
rundt gjenvinning, og er ofte knyttet
til avfall. Det er vel og bra, men Bjørn
Arild Thon ønsker å se ting i en større
sammenheng.
– Spørsmålet er hvor mye mer kan vi
utnytte? Vi er kommet så langt at det kun
er små mengder man potensielt kan øke
materialgjenvinningsgraden med. Den
eksponentielle kostnaden for hver ny
prosent, blir muligens høyere enn g evinsten.
Derimot er det viktig å fokusere på hva som
kan gjøres i design- og produksjonsfasen for
å skape resirkulerbare produkter. Å k
 oble
gjenvinnere og produsenter, og vise vei for
muligheter og nytenkning, blir en viktig
rolle for RENAS fremover, tror Thon.
Vinn-vinn

Hvert år er RENAS med på å arrangere
Grønn konkurransekraft-seminar. I 2019
var oppmøtet rekordstort, og det var mer
enn bare bransjefolk som kom til Oslo
Kongressenter for å få med seg grønne
foredrag. Thon er ikke overrasket over den
store interessen.

– Det ligger litt i ordet; grønn konkurransekraft handler om å vise mulighetene
i å være bærekraftig både i et miljø- og et
samfunnsperspektiv. Her er det mulig å få
til to ting på én gang. Å være bærekraftig
er ikke en kostnad, det er en vinn-vinn
situasjon. Det er fremtiden! sier han
engasjert.
Han kaller det «smart butikk» eller
«helhetlig butikk». At det er lønnsomt, er
en forutsetning for at det blir varig.
Varig har også RENAS´ innsats vært i
20 år, som forvalter av produsentansvars
ordningen for elektrisk og elektronisk
avfall. Å sørge for at ingen miljøgifter
kommer på avveie har også vært en viktig
oppgave. Men hvilken rolle ønsker RENAS
å ta i fremtiden?
– Vi skal selvfølgelig gjøre det vi gjør
i dag; Være en god tjenestetilbyder for
produsenter og importører for å ivareta
det lovpålagte kravet, men også ta tilbake
de produktene som kommer fra markedet
som avfall og håndtere dem riktig ved å
fjerne miljøgiftene og få ressursene tilbake
inn i nye produkter. Det er kjempeviktig,
og det skal vi gjøre i mange år til, sier Thon
og legger til;
– Samtidig skal vi prøve så godt vi kan
å informere det generelle publikum og
bedrifter om mulighetene som ligger i
sirkulærøkonomi og bærekraft. Å forklare
hvordan og hvorfor dette kan bidra til å
opprettholde måten vi lever på i størst
mulig grad, er også en oppgave for RENAS,
avslutter han.
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RENAS gjennom 20 år

1990
Miljøverndepartementet
legger frem utredning
om avfallsminimering
og gjenvinning. Avfalls
pyramiden etableres.

2012
Støvsugeren er 100 år –
og robotstøvsugeren er
på vei inn i norske hjem.

1992
«Avfallsmeldingen»
kommer fra Stortinget
og markerer starten
på viktig satsing på
avfallspolitikken.

1997
7. august:
Returselskapet for
Næringselektro AS –
RENAS – blir stiftet.

1998
16. mars: Forskrift om
kasserte elektriske og
elektroniske produkter
vedtas.

10
2011
Første utgave av
RENAS-magasinet
lanseres i et opplag på
16 000 og med helt ny
designprofil.

2010
Kraftig økning av
smarttelefoner bidrar
til at det s elges 2,5
millioner mobiltelefoner til
en verdi av 6,488 milliarder
kroner i 2010.

2009
RENAS 10 år – har
samlet inn 400 000
tonn EE-avfall.

60 300
2013
RENAS setter ny
innsamlingsrekord: 60 300
tonn EE-avfall på ett år.

2014
Samarbeid med Batteri
retur og Grønt Punkt Norge
for å tilby p
 rodusentansvar
for EE, batterier og
emballasje på ett sted.
RENAS runder over 3000
medlemsbedrifter.
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2015
RENAS blir med
i WEEE-forum;
En internasjonal
organisasjon bestående
av 36 produsent
ansvarsorganisasjoner
innen EE.

RENAS 20 år

28 194
1999
1. juli: EE-forskriften
trer i kraft – RENAS i
operativ drift.

2001
RENAS samlet inn 28 194
tonn næringselektroavfall.

2002
19. mars: Elektrobransjen
inngår avtale med Miljøvern
departementet om reduksjon
av klimagassen SF6. RENAS
er navet i verdikjeden.

2008
1. januar: RENAS´ ansvar
utvides til å gjelde alle typer
EE-avfall, n
 æringselektro og
forbrukerelektro slås sammen.

2006
Flatskjerm-TV gjør sitt inntog
i Norge, og for første gang
omsettes det fjernsyn for over
en halv milliard kroner.

2004
1. juli: Avfallsforskriften
fastsatt av Miljøverndepartementet, som
en tilpasning til EUs
avfallsdirektiv.

11.juli: Første iPhone lansert
i Norge.

1. juli: EE-forskriften revideres.
Krav til sertifisering av retur
selskap innføres.

20
2016
1. januar: EUs WEEE
direktiv endres og
avfallsforskriften kapittel
1 revideres med blant
annet nye plikter for
utenlandske forhandlere og
produsenter, og skjerpede
krav til gjenvinnings
andeler.

2017
RENAS er med på å
danne foreningen
Circular Norway.

2019
RENAS fyller 20 år.
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Kortreist behandling
av EE-avfall
Har du noen gang lurt på hva som skjer med EE-avfallet
du leverer inn? Her får du svaret!

