
Det grønne skiftet… 

Det grønne skiftet har fått økt aktualitet som følge av de globale miljø- og klimautfordringene.  
 
Begrepet brukes både overordnet om omlegging av samfunnet og mer avgrenset om forandring på spesifikke  
saksområder og i enkeltsaker.  
 
I det første tilfellet betyr det grønne skiftet omstilling til et samfunn hvor vekst og  
utvikling skjer innen naturens tålegrenser.  
 
I det andre tilfellet handler det om en overgang til produkter og tjenester  
som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. 
 
( Fra Store Norske Leksikon ) 
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ITAS – en arbeidsmarkedstiltaksbedrift 
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Gull også! 



Gjenbruk av radioer gjennom Norsk Ombruk 



Gjenbruk av datamaskiner, mobiler  
og annet IKT-utstyr gjennom AD og Arrow 



Resultater 2016 



Samarbeidspartnere gjenbruk:  

• AD (Alternativ Data) 

• Arrow  

• Get (produsentkunde) 

• Grundig (produsentkunde) 

• Atea (produsentkunde) 

• Telenor (produsentkunde) 

• Canal Digital (produsentkunde) 

• Kommuner og IKS’er 

• ITAS 

• Norsk Ombruk 

 



Gjenvinningsnettverket – logistikken muliggjør gjenbruk 



•  
 
Hvordan bidrar NORSIRK til et grønt skifte? 
…en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. 

 
- Tilrettelegger for gjenbruk av hele produkter 
- Satser på komponentgjenbruk 
- Miljøprisen vår (sjeldne jordarter, røntgenteknologi…) 
- Involverer hele verdikjeden i produsentansvarsordningen 
- FOU - partnere som Østfoldforskning, Chalmers tekniska högskola 
- Bruker kontrakter som oppfordrer samarbeidspartnere til FOU 
- Gjenvinner fraksjoner som plast/metall/glass i elektronikkshreddere 
- Tallfesting av resultater – gjennom miljøregnskapet vårt er det lettere å bli bedre 
 

 
 
Summen av dette gjorde at vi bidro til å spare  
jorden for 180 000 tonn CO2 i 2016 



• For mer informasjon 
om NORSIRK - sjekk 
www.norsirk.no  
 

• Følg oss gjerne på 
Facebook eller 
LinkedIn 
 

• For utdypning av 
temaet jeg har vært 
gjennom – ring meg  
(+ 47 99 500 518)  
eller send en epost 
guro@norsirk.no 

 

 Takk for oppmerksomheten 
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