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Dammen i Svartavatnet er en del av Saudautbyggingen, 
drevet av kraftselskapet Saudefaldene.
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831
Ressurser som potensielt er 

verdt over 831 millioner kroner 
ble ført tilbake til markedet.

73 %
av det innsamlede EE-avfallet 

behandles i Norge.

100
innsamleravtaler sørger for innsamling 

over hele landet.

50 454
tonn av det RENAS samler inn 

blir til nye materialer.

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Vi er garantister 
for at elektrisk og elektronisk avfall blir gjenvunnet på en 

forsvarlig måte. I 2020 ble 73 % av alle produktene vi samlet 
inn gjenvunnet til nye materialer. 11,8 % ble utnyttet til varme 
og energi. Dette representerer store verdier for samfunnet, og 

bidrar til at verdifulle råstoffer kommer tilbake i kretsløpet.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av 
Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – 

en bransjeforening i Norsk Industri.

Store verdier Høy gjenvinnings grad Gjenvunnet kabel

 Jern – 40 164 tonn

 Aluminium – 10 093 tonn

 Kobber – 5 599 tonn

 Bly – 3 664 tonn

 Gull – 15,9 kg

 Materialgjenvinning – 73,0 %

 Deponi – 12,8 %

 Energiutnyttelse – 11,8 %

 Termisk destruksjon – 1,3 %

 Ombruk – 1,1 %

 Annen behandling – 0,1 %

15 747 tonn gjenvunnet kabel

Tilsvarer lengden nesten fire 
ganger rundt jorda.
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Leder

2020 – året som ble et annerledes år for de fleste. Året hvor pandemien 
traff oss, og som førte til at vi måtte omstille oss på flere arenaer. Året 
som samtidig viste at vi får det til – når vi må.

2030 – fristen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og minske 
klimautslipp. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å 
få til det. Og RENAS skal selvsagt bidra der vi kan. RENAS sin uttalte 
ambisjon er «Ingen miljøgifter på avveie». Det helt grunnleggende 
formålet med RENAS er å ta vare på miljøet, som også er fundamentet 
i bærekrafts målene som har med biosfæren å gjøre; vann, luft, hav og 
jord.

Vi har kartlagt hvilke av bærekraftsmålene som vi står nærmest til 
å påvirke, enten ved å minimere den negative effekten eller ved at 
våre tjenester kan ha en positiv effekt. Årets miljørapport inkluderer 
en oversikt over vårt arbeid med bærekraftsmålene. Vi har også 
med et regnskap over utslippene våre og viser hvordan vi har blitt 
klimanøytrale fra og med 2020.

Vår oppgave er å gjøre det enkelt å ta miljøansvar, og ta vare på 
ressursene. Vi bidrar til å bygge oppunder prinsippene for sirkulær
økonomi gjennom kontakt med produsenter, organisasjoner, 
myndigheter og gjenvinnings bransjen. Med langsiktig tenkning, høy 
kompetanse og ansvarlighet er vi en pådriver for utvikling av lønnsom 
bærekraft.

I årets miljø og bærekraftsrapport fra RENAS kan du lese om hvilke 
mål vi har satt oss, og hvordan vi skal bidra til at samfunnet vil bli enda 
mer bærekraftig og sirkulært i årene som kommer.

God lesing!

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør

RENAS AS

Bærekraft i fokus

Vi bidrar til å bygge 

oppunder prinsippene for 

sirkulær  økonomi gjennom 

kontakt med produsenter, 

organisasjoner, myndigheter 

og gjenvinnings bransjen.

BJØRN ARILD THON
Administrerende direktør i RENAS
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Bærekraftsmålene gjenspeiler endringene 
og utfordringene verden står overfor. De er 
utformet for å se miljø, sosial utvikling og 
økonomi i sammenheng.

Stockholm Resilience Centre har 
systematisert de 17 bærekraftsmålene på 
en måte som visualiserer sammenhengen 
mellom biosfæren, samfunn, økonomi og på 
toppen av dette samarbeid, som må til for å 
finne løsninger og nå målene.

– RENAS sin uttalte ambisjon er «Ingen 
miljøgifter på avveie». Det helt grunnleggende 
formålet med RENAS er å ta vare på miljøet, 
som også er fundamentet i bærekraftsmålene 
som har med biosfæren å gjøre; vann, luft, 
hav og jord. God håndtering og ressurs
forvaltning reduserer også utslipp av klima
gasser, sier Bjørn Arild Thon, administrerende 
direktør i RENAS. 