I Norge er vi heldige som helt gratis kan
levere fra oss EE-avfall i trygg forvissning
om at det blir korrekt behandlet. Vi kan
levere inn den gamle TV-en der vi kjøpte
den, eller legge ødelagte mobiltelefoner i et
av de mange innsamlingspunktene rundt
om i landet.
Men hva skjer egentlig når EE-avfallet er
vel avlevert? Hvor går ferden videre – og
hvem sørger for at miljøgiftene ikke kommer på avveie?
Svaret er at for Norge totalt blir 50 prosent
av EE-avfallet behandlet lokalt her i Norge.
For EE-avfallet RENAS har ansvar for blir
hele 62 prosent behandlet i Norge. RENAS
har avtale med 14 behandlingsanlegg fra
Fauske i nord til Kristiansand i sør.
Totalt behandles 90 prosent av det
norske EE-avfallet i Europa. Kun 10 prosent
sendes ut av Europa – og av dette er det
ingenting som sendes til Afrika, selv om
man ofte hører skrekkhistorier om det. For
RENAS sin del er det kun 3 prosent som
sendes til land utenfor Europa. 93 prosent
av RENAS sitt EE-avfall behandles i Norge
eller Sverige.
Forskning og samarbeid

Hva som sendes hvor, avhenger blant annet av
hva de ulike behandlingsanleggene kan tilby.
Mye av gjenvinningsteknologien er avansert
og kostbar, og det vil ikke være lønnsomt å ha
spesialiserte anlegg i hvert land.
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I Sverige har det eksempelvis blitt
i nvestert store summer på Stena
Recyclings anlegg i Halmstad. Det er per i
dag Europas største gjenvinningsanlegg,
med varestrømmer fra hele Nord-Europa.
Her har man satset stort på digitalisering
og automatiserte prosesser for å øke gjenvinningsgraden og finne nye muligheter.

Totalt behandles 90 prosent av det 
norske EE-avfallet i Europa. Kun 10
prosent sendes ut av Europa – og av dette
er det ingenting som sendes til Afrika.
Stena samarbeider blant annet med
 ydro og SINTEF i et forskningsprosjekt for
H
å utvikle nye løsninger for gjenvinning av
neodymmagneter. Disse viktige magnetene
finnes i dag i mange tekniske produkter, alt
fra høyttalere og harddisker til elmotorer og
servosystemer i hybridbiler. Utvinning av
neodym skjer hovedsakelig i Kina, og fører
alltid med seg radioaktivt avfall. For å få til
bedre gjenvinning av disse metallene har
derfor EU tre store prosjekter på gang.
En del småelektrisk, lamper, lyspærer,
kjøleskap og instrumenter sendes også til
Sverige, totalt ender 32 prosent av RENAS'
EE-avfall her.

Kortreist EE-avfall

Hvert år smeltes rundt 800 000 tonn skrapstål om
til verdifullt materiale hos Celsa Armeringsstål.

Smelteverk i nord

Det RENAS gjenvinner mest, er jern.
En stor andel av avfallet sendes til
smelteverket Celsa Armeringsstål AS ved
Mo Industripark. Hvert år smeltes rundt
800 000 tonn skrapstål om til verdifullt
materiale hos Celsa. Det tilsvarer i vekt
omtrent 2200 biler per dag.
Stålet kommer fra mange ulike typer
industriskrap, som bilkarosserier, strømkabler og industrianlegg – alt som ikke
er rustfritt, for stålet må være svært rent.
Over 60 prosent av skrapstålet de får inn,
er fra Norge.
Når Nasjonalmuseet reiser seg på den
gamle Vestbanetomta, er det ved hjelp
av armeringsstål fra Mo i Rana. Også

 ålerenga Stadion ble bygget på gjenvunnet
V
skrap. Smelteverket er et godt eksempel på
at den sirkulære økonomien fungerer.
Verdifulle kabler

Den største produktgruppen til RENAS, er
kabler og ledninger. I 2018 ble det samlet inn
hele 12 654 tonn. Kabler er verdifullt avfall,
og kan inneholde både kobber, a luminium,
bly og jern. Men det er også farlig avfall;
med potensielt olje, bitumen, fett, tjære,
asbest og plast med bromerte flamme
hemmere, og må behandles deretter.
I Norge er KMT Gjenvinning AS en
av a ktørene som gjenvinner kabler og
ledninger for RENAS. De har konsesjon
til årlig å behandle inntil 20 000 tonn
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Alt som RENAS samler inn går til godkjente
behandlingsanlegg. Det legges stor
vekt på materialgjenbruk, å beholde mest
mulig i kretsløpet.
utrangerte olje- og fettkabler, samt inntil
65 000 tonn utrangert EE-avfall.
I tillegg sender RENAS rundt 3200 tonn
årlig til Sverige og 1600 tonn til Tyskland.
Den verdifulle kjernen har gjort kabler
til et populært produkt, også blant
aktører og i land der man ikke har korrekt
behandling av miljøgiftene. Hvert år ender
store mengder EE-avfall opp på steder som
ikke er egnet for det, som for eksempel i
Agbogbloshie i Ghana. Her har en ulovlig og svært skadelig industri tatt form,
der fattige mennesker brenner kabler for
å få tak i det verdifulle kobberet. Ofte med
kjøleskapsdører som brensel.
Det sier seg selv at røyken fra disse
bålene er svært giftig. Ikke bare for atmosfæren og miljøet, men også for de som står
midt oppi den og puster den inn. Arbeidet
gjøres med livet som innsats.

likevel skulle kastes? Ja, det gjør det –
hovedsakelig av to grunner:
1 – Miljøhensynet.

EE-avfall inneholder miljøgifter som må
behandles korrekt. Når for eksempel kompressoren på et kjøleskap bli klippet vekk
av tyver som ikke gjør det i henhold til
miljøkrav, slippes det fluorgasser rett ut i
atmosfæren. Og hvor dumpes den delen av
produktet som ikke har en salgsverdi? Tap
for miljøet, og tap av ressurser.
2 – Hensyn til ordningen.

