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Sammendrag
Denne rapporten er et verktøy for å øke ombruk av elektriske og elektroniske produkter
(EE) som blir levert som avfall hos norske gjenvinningsstasjoner. Det er en prioritet hos
mange kommuner og interkommunale selskap som drifter gjenvinningsstasjoner å
tilrettelegge til ombruk innen alle avfallsfraksjoner. Ansvaret for ombruk av EE-produkter
ligger hos produsentansvarsselskapene, men engasjementet er stort for å utvikle lokale
løsninger også hos kommunene. Denne rapporten skal bidra til å forenkle dette arbeidet.
Rapporten inneholder blant annet oversikt over kanaler til ombruk, juridiske betraktninger
rundt ombruk av EE-produkter, og en metodebeskrivelse av hvordan ombruk kan måles.
Flere fra bransjen har bidratt til arbeidet med denne rapporten med kunnskap og erfaringer.
Styringsgruppen for prosjektet har vært aktiv i prosessen, og har bestått av Ellen Halaas
(REN), Tord Tjelflaat (IVAR), Anne Lise Mæhre (IR), Andreas Andreasen (ROAF) og
Christian Lie (Sirkula).
Vi ønsker også å rette en takk til alle finaniselle bidragsyterne i prosjektet: BIR Privat AS,
IVAR IKS, Remiks Miljøpark AS, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Trondheim
kommune, Trondheim Renholdsverket, Midtre Namdal Avfallsselskap, Steinkjer kommune,
Innherred Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon, Interkommunalt renovasjonsselskap for
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal (MNA), HAMOS Forvaltning IKS og FIAS.
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SAMMENDRAG
Brukte og kasserte EE-produkter har et stort potensiale for ombruk. Blant annet
har Norsirk satt seg som mål å ombruke 10 % av det som samles inn innen
2020. Denne rapporten er utarbeidet som et hjelpemiddel for kommuner som
ønsker å bidra til økt ombruk av EE-produkter de tar imot. Mange EE-produkter
som leveres til kommunale avfallsmottak kan ombrukes som de er, mens andre
må gjennomgå en oppgradering eller reparasjon for å bli brukbare. Begge
kategoriene er omtalt i denne rapporten.
Det ligger en stor miljøbesparelse i å gjenbruke produktene. Brukte EEprodukter er populære blant forbrukerne, og gjennom målrettede tiltak kan
kommunene gi et viktig bidrag til ombruk av EE-produkter. Mange kommuner
gjør dette allerede, med suksess. Hvis produktene overdras uten betaling, er det
liten fare for at kommunene skal komme i ansvar for gjenstandene de gir fra
seg.
Rapporten presenterer følgende:

›

Mål for økt ombruk

›

En kort oversikt over hvilke øvrige kanaler som benyttes for å omsette
brukte EE-produkter

›

Eksempler på EE-produkter som er godt egnet for ombruk

›

Tips til hvordan avfallsmottakene kan kontrollere og velge ut produkter som
er egnet for ombruk, og hvordan de kan gjøres attraktive for kundene

›

Lagring og sortering av EE-produkter

›

Resultater av spørreundersøkelser/intervjuer hos returselskap,
behandlingsanlegg og interkommunale avfallsmottak

›

En ekstern vurdering av det juridiske ansvaret ved å omsette brukte EEprodukter
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Innledning

Vi skaffer oss hele tiden nye EE-produkter, kanskje mer enn vi har bruk for.
Dette skjer gjennom aggressiv markedsføring, et generelt prispress, og fordi
utviklingen av nyere og bedre produkter går raskere og raskere. Dette fører til
økte mengder med EE-avfall.
I 2015 ble det samlet inn om lag 140.000 tonn EE-avfall [1]. Samtidig opplever
kommunale avfallsmottak at mange EE-produkter som innleveres fungerer
utmerket, eller de kan settes i stand med enkle grep. Avfall Norge har engasjert
COWI til å vurdere potensialet for ombruk av EE-produkter som kommer inn til
kommunale avfallsmottak, samt finne frem til tiltak som kan lede til økt ombruk
av produktene. Prosjektet omfatter alle EE-produkter som leveres inn, uansett
om de juridisk sett skal regnes som avfall eller ikke.
Jo mer avfall som oppstår, jo viktigere er det å øke ombruk av dette avfallet.
Nedenfor ser vi avfallspyramiden, som illustrerer prioriteringene for håndtering
av avfall i henhold til norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Som
vi ser, er ombruk av avfall det høyest prioriterte aktive tiltaket.
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Figur 1. Avfallspyramiden.
To viktige motivasjonsfaktorer for ombruk er økonomi og miljø. Arenaer som
finn.no, loppemarkeder, brukthandlere og Facebook brukes i stor grad til å
omsette brukte EE-produkter. Selv om markedet for kjøp og salg av brukte
produkter er stort, er dette lite mot mengden EE-produkter som kasseres. I
2015 ble altså rundt 140 000 tonn EE-avfall samlet inn og behandlet av norske
returselskaper. Dette tilsvarer 28 kg per innbygger i Norge. Av dette ble rundt
2250 tonn ombrukt. Av denne mengden sto produktgruppe 3, "Databehandlings, telekommunikasjons-, og kontorutstyr", for omlag 68 prosent, og
produktgruppe 1, "Store husholdningsapparater", for ca. 25 prosent.
Erfaringer fra prosjektet viser at det er gode muligheter for økt ombruk av EEavfall. Visse typer brukte EE-produkter, som f.eks. datamaskiner, lyd/bildeprodukter og hvitevarer, er spesielt ettertraktet blant forbrukerne. Dersom
avfallsmottakene legger til rette for det, kan mengden avfall til ombruk økes.
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Mål og virkemidler

