
Sirkulær økonomi
Innovative eksempler fra Oslo og Akershus
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OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) 
er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offent-
lige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. 
OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke for-
retningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i 
nettverket og fremme det grønne skiftet. 

Et av OREECs fokusområder er avfall- og ressursutnyttelse 
i en sirkulær økonomi. Vi kjenner til mye av det spennende 
som foregår i avfallsbransjen i Oslo og Akershus. Avfalls- 
og gjenvinningsbransjen representerer den største delen 
av den sirkulære økonomien i Norge. Avfallsselskapene i  
regionen ligger langt fremme i å ta i bruk ny teknologi. De 
store kommunale og interkommunale avfallsselskapene er 
drivere av utviklingen gjennom ambisiøse strategier, planer 
og investeringer i infrastruktur og komplekse systemer for 
avansert avfallshåndtering. Som effekter av disse satsinge-
ne, ser vi tydelige eksempler på sirkulær økonomi i praksis.  

Her mangler det ikke på gode eksempler, og dette vil vi 
synliggjøre og løfte frem i denne brosjyren. Vi har invitert 10 
aktører med og vil takke alle for samarbeid om å få innholdet 
på plass. De fleste av de 10 representerer avfalls- og 
gjenvinningsbransjen, men vi har også invitert inn aktø-
rer som representerer produktdesign, samt selskaper i 
nærliggende bransjer, som vann- og avløp.

Flere har utviklet spennende løsninger for «oppsirku-
lering» av avfall; de gir avfallet ny, høyere verdi i krets- 
løpet. Dette ser vi både i industriell skala i den offent-
lige og private delen av avfallsbransjen, men også 
som små nisjer, drevet av aktører utenfor bransjen. 
Dette skaper bredde og øker innovasjonspotensialet.  
Samarbeid og nye partnerskap på tvers av bransjer og 
på langs i nye verdikjeder er nødvendig for utvikling av 
den sirkulære økonomien.  

Det er fortsatt et stort behov for mer informasjon og 
kunnskapsdeling på tvers av bransjer. Dette trekkes 
frem i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo 
og Akerhshus (2015), der det heter at interaktivitet 
gjerne oppstår i grensesnittet mellom aktører, og at 
det kan utvikles nye ideer og mulige innovasjoner med 
utgangspunkt i dette. En bedre samhandling mellom 
bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører 
vil fremme utviklingen av næringslivet i regionen. Dette 
er vi i OREEC enig i.  

Initiativet til denne brosjyren har vi tatt for å sette  
fokus på de innovative aktører som tilfører spennende  
konsepter i den sirkulære økonomien. Samtidig vil vi 
øke kunnskapen om konseptene sirkulær økonomi 
og bioøkonomi, og knytte aktører fra ulike bransjer 
sammen, med et fokus påinnovasjon og næringsut-
vikling både i og utenfor avfallsbransjen.  

Forord

Marianne R-L Reime Prosjektleder, OREEC



I denne brosjyren ligger tre megatrender til grunn; sirkulær 
økonomi, bioøkonomi og industriell symbiose. De to første 
konseptene er kjernen i den bærekraftige, sirkulære økono-
mien og får litt ekstra plass her i introduksjonen. Sistnevnte 
beskriver et forhold mellom to eller flere virksomheter, der 
en virksomhets avfallsprodukt eller energistrøm gis bort  
eller selges til en annen virksomhet for anvendelse i deres 
produksjon. Dette kan også være et eksempel på sirkulær 
økonomi. 

Bioøkonomi 
Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse 
av fornybare biologiske ressurser. Bioøkonomihandler om 
å omdanne biologiske ressurser til for eksempel mat, fôr, 
kjemikaler, materialer, ingredienser, farmasøytiske produkter 
og bioenergi. Biologiske ressurser, også kalt biomasse, kan 
for eksempel være halm, korn, trevirke, frityrolje, slakteavfall, 
eggeskall, eller avføring fra dyr og mennesker. 

Bioøkonomi kan defineres som økonomisk aktivitet basert 
på omdanning av biomasse til produkter. 