I Norge sørger produsentansvarsordningen
for at miljøgifter blir forsvarlig håndtert
av behandlingsanlegg. Jobben finansieres
dels av verdiene i avfallet. Hvis disse
plyndres, og kun miljøgifter og avfall
blir igjen, slår man beina under en god
ordning som alle er tjent med å beholde.

Plyndring et problem

Hvordan kan det ha seg at EE-avfall havner i
Afrika? Ifølge Basel-konvensjonen fra 1989 er
det ikke lov å sende farlig avfall til land eller
stater som ikke har m
 iljømessig f orsvarlig
håndtering av dette. Den internasjonale
avtalen ble tegnet nettopp for å få kontroll
med farlig avfall over landegrensene, og
sørge for at giftig avfall i størst mulig grad
behandles innenfor landets grenser.
185 land, deriblant EU, har signert på
konvensjonen – også Norge. Likevel
fortsetter eksporten av farlig avfall fra rike
til fattige land. Noe av årsaken skyldes
stjeling og plyndring.
For spiller det egentlig noen rolle
at noen tar et gammelt kjøleskap som
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Downcycling

I Norge eksporteres det ikke noe EE-avfall
til Afrika, og alt som RENAS samler inn
går til godkjente behandlingsanlegg. Det
legges stor vekt på materialgjenbruk, å
beholde mest mulig i kretsløpet.
Hos KMT for eksempel, sørger de ikke
bare for korrekt behandling av miljø
giftene, de gir også nytt liv til kabelplasten.
Og det er ikke så enkelt som man kanskje
skulle tro, resirkulert plast er nemlig
ikke et produkt som mange etterspør. På
KMT har man imidlertid klart å finne et
område for «downcycling». Der lages det
blant annet kjegler av den innsamlede
kabelplasten.

Kortreist EE-avfall

Det er det indre som teller, spesielt for kabler! Kjernen i kobber er verdifull,
men produktet inneholder også miljøgifter og må behandles deretter.

Med aluminium er det motsatt; Det
er ressurskrevende å utvikle nytt, mens
resirkulering kun krever fem prosent
av energien. Aluminium kan dessuten
resirkuleres om og om igjen med 100
prosent effektivitet.
Det er derfor god avsetning på gjenvunnet
aluminium, og etterspørselen er generelt
større enn tilbudet. Fra a nleggene som
RENAS samarbeider med går a luminium
til blant andre Hydro Aluminium og
Benteler Automotive Raufoss. Her støpes

ulike legeringer og det produseres bildeler.
Gjenvunnet aluminium går også inn i
produksjon av nye kabler og t rafoer. Jern,
kobber og aluminium er alle store og
verdifulle ressurser for R
 ENAS, men det
ligger også en stor oppgave i det som kommer i mindre kvanta. Det er teknisk avansert å gjenvinne metaller i små f orekomster,
likevel er det viktig å drive teknologien
fremover på gjenvinning av edelmetaller
og sjeldne jordartsmetaller. Det kan du lese
mer om på sidene som følger.
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Behandlede mengder 2018
Her er oversikten over hvor RENAS behandler EE-avfallet.
Landene står nevnt med hoveddelen av varetyper de behandler og den prosentandelen dette utgjør av RENAS sin
totale mengde i 2018.

NORGE

62 %

TONN
PC/mobil, store husholdningsapparater,
verktøy, kabler, transformatorer, varmepumper

TYSKLAND

4%
TONN
Kabler

POLEN

0,2 %
TONN
TV/monitor
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Kortreist EE-avfall

SVERIGE

32 %

TONN
Småelektrisk, lamper og lyspærer,
kjøleskap, instrumenter

KINA

3%
TONN
Elektromotorer
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Sirkulær satsing
i vekst
«Alle» snakker om sirkulærøkonomi, Circular Norway gjør noe
med det. 2018 ble året organisasjonen skjøt fart for alvor.

Circular Norway ble etablert i 2017 for å
sette sirkulærøkonomi på agendaen. Året
som fulgte ble travelt for den unge organisasjonen, tettpakket med foredrag, arrangementer og konferanser.
– I 2018 har vi opplevd sterk økende
interesse for sirkulærøkonomi, både
fra regjeringen og politikere, bedrifter
og industri. Regjeringen har satt i gang
arbeidet med å lage en nasjonal strategi
for sirkulærøkonomi, og ukentlig er det
frokostmøter eller arrangementer hvor
sirkulærøkonomi er et sentralt tema,
forteller koordinator Sofie Pindsle.
– Hvor går «veien videre»?
– Målet for 2019 er å fortsette å vokse. Vi
jobber nå med Circle Economy i Nederland
for å utvikle produkter og tjenester vi kan
tilby medlemmer og partnere. Vi jobber
blant annet med å utvikle workshops om
sirkulærøkonomi. I mai satte vi i gang
Circular Scan i Kongsvinger-regionen, og
den ble den første av sitt slag i Norden, så
vi kommer til å ha stort fokus på dette.
Vi er også i gang med et sirkulært bygg
nettverk sammen med BUILDINGsmart.
Etter Byggfloken fikk vi mange forespørsler
om sirkulære bygg og arkitektur, så vi ser
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et behov for ett nettverk der vi kan samle
a ktører fra hele byggkjeden for å jobbe
sammen for nye løsninger. Vi skal også
jobbe enda mer med næringspolitikk i
2019 og jobber med å utvikle et nærings
politisk forum som kan samle aktører som
ønsker politisk påvirkning.
– Hva foregår utenfor landegrensene når
det gjelder sirkulærøkonomi?
– I Europa skjer det veldig mye. Flere
land i EU har allerede en nasjonalstrategi
på sirkulærøkonomi, og endringer i det
europeiske avfallsregelverket skal blant
annet bidra til bedre design av p
 rodukter,
reduserte avfallsmengder, redusert
forsøpling, økt ombruk og material
gjenvinning og redusert deponering.
Vår nærmeste samarbeidspartner, Circle
Economy, utvikles stadig, og vi jobber
tett med dem slik at vi kan tilby de mest
innovative og behovsprøvde p
 roduktene
og tjenestene til våre medlemmer og
partnere. Vi er også med i flere interna
sjonale nettverk som Circular Economy
Hot spot hvor vi kan dele og motta
informasjon og samarbeid med andre
organisasjoner som vår over hele Europa
og verden.