RENAS kan påvirke mål som har med 
samfunn og mennesker å gjøre gjennom 
sin rolle i verdikjeden, ved valg av under
leverandører, samarbeids partnere og 
metoder. Vi jobber også med informasjons
arbeid til befolkningen og direkte kontakt 
med myndigheter og beslutningstakere for 
å påvirke til endring.

Målene som har med økonomi å gjøre er 
der RENAS kan påvirke mest direkte. Både 

RENAS og 
bærekraftsmålene
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og minske klimautslipp innen 2030. Det henger godt 
sammen med det helt grunnleggende formålet med RENAS.

Formålet med RENAS er 

å ta vare på miljøet, som 

også er fundamentet i bære

krafts målene som har med 

biosfæren å gjøre; vann, 

luft, hav og jord.

BJØRN ARILD THON
Administrerende direktør i RENAS

gjennom direkte kontakt med produsenter og 
industri, og ved innovasjonsprosjekter og FoU.

RENAS dedikerer også tid og ressurser til å 
delta i nettverk og samarbeid for å utveksle 
erfaringer og jobbe for endringer i næringsliv 
og politikk. 

– Vi har opprettet selskapet Circular 
Norway for å skape en arena der bransjer 
og samfunns aktører kan møtes på tvers. 
Både for å jobbe med forretnings modeller 
og samfunns strukturer som gjør overgangen 
til en sirkulær og mer bærekraftig økonomi 
enklere, forteller Thon. 

FNs 17 bærekraftsmål

•  RENAS er en leverandør av produsent
ansvars tjenester. Selskapet er 
opprettet for å ivareta produsenter og 
importørers utvidede produsent ansvar 
for elektriske og elektroniske produkter 
(EE produkter), og det tilbys medlem
skap for produsent ansvar for batterier 
og emballasje gjennom partnere.

•  Et satsningsområde i RENAS har 
vært å utvikle robuste systemer for 
medlemmenes importdata, og data 
fra inn samling og behandling. Disse 
dataene danner grunnlag for RENAS 
sin rapportering til norske myndig heter, 
samt utvidede tjenester forbundet med 
miljø og bærekrafts rapportering for 
våre medlemmer.

•  Gjennom vår erfaring, våre nett verk i 
næringslivet, datter selskap som Circular 
Norway og andre partnere kan vi også 
tilby råd givning for våre medlemmer. 
Både innen sirkulær økonomi og temaer 
som avfalls minimering, økt ombruk, 
material valg, material strømmer, verdi
kjeder og forretningsmodeller. 

•  Videre er det satt egne mål for RENAS 
innen sirkulær økonomi; avfalls
minimering, økt ombruk og bedre gjen
vinning som er styrende for selskapets 
videre utvikling.

RENAS' 
forretnings-
strategi

Les mer om hvordan RENAS 
jobber med bærekraftsmålene

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

Biosfæren

REN ENERGI
TIL ALLE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

FRED, RETTFERDIGHET 
OG VELFUNGERENDE 
INSTITUSJONER

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

UTRYDDE
FATTIGDOM

GOD 
UTDANNING

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

Samfunn

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE 
ULIKHET

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

Økonomi
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Fokusmål

FNs bærekraftsmål 12.4

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

Innen 2020, og i sam svar 
med inter nasjonalt ved
tatte ramme verk, oppnå 
en mer miljø vennlig 
forvaltning av kjemikalier 
og alle former for avfall 
gjennom hele deres 
livs syklus, og betydelig 
redusere utslipp av 
kjemikalier og avfall til 
luft, vann og jord for 
mest mulig å begrense 
skade  virkningene for 
menneskers helse og 
for miljøet.

Andre relevante 
bærekraftsmål

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Slik får vi det til

Gjennom kontrakter med behandlings anlegg godkjenner 
RENAS behandlings former for avfall. Vi jobber for at 
mindre av avfallet skal ende på deponi, at material
gjenvinnings graden skal bli så høy som mulig. Vi kan også 
legge til rette for at varer som blir levert som avfall blir 
reparert og forberedt til ombruk, enten i sin opprinnelige 
form eller som komponenter.