Dette er hovedpoenget i definisjonen som blant annet EU 
benytter.  Mye av det vi i dag tenker på som avfall vil i fram- 
tiden bli omdannet til verdifulle ressurser. Og en del ting som 
finnes i naturen, som vi ikke utnytter i særlig stor grad i dag, 
vil få stor verdi. For eksempel alger fra havet. Vi må altså 
sløse mindre og oppdage nytt grønt gull i naturen. Forskning 
og moderne teknologi er viktig for å lykkes og det hele må 
skje på en bærekraftig måte, slik at vi ikke ødelegger for 
framtidas generasjoner. 

(Kilde: nibio.no)  

Sirkulær økonomi  
Sirkulær økonomi er en økonomi som bidrar til at ressurser 
forblir i økonomien lengst mulig, også etter at et produkt ikke 
lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette til forskjell fra 
en mer lineær «bruk og kast-økonomi» som forutsetter at 
ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall.   
I ytterste forstand betyr sirkulær økonomi at avfall som  
konsept forsvinner. Avfall ses på som en råvare og produk-
ter designes slik at de enkelt kan resirkuleres.  

Sirkulær økonomi omfatter forretningsmodeller i en bedrift, 
i en organisasjon eller på et sted, som fokuserer på øko-
systemer og sirkulære kretsløp heller enn lineære proses-
ser. En sirkulær økonomi er et produksjons- og forbruks- 
system som skaper et så lite tap som mulig. 

Sirkulær økonomi er en stor satsing i EU der det er  
knyttet til både bærekraft og økonomi. Ambisjonen er at den 
sirkulære økonomien skal styrke EUs globale konkurran-
sekraft, skape økonomisk vekst og generere nye arbeids- 
plasser. EUs action plan for den sirkulære økonomien omfatter  
ambisiøse mål for avfallshåndtering, men også insentiver for 
å stimulere til at man setter grønnere produkter ut i marke-
dene og større grad av industriell symbiose. Bioøkonomien 
er en av de prioriterte sektorene i denne planen. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen representerer den største 
delen av sirkulær økonomi i dag.

 (Kilde: ec.europa.eu) 

Megatrender



Oslos kildesorterte husholdningsavfall tas imot på Energi-
gjenvinningsetatens (EGE) optiske utsorteringsanlegg på 
Haraldrud og Klemetsrud. Sorteringsanlegget sorterer ut 
de grønne posene med matavfall og de blå posene med 
plastavfall fra restavfallet ved hjelp av optiske lesere. Posene 
sendes deretter til materialgjenvinning. EGEs biogassanlegg 
inngår i et av kommunens store klimatiltak; et kretsløps- 
basert avfallssystem. 

Plastemballasjen i blå poser gjenvinnes til nye plast- 
produkter, mens restavfallet brennes og blir til fjernvarme for 
Oslos befolkning. EGE leverer varmeenergi til fjernvarme-
systemet med en total kapasitet på 271 GWh (ca. 28 000 
husstander). 

De grønne posene med matavfall sendes til Energi- 
gjenvinningsetatens biogassanlegg i Nes på Romerike. 
Romerike Biogassanlegg (RBA) tar også imot matavfall fra 
næringsvirksomhet og fra andre kommuner. Her blir det  
organiske avfallet til miljøvennlig drivstoff, biogass, som  
brukes på Oslos busser. Anlegget produserer også to  
typer næringsrik biogjødsel som kan erstatte bruk av kunst-
gjødsel i landbruket. Nitrogen, fosfor, kalium og andre  
næringsstoffer ivaretas i kretsløp - dette gir en stor miljø-
gevinst. Biogjødsel brukes også til samkompostering med 
hageavfall som blandes med sand og gir et næringsrikt 
jordprodukt. Dette kan erstatte fossile, torvbaserte jord- 
produkter og gir utnyttelse av alle ressursene i matavfallet. 

Biogass og biogjødsel produseres gjennom en mekanisk 
og biologisk behandling, kalt termisk hydrolyseprosess, 
der koking av avfallet under høyt trykk er en sentral del av  
prosessen. 

Norske CAMBI har levert den patenterte teknologien. EGE 
har for øvrig gått foran som den første produsenten av  
flytende biogass (LBG) i Norge. Komprimering av  
gassen (CBG) er et mer vanlig alternativ. LBG kan erstatte  
flytende, fossil naturgass (LNG) direkte og markedet for gassen  
utvider seg således til anvendelse i ferge- og skipstrafikk 
som ett eksempel. Gassen selges til AGA, som distribuerer 
gassen videre. Flere nye produsenter velger nå å flytende-
gjøre biogassen.  