Circular Norway

Circular Norway består i dag av fra høyre Co-founder og leder strategi
Cathrine Barth, daglig leder Leif I. Nordhus og koordinator Sofie Pindsle.

Målet for 2019 er å fortsette å vokse. Vi jobber nå med
Circle Economy i Nederland for å utvikle produkter og
tjenester vi kan tilby medlemmer og partnere.
Sofie Pindsle / Koordinator
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Derfor er urban
gruvedrift fremtiden
Det er ikke vanlig å kaste gull-, sølv- eller platinasmykker
i søpla, men dessverre skjer det med elektronikk som
inneholder de samme stoffene. Opptil syv prosent av verdens
gull kan i dag befinne seg i EE-avfall.

Når EE-avfall håndteres feil, går vi
glipp av knappe og verdifulle råvarer.
Kritiske og sjeldne jordartsmetaller,
gallium og indium er sentrale i mye av den
moderne elektronikken vi daglig omgir
oss med, som smarttelefoner, nettbrett
og fl
 atskjermer. Dessuten er den grønne
energisatsingen med vindmøller, miljø
biler og elektromotorer avhengig av disse.
Men vi ser også ut til å gå tom for edle
metaller som gull, og de mer vanlige metallene kobber, nikkel og sink om bare 15–30 år.
Det kan være lett å nå et gjenvinnings
mål som er satt i prosent av total vekt på
avfallet, når kobber, stål og jern u
 tgjør
så stor del av volumet. Det hadde vært
strategisk mer riktig å legge vekt på det som
er krevende, men som gjøres i liten grad i
dag: gjenvinning av de små forekomstene
av kritiske metaller. Globalt gjenvinnes kun
litt over én prosent av de sjeldne jordmetallene. Det må vi gjøre noe med.
For å møte materialbehovene i
framtiden er vi nødt til å satse både på
tradisjonell gruvedrift, og bli langt fl
 inkere
til å drive den urbane gruva, det vil si sørge
for at det vi alt har tatt ut av bakken ikke
går til spille. Her ligger det godt til rette
for å utvikle norske arbeidsplasser innen
industri og teknologi.
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Fokus på Kina

Europa bruker 20 prosent av verdens
metall- og mineralressurser, men produserer per i dag bare 5 prosent selv.
De største forekomstene av de sjeldne
jordartsmetallene befinner seg i Kina.
Fotavtrykkene ved utvinningene er
enorme. Det brukes aggressive kjemikalier
som forgifter vassdrag og grunnvann.
Enorme steinmasser knuses, malm løses
opp i syre og etterlater seg sår i l andskapet.
En del mineraler som er ufarlige når de
ligger gjemt under jordoverflaten kan
oksidere og bli et problem når de graves
frem.
Urban gruvedrift vil ikke bare demme
opp for disse miljøutfordringene, men
også gjøre Europa og Norge mindre avhengige av Kinas eksport.
Samtidig har også Kina fått øynene opp
for mulighetene som den urbane gruven
gir. Allerede produserer en resirkuleringsbedrift i Kina mer kobolt enn landets
gruver gjør på et år.
Kobber – uten deponi

Norge er i en særdeles god posisjon til
å bidra til europeisk forsyningssikkerhet innen kritiske metaller. På den ene
siden gjennom videre utforskning av

Dette er
urban gruvedrift
•• Urban mining – eller
urban gruvedrift – er
prosessen der materialer fra kasserte
produkter, bygninger
eller avfall gjenvinnes
og blir råmaterialer for
nye produkter.
•• Dette er det
miljøvennlige
alternativet til
tradisjonell gruvedrift,
som ofte gir store
avfallsmengder og
CO2-utslipp.
•• For å kunne gjenvinne råmaterialer
fra urbane gruver, kreves effektive resirkulerings
ordninger. Dette
innebærer også
kunnskap om
kompleksiteten i
samspillet mellom
de ulike materialene i
avfallsstrømmene.

Urban gruvedrift

Sjeldne jordartsmetaller
•• De fleste er strengt
tatt ikke sjeldne,
men krevende å
fremstille fordi de
i liten grad finnes
oppkonsentrert i
malmer.
•• Forbruk globalt på
rundt 160 000 tonn
per år. Likevel er
befolkningsøkning,
forbruksvekst og
omlegging til fossilfri
energiforsyning med
på å skape knapp
hetstilstander på
flere av de sjeldne
jordartene.
•• Utvinnes i dag
hovedsakelig fra
gruver i Kina, og noe
i Australia.
•• Mineralutvinning
forbindes med store
miljøutfordringer
i form av enorme
avfallsmengder,
forurensning og
klimagassutslipp.