Denne rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak for hvordan man kan øke
ombruken av EE-produkter som mottas på kommunale avfallsmottak. Målene for
økt ombruk mener vi bør ses i sammenheng med den sirkulære økonomien og
vil blant annet være:

›

Redusert ressursbruk, ved å holde ressursene i omløp lengre

›

Hindre spredning av miljøgifter

›

Ivareta krav til HMS for alle berørte parter

Noen av de viktigste virkemidlene vil være:

›

Kompetanseheving og etablering av byttebuer eller liknende

›

En god mottakskontroll for å sikre at produkter som kan ombrukes blir
utsortert fra de som går til gjenvinning

›

Presentasjon av produktene slik at de fremstår som attraktive for kundene

›

Tilgjengelighet for avfallsprodusenter og kunder

Dersom punktene over blir fulgt, er det gode muligheter for at kommunene kan
øke ombruken av kasserte EE-produkter og redusere belastningen på miljøet.
Effekten av virkemidlene bør måles ved at det settes opp en massebalanse for
avfallet. Det bør etableres målepunkter der typer og mengder EE-produkter
måles og rapporteres.
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Utførte undersøkelser

Dette kapitlet oppsummerer de viktigste resultatene fra intervjuer og
undersøkelser som ble gjennomført. Der hvor COWI har kommentarer eller
synspunkter, er dette tydelig angitt.

3.1

Spørreundersøkelse blant medlemmer i Avfall
Norge

I forbindelse med prosjektet ble det høsten 2016 utført en spørreundersøkelse
blant Avfall Norges medlemmer.

3.1.1 Spørsmål
Spørreundersøkelsen ble distribuert elektronisk og inneholdt følgende spørsmål:
1. Har dere tilbud for ombruk av EE-produkter?
2. Er mottaket bemannet i dag?
3. Har dere ordning for omsetting av varene dere samler inn? Hvis ja, hvordan
organiseres denne omsetningen?
4. For ombruk av EE-produkter: hvilke typer EE-avfall tror dere egner seg for
ombruk og hvorfor?
5. Hvilke tiltak kan ditt mottak innføre for å øke ombruk av EE-avfall?
6. Hvilke muligheter ser dere for dere hva angår omsetning av EE-avfall som
sorteres ut for ombruk?
7. Opplever dere at kundene blir møtt av utenforstående personer som ønsker
å tilegne seg avfallet når det ankommer anlegget?
8. Har dere i dag tilbud for annet ombruk? (Andre produkter enn EE-produkter)
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3.1.2 Resultater
Vi mottok 41 svar på undersøkelsen, og nedenfor presenteres de punktvis.
1

Har dere tilbud for ombruk av EE-produkter?

På dette spørsmålet svarte nesten 66 prosent at de ikke har et slikt tilbud, mens
5 prosent planlegger en slik løsning. Resterende avfallsmottak (29 %, 12
stykker) har allerede et tilbud for ombruk av EE-produkter.
2

Er mottaket bemannet i dag?

Her svarte 84 prosent ja. Det vil si at de aller fleste av avfallsmottakene som
svarte på undersøkelsen har en eller annen form for bemanning på mottaket.
3

Har dere ordning for omsetting av ulike typer avfall dere samler inn? Hvis
ja, hvordan organiseres denne omsetningen?

Et sammendrag av svarene er fremstilt nedenfor.

60
50
40
30
20
10
0

Figur 2. Ordninger for omsetting av mottatt avfall.
På dette spørsmålet svarte altså flesteparten nei. Enkelte svarte at de hadde en
bruktbutikk, en arbeidstreningsbedrift som leverte til kommunale boliger eller et
område eller container på området hvor kundene kunne ta med seg produkter
gratis. Andre mottak tillater ikke kunder å ta med EE-produkter med mindre de
har avtale med mottakeren om dette, som for eksempel brukthandlere.
4

For ombruk av EE-produkter: hvilke typer EE-avfall tror dere egner seg for
ombruk og hvorfor?

14
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Her trekkes i hovedsak lamper, små elektroniske produkter som lys- og
bildeprodukter, dataskjermer, hvitevarer, PCer og telefoner frem som godt
egnet for ombruk. For de to sistnevnte produkttypene påpeker ett av mottakene
at det er nødvendig å slette lagrede data før evt. ombruk finner sted.
5

Hvilke tiltak kan ditt mottak innføre for å øke ombruk av EE-avfall?
Enkelte ønsker ikke å innføre tiltak for å øke ombruk av EE-avfall, mens
andre er mer åpne for dette. Noen av forslagene til tiltak er:

›

Bruk av ombruksbur/containere

›

Økt bemanning og bedre lagringsplass på gjenvinningsstasjonene

›

Informasjon og veiledning

›

Legge til rette for grovsortering der produktene leveres til mottakere
som oppfyller lover og regler for videresalg av elektriske produkter

6

Hvilke muligheter ser dere for dere hva angår omsetning av EE-avfall som
sorteres ut for ombruk?