(Kilde: Oslo.kommune.no)

Energigjenvinningsetaten, Oslo Kommune 

Effektiv og lønnsom avfallsbehandling med respekt for miljøet

Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter 
og utvikler industrielle avfallsanlegg 

for Oslo kommune. 
Renovasjonsetaten (REN) har ansvar for 

håndtering og innsamling av avfall, og EGE 
har ansvar for mottak og behandling av 

avfallet. 

Begge etater er underlagt  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. En 

ny avfallsstrategi med tittelen 
«Bli med rundt» 

er nå til politisk behandling 
i Oslo kommune. 



«Oslo kommune ønsker å være 
front i utviklingen av den 

sirkulære økonomien. 
Det betyr at vi må behandle avfall 
som verdier og stadig lete etter 

utviklingsområder, både 
kommersielle og teknologiske, som 
gjør at vi får mer ut av det avfallet 

vi mottar» 

Torkil Dyb Remøy
Biogasskoordinator, Oslo kommune 



ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i 
avfallet på en forsvarlig måte og fokuserer på miljø i alt de 
gjør for å minske sitt økologiske fotavtrykk.  

ROAF satt et høyteknologisk sorteringsanlegg i drift i 2014. 
Anlegget har, som det første i verden, helautomatisk  
sortering av plast. I anlegget sorteres de grønne  
posene med matavfall ut, før restavfallsposene åpnes av en  
poseåpner og plastemballasje sorteres ut i hele fem ulike 
typer plast. I kombinasjon med tysk teknologi er det norske  
TOMRA Sorting sin NIR-teknologi som muliggjør denne  
sorteringen. I siste ledd av prosessen balles plast- 
emballasjen og selges til høystbydende i det private  
markedet gjennom egne avtaler. Det betyr at ROAF kan 
selge fire ulike plastkvaliteter, fremfor èn med blandet plast, 
som har vært vanlig praksis frem til nå. 

Dette er en forretningsmodell som skaper mer spesialiser-
te verdikjeder og diversifiserte markeder – et svært godt  
eksempel på økt ressursutnyttelse i den sirkulære øko-
nomien. På bakgrunn av kunnskap om de ulike typene  
plastemballasje; de ulike kvalitetene, anvendelsesområdene 
og prisen på disse har ledelsen ved ROAF tatt en aktiv rolle 
for å søke å bedre kvaliteten på egne plastfraksjoner. 

Vannet som presses ut av slammet er svært  
nitrogenrikt. VEAS produserer en nitrogenløsning i form 
av ammoniumnitrat som selges som råvare til gjødsel-
produksjon eller annen industri.

ROAF 
Enkelt for deg – bra for miljøet

ROAF har tatt direkte kontakt med store aktører, som 
Orkla, Bama, Nortura, som anvender emballasje på 
sine produkter i de norske dagligvarekjedene, og gått 
i dialog for å øke bevisstheten om material- og farge-
valg hos leverandørene. Dette er også et glimrende 
eksempel på vertikale samarbeid som skaper en bed-
re sirkulær økonomi. 

www.roaf.no

Romerike avfallsforedling IKS,
ROAF, er et interkommunalt  

selskap mellom 10 kommuner. 

ROAF samler inn kildesortert  
husholdningsfall fra ca. 200.000

innbyggere. ROAF har over 80 ansatte 
og en omsetning på vel 200 millioner. 

«Å ta vare på og utnytte ressursene 
i avfallet er i ferd med å bli en stor
 industri. Sammen kan vi – ROAF og 
innbyggerne – sørge for best mulig 

utnyttelse og et bedre miljø» 

Øivind Brevik 
Administrerende Direktør, ROAF  

http://www.roaf.no




VEAS renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer i 
Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden.  

VEAS utnytter avløpsvannet – råstoffet – fullt ut til produksjon 
av rent vann, energi og gjødsel hvor inntekter fra produktene 
bidrar til reduksjon av selvkost; Sirkulær økonomi. Det grøn-
ne skiftet er for VEAS en kontinuerlig forbedring og optima-
lisering av prosessen med bruk av livssyklusanalyse (LCA) 
i som måleparameter og i planleggingen av nye prosesser.  