RENAS skal tilby tjenester for bedre 
kvalitet i innsamling og økt ombruk 
som bevarer produkter og ressurser.

Fokusmål

FNs bærekraftsmål 12.5

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

Innen 2030 betydelig 
redusere avfalls
mengden gjennom 
for bud, reduksjon, 
gjenvinning og ombruk.

Andre relevante 
bærekraftsmål

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Slik får vi det til

Det grunnleggende i RENAS sin virksomhet er innsamling 
og forsvarlig behandling eller forvaring av EEprodukter 
med miljøgifter. En av utfordringene ligger i å finne 
behandlings alternativer som uskadeliggjør miljøgifter 
samtidig som rene materialer gjenvinnes, på en kostnads
effektiv måte.

RENAS skal fortsette å stimulere til 
bruk av beste tilgjengelige teknologi 
og innovasjon i behandlings metoder, 
og forbedre gjenvinningsgraden.

Miljøansvar Ombruk1 2
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Fokusmål

FNs bærekrafts mål 12.6

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

Stimulere selskaper, 
særlig store og fler
nasjonale selskaper, 
til å inn føre bære kraftige 
arbeids metoder og 
integrere informasjon 
om bære kraft i sine 
rapporterings rutiner.

Andre relevante 
bærekraftsmål

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

Fokusmål

FNs bærekrafts mål 9.5

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Innen 2030 styrke 
vitenskapelig forskning, 
opp gradere næringslivs
sektorenes teknologiske 
evne og kapasitet i 
alle land, inkludert 
utviklings land, ved å 
stimulere til innovasjon 
og øke antall ansatte 
innen for forsknings og 
utviklings virksomhet 
per million inn byggere. 
I tillegg øke bevilgning
ene til offentlig og privat 
forskning og utvikling.

Andre relevante 
bærekraftsmål

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

Slik får vi det til

RENAS oppfordrer medlemsbedrifter og næringslivet generelt til 
å finne konkurransedyktige og bærekraftige forretnings modeller. 
Vi har hatt fokus på sirkulær økonomiske prinsipper, verdikjeder 
og materialer, og har startet selskapet Circular Norway som 
en arena for kunnskaps deling og innovasjon. Som ledd i 
bedriftenes bevisst gjøring kreves også gode data, og RENAS 
kan bidra med å sette tall på den delen av virksomheten som 
har med avfalls håndtering og bidrag til material gjenvinning å 
gjøre, gjennom vår rapporteringsportal.

Slik får vi det til

For å komme fram til og kommersialisere nye behandlings
metoder trengs forskning, utvikling og samarbeid. RENAS 
har både gjort egne prosjekter relatert til gjenvinning 
og behandling, og støttet prosjekter i større samarbeid.

RENAS skal bidra aktivt for å øke 
kunnskapen om sirkulærøkonomiske 
prinsipper og tilby tjenester for 
miljørapportering.

RENAS skal fortsette med nåværende og 
nye utviklingsprosjekter som kan bidra 
til økt bærekraft og forbedringer for våre 
medlemmer og i vår verdikjede.

Sirkulærøkonomi Innovasjon3 4
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Fokusmål

FNs bærekraftsmål 11.6

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

Innen 2030 redusere 
negative konsekvenser 
for miljøet i storbyene 
målt per innbygger, blant 
annet ved å legge særlig 
vekt på luftkvalitet samt 
offentlig og annen form 
for avfallshåndtering.

RENAS skal engasjere seg for at 
produsent ansvars systemet blir så 
effektfullt som mulig, gjennom kontakt 
med myndigheter, medlemmer og 
andre aktører i verdikjeden.

Forvaltning5

Slik får vi det til

Sentralt i produsentansvaret er et landsdekkende og 
tilgjengelig system for innsamling av EEavfall. Inn samling i 
butikk, fra bedrifter og i kommunal regi gir høy innsamlings
grad og lite EEavfall på avveier. Samtidig er høy tilgjengelighet 
også forbundet med uønsket virksomhet som stjeling av EE
avfall og ulovlig eksport. RENAS har engasjert seg i hvordan 
det norske innsamlingssystemet kan forbedres blant annet 
ved å dokumentere hvilke tiltak som ser ut til å være effektive 
for å sikre innsamlingspunktene bedre.
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Overgangen til en sirkulær økonomi er viktig 
for å nå FNs bærekraftsmål og Norges klima
mål. En sirkulær økonomi krever betydelige 
endringer i produksjons og forbruksmønstre 
som reduserer ressursbehovet og forhindrer 
at verdifulle ressurser går tapt.