Her er responsen varierende. 15 prosent stiller seg tvilende til videresalg av EEavfall på grunn av usikkerheten knyttet til regelverk for videresalg av kasserte
EE-produkter, herunder krav til garanti og ansvar som oppstår dersom noe
skulle skje med produktet.
15 prosent mener at EE-avfall er miljøfarlig avfall og må gå til gjenvinning.
30 prosent foreslår nedstrømsløsninger som f.eks. samarbeid med
returselskaper. Andre igjen forslår eget salg eller samarbeid med kommunale
bygg og/eller andre aktører som Norsk ombruk, Fretex eller salg/donasjon til
brukthandlere i lokalområdet.
Ca. 20 prosent av de som svarte er positive og mener det er gode muligheter for
å øke ombruket. Resterende, 20 prosent, tar enten ikke imot EE-avfall eller de
har ikke noe svar på spørsmålet.
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Figur 3. Muligheter for ombruk.
7

Opplever dere at kundene blir møtt av utenforstående personer som ønsker
å tilegne seg avfallet når det ankommer anlegget?

På dette spørsmålet svarte 80 prosent ja. Blant de som svarte ja, mener de
fleste at dette ikke er et stort problem.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, vi har sett dette,
men det er ikke et
omfattende problem

Ja, dette er et
problem

Nei, ikke som vi har
registert

Figur 4. Vurdering av utenforstående som ønsker å tilegne seg avfall.
8

Har dere i dag tilbud for annet ombruk? (Andre produkter enn EEprodukter)

Undersøkelsen viser at 40 % mener tekstiler og møbler er produkter som er
godt egnet for gjenbruk. I underkant av 30 % foreslår sportsutstyr mens 20 %
mener at alt som er brukbart er egnet for ombruk. Kun 12 % mener EEprodukter ikke bør ombrukes.

3.1.3 COWIs vurdering av resultater
Resultatene tyder på at mange av avfallsmottakene ikke er tilrettelagt for å ta
imot EE-produkter til ombruk. Flere avfallsmottak har etablert eller er i ferd med
å etablere gjenbruksbutikker. Svarene på hvorvidt EE-produkter vil bli omsatt
gjennom disse butikkene varierer. Dette skyldes blant annet usikkerhet knyttet
til ansvar og garanti for EE-produkter som omsettes.
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Dersom EE-produkter gis bort gratis, kan mottaket slippe unna ansvaret under
forutsetning av at EE-produktene tas med på eget ansvar.
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Intervjuer med avfallsaktører

For å få en oversikt over hva kommunale mottak og andre aktører i bransjen
tenker rundt ombruk av kasserte EE-produkter, hvordan dagens praksis
fungerer og hvordan eventuelle fremtidige løsninger kan fungere, har det blitt
gjennomført flere intervjuer med ulike aktører i bransjen. Resultatene av
intervjuene blir presentert nedenfor.
Intervjuene ble foretatt i september og oktober 2016.

3.2.1 ØRAS, Øvre Romerike Avfallsselskap, Akershus
Årlig mottar ØRAS omkring 550 tonn EE-avfall. ØRAS sender minimale mengder
EE-avfall til ombruk. EE-avfallet deles inn i fem kategorier:

Figur 5. Inndeling av EE-avfall hos ØRAS
Dagens håndtering og behandling av EE-avfallet på mottaket er ikke optimal
med tanke på ombruk. For å tilrettelegge for mer ombruk sier ØRAS at det må
gjøres endringer innen mottakskontroll, lagring, logistikk og bruk av personale.
Per dags dato er det forbudt for publikum å ta med seg EE-avfall fra
gjenbruksstasjonen. Dette er fordi ØRAS ikke vil ta på seg ansvar for de EEproduktene som tas ut.
ØRAS planlegger å bygge en gjenbruksbutikk hvor det hovedsakelig skal selges
møbler. Salg av EE-produkter er ikke prioritert, fordi ØRAS ikke ønsker å påta
seg ansvar for produktene. ØRAS har en avtale med enkelte videregående skoler
som kan hente ut EE-produkter til bruk i undervisningen.
ØRAS har ved flere anledninger fått inn helt nye produkter. Det dreier seg
gjerne om fullt fungerende gjenstander som skal tas ut av markedet fordi de
ikke tilfredsstiller kunde- eller myndighetskrav. Avfallsprodusenten ønsker i noen
tilfelle da å se at varen blir makulert, dvs. at de blir gjort uegnet for ombruk.
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ØRAS foreslår ett mulig tiltak for å øke ombruken av EE-avfall; sette av et
område hvor publikum kan sette fra seg EE-produkter som ikke er ødelagte.
Disse produktene kan så gis bort eller selges som de er.

3.2.2 ROAF, Romerike Avfallsforedling, Akershus
I 2015 tok ROAF imot rundt 2000 tonn EE-avfall på selskapets 8 gjenvinningsstasjoner. ROAF har i samarbeid med Norsirk sett på muligheten for å etablere
en mellomstasjon som skal ta imot EE-produkter før de havner på
gjenvinningsstasjonene.
ROAF opplyser om at mange produkter som kommer inn ser fine ut, men at det
er vanskelig å vite hvilken tilstand de faktisk er i. Det kommer trolig inn mange
EE-produkter som er brukbare, men dette er vanskelig å avgjøre så lenge ROAF
ikke har noen form for mottakskontroll. Dette skyldes at ROAF i dag tar imot
produktene for avhending og ikke for salg.
ROAF skal også etablere en ombruksbutikk på avfallsmottaket. På spørsmål om
hvorvidt ROAF var villig til å sette i gang tiltak for å øke ombruk av EE-avfall var
svaret ja, selv om det ikke er økonomisk lønnsomt.