Organisk materiale og næringsstoffer fjernes før det rensede 
vannet føres ut i Oslofjorden. Av slammet fra renseproses-
sen blir det produsert biogass. Av biogassen blir det i dag 
produsert elektrisk strøm og varme for bruk i eget anlegg. 
Det planlegges nå for å oppgradere biogass, som da vil 
kunne erstatte fossilt drivstoff. Dette vil være et stort bidrag 
til både bioøkonomien og den sirkulære økonomien.  

Ferdig behandlet slam er tørt og fritt for smittestoffer og 
kalles VEAS-jord.  VEAS-jord inneholder organisk stoff, 
næringsstoffer som nitrogen og fosfor og er tilsatt kalk. VE-
AS-jord brukes som jordforbedringsmiddel og gjødsel på 
korndyrkingsarealer. Landbruket mottar årlig om lag 40 000 
tonn VEAS-jord. 

Vannet som presses ut av slammet er svært  
nitrogenrikt. VEAS produserer en nitrogenløsning i form 
av ammoniumnitrat som selges som råvare til gjødsel-
produksjon eller annen industri.

VEAS er Norges største renseanlegg.  
VEAS-tunnelen transporterer avløpsvannet 

fram til renseanlegget. 

I anlegget blir det renset 2300-3000  
liter pr. sekund og når det regner opp til 
11000 liter/sekund! VEAS behandler årlig  

100-110 mill m3 avløpsvann. 

Produsert biogass utgjør en energimengde på 
70 GWh pr. år. I tillegg tas det ut ca. 120 GWh 

varme fra avløpsvannet 
i tunnelen.

For å møte befolkningsvekst,  
endring i klima og endrede forventninger og 

krav, skal VEAS de kommende årene  
gjennomføre omfattende investeringer i  

infrastruktur og anlegg.

VEAS – Norges største renseanlegg 
Fører næringsstoffer tilbake til kretsløpet og produserer ren energi 



«VEAS forvalter viktig infrastruktur 
og store ressurser; 

det grønne skiftet er vår hverdag! 
Vårt perspektiv er langsiktig – mot 2100.»

Ernst Petter Axelsen 
Administrerende Direktør VEAS



Asker kommune har nylig lansert sin nye avfallsstrategi om 
avfall og ombruk. Ombruk har lenge vært et nedprioritert 
område blant avfallsaktører, og det mest utbredte marke-
det for ombruk i Norge er finn.no. Ombruk er det viktigste  
tiltaket for å ivareta produkter i kretsløp i sin opprinnelige form.  
Det sparer energien og ressursene som behøves for å  
prosessere materialene til nye produkter.  

Asker er i startgropa på det som skal bli en kjempesatsing 
på ombruk i kommunen. Det ansettes nå en egen person 
som skal ha et særskilt ansvar for ombruk og etablering av 
en eller flere minigjenvinningsstasjoner i Asker for å gjøre det 
lettere å levere avfall og gjenstander til ombruk uten å måtte 
ha bil og kjøre til Yggeset avfallspark. Vedkommende skal 
også arbeide for utvikling av andre spennende ombruks-
konsepter. Dette er en spennende begynnelse på en hel-
hetlig tanke om avfall og ressurser som virkelig begynner å 
bre om seg. 

Asker kommune er også stolt over å levere kildesortert  
matavfall til det nyoppstartede behandlingsanlegget til  
GREVE biogass i Tønsberg; Den magiske fabrikken. Her 
blir matavfall behandlet sammen med husdyrgjødsel til  
produksjon av biogass og biogjødsel. I tillegg skal man  
bruke CO2 fra produksjonen inn i drivhus for dyrking av  
tomater; fra bord-til-bord. 

Dèt er sirkulær økonomi! 

www.asker.kommune.no

Asker kommune 
Gjennom ombruk holder vi ressursene i kretsløpet 

Asker er Norges 11. største  
kommune etter folketall med sine 60 000 

innbyggere. Asker har vedtatt ny  
hovedplan for gjenvinning for perioden 
2016-2023 og har mål om å ligge langt 

fremme når det gjelder miljø og kundetil-
fredshet. 

Asker kommune ble kåret som vinner av 
NFKRs (Norsk Forening for Kvalitet og Risi-

kostyring) Kvalitetspris i 2016.  
Kommunen vant også Forbrukerrådets test 
i 2016 av landets kommuner på service og 

informasjon de siste 10 årene. 