RENAS har alltid sett at vi har en sentral plass 
i å ta vare på ressurser gjennom vår gjen
vinnings praksis. Når produkter først er blitt til 
avfall er det viktig at de gjenvinnes på en måte 
som skaper råvarer for ny produksjon.

I tillegg til dette handler sirkulærøkonomi 
også om å hindre at avfall oppstår. Fra en 
produsents ståsted betyr det å lage produkter 
som skal vare lenge, som kan repareres og 
opp graderes, og som er designet for å kunne 
gjen vinnes til rene råvarer. For forbrukere 
betyr det å ta ned takten på utskifting av 
produkter; kjøpe brukt, reparere og kjøpe 
mindre. Og kildesortere!

RENAS har vært med å opprette Circular 
Norway for å bidra til omstilling av norske 
bedrifter og kommuner til sirkulærøkonomi. 
Slik at vi sammen skal bidra til at Norge 
leverer på bærekraftsmålene.

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett er en enkel 
veileder som alle virksomheter kan strekke seg 
etter. Ved å signere blir man en del av Skifts 
læringsplattform hvor man møtes digitalt på 
tvers for å dele, lære og inspirere hverandre i 
arbeidet med grønne og bære kraftige innkjøp.

Grønne innkjøp reduserer CO²utslipp og øker 
fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige 
varer og tjenester. Det bidrar til å fremme 
grønn konkurransekraft for norske bedrifter.

Operasjonalisering av prinsippene handler 
om å bestemme hvilke kriterier som er viktige 
å måle og hvilke krav som bør stilles, og 
hvordan man utvikler en god innkjøpspraksis 
i organisasjonen.

Den største delen av RENAS sin virksomhet er 
naturlig nok innkjøp av tjenester for inn samling 
og behandling av EEavfall. Her har vi allerede 
krav som skal møtes for at vi skal oppnå 
høyest mulig gjenvinningsandeler, og legger 
opp til effektivitet i innsamling og transport.

Våre anskaffelser utover dette er begrenset, 
men vi ser vi kan bidra til at andre også blir 
bedre. Vi kan bidra i anskaffelsesprosesser 
der kriterier, krav og utforming kan gjøres 
bedre. Vi lærer også om hvordan vi selv 
rapporterer til dem som kjøper våre tjenester.

Grønnvasking er et begrep som beskriver 
markedsføring som overselger eller lyver om 
hvor grønt og bærekraftig et produkt eller 
selskap er. Det er en kilde til forvirring og 
skepsis blant forbrukere. Et viktig prinsipp er 
at bærekraftsarbeid ikke bare skal være noe 
kommunikasjonsavdelingen i en bedrift driver 
med.

Vår virksomhet er tuftet på det å rydde opp 
i et avfallsproblem. Vår kjernevirksomhet 
bidrar til å sikre miljøgifter og gjenbruk av 
ressurser, og bidrar til at våre medlemmer tar 
sitt miljøansvar.

RENAS har en strategi om å løfte fram 
våre budskap gjennom konkrete historier 
og eksempler fra samarbeidspartnere 
og medlemmer. Det var ingen vanskelig 
avgjørelse for oss å signere plakaten mot 
misledende markedsføring. Prinsippene 
er allerede en fundamental del av vår 
kommunikasjons strategi og forretnings
strategi, og forankret i våre kjerneverdier.

Når vi rapporterer, som i denne Miljø
rapporten, er målet å gi et oversiktlig bilde 
av hva vi faktisk har gjort, og effekten av det, 
i konkrete tall og fakta. Vi er etterrettelige og 
åpne og tar på alvor at vår informasjon også 
er en viktig kilde til data for andre.

For et 
grønnere 
næringsliv
Skift-nettverket er en samling 
av bedrifter fra norsk nærings-
liv som ønsker å gå foran 
og vise hvilke forretnings-
muligheter som ligger i 
overgangen til lav utslipps-
samfunnet. RENAS er medlem 
og samarbeids partner.