3.2.3 Miljøhuset Gnisten
ROAF samarbeider med Miljøhuset Gnisten, en brukthandel som er lokalisert
sammen med ROAFs avfallsmottak i Nittedal. Gnisten er heleid av Nittedal
kommune. Her kan kundene levere inn produkter som egner seg for ombruk før
de leverer restavfallet på ROAFs avfallsmottak. Utvalget av EE-produkter var
relativt lite, og bestod ved besøkstidspunktet i hovedsak av belysning og småelektrisk.

3.2.4 IVAR IKS, Rogaland
Siden 2008 har IVAR hatt et telt av brukte produkter som er sortert ut for
ombruk. I mai 2016 ble en egen byttebu tatt i bruk. Byttebua er et eget bygg
hvor det er gratis inn- og utlevering av produkter. Avfallsleverandørene blir møtt
av anleggets personale i innleveringshallen hvor det foregår en manuell kontroll
av produktene som ønskes innlevert. Er produktet egnet for ombruk, vil det bli
satt ut i en separat utleveringshall der publikum kan forsyne seg av det de
måtte ønske.
I forbindelse med oppføring av ombruksteltet i 2008, innhentet IVAR en juridisk
vurdering av hvilket ansvar de ville påta seg ved å bringe kasserte EE-produkter
ut på markedet. Vurderingen er lagt inn som vedlegg til denne rapporten.
Av 665 tonn ombrukte varer er ca. 40 prosent møbler og 60 prosent "annet".
Under kategorien "annet" finnes EE-produkter. IVAR tar imot alle typer EE-avfall
med unntak av TVer med CRT-skjerm (dvs. ikke flatskjermer). Ettersom det er
gratis å levere inn avfall til byttebua, er det som innleveres som regel i god
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stand. Det viser seg at de aller fleste typer EE-produkter som kommer inn, også
går ut igjen fra byttebua. Dette inkluderer også kassetter og CDer.
Byttebua gir ut produktene gratis. Motivasjonsfaktoren bak byttebua er ikke
økonomi, men miljøhensyn og det å være samfunnsnyttig. Det er satt opp skilt
på byttebua hvor IVAR tydelig gjør oppmerksom på at de fraskriver seg alt
ansvar knyttet til produktene. IVAR har så langt ikke opplevd at kunder har
kommet tilbake og klaget på produkter de har hentet ut.

3.2.5 Stena Recycling, Akershus
Stena Recycling driver et gjenvinningsanlegg for EE-avfall på Ausenfjellet i
Sørum kommune i Akershus. Stena Recyclings representant Marcus Martinsson,
la vekt på at det per dags dato er et uregulert marked for ombruk av EEprodukter. Potensialet for ombruk er absolutt tilstede, men mange EE-produkter
fanges opp i andre kanaler før de ender opp på avfallsmottak. Et eksempel i
denne sammenheng er datamaskiner.
Stena Recycling ser blant annet på IT-utstyr som godt egnet for ombruk, men
dette forutsetter gode rutiner for sletting av sensitive data. Selskaper som f.eks.
Allow, AD og ATEA har avtaler med store firmaer (f.eks. Statoil) og overtar
brukte datamaskiner som selges videre etter at de er oppgradert og data er
slettet.
Generelt mener Stena Recycling at håndteringen av EE-avfall ved avfallsmottakene ikke er tilrettelagt for ombruk. For å øke mengden ombruk av
kasserte EE-produkter må det innføres bedre sortering og heving av kompetanse
på avfallsmottakene.
Stena Recycling benyttet også anledningen til å forklare noen viktige begreper
knyttet til ombruk. Det er mange typer ombruk, og enkelte er mer
ressurskrevende enn andre, som for eksempel "remarketing", "rebranding" og
"remanufacturing". Disse begrepene er nærmere forklart i figuren nedenfor.
Ombruk av EE-avfall på avfallsmottak ligger som regel i kategorien "reuse" som
betyr at avfallet enten selges eller gis bort som det er.

Figur 6. Begreper innen ombruk.

3.2.6 Norsirk, Oslo
Etter at Norsirk ble intervjuet, har selskapet gått ut med en pressemelding
(11.04.17) der de informerer om sine ambisiøse mål for gjenbruk. Vi har valgt å
ikke referere det opprinnelige intervjuet, men i stedet henvise til
pressemeldingen som de la ut på sine hjemmesider, norsirk.no [2].
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Her heter det blant annet at "Vi kommer med incentiver i våre nye tilbud til
kommunene for nettopp å øke gjenbruk av EE-produkter. Målet vi har satt oss er
10% gjenbruk i 2020. Det er et hårete mål, men dette må vi bidra til og få til for
å nå EU sine mål på disse områdene."

3.2.7 Norsk ombruk, Vestfold
Norsk ombruk samler inn EE-avfall i form av hvitevarer fra husholdninger. Pr.
dags dato har ikke Norsk ombruk kapasitet til å ta inn andre typer EE-avfall.
Norsk ombruk reparerer produktene de samler inn til sin opprinnelige stand.
Dette betyr at de hverken forbedrer eller gjør forandringer på produktene før de
selges. Grovsorteringen av avfallet skjer allerede ved henting, ved at sjåførene
avgjør om produkter kan ombrukes eller ikke. De anslår at ca. 20 prosent av det
som samles inn blir reparert og solgt. Norsk ombruk har satt en begrensning på
reparasjonstid av hvert enkelt produkt, på 1 time og 20 minutter. Alle produkter
testes før de legges ut for salg med en garanti på 6 måneder.
I 2016 samlet Norsk ombruk inn ca. 2900 tonn EE-produkter. Av dette gikk 760
tonn til ombruk. Produktene hentes fra det sentrale Østlandet. Norsk ombruk
har avtale med blant annet Elkjøp, Lefdal, Electrolux, IKEA og Oslo kommune
(anleggene på Haraldrud og Grønmo).