«Alt vi gjør nå handler jo om 
sirkulær økonomi» 

Sven Bjørnson 
faggruppeleder gjenvinning 

Asker kommune

http://www.asker.kommune.no




NIBIO og NMBU, som gjerne refereres til som ”Campus 
Ås” i samme åndedrag, bidrar med forskningskompetanse i 
hele landet. Forskere fra Åsmiljøet er involvert i en rekke på-
gående prosjekter knyttet til biogassanlegg og behandling 
av ulike former for substrater og biomasse. Ny kompetanse 
innen dette område utvikles blant annet på det unike bio-
gasslaboratoriet på Campus Ås.  

Laboratoriet bestå av en mengde små reaktorer, der det 
forskes på å forstå hvordan mikrobiologien virker. Gjennom 
å studere hvordan bakteriene fungerer kan man lage pro-
sesser slik at de gjør jobben sin best mulig ved organisk 
nedbrytning av biomasse. Et sentralt område her er å forstå 
hvilken ”mat”bakteriene vil ha – klarer de å forsyne seg av 
trevirke? På laboratoriet ser man på blandinger av husdyr-
gjødsel, restprodukter fra industrien, halm, matavfall, osv 
– både enkeltvis og ved sambehandling. Kompetansen fra 
Åsmiljøet var blant annet sentral da Oslo Kommune etabler-
te Romerike biogassanlegg på Nes.  

Som en videre satsing i forskningsmiljøet på biogass og bio-
energi ser forskerne nå på bioraffinering. Et bioraffineri pro-
duserer en rekke ulike produkter fra en type biomasse. Et 
godt eksempel her er Borregaard, som skaper en rekke pro-
dukter av tømmerstokker i sitt produksjonsanlegg. Sammen 
med satsingen på bioraffinering blir bærekraftsanalyser for 
hele verdikjeder viktig fremover. 

NIBIO/NMBU

Norsk Institutt for Bioøonomi – NIBIO – ble 
opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av  
Bioforsk, Norsk Institutt for landbruks- 
økonomisk forskning (NILF) og Norsk  
institutt for skog og landskap. 

NIBIO skal være nasjonalt ledende for  
utvikling av kunnskap om bioøkonomi. 
NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige  
Universitet er vert for fem toppforsknings- 
sentre og ett nasjonalt forsknings- 
pilotanlegg. Blant disse er Bio4Fuels; 
et nytt forskningssenter for miljøvenn-
lig energi der man i et bredt forsknings-
samarbeid skal utvikle bærekraftig  
biodrivstoff basert på skandinavisk skog.   

Forskerne fra Åsmiljøet vil foreta slike analyser for å kunne 
peke på hvor det er mest lønnsomt å gjøre en forskningsinn-
sats eller en teknisk forbedring for å oppnå bedre klimanytte 
eller bedre økonomi. Dette vil bidra til å skape verdisirkler 
ut av verdikjeder som tradisjonelt sett har en start- og et 
sluttpunkt. 



«Biogasslaben er et anker i 
forskning og i kontakt med 

kommuner og industri» 

Odd Jarle Skjehaugen 
Senterdirektør

Bioenergisenteret  



Som første selskap i Norge er Ragn-Sells sertifisert etter 
den internasjonale anerkjente standarden for samfunns- 
ansvar, CSR Performance-Ladder. DNV GL lanserte denne 
standarden i Norge i september 2015 på bakgrunn av en 
økende trend der kunder og investorer stiller dokumenta-
sjonskrav til bærekraftig miljø- og sosial praksis. 

Gjennom de siste årene har avfallsbransjen gått gjennom en 
stor transformasjon –fra å samle inn og transportere avfall 
til å prosessere og handle med verdifulle råvarer. Sertifiser- 
inger har blitt et viktig verktøy for å skape mer gjennom-
siktighet i den nå globalt omspennende avfallsbransjen. Å  
kunne sikre forsvarlig håndtering av råvarene i egen  
virksomhet er èn ting, men å sikre seg god håndtering også 
i neste ledd krever implementering av andre verktøy. Gode  
samarbeidsrelasjoner mellom ledd i verdikjedene er et sentralt  
element for å sikre enda bedre ressurshåndtering i en sirkulær  
økonomi. 