For å møte fremtidens materialbehov må vi satse
både på tradisjonell og urban gruvedrift.

mulige drivbare forekomster av kritiske
metaller på norsk jord. I tillegg har vi
avanserte i ndustrimiljøer innen foredling
av mineraler og et godt system for
avfallshåndtering som legger til rette for at
ny forskning og utvikling av gjenvinnings
teknologi kan foregå i Norge. Her er det
allerede spennende ting på gang i industri
klyngene, for eksempel på Herøya.
Det er så mye gull i en gammel Golf eller
en ganske ny Audi at Europa årlig «mister»
gull fra bilindustrien til en verdi av 6,5

milliarder kroner fordi gjenvinningspraksisen er for dårlig. Dessuten er det 100
ganger mer gull i gamle PC-er enn i gode,
tradisjonelle gullgruver. Vi gjenvinner
like mye kobber i Norge fra bil og EE-avfall
per år som den estimerte produksjonen
fra kobbergruva i Kvalsund. Og det uten å
deponere noe i fjorden.
Vi vil trenge både tradisjonell og
urban gruvedrift i tiden som kommer.
Gjenvinningsteknologi blir garantert et
spennende område å satse på fremover.

Kilder: WEF; A New
Circular Vision, Teknisk
Ukeblad
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Sjeldent viktige metaller

Sjeldne jordarter eller jordartsmetaller kalles også lantanoider etter plasseringen i det p
 eriodiske
system. På engelsk brukes forkortelsen REE, som står for Rare Earth Elements. Til de sjeldne
jordartene hører 17 metalliske grunnstoffer med viktige teknologiske anvendelser, spesielt innen
energiproduksjon, IT og forsvarsmateriell. Stoffene har forholdsvis like kjemiske egenskaper som
brukes i en rekke samfunnskritiske teknologier.

SCANDIUM
Styrker aluminiumslegeringer brukt i fly,
spesielle lyskilder.

1

H

3

YTTRIUM
LED-lys og TV/
data-skjermer.

Li

11

Na

19

26

12

Mg
21

37

38

39

55

56

88

Cs

87

Fr

Ca
Sr

24

25

26

27

41

42

43

44

45

72

73

74

75

76

77

104

105

106

107

108

109

57

58

59

60

61

62

63

89

90

91

92

93

94

95

Sc
Y

Ba
Ra

40

Ti
Zr

Rf

Ac

NEODYM
Brukes i vindmøller, harddisker
og i spesialglass
til astronomiske
instrumenter. Finnes
som blått fargestoff i
porselen og emalje.
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Hf

La

LANTAN
I glass til optikk i dyre
kameraer, og batterier
til hybridbiler.

CERIUM
Brukes i glass med
UV-filter. Ses ofte i
legering med jern.
Brukes som ildstål
eller «flintstein» i
sigarettennere og
gasstennere.

Be

20

K

Rb

PRASEODYM
Brukes i sterke permanentmagneter, til å
farge glass og emalje.
Brukes i sveisebriller.

4

Ce
Th

PROMETHIUM
Brukes mest i
forskning, i atombatterier og som
betastrålingskilde i
måleinstrumenter.

23

V

Nb
Ta

Db

Pr

Pa

Cr

Mo
W

Sg

Nd
U

Mn
Tc

Re

Bh

Pm
Np

SAMARIUM
Brukes med kobolt i
permanentmagneter.
I laserteknologier
inngår det i de optiske
materialene.Brukes til
å uskadeliggjøre PCB.

Fe

Ru

Os
Hs

Sm
Pu

Co
Rh
Ir

Mt

Eu

Am

EUROPIUM
Gjør Euro-sedlene
fluoriserende – ble
brukt i rødfarger
i gamle bilderør
skjermer.

Urban gruvedrift

2

5

B

13

28

Ni

46

Pd

78

Pt

110

Ds

Al

29

30

31

47

48

49

79

80

81

111

112

113

Cu
Ag
Au

Rg

Zn

Cd

Hg
Cn

Ga
In
Tl

Nh

6

C

14

Si

7

N

15

P

8

O

16

S

9

F

17

Cl

32

33

34

35

50

51

52

53

82

83

84

85

116

117

Ge
Sn

Pb

114

Fl

As

Sb
Bi

115

Mc

Se
Te

Po
Lv

Br
I
At

Ts

64

65

66

67

68

69

70

71

96

97

98

99

100

101

102

103

Gd

Cm

Tb

Bk

Dy

GADOLINIUM
I kontrastvæske for
MR-røntgen, CD-plater, mikrobølgeovner
og TV-skjermer.

Cf

Ho
Es

Er

Fm

TERBIUM
Brukes som grønt
lysstoff i bilderør og
lysstoffrør og i produksjon av lasere.

Tm

Md

Yb

No

He

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

YTTERBIUM
Brukes i bærbare
radiografiske instrumenter og i legeringer
med stål. Brukes i
tannfyllinger og til å
lage sterke permanentmagneter.

118

Og
LUTETIUM
Nødvendig i enkelte
prosesser i olje
raffinerier og har vært
brukt til å fastslå alderen på meteoritter.

Lu
Lr

DYSPROSIUM
Brukes i permanentmagneter som inngår
i elbilmotorer og
vindmøller.

THULIUM
I lasere, bærbare
radiografiske
instrumenter og som
blått lysstoff i nyere
plasmaskjermer.

HOLMIUM
Brukes mye til å
skape sterke kunstige
magnetfelt. Det er
også svært viktig i
atomreaktorer.

ERBIUM
Det eneste tilsetningsstoffet som
gir glass rosa farge.
Brukes også i kjernefysisk teknologi.
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California ser
til Norge
I Norge kan vi levere fra oss EE-avfall gratis, og
produsentansvarsordningen sørger for korrekt behandling.
Det er en ordning andre land misunner oss!
Nå ønsker California å følge etter.