OMBRUK AV EE-AVFALL

4

21

Markedssituasjonen

De som ønsker å selge eller kjøpe brukte elektriske artikler kan velge mellom
flere etablerte og velfungerende markedsplasser. Disse markedsplassene
kommer i tillegg til de kommunale mottakene, og er nærmere beskrevet i dette
kapitelet.

4.1

Loppemarked og brukthandlere

Loppemarkeder og brukthandlere er to viktige arenaer for gjenbruk av EEprodukter. Det finnes pr. i dag ingen statistikk over hvor store mengder EEprodukter som omsettes her.

4.2

Brukthandel på nett

Det finnes flere arenaer for brukthandel på nett. To av de mest kjente er finn.no
og qxl.no. I tillegg finnes flere nettsteder for auksjon. Under høsten 2016 kom
det to nye aktører for bruktsalg, Shpock og Letgo, og vi antar at det vil komme
flere slike i løpet av de neste årene. Facebook har annonsert at de vil komme
med en løsning for bruktsalg i løpet av 2017. Denne kommer i tillegg til allerede
velfungerende kjøp-og-salg-grupper på Facebook.
Som et eksempel på omfanget av netthandelen, var det den 28.10.2016
registrert 72 321 aktive annonser innen kategorien "Elektronikk og hvitevarer"
bare på Finn.no alene. Handel på nettsteder og sosiale medier påvirker mengden
EE-produkter som blir levert til kommunale mottak.

4.3

Kommunale mottak

Alle kommuner er gjennom avfallsforskriften § 1-7 pålagt å ha et "tilstrekkelig
tilbud" for mottak av EE-avfall. Mottak fra husholdninger skal være gratis.
Forskriften sier imidlertid ikke noe om hvilke nedstrømsløsninger kommunene
skal benytte. Kommunene står altså fritt til å velge om de ønsker å levere til
returselskaper, ombruksbutikker eller andre selskaper som har tillatelse til å
håndtere EE-avfall.
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Noen av våre intervjuobjekter [3][4] forteller at det kommer inn fullt fungerende
EE-produkter til kommunale mottak. Til tross for at det finnes gode muligheter
for å selge brukte EE-produkter på nett, velger likevel mange å levere dem til
kommunale mottak. Mange tyr til denne løsningen fordi de ikke tar seg bryet
med å annonsere på nett. Dette er fordi salgsprosessen oppfattes tidkrevende
og brysom (kommunikasjon med kjøper, diskusjon om pris, avtale om tid- og
møtested, kjøpere som ikke dukker opp etc.).
Det er beskrevet tilfeller der personer som møter opp på mottakene overtar
produktene, fotograferer dem og legger dem ut til salg på finn.no før de har
forlatt mottaket. Mange produkter rekker ikke en gang å komme inn til
mottakene før de går over i alternative salgskanaler. Ved mottakene (både
kommunale og hos forhandlere) er det ikke uvanlig at personer enten forsyner
seg av burene eller tar direkte kontakt med avfallsprodusenten for å overta
gjenstander før de overlates til mottakene.
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Vurdering av ombrukspotensialet for
forskjellige EE-produkter

Som tidligere påpekt, er det mange velfungerende EE-produkter som kasseres.
Det finnes mange grader av ombrukspotensiale for ulike type EE-produkter. For
produkter med lav slitasje og lang levetid (f.eks. hvitevarer og datautstyr) vil
potensialet være høyere enn for produkter med kortere levetid. Norsirk [2] har
f.eks. satt seg mål om 10 % ombruk innen 2020, noe som de selv karakteriserer
som et "hårete" mål.
Et viktig grep for å få økt ombruket, er å prioritere de produktene som både er
etterspurte og som trygt kan ombrukes. F.eks er det noen produkter som av
sikkerhetsgrunner ikke bør sorteres ut for ombruk.
Nedenfor beskrives ombrukspotensialet for forskjellige typer EE-avfall.

5.1

Produkter som vil komme inn i begrenset
omfang

En rekke EE-produkter vil trolig bare komme inn i begrensede mengder til
kommunale mottak. Årsaken er at det kan være dyre produkter som eieren tar
vare på og/eller at de omsettes mot penger på andre bruktmarkeder. Eksempler
på slike produkter er:

›

Smarttelefoner

›

Kameraer og utstyr

›

Spillkonsoller

›

Grammofoner, minidisk-utstyr og spolebåndopptakere

Dersom slike produkter leveres inn til kommunale mottak, er det som regel fordi
de er defekte. De kan i visse tilfeller repareres, men det vil trolig være kostbart.
Det er uansett viktig å være oppmerksom på "skatter" som kan komme inn til
kommunale mottak som kan være ettertraktede for samlere og entusiaster.
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5.2

Produkter som er godt egnet for ombruk

Etter samtaler med flere aktører i bransjen har følgende EE-produkter blitt
trukket frem som godt egnede ombruksprodukter på avfallsmottakene:

Figur 7. Produkter som er godt egnet for ombruk.
Disse produktene har en rekke egenskaper som gjør dem godt egnet for
ombruk:

›

Lite mekanisk slitasje

›

God tilgang på reservedeler

›

Lav risiko for å skade brukeren

›

Gamle produkter vil være fullt brukbare etter 5-10 års bruk, selv om nye
produkter stadig forbedres og utvikles

5.3

Produkter med begrenset egnethet for
ombruk

På grunn av utvikling i teknologi, er det produkter som vil ha begrenset verdi i
et bruktmarked, selv om de skulle fungere rent teknisk. Når ombrukspotensialet
for slike produkter vurderes, vil man blant annet måtte se an den plassen man
har til rådighet på mottaket. Noen eksempler er:

›

FM-radioer (Det norske FM-nettet slukkes i løpet av 2017, men norske FMradioer kan fortsatt brukes i andre land)

›

CRT-skjermer (TV-skjermer som ikke er flatskjermer)

›

Kompakt-kameraer, for film.
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›
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Trådløse telefoner (med mindre man er sikker på at de er av type DECT;
analoge telefoner vil forstyrre radiofrekvenser som er reservert til andre
formål)

Hvis man er i tvil om noe kan ombrukes, anbefaler vi at produktene likevel
settes frem. F.eks. opplever IVAR at mange produkter som ikke lenger er i salg,
som kassetter og CD-plater, er populære blant kundene.

5.4

Produkter som ikke er egnet for ombruk

Samtidig som det kommer inn produkter som egner seg godt for ombruk, finnes
det produkter som av miljømessige, sikkerhetsmessige, hygieniske og
økonomiske årsaker, ikke egner seg for ombruk. De bør i stedet sendes til
gjenvinning. Noen eksempler er:

›

Billigprodukter og merker. Noen av disse har så dårlig kvalitet at det er
mest hensiktsmessig å gjenvinne dem.

›

Gjenstander som er anskaffet utenfor EU/EØS og spesielt de som er
anskaffet i USA eller Canada.

›

Visse produkter for kroppspleie og matlaging.

›

Produkter med tydelige ytre skader. Produkter med små ytre skader er som
regel egnet for ombruk, men større skader kan tyde på at produktet også
kan ha indre usynlige skader som man ikke kjenner omfanget av.

›

Visse produkter med miljøgifter som f.eks. asbest, rent kvikksølv eller PCB.
Man skal være spesielt oppmerksom på at det kan finnes PCBkondensatorer i husholdningsapparater og lyskilder fra 50/60/70-tallet, og
at kvikksølv fortsatt finnes i en lang rekke produkter. Disse må tas ut av
kretsløpet og sendes til behandlingsanlegg for EE-avfall.

›

Små strømforsyninger og ladere. Mange er av dårlig kvalitet, og noen av
dem kan ha vært knyttet til en tidligere ulykke som f.eks brann.

›

Strømførende kabler, skjøteledninger, stikkontakter etc. De kan ha usynlige
eller lite synlige skader, særlig ved støpslet og andre steder som er utsatt
for slitasje. Skadene kan gjøre dem farlige å bruke.

›

Lagringsenheter for data (harddisker, minnekort). De kan inneholde
sensitive data, og bør enten kasseres eller leveres inn til sikker sletting.
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Tiltak for økt ombruk

I kapitlene nedenfor presenteres noen forslag til tiltak for å øke ombruken av
EE-produkter på avfallsmottaket.

6.1

Kompetanseheving

Flere av intervjuobjektene peker på at det er nødvendig å øke kompetansen
blant dem som skal håndtere avfallet. Det vil i første omgang være nødvendig å
ha kunnskaper på følgende områder:

›

Mottakskontroll, kommunikasjon med avfallsprodusenter, registrering av
typer og mengder avfall som mottas, blant annet for å kunne tallfeste
graden av gjenbruk.

›

Håndtering av mottatte produkter, f.eks. sortering, reparasjon og lagring.

›

Drift av byttebu eller ombruksbutikk, inkludert kundeservice og
presentasjon av varer.

6.2

Mottakskontroll

Noe av avfallet som mottas kan enten være ødelagt eller på andre måter uegnet
for ombruk. For å forenkle håndteringen i etterfølgende ledd, er det viktig at det
som ikke kan ombrukes, går til gjenvinning.
For å få til dette, anbefales det å kontrollere avfallet så tidlig som mulig, helst
idet det mottas på avfallsmottaket. En god mottakskontroll vil sørge for at
produkter som ikke kan ombrukes sendes til materialgjenvinning, og at
produkter som må repareres sorteres ut i en annen fraksjon. Mottakskontroll og
registrering av hva som tas imot er viktig for å skaffe tallmateriale for å
dokumentere graden av ombruk.
Ideelt sett bør hver enkelt kunde blir møtt av en operatør som foretar en enkel
kontroll av produktet og som stiller spørsmål for å avgjøre om det kan ombrukes
eller ikke. Det er viktig at dette gjøres på en smidig og hyggelig måte, og at
kontrollen oppleves som positiv av avfallsprodusenten.
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Et forslag til sjekkliste finnes i tabellen nedenfor. Hvilke og hvor mange spørsmål
som stilles må tilpasses det produktet avfallsprodusenten ønsker å kvitte seg
med. Den som leverer inn EE-produktet har neppe noen motivasjon for å lyve
om hvorvidt det fungerer eller ikke, og man vil trolig få gode opplysninger om
den tekniske tilstanden til varen.

