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sirkulær industri

Avfallsforum Rogaland 
30. august 2017



Produsentansvarsordningene

• Følger ʺForurenser betalerʺ-prinsippet

• Sikrer at importører og produsenter finansierer innsamling og miljøsanering av produktene når de kasseres 

• Reduserer kostnad for behandling fra kommuner og innbyggere (skattebetalere)

• Økt innsamling, økt gjenvinningsgrad

• Brukt for produkter som inneholder miljøgifter og/eller ressurser det er særlig viktig å gjenvinne, i Norge p.t.: 

– Elektriske og Elektroniske produkter (EE) 
– Batterier 
– Kjøretøy 
– Bildekk
– PCB-holdige isolerglassruter 
– Drikkevareemballasje (og annen emballasje fra 1. september) 
– Også foreslått utvidet til fiskeri og oppdrett
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RENAS

• Etablert i 1997 og eid av Elektroforeningen (EFO) 
og bransjeforeningen Elektro og Energi (50/50)

• En non-profit organisasjon

• 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg

• Vår oppgave: Gjøre det enkelt å ta miljøansvar

• RENAS skal bidra til å bygge oppunder 
prinsippene for sirkulærøkonomi, 
som økt etterspørsel og bruk av gjenvunnet 
materiale
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Organisasjon

• Økonomi/administrasjon

• Innsamling og behandling

• Medlems- og samfunnskontakt
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Rolf Arne Olsen
Økonomisjef

Oddmar Uri
Regnskapsansvarlig

Oktay Dordipour
Teknisk sjef

Per Halvard Øveren
Driftssjef

Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør

Istvan Molnar
Key Account Manager

Anja Ronesen
Markeds- og 

kommunikasjonssjef



• Samarbeid mellom Batteriretur, RENAS og 
Grønt Punkt Norge

• En helhetlig løsning for bedrifter med produsentansvar 
innen batterier, EE-produkter og emballasje

• Felles faktura for dem som ønsker det, 
enkel rapportering og oversikt

• Innsamlingsløsninger og -avtaler er ikke berørt
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Returfellesskapet



60 000 tonn EE-avfall i 2016
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• Materialgjenvinning: 87,2 % 
Energigjenvinning: 9,9%
Termisk destruksjon: 1,6%
Deponi: 1,3%

• Jern: 34 805 tonn
Aluminium: 8 746 tonn
Kobber: 4 852 tonn
Bly: 3 175 tonn
Gull: 13,8 kilo

• Forekomsten av gull i elektronikk er mange ganger 
høyere enn i gruver

• RENAS gjenvant i 2016 nok gull til rundt 500 000 
mobiltelefoner

• RENAS gjenvant 4 852 tonn kobber fra kabler og 
elektriske produkter – bare i 2016. Det tilsvarer over 
18 års utvinning fra Røros Kobberverk.

• Resirkulering av aluminium krever kun fem prosent av 
energien som brukes til å lage ny aluminium

http://renas.no/verdifull-gjenvinning/

http://renas.no/verdifull-gjenvinning/
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Ressurser i EE-avfall

• Forundersøkelse: Gjenvinningsmuligheter for sjeldne jordartsmetaller, gallium og indium fra EE-avfall 

• Lysstoffrør og sparepærer: Etter nedknusing og mekanisk separasjon av aluminium og glass vil restfraksjonen 
inneholde fosforforbindelser og kvikksølv i tillegg til sjeldne jordartsmetaller. I lysstoffrør og sparepærer er det en 
forholdsvis høy konsentrasjon av sjeldne jordarter, typisk mellom 10% - 15% av lampepulveret. 

– Alt av aluminium, og mye av glass og plast fra disse lysrørene blir gjenvunnet, mens det gjenværende pulveret 
som inneholder de viktige metallene blir deponert. 

• Permanentmagneter: Neodymmagneter finnes i alt fra høyttalere og harddisker til elektriske motorer og 
servosystemer i hybridbiler. Men bare en liten andel av neodymmagnetene blir gjenvunnet. En neodymmagnet består 
av cirka 30 % neodym og andre sjeldne jordartsmetaller som dysprosium, terbium og praseodym. Alle er klassifisert 
som strategiske og spesielt viktige metaller å gjenvinne i EU. 

• Indium: Indium brukes i noen få høyteknologiske produkter – men der har indium også vist seg helt uerstattelig, som i 
berøringsskjermer. Mye tyder på at det med dagens konsum vil det være utfordringer med å skaffe nok indium om få 
år, og både behov for bedre gjenvinningsløsninger og alternative teknologier er stort.
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Foreningen Norsk Sirkulærøkonomi

• Stiftet av EFO (Elektroforeningen) og RENAS høsten 2017

• Norsk Sirkulærøkonomi (Circular Norway) vil samle næringer, forskningsmiljø og myndigheter for å skape 
nye forretningsområder i sirkulærøkonomien og bidra til grønn vekst.

• Foreningen samler bransjenettverk og bedrifter som medlemmer, og vil knytte seg til både myndigheter og akademia 
som samarbeidspartnere for å utvikle og dele nødvendig kunnskap.

• Circular Norway samarbeider med internasjonale ekspertmiljø, og skal bygge norsk kunnskapsfellesskap og teste 
metodeverk gjennom bransjedrevne prosjekter.

• http://circularnorway.no/
og på Facebook
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http://circularnorway.no/
https://www.facebook.com/Norsk-Sirkul%C3%A6r%C3%B8konomi-274043209670047/?fref=ts


Spre det glade budskap!
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Takk for meg!
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