GrønnvaskingSirkulærøkonomiInnkjøp

Se mer om prinsippene på 
circularbusiness.no

Se mer på gronneinnkjop.no
 Se og signer Grønnvaskingsplakaten 

på gronnvasking.no
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Organisasjonens formål er å være en 
pådriver for at Norge når sine klimamål innen 
2030. Skift jobber for å spre kunnskap og 
informasjon i næringslivet, samt inspirere til 
kloke politiske beslutninger.

Medlemmene har sammen satt opp noen 
prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv 
innen temaene «Grønt innkjøpsvett», 
«Sirkulært næringsliv» og mot villedende 
markedsføring under «Grønnvaskings
plakaten». RENAS støtter opp under disse 
prinsippene.



Kraftig hårvekst
Markedet for hår
fjernings apparater 
har hatt en vekst 
på 58,9 prosent.

+ 15,77 %

Hjemmelivet i lys av 
årets importstatistikk
At «alt» måtte skje hjemme i koronaåret har også gitt utslag på import-
statistikken. Her røpes noen av folks nye innkjøp til hjemmet i 2020.

55-tommers TV-favoritt
2020 var året vi sa jatakk til alt som 
kan holde oss underholdt. I takt med 
at folks mediebruk steg drastisk, økte 
TVmarkedet med 18 prosent. Så mye 
som 430 000 enheter ble solgt i 2020.

Skinnende terrasser
Markedet for høytrykks
spylere økte med 15,77 
prosent i fjor fra året før, 
som inne bærer økt verdi fra 
124 millioner kroner til rundt 
144 millioner kroner i 2020.

Elsykler i medvind
Vi importerte elsykler til 
landet for 1,5 milliarder 
kroner i 2020, som 
tilsvarer mer enn 
75 000 elsykler i 20 000 
kronersklassen.

+  8,2 %
Lek og moro

Markedet for bil, tog bane og 
andre elektriske leker steg med 

8,2 prosent i fjor fra året før. Vi 
importerte leker for 171 millioner 

kroner, som tilsvarer 342 000 
elektriske leker i 500kronersklassen

9,3 MRD
Hjemmekontoret
Totalt har Norge importert laptops, PCmonitorer 
og høretelefoner for rundt 9,3 milliarder kroner 
i koronaåret. Det er i snitt en vekst i markedet på 
13,58 prosent fra 2019.

382 MNOK
Flere kaffetørste
Savnet til kontorets kaffemaskin ble til 
25,37 prosent økning i markedet for kaffe 
og teutstyr i 2020. Vi importerte utstyr for 
over 382 millioner kroner, rundt 77 millioner 
mer enn året før.

Friluftsmennesker 
eller sofaslitere?
Til tross for stengte treningssentre, 
har vi sett en liten nedgang i markedet 
for elektriske trenings apparater. 
Mens vi importerte trenings apparater 
for mer enn 210 millioner kroner i 
2019, importerte vi for 1,24 millioner 
mindre i 2020.

Nye hobbyer
I 2020 importerte vi 
symaskiner for 77,6 

millioner kroner, som er 
21,52 prosent mer enn 
i 2019. Nærmere 51,2 

millioner kroner har også 
gått med til import av 

elgitarer det siste året.

75 000

-1,7 
TONN

-1,24 MNOK 430 000

Det betyr imidlertid ikke at 
året ble mindre hårete. Tallene 
viser nemlig en nedgang i importert 
vekt på rundt 1,7 tonn.

+ 13,58 %

+ 21,52 %

+ 59,9 %

+ 18 %

430 000 
enheter
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Et klimaregnskap er en kartlegging av en 
virksomhets klimafotavtrykk. Greenhouse Gas 
Protocol (GHGprotokoll) er den mest brukte 
og anerkjente standarden for rapportering 
av klimagassutslipp. Rammeverket blir brukt 
for å identifisere vesentlige utslippskilder og 
for å kunne rapportere klimafotavtrykket som 
direkte og indirekte utslipp. 

Et klimaregnskap som føres i henhold til 
GHG–protokollen rapporterer på:

•  Scope 1: Direkte utslipp fra eget utstyr
•  Scope 2: Indirekte utslipp fra energi
•  Scope 3: Andre indirekte utslipp oppstrøms 

og nedstrøms

Scope 1 og 2 handler om de direkte utslippene 
virksomheten står for gjennom produksjon 
og energi forbruk, mens scope 3 handler om 
indirekte utslipp i verdi kjeden fra innkjøp, 
transport, forretnings reiser, investeringer, bruk 
av produkter og avfallshåndtering.

Mål om klimanøytralitet
Å være klimanøytral innebærer å holde 
regnskap over, og kompensere for, alle 
direkte utslipp og utslipp fra bruk av energi 
(scope 1 og 2), mens det er frivillig å inkludere 
indirekte utslipp (scope 3). Utslippene kan 
kompenseres gjennom kjøp av klimakvoter. 

RENAS har oppnådd målet om klima
nøytralitet for 2020.

Klimaregnskap 2020
RENAS oppnådde klimanøytralitet i 2020 ved kjøp av 
opprinnelsesgaranti fra et norsk vannkraftverk og støtte 
til et prosjekt som beskytter tropisk skog i Colombia.

Styrker fornybarnæringen
Kjøp av opprinnelsesgaranti fra Sønnå vann
kraftverk tok utslippene i scope 2 ned til null for 
RENAS i 2020. En opprinnelses garanti er et 
bevis på at en viss mengde fornybar strøm er 
produsert ved et spesifikt kraft verk. RENAS' 
opprinnelsesgarantier er dokumentasjon 
på at det har blitt produsert forny bar strøm 
tilsvarende virksomhetens eget forbruk i 2020. 
Kjøpet av opprinnelsesgarantier er med på å 
styrke konkurranse evnen til norsk fornybar
næring, og støtter spesifikt arbeidet hos 
Sønnå Hydro i Sauda.

Kompenserer for utslipp
Som et alternativ til å kjøpe klimakvoter 
støtter RENAS REDD+ Matavénprosjektet 
i Colombia direkte. Det er et Verified Carbon 

Standard (VCS)prosjekt som beskytter tropisk 
skog i et urfolks reservat. Innenfor scope 3 
måler RENAS utslipp fra forretnings reiser 
(bil/tog/fly). Disse utslippene kompenserer vi 
for ved støtte til REDD+ Matavén. 

Karbonforskyvning (carbon offset) er et 
alternativ for å redusere karbonavtrykket og 
kompensere for utslipp som ikke kan unngås, 
ved å finansiere en tilsvarende CO²besparelse 
andre steder. 

VCSprogrammet er verdens mest brukte 
frivillige klimagassprogram. Nesten 1700 
sertifiserte VCSprosjekter har redusert eller 
fjernet mer enn 630 millioner tonn klimagass
utslipp fra atmosfæren.

Kjøp av opprinnelsesgarantier er med på å styrke 

konkurranse evnen til norsk fornybar næring.
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RENAS Klimaregnskap 2020

Scope Utslippskilder
Tonn CO²-ekvivalenter 
(før kompensasjon)

Klimanøytralitet 
oppnådd gjennom

1 – Direkte utslipp Eget utstyr 0 Null utslipp fra eget utstyr

2 – Indirekte utslipp fra energi Energibruk i kontorer 
(elektrisitet og fjernvarme)

0 (8,8) Kjøp av opprinnelsesgaranti

3 – Andre indirekte utslipp Forretningsreiser (bil/tog/fly) 0 (2,6) Støtte av sertifisert prosjekt
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Kretskort

1 109 348

Lyskilder

723 864

Utplukkede miljøgifter

Fraksjon Vekt (kilo)

Kretskort (mix kobber/kretskort/past) 1 109 348 

Lysrør/gassutladningslamper/lyspærer 723 864 

Plast med bromerte flammehemmere 487 663 

Billed/katodestrålerør (CRT), inkl. fluoriserende belegg 259 674 

Olje og oljeholdig avfall 247 839 

Batterier

• bly 113 682 

• andre (alkaliske etc.) 42 101 

• Liion (oppladbare) 12 132 

• NiCd 10 012 

• NiMH 3 047 

• Litium (ikke oppladbare) 106 

Tonerkassetter og fargetoner 61 341 

LCDskjermer med lysrør/gassutladningslamper 43 417 

SF6gass og KFK, HKFK og HFK fra kuldemøbler 22 899 

Radioaktive kilder, som ioniske røykvarslere og detektorer 4 528 

Kondensatorer og andre komponenter med PCB eller PCT 3 598 

Kvikksølvkomponenter 2 986 

Asbestholdige komponenter 1 571 

Andre kondensatorer som inneholder miljøskadelige stoffer 1 130 

Maling (til farlig avfallsmottak) 67 

Komponenter med beryllium 27 

Total mengde behandlet EE-avfall

Produktgruppe Vekt (tonn)

Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm 15 772 

Store industrielle kabler 15 747 

Andre store produkter hvor en av de ytre målene er over 50 cm 13 634 

Stort industrielt utstyr 11 008 

Varme og kuldeutstyr 8 223 

Mindre it og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm 2 747 

Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² 1 275 

Lyskilder  720 

Ioniske røykvarslere 4 

Totalt  69 129 

LCDskjermer

43 417

Gull

15,9 kg

Disponering

Behandlingsmåte Prosent Vekt (tonn)

Materialgjenvinning 73,0 % 50 454 

Deponi 12,8 % 8 867 

Energiutnyttelse 11,8 % 8 140 

Termisk destruksjon 1,3 % 868 

Ombruk 1,1 % 759 

Annen behandling 0,1 % 39  

Totalt 69 129  Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.

Fra avfall til nye produkter
Over 69 000 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 
73 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet 
til nye materialer. Se hele oversikten her.

Verdier

Ressurser  Vekt (tonn)

Jern – Fe 40 164 

Aluminium – Al 10 093 

Kobber – Cu  5 599 

Bly – Pb 3 664 

Gull – Au [kg] 15,9
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RENAS eies av bransje
organisasjonene Elektroforeningen 
(EFO) og Elektro og Energi – en 
bransje forening i Norsk Industri. 
RENAS drives som et nonprofit 
selskap, og eierne kan ikke 
ta ut utbytte av driften. Eierne 
representerer store grupper av 
RENAS sin medlems masse, 
og det sitter til enhver tid to 
medlemmer fra Elektro foreningen 
og to medlemmer fra Elektro og 
Energi og en ekstern representant 
i styret. Styreledervervet alternerer 
mellom representanter for de to 
eier organisasjonene.

Bjørn Arild Thon

Adm. direktør
Tlf.: 91 80 10 26
bjorn.a.thon@renas.no

Per Halvard Øveren

Driftssjef
Tlf.: 92 84 77 77
per.halvard@renas.no

Oddmar Uri

Regnskapsansvarlig
Tlf.: 93 45 70 19
oddmar.uri@renas.no

Eyrún Gudjonsdóttir

Business Development 
Manager
Tlf.: 48 18 49 03
eyrun@renas.no

Rune Skou

Prosjektleder
Tlf.: 94 02 98 56
rs@renas.no

Frank Jaegtnes

Styremedlem
Elektroforeningen
(Elektroforeningen)

Geir Bjørnstad

Styremedlem
EVBox Norway AS
(Elektroforeningen)

Stein-Iver Koi

Styreleder
Elektro og Energi
(Elektro og Energi)

Gaute Vestbøstad 

Styremedlem
Bombardier 
Transportation Norway
(Elektro og Energi)

Synnøve Smedal

Styremedlem
Mondelez International
(Ekstern representant)

Rolf Arne Olsen

Økonomisjef
Tlf.: 90 01 42 86
rolf.a.olsen@renas.no

Anja Ronesen

Markeds og 
kommunikasjonssjef
Tlf.: 91 35 85 27
anja.ronesen@renas.no

Istvan Molnar

Key Account Manager
Tlf.: 93 01 26 40
istvan.molnar@renas.no

Oktay Dordipour

Teknisk sjef
Tlf.: 41 39 37 07
oktay@renas.no

Ansatte

Styret

Jern Aluminium

Gull

TONN

Tilsvarer 10 041 000 jerngryter.

KILO

Tilsvarer 63,6 tonn kretskort fra gamle PCer.

TONN

Tilsvarer 6 308 125 sykkelrammer i aluminium.

Bly

TONN

Tilsvarer 281 846 bilbatterier.

Kobber

5 599

10 093

3 664

40 164

15,9

TONN

Tilsvarer 2666 mil med kobberledning,  
som vil si tur/retur NorgeAustralia. 
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Renas.no

Besøksadresse: Karenslyst allé 9B

Postadresse: Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: +47 22 13 52 00

Epost: renas@renas.no
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