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Kort om Sirkula IKS 
• Interkommunalt avfallsselskap. Eies av Ringsaker, Hamar, Stange og Løten

• 95.000 innbyggere og 10.000 fritidsboliger

• Årlig: 117.000 tonn avfall – 50 % husholdning 50 % næring
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Resirkula

• Oppstart juni 2020

• Ombruksmottak, 5 butikker, «remarked», 
kafé, systue

• 28 arbeidsplasser
• 12 faste, 6 VTA, 9 diverse 

arbeidsmarkedstiltak

• Hittil i år: ca 120 tonn til ombruk

• Omsetning hittil i år ca 4 mill. kr



Reparasjon

Redesign

Overhaling

Kunder leverer til ombruk

ved 
gjenvinningsstasjonen

Salg av gjenbruksvarer i 
konseptbutikker



• Gjenstander skal ut med økt verdi.
Reparasjon og redesign.

• Få de som ikke kjøper brukt i dag til å 
velge å kjøpe brukt.
Profesjonell presentasjon.

• Støtte oppom sirkulær økonomi.
Selvstendige aktører skal kunne ha dette 
som sitt levebrød.



Hvilke konsepter skal inn?

• Hva kommer inn ved 
gjenvinningsstasjonen?

• Hva er det stor etterspørsel på i 
markedet?





Ombruksmottaket

• System for innlevering av ombruksvarer

• Kunnskap og opplæring

• Driftes av Mjøsanker

• Åpent og bemannet hele åpningstiden

































































Suksesskriterier

• Fremoverlente og ambisøse politkere/eierkommuner

• Samlokalisering av ombruksmottak og butikker

• Nøye utvalgte butikk-konsepter og drivere

• Selvstendige aktører som har dette som sitt levebrød

• Delikate butikker

• Varene er satt i stand, virker



Utfordringer

• Beliggenhet (langt fra sentrum) 

• Koronapandemi i oppstart



Veien videre? 

• Videreutvikle og drifte de konseptene vi har

• Starte minst ett nytt konsept innen 2025

• Arrangere Miljøuka 2022

• Mulig samarbeid om ombruk av kontormøbler i samarbeid med 
Innlandet Fylkeskommune

• Mulig samarbeid om ombruk av byggevarer i samarbeid med 
Østlandet Gjenvinning

• Bli et kompetansesenter innen ombruk og sirkulær økonomi i 
regionen. Med  aktiviteter, kurs og skole. 





Takk for meg!

www.resirkula.no

http://www.resirkula.no/