I 2003 var California den første staten i
USA som fikk et offentlig resirkulerings
program for elektrisk avfall. Nå skal
programmet utvides, og en produsent
ansvarsordning som den norske er blant
anbefalingene.
Staten har 40 millioner innbyggere,
er verdens femte største økonomi og
har lange tradisjoner som den mest
progressive amerikanske delstaten når det
gjelder miljøpolitikk.
I løpet av 16 år har California’s Electric
Waste Recycling Act, såkalte SB20, sørget
for trygg håndtering og resirkulering av
om lag en million tonn elektrisk avfall.
Siden SB20 kun omfatter enheter med
videoskjermer, som TV-er og bærbare
datamaskiner, trengs det en utvidelse som
inkluderer flere typer elektronikk.
– Teknologien endres, og vårt p
 rogram
må også endres. SB20 adresserer bare
en brøkdel av de anslåtte 120 m
 illioner
elektroniske enhetene som kjøpes i
California hvert år. Elektronikk med
kompleks teknologi, som er vanskelig å
demontere og krever spesiell håndtering,
blir i økende grad kastet. Uten en e ndring
i SB20 kan millioner av elektroniske
enheter, som ofte inneholder farlige
materialer som bly og kvikksølv, bli u
 lovlig
eller feil håndtert, sier informasjons
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rådgiver Lance Klug i C
 alifornia
Department of Resources Recycling and
Recovery (CalRecycle).
Økt produsentansvar

Etter to år med workshops, u
 ndersøkelser
av resirkuleringsordninger i andre land
og diskusjoner med ledende teknologi
eksperter og andre interessenter,
kom CalRecycle i fjor med en rekke
anbefalinger for fremtidens elektroniske
avfallshåndtering i California. Blant de
mest sentrale anbefalingene er:
• Utvidelse av antall og type produkter
som omfattes av programmet. Defini
sjonen av elektronisk avfall utvides
til å dekke alle produkter som krever
batterier eller strømkabel.
• Økt produsentetansvar gjennom
rapporteringskrav, merking og insentiver
for å fremme holdbarhet, reparasjon,
avfallsreduksjon og resirkulerbarhet.
• En overgang fra dagens forbrukeravgift
til et produsentfinansiert program.
– Vi ønsker å utforske en overgang fra den
nåværende ordningen med f orbrukeravgift
til et produsentfinansiert program for å
dekke kostandene ved korrekt h
 åndtering
av elektroniske produkter når de ikke
virker lenger, sier Klug.

California ser til Norge

I Calilfornia kjøpes det årlig 120 millioner elektriske enheter,
og behovet for en utvidelse av dagens returordning er stort.

– En produsentansvarsordning vil
kreve færre offentlige midler til tilsyn og
administrasjon på både statlig og lokalt
nivå, fordi ansvaret for å finansiere og
implementere et resirkuleringssystem
flyttes over til produsentene, legger han til.
Langsiktig overgang

CalRecycle er imidlertid opptatt av å
beskytte den omfattende infrastrukturen
som har utviklet seg i California som følge
av SB20.
– I første omgang anbefaler vi å legge
til nye produkter under det eksisterende
avgifts- og betalingssystemet for å løse
den akutte miljø- og sikkerhetsrisikoen
for elektronisk avfall som ikke dekkes av
dagens program. Samtidig vil vi fortsette
å undersøke om en langsiktig overgang
til en tilnærming som legger mer ansvar

på produsenter av elektroniske enheter er
mulig, forteller Klug.
CalRecycle har studert ulike modeller
for håndtering av elektrisk avfall i hele
verden, blant annet EUs WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment)-
direktiv. I Norge er RENAS en del av
ordningen som sørger for at det er gratis
for forbrukere å levere fra seg elektronisk
avfall. Hvis en produsentansvarsordning
som den norske skal introduseres i
California, vil det kreve både en detaljert
overgangsplan og lovgivende tiltak.
– Det vil ta tid å utforske hvordan man
effektivt overfører og til slutt konverterer
til en produsentansvarsmodell som kan
være like robust som det eksisterende
programmet – uten å forårsake en b
 etydelig
forstyrrelse av industri og markeder som
allerede eksisterer, sier Lance Klug.
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Verdifull varestrøm
Hva skjer med EE-avfallet som samles inn? Det er Morgan Brenden
en av de beste til å svare på. Som daglig leder for Metallco EE er han
med på litt av reisen til den kasserte elektronikken.

– Det er utrolig hvor mye fint som kastes,
noe har fortsatt prislappen på. Vi har
det for godt her i landet, sukker Morgan
Brenden og klør seg under hjelmen.
Det knaser under føttene til daglig
leder av gjenvinningsanlegget Metallco
EE på Gjøvik. Knust plast og glass b
 linker
i grusen, til tross for hyppig kosting og
rydding. Stadig nye lass med elektrisk
og e lektronisk avfall kjøres inn på store
trailere og gjør det krevende å holde bakken
ren. System er det likevel ikke noe å si på,
det er ingen tilfeldighet hvor ting havner.
– Her skjer førstesorteringen. Føreren
av gravemaskinen vurderer hvert enkelt
produkt, og ser om det kan legges på
samlebåndet, forklarer Brenden.
En skjeggete ung mann styrer gravemaskinkloen med millimeterpresisjon.
Noen lamper har blitt levert med lys
pærene i, og legges til side. Lyspærer skal
behandles for seg, og må skrus ut manuelt.
Et lass med printere har blitt kastet, noen
fortsatt med tonerkassetten i. De må ut før
printerne går til videre behandling i anlegget. På Metallco oppdager de raskt hvor det
syndes, og sorterer samvittighetsfullt.
– Vi har en såkalt «trinn 1-behandling».
Alt av miljøgifter må fjernes; kvikksølv,
kondensatorer, bly og den type ting. Det
må behandles korrekt, sier Brenden.
Store verdier

Anlegget på Gjøvik er det minste av sitt slag
her til lands. Med sine 15 000 tonn b
 ehandlet
EE i året, har de omtrent 10 prosent av
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markedet. Likevel er det et imponerende
område som er gjerdet inn. Sikkerheten er
på topp, for det er ikke til å stikke under en
stol at det også er store verdier på tomta.
– Vi skal ikke bare fjerne miljøgifter og
sende videre til rett sluttbehandler, vi sorterer også ut det som er av spesielt høy verdi.
På kretskort ligger det verdier i rambrikke og
prosessor. Metaller som kobber, gull, sølv og
palladium kan selges videre til smelteverk og
gjenbrukes, forklarer Brenden.
Det går trailere til både andre deler av
landet og Sverige. Stena, Ragn Sells og
Revac er anlegg som får avfall tilsendt fra
Metallco. Kobber, kretskort og plastfrak
sjoner sendes videre til smelteverk.
– I høysesongen går det rundt 200 tonn
EE-avfall gjennom portene hver dag,
forteller Brenden.
Brennhett tema

Morgan Brenden er tydelig på at det må
være lov å tjene penger på å drive med
behandling av EE-avfall. På Metallco er man
med på å ivareta et samfunnsansvar, og
hvis det skal være effektivt og varig må det
også være lønnsomt. Å holde ressursene i
kretsløpet lengst mulig er et viktig arbeid
som det satses på – også fra politisk hold.
– Avfall er egentlig et moderne problem,
som har kommet med velstanden vår, i
stor grad etter krigen. Tidligere kunne man
tenne et bål og kvitte seg med det som var,
nå er ikke det lov lenger, sier Brenden.
Håndtering av avfall og miljøgifter må
gjøres på en sikker og skikkelig måte. Det

Metallco EE
Norge AS
•• En del av gjenvinningskonsernet
Metallco AS.
•• Sanerer kassert
EE-avfall på
oppdrag fra blant
andre RENAS.
•• Behandler årlig
15 000 tonn
elektrisk og
elektronisk avfall.
•• Grunnlagt 1999,
ligger på Gjøvik.

Verdifull varestrøm

I Norge har vi strengere regler for EE-gjenvinning enn resten av Europa, og
behandller også elektromotorer. Det har spart samfunnet for mye miljøgifter.
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Ute av syne – ute av sinn, men det er jo når
produkter kastes at jobben virkelig begynner.
Morgan Brenden / Daglig leder av gjenvinningsanlegget Metallco EE

er ikke alltid en enkel oppgave. Nylig var
det brann ved anlegget på Gjøvik. Heldig
vis ble den raskt oppdaget, takket være
varmesøkende kameraer.
– Vi får inn enormt mye litiumbatterier.
Det finnes omtrent i alt, fra verktøy til McDonalds-leker. Det er imidlertid stor brannrisiko knyttet til disse batteriene, og det blir
tydelig når produktene kastes, forklarer han.
Ansvaret tar han på høyeste alvor, og de er
svært opptatt av forebygging og brannvern
internt. Samtidig synes han det er uheldig med
det negative fokuset bransjen får – som tross
alt jobber med å løse utfordringene knyttet til
vårt moderne, og stadig økende, forbruk.
– Ute av syne – ute av sinn, men det er
jo når produkter kastes at jobben virkelig
begynner, påpeker han.
Gjenvinning fra start

Å sende problemene ut av landet er ingen
god løsning, og heller ingen mulighet lenger.
Hos Metallco merket de godt da Kina
lukket sine grenser for plastavfall. Tidligere trengte landet råvarer for å holde
industrien i gang, mens nå har de mer enn
nok avfall selv.
– Det er hundrevis av typer plast. Plast
er både ekstremt krevende å material
gjenvinne, og egner seg samtidig dårlig
for energigjenvinning på grunn av høy
brennverdi. Noe sender vi til Sverige, men
noe ender også opp på deponi. Det er ikke
optimalt, også fordi deponering gir ingen
verdier – kun utgifter, sier Brenden.
Han har tanker om hvordan gjenvinningsgraden kan bli bedre, og mener
arbeidet må begynne mye tidligere enn
det gjør i dag. Nå er fokuset på gjenvinning
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Gjevinningsanlegget merker godt at nordmenn har god råd og et
høyt forbruk. Noe av avfallet kommer inn med prislappen på ...

i stor grad rettet mot avfallssortering og
produktenes sluttfase. Brenden mener det
bør være motsatt;
– Allerede i produksjonen av varer bør
det tenkes på hele produktets livssyklus,
og hvordan det skal demonteres når det
ikke lenger er i bruk. Det burde finnes en
slags «motsatt monteringsmanual», som
viser hvordan produktet skal demonteres,
mener han.
I dag kan for eksempel en kaffetrakter
komme inn med mange ulike p
 lasttyper
og limte deler. Hadde produsenten snakket
med gjenvinningsindustrien ville de
antakeligvis fått råd om heller å bruke
skruer og minimere antall materialtyper.
– Vi må bli flinkere til å snakke sammen,
planlegge og utnytte de ressursene som
finnes. Det er sånne ting som monner for
miljøet.

Verdifull varestrøm

Metallco er ett av de minste anleggene i Norge som behandler EE,
og har med sine 15 000 tonn årlig 10 prosent av markedet.

Særnorsk ordning

På Gjøvik er det ikke bare privat småelektronikk som behandles. Norge har nemlig
beholdt noen krav som er strengere enn
den europeiske standarden, og behandler
industrimaskiner og EE av litt størrelse.
Denne særnorske ordningen sørger for at
miljøgifter fra blant annet elektromotorer,
store roboter og deler fra høyspentanlegg
blir fjernet.
– Når vi demonterer en trafo kan vi
tappe olje som kan gjenvinnes – kanskje
til et drivhus, forklarer Brenden.
Høysesongene på anlegget er l ikevel
preget av privatforbruket. Den kommer
hvert år med snøsmeltingen rundt påske
tider, og varer frem til sommeren. På

høsten kommer nok en travel tid, som
vanligvis gir seg i god tid før jul.
– Det har vel med når vi rydder ut av
garasjer og kjellere, og holder dugnad i
borettslaget? tror Brenden.
Han trives i jobben som daglig leder
og lærer stadig noe nytt. «Avfall er ikke
bare avfall», ifølge Morgan Brenden, som
liker å lete etter nye muligheter. Men noe
favorittavfall har han ikke fått i løpet av
sitt halvannet år i jobben.
– Nei, men jeg vet hva jeg liker minst!
Det er sånne små harde plastleker med
litiumbatterier som absolutt ikke er skapt
for å demonteres. Der er det helt umulig å
komme til med skrutrekker, og da må vi
bruke hammer, sier han med et lurt smil.
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Miljøregnskap
RENAS har i 2018 sørget for innsamling, behandling og
gjenvinning av 44 864 tonn elektrisk og elektronisk avfall. Råstoff til en verdi av over 423 millioner kroner er
blitt ført tilbake i kretsløpet. Miljøgifter er blitt håndtert
i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.
I samarbeid med 14 behandlingsanlegg og rundt 100
innsamlere over hele landet har RENAS lagt nok et
produktivt år bak seg. Med en gjenvinningsgrad på 86
prosent har både energi og CO2-utslipp blitt spart sammenlignet med utvinning av jomfruelige materialer.
Innsatsen har gitt resultater. Her er tallene!
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Utplukkede miljøgifter
Fraksjon

Vekt (tonn)

Kretskort

630,8

Lysrør

566,5

Olje og oljeholdig avfall

541,1

Plast med bromerte flammehemmere

359,2

Fluorholdige gasser, KFK, HKFK, HFK

166,8

Andre lyspærer (gassutladningslamper)

136,1

LCD-skjermer med lysrør/gassutladningslamper

109,7

Batterier
- Bly

77,3

- Andre (alkaliske etc.)

25,2

- NiCd

14,9

- Litium+Li-ion

13,0

- NiMH

5,6

Billed-/katodestrålerør (CRT), inkl. fluoriserende belegg

38,6

Tonerkassetter og fargetoner

12,5

Andre kondensatorer som inneholder miljøskadelige stoffer

12,4

Kondensatorer med PCB eller PCT

9,6

Asbestholdige komponenter

6,7

Radioaktive kilder, som ioniske røykvarslere og detektorer

3,2

SF6-gass fra SF6-anlegg

1,8

Kvikksølvkomponenter

0,5

Verdier
Ressurser
Jern – Fe

28 390

Aluminium – Al

7 134

Kobber – Cu

3 958

Bly – Pb

2 590

Gull – Au [kg]
Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.
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Vekt (tonn)

11,2

Miljøregnskap

Totalt behandlet mengde EE-avfall
Produktgruppe

Vekt (tonn)

Kabler og ledninger

12 654

Elektroteknisk utstyr

7 317

Andre store husholdningsapparater

5 285

Belysningsutstyr

5 196

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

4 173

Elektrisk og elektronisk verktøy

2 481

Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr

1 817

Kuldemøbler

1 682

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter

1 482

Små husholdningsapparater

891

Lyskilder

703

Medisinsk utstyr

419

Annet lyd- og bildeutstyr

338

Leker, fritids- og sportsutstyr

188

Fjernsynsapparater

98

Salgsautomater

76

Datamonitorer

64

Røykvarslere

0,1

Sum totalt

44 864

Disponering
Behandlingsmåte

Prosent

Vekt (tonn)

Materialgjenvinning

74 %

33 365

Deponering

13 %

5 702

Energigjenvinning

12 %

5 241

1%

442

0,3 %

115

Ombruk
Termisk destruksjon
Sum totalt

44 864
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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 E
 lektroforeningen og to medlemmer
fra Elektro og Energi og en ekstern
representant i styret. Styreledervervet
alternerer mellom representanter for de
to eierorganisasjonene.

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.

Nord-Norge
Østbø AS, Fauske
Trøndelag
Metallco EE, Trondheim
Vestlandet
Elektrogjenvinning Møre AS, Vartdal

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

Stena Recycling AS, filial Bergen
Stena Recycling AS, filial Haugesund
Stena Recycling AS, filial Stavanger
Sørlandet

Frank Jaegtnes
Styremedlem
Elektroforeningen
(Elektroforeningen)

Stena Recycling AS, filial Kristiansand
Østlandet
Metallco EE Norge AS, Gjøvik
Stena Recycling AS, filial Frogner

Geir Bjørnstad
Styremedlem
DEFA Lighting AS
(Elektroforeningen)

Hellik Teigen AS, Hokksund
KMT Gjenvinning AS, Revetal
Revac AS, Revetal
Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen
Metallco Kabel AS, Fredrikstad

Olav Dalsbotten
Styremedlem
Møre Trafo
(Elektro og Energi)

Synnøve Smedal
Styremedlem
Mondelez International
(Ekstern representant)
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Jern

Aluminium

28 390

8 490

TONN
Tilsvarer 125 Flytog

TONN
Tilsvarer 72 Boeing 787 Dreamlinere

Gull

Bly

11,2

2 590

KILO
Tilsvarer mengden gull brukt i 400 000 mobiltelefoner

TONN
Tilsvarer 1 053 Tesla model X

Metall

Kobber

423

3 958

MILLIONER KRONER SAMLET METALLVERDI
Tilsvarer skolegang i ett år for 3 775 elever i grunnskolen

TONN
Tilvsarer 44 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.

renas.no