Gjennom CSR Performance-Ladder sertifikatet kan  
Ragn-Sells’ arbeid med en helhetlig tilnærming til både 
sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter ved den  
sirkulære økonomien systematiseres og synliggjøres.  
Ragn-Sells er første aktør i Norge med et slikt sertifikat 
og staker dermed ut en ny retning innenfor bærekraftig  
forretningsvirksomhet. 

www.ragnsells.no

Ragn-Sells  
Kvalitet i alle ledd er viktig for å slutte sirkelen 

Ragn-Sells er en familieeid gjen-
vinningsentreprenør med hoved- 

kontor i Lillestrøm. 

Selskapets kjernevirksomhet er transport, 
sortering og bearbeiding av avfall fra næ-
ringslivet og private. Av dette avfallet pro-
duserer selskapet sekundære råvarer som 

papir, plast og metaller som gjenvinnes  
lokalt og globalt.  

«Den sirkulære økonomien krever 
en helhetlig tilnærming. 

Sertifiseringen hjelper oss med 
å analysere og systematisere 
komplekse sammenhenger 

og sikre kvalitet i alle ledd».

Cecilie Lind 
Direktør for bærekraft 

Ragn-Sells

http://www.ragnsells.no




I 2016 ble over en milliard gjenvinnbare flasker og bokser 
pantet i Norge.  

Alt som leveres inn i panteordningen samles på Infinitums-
anlegg i Trondheim, Bjerkvik ved Narvik og på Fetsund. På 
sistnevnte behandles omkring 80% av panten. Boksene 
som sorteres hos Infinitum sendes til Hydro i Holmestrand, 
hvor aluminiumen resirkuleres. Plastflasker sendes til Cle-
anaway i Sverige og brukes til produksjon av nye plastpro-
dukter. Dette er sirkulær økonomi satt i system og en form 
for gjenvinning som sparer miljøet for enorme CO2 utslipp 
ved produksjon av jomfruelig materiale.  

Når du panter en flaske sparer du CO2-utslipp tilsvaren-
de 0,17 kg sammenliknet med om du kaster den samme 
flasken i søpla. Hvis det er en boks sparer du 0,15 kg. Til 
sammen gir det besparelser tilsvarende 1,4 millioner flyrei-
ser tur-retur Oslo/Trondheim hvert år, dersom vi panter alle 
flasker og bokser.  Infinitum har et tett samarbeid med leve-
randørene av panteautomater. Innsamlingsgraden av pante-
flasker og –bokser er høy, og ligger på 95%.  

Infinitum er opptatt av høyverdig gjenvinning, og har kon-
troll på hele verdikjeden, og hvor råmaterialet blir gjenvun-
net. Flasker og bokser som samles inn i pantesystemet, gir 
en råvare med høy kvalitet. Den er derfor godkjent til bruk i 
gjenvinning av ny mat- og drikkeemballasje.
 
www.infinitum.no

INFINITUM 
Miljøvennlig og effektivt pantesystem

Materialgjenvinning er en viktig del av løsningen fordi det 
krever mye mindre energi å gjenvinne materialet enn når vi 
lager alt på nytt. Hvis nordmenn panter alle flasker og bokser 
slik at alle hadde blitt gjenvunnet til nye flasker og bokser i 
stedet for å kaste de i restavfallet, ville vi spart 700 GWh 
energi per år. 

Pantesystemet er et sterkt eksempel på ivaretagelse av ver-
difulle ressurser i en sirkulær økonomi, samtidig som det 
bidrar til å redusere energibruk og CO2-utslipp.  

(Kilde: infinitum.no)  

Infinitum har eid og driftet det norske 
pantesystemet for gjenvinnbare 
drikkevarebokser og plastflasker 

med pantemerke siden 1999. 

Aluminiumsbokser og flasker kan pantes i 
rundt 15 000 butikker, kiosker og 
bensinstasjoner i omtrent 3 700 

panteautomater i Norge. 

Panten som utbetales til forbruker 
får butikken igjen fra Infinitum.

 Infinitum jobber for høyest mulig
 innsamling av gjenvinnbar emballasje 

for drikkevarer. 

http://www.infinitum.no


«Målet er 100 prosent innsamlingsgrad. 
Det krever målrettet arbeid og en 

strategi som følges over tid.» 

Randi Haavik Varberg 
Direktør for informasjon og marked 

i Infinitum



Ved hjelp av HurtiGruten, en spesialdesignet lastesykkel, 
bruker Gruten pedal og elkraft, og en dose kaffenergi til å 
samle inn byens kaffegrut. På Gruten gård i Bentsebrugata 
på Torshov, forvandles denne nesten ubrukte ressursen til 
innovative og bærekraftige produkter”. 

Grutensåpa er i sentrum av disse produktene. Den øko- 
logiske kaffegrutsåpa produseres med såkalt kald- 
prosessmetode, uten varmebehandling, slik at alle de gode 
egenskapene og næringsstoffene beholdes. Grutensåpa 
støpes, skjæres og pakkes for hånd.  

Om kort tid lanserer Gruten også en peppermynteversjon 
av Grutensåpa, i tillegg til lavendelduft.  Samtidig lanserer 
de også et nytt produkt; Grutenskrubben. Med Gruten-
skrubben kan du pleie kroppen samtidig som du verner om  
miljøet. Gruten bruker kaffegrut som ellers ville ha blitt kastet, 
og benytter sykkel for å samle den inn. Skrubben inneholder 
kun økologiske ingredienser og er fri for mikroplast og andre 
skadelige stoffer.  

Gruten holder kurs og workshops og tilbyr foredrag til  
privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og skoleklasser 
for å bidra til økt kunnskap og bevissthet om kaffegrut som 
en nyttig ressurs. Gruten ønsker at så mange som mulig  
benytter seg av kaffegruten. 

www.gruten.no

 

GRUTEN
Gruten - skaper verdier av byens kaffeavfall

På Grutens nettside kan man finne tips til bruk av grut, laste 
ned brosjyre og oppskrift på skrubb og finne ut mer om 
kompostering og dyrking av sopp i kaffegrut.  

Gruten jobber med fokus på det som finnes her og nå og er 
opptatt av å vise at det er mulig å skape spennende produk-
ter som samtidig er miljøvennlige og bra for oss mennesker. 

(Kilde: gruten.no) 

Gruten er en oslobasert virksomhet som 
samler inn og skaper nye 

verdier av byens kaffeavfall. 
Bedriften er etablert som et ideelt selskap, 

og består i tillegg til 
grunnlegger og daglig leder 

Siri Mittet, av et engasjert team med men-
nesker, som på ulike måter 

bidrar med sitt engasjement og 
sin kunnskap til  

utvikling og aktivitet i virksomheten. 

Foto: Inger marie Grini

http://www.gruten.no


«Gjennom å ta i bruk gruten er vi 
alle ambassadører for et bedre miljø 

og viser 
ved praktisk handling at 
ressursene som allerede 

finnes rundt omkring oss har verdi 
og nytte. Vi bidrar til 

mindre miljøbelastning og energi-
bruk, og gjør en positiv innsats for 

klimaet.»  

Siri Mittet, Grutengründer

Foto: Mads Pålsrud

Foto: Grow Lab Oslo



Designeren har en stor makt og en viktig rolle når de i sam-
arbeid med sine kunder utvikler nye løsninger. Designeren 
kan styre valg av materialer og legge til rette for design av 
produkter som gjøres tilgjengelig for materialgjenvinning. 
EGGS Design har nå satt sirkulær økonomi på sin agenda. 
Et godt eksempel på design for gjenvinning er utviklet for 
TINE. Emballasjen for deres smørpakker er 100% gjenvinn-
bar som plastemballasje.   

TINE ønsket en oppdatering på emballasjen for deres ulike 
smørprodukter. De ønsket et mer moderne utseende, sam-
tidig som pakningen skulle være enklere å åpne og enkel å 
resirkulere.  

TINEs smørpakker var tidligere laget av papp, plast og 
aluminiumsfolie og det ble utfordrende for folk å kilde- 
sortere delene på riktig måte. Nå består emballasjen kun av  
plastikk, noe som gjør dette enklere. På denne måten har 
nå TINE en fleksibel løsning de kan anvende på alle nye  
produkter de setter ut i markedet, samtidig som merke- 
varen har fått en øko-vennlig og mer brukervennlig  
emballasje. EGGS Design har her lyktes med å ivareta  
kundens og brukernes behov i kombinasjon med optime-
ring av emballasjen.  

Etter at TINE lanserte denne emballasjen fulgte  
konkurrentene etter og edret sine emballasjeløsninger for 
smør. Denne én-materialsløsningen for smøremballasje har 
nå blitt en standard for denne produktkategorien.

www.eggsdesign.com

EGGS Design 

EGGS Design er et tverrfaglig  
designbyrå med Skandinavias  
bredeste designkompetanse,

 med ekspertise i teknologi og design for 
digitale og fysiske produkter og tjenester. 

Deres tilnærming tilinnovasjon tar
 utgangspunkt i brukernes reelle og 

ikke-uttalte behov.  EGGS ble etablert i 
2012 og er 70 ansatte med kontorer i 

Oslo, Bergen, Trondheim og Brasil.  

«Designerne ser det hele bildet, 
alle aspektene av produktets

 livssyklus, og kan derfor utfordre 
oppdragsgiveren slik at de får 

ivaretatt miljøhensyn best mulig, 
i alle ledd» 

Sigrun Vik 
Regionsleder for 

produktdesign EGGS Design

Foto: Johan Holmquist

http://www.eggsdesign.com


Foto: Thomas Eckström

Foto: Johan Holmquist

Foto: Johan Holmquist



Ved Norsk Gjenvinnings nye anlegg på Øra Miljøpark pro-
duseres nå glassråvare fra ulike typer glassavfall. Råvaren 
leveres til GLAVA og blir til isolasjonsmateriale. Denne pro-
sessinnovasjonen sikrer materialgjenvinning av glass.  Sam-
arbeidet ble inngått i 2013 på bakgrunn av at begge par-
ter så en vinn-vinn mulighet, og i tillegg for miljøet. Enkelte 
vindustyper, som isolerglassvinduer, er definert som farlig 
avfall på grunn av PCB og klorparafiner er benyttet som tet-
ningsmiddel. Norsk gjenvinning er den eneste norske aktø-
ren med behandlingstillatelse for slike ruter og håndterer all 
innsamling og transport av PCB-ruter for Ruteretur AS. Ved 
anlegget på Øra Miljøpark skjæres glasset ut fra rammen, 
forbehandles (dvs knuses i en egen produksjonsprosess) 
og sendes deretter til GLAVA der det benyttes som råvare 
i produksjonen av isolasjonsmaterialet glassull.  Alternativet 
for Glava er å importere glass, eller råvaren for glassproduk-
sjon fra andre land. Det nye samarbeidet skaper en kortreist 
verdikjede med Norsk Gjenvinnings produksjon i Fredrikstad 
og Glavas produksjon i Askim.  Verdikjeden har en positiv 
trippel bunnlinje, det vi si positiv både for miljøet, samfunnet 
og økonomisk. Løsningen erstatter 1/3 av Glavas råvarebe-
hov. Ti nye arbeidsplasser er skapt for Norsk Gjenvinning. I 
tillegg reduseres transporten av vinduene, som farlig avfall, 
til utlandet. Tidligere løsning for PCB-holdige vinduer har 
vært eksport til forbrenningsanlegg for farlig avfall i utlandet, 
da slike anlegg ikke finnes i Norge.

www.nggroup.no

Norsk Gjenvinning 
Fra farlig avfall til GLAVA-isolasjon 

Norsk Gjenvinning (NG) er Norges største leverandør av gjenvinnings- 
og miljøtjenester. Som konsern har de en ambisjon om å være ledende innenfor 

sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling. 

Ambisjonen møtes bl.a. gjennom utvikling av sirkulære verdikjeder, 
som Glava-samarbeidet er ett eksempel på. 



«Vi ønsker å utvikle sirkulære verdikjeder, hvor resirkulert 
råvarer erstatter jomfruelig råvarer i 

produksjonsprosesser – det er også viktig at dette gjøres 
i stor skala, slik at vi reelt sett

 bidrar til å løse klimautfordringene»

Thomas Mørch
Sjef Forretningsutvikling – Strategi og Bærekraft 

Norsk Gjenvinning



Denne brosjyren er utarbeidet av OREEC, med støtte fra Akershus Fylkeskommune. 
All tekst er utformet i samarbeid med aktørene.  