Spørsmål, kontrollpunkter
Hvorfor kasseres gjenstanden?

Kommentar
Hensikten er å vurdere om det er lønnsomt
og/eller forsvarlig å ombruke gjenstanden.
Svaret kan avsløre om gjenstanden er brukbar
eller ikke.

Hvis gjenstanden ikke

Still spørsmålet slik at eieren beskriver den

fungerer, hva er det som ikke

funksjonen som ikke virker, uten å måtte

virker?

forklare det på en teknisk måte. Dersom det
er en enkel feil som kan repareres, kan man
sette på en lapp som beskriver feilen.

Hvordan ser gjenstanden ut?

Utseendet er viktig for at produktet skal være
attraktivt for kundene. Produkter som ser
pene ut, er lettere å omsette enn produkter
med synlige skader eller tegn på slitasje.

Tabell 1. Sjekkliste ved mottak
Hvis produktet (f.eks. en PC) inneholder en lagringsenhet, bør det sjekkes om
kunden har lagret sensitive data.
Videre kan det også stilles oppfølgingsspørsmål avhengig av type avfall og
hvilken tilstand produktet er i:

›

Hvor gammelt er EE-produktet?

›

Er produktet brannfarlig/lukter det brent?

›

Har EE-produktet vært mistet i bakken eller fått støtskader?

›

Har EE-produktet blitt utsatt for vannskader?

›

Har apparatet originalt støpsel?

›

Kommer det gnister?

›

Blir det veldig varmt?

›

Har det blitt kjøpt utenfor EU/EØS?
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Etter mottakskontrollen kan EE-produktene deretter deles i tre grupper:

›

Fungerende

›

Fungerer etter en enkel reparasjon

›

Kassable

Kassable produkter sendes til materialgjenvinning, mens de øvrige produktene
sendes til reparasjon eller ombruk. Uansett hvilken gruppe produktene havner i,
er det viktig at de sorteres i henhold til ønsker og krav til etterfølgende ledd i
verdikjeden, dvs. gjenbruksstasjonen, gjenvinningsanlegget eller en annen
avtaker av EE-produkter.
Det kan være vanskelig å definere hva som kan klassifiseres som "enkel
reparasjon". Noen forhold som kan spille inn er disse:
Hva vil reparasjonen koste? Reparatørens lønnskostnad må vurderes, med
mindre reparatøren jobber frivillig eller er under en form for
arbeidsmarkedstiltak. Kostnaden for reservedeler må også inkluderes.
Hvor komplisert er reparasjonen? Dette omfatter tidsforbruk, behov for
spesialverktøy og reservedeler.
Vil reparasjonen være vellykket? Hvor lenge vil produktet være brukbart
etter reparasjon, og vil det være sikkert i bruk?
I noen tilfeller vil det ikke være fornuftig eller lønnsomt å reparere, og løsningen
vil da være å sende produktet til gjenvinning.

6.3

Sortering

Det viktigste ved all sortering, er at produktene tilpasses håndtering og
behandling i det etterfølgende ledd. Hvis produktet f.eks. skal til
ombruksbutikk/bruktbu er det gjerne ikke nødvendig å sortere, fordi butikken
ordner dette selv. Hvis en annen aktør skal ha produktet, er det viktig å sortere
og lagre produktet slik at det ikke skades, og at lagring/sortering tilpasses neste
aktør i verdikjeden.
Nedenfor presenteres et forslag til sortering av produktene. Dette er både gitt
på basis av innhentede opplysninger fra selskapene som ble intervjuet og på
generelt grunnlag. Dersom avtakeren har andre ønsker, må disse selvsagt
prioriteres.

›

Lyskilder

›

Nyere PC-skjermer, laptoper, mobiltelefoner, annet IT-utstyr og produkter
med store batterier.
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›

Produkter som inneholder olje, f.eks. ovner og varmepumper

›

Panelovner

›

Hvitevarer

›

Annet

6.4
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Sikker lagring

Hvordan produktene lagres og stables har stor betydning, både for de ansattes
sikkerhet og for at produktene skal kunne ombrukes. Dette gjelder også for
produkter som skal gjenvinnes. Følgende punkter (i prioritert rekkefølge) er
viktig for sikker og hensiktsmessig lagring av EE-avfall:

›

Sikkerhet for ansatte
Avfall må lagres slik at ansatte ikke utsettes for skader på grunn av for
eksempel fall/velt. Det må brukes egnet verneutstyr som hansker, hjelm,
vernesko og
øyebeskyttelse.

›

Sikring mot brekkasje
Produkter som skal
repareres eller ombrukes
må håndteres varsomt
slik at man unngår fall,
slag og gnisninger mot
andre produkter. Selv
små ytre skader kan
redusere salgbarheten.
Det må benyttes egnet
emballasje, i tråd med krav og ønsker fra neste ledd i verdikjeden. Sikring
mot nedbør er også viktig.

›

Sortering i henhold til behandling og krav stilt av neste ledd i
verdikjeden
Noen gjenvinningsanlegg har utarbeidet retningslinjer for hvordan
produkter skal sorteres.

›

Tyveri- og adgangskontroll
Fungerende produkter kan være ettertraktet blant tyver, og produktene må
sikres tilsvarende. Blant annet er det stilt krav i EE-forskriften
(avfallsforskriften § 1-8) om følgende: "På betjente mottak skal det være
tilbud om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data skal oppbevares i
stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring".
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6.5

Presentasjon av varene

Selv om produktene er egnet for ombruk, er det viktig at de presenteres på en
ordentlig måte, slik at de fremstår som attraktive og interessante for kundene. I
tillegg til dette, bør kommunene ha ryddige og tiltalende lokaler samt en
serviceinnstilt betjening. Produktene bør:

›

Være tydelig priset, dersom man skal ta betalt for dem.

›

Være rengjort og fremstå som pent brukte.

›

Presenteres på en ryddig og oversiktlig måte.

›

Ha reell bruksverdi for kunden. Eksempler i denne sammenhengen er:

›

En fullt fungerende støvsuger som det ikke lenger finnes poser til, er
ikke interessant for kundene.

›

CD- og VHS-spillere har bare verdi for dem som allerede har samlinger
av CD-plater eller VHS-kassetter.

›

Eldre typer trådløse telefoner er ikke lenger lov å bruke.

›

Ikke ha ytre skader, utover det som følger av normal bruksslitasje.

›

Ikke mangle deler. En støvsuger uten slange vil neppe være av interesse
for kunden.

›

Ha vært i gjennom en passende kontroll før de tilbys. Omfanget av
kontrollen vil variere med hva slags produkt det dreier seg om. F.eks. må
en støvsuger kunne starte, og en fryseboks må klare å senke temperaturen
i kjølerommet til godt under frysepunktet.

›

I størst mulig grad kunne tas i bruk "som de står", dvs. uten at det må
kjøpes inn løse deler, som f.eks. kabler eller strømforsyning.

›

Om mulig presenteres som pakker. En kassettspiller kan f.eks. presenteres
sammen med nødvendige kabler, eller en arbeidslampe plasseres sammen
med stativ.

›

Nettledning klippes ca. 10 cm fra støpslet, for å unngå fare for kabelslitasje
og mangelfull montering av støpsel.

6.6

Avtaler med avtakere av EE-produkter

Kommunene fornyer jevnlig sine kontrakter med selskaper som skal hente EEavfall. Dette kan både være returselskaper eller andre med tillatelse til å
håndtere EE-avfall. Normalt skjer dette som en åpen anbudskonkurranse. Ett av
evalueringskriteriene ved et slikt anbud kan være å se på hvilke muligheter
avtakeren tilbyr for ombruk av EE-avfall. Disse kan f.eks. være at:
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›
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Kommunene gis råderett over alt EE-avfall som tas inn, og får mulighet til
selv å velge ut hva som skal sendes til ombruk, og hva som skal leveres
videre til avtakeren. Noen kommuner har hatt en (muligens feilaktig)
oppfatning om at alt mottatt EE-avfall skal leveres til returselskaper, noe
som kan ha vært til hinder for ombruk. For å unngå misforståelser bør dette
tydeliggjøres i avtalene.

›

Kontraktene kan inneholde klausuler om at avtakeren skal garantere at en
viss andel av EE-avfallet som hentes inn, skal gå til ombruk. Dette vil være
en aktiv oppfølging av avfallsforskriftens kapittel 1, som stiller krav om
ombruk av EE-avfall.
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7

Modeller for ombruk

EE-produktene kan omsettes på ulike måter. De vanligst forekommende er:

›

Byttebu/bruktbu/ombrukshall

›

Egen brukthandel i kommunens regi

›

Eksterne brukthandlere drevet av andre selskaper eller organisasjoner

›

Avtaler med eksterne aktører

Disse beskrives nærmere i dette kapitelet.

7.1

Byttebu/bruktbu/ombrukshall

Det er mange måter å drive en bruktbu på. Den enkleste formen er å avsette et
område med bord, hyller eller liknende hvor kunder kan legge fra seg og ta med
seg produkter gratis. Bua bør være tydelig skiltet med "produkter egnet for
ombruk" og "produkter tas med på eget ansvar". En litt mer avansert form for
byttebu vil være en hvor det utføres en tilstandskontroll av produktene før de
gis bort.
Det er gjort en vurdering av hvilket ansvar eier av byttebuer påtar seg dersom
produktene fører til materielle skader eller personskader. Denne er tatt med som
vedlegg til denne rapporten [5]. Kundene må gjøres tydelig oppmerksom på at
de tar med seg gjenstandene på eget ansvar og at kommunen ikke står
ansvarlig for defekter på produktet eller skader produktet kan påføre bruker.

7.2

Egen brukthandel

Med brukthandel menes en noe mer organisert måte å bringe EE-produkter ut
på markedet. Brukthandelen har mer preg av å være en butikk ved at varene
stilles ut på en organisert måte og gjerne i egne lokaler. De kan selges som de
er eller de kan selges etter at det er gjort kontroll/enkle reparasjoner.
Personalet kan være kommunens egne ansatte, eller andre som jobber der som
del av arbeidstrening eller andre offentlige tiltak.
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En mulig løsning er at brukthandelen tar betalt for alle typer produkter, unntatt
EE-produkter, som i stedet gis bort gratis. På denne måten tar ikke mottaket på
seg noe ansvar for EE-produktene. Samtidig vil man kunne legge opp til økt
ombruk av EE-produkter.
Å gi bort EE-produkter fører trolig til mer ombruk enn om man tar betalt for
dem. Terskelen for å ta i bruk produkter er lavere hvis de er gratis.

7.3

Ekstern brukthandel

Kommunene kan også inngå avtale med eksterne brukthandlere. Et godt
eksempel er Miljøhuset Gnisten i Nittedal, som også er et tilbud for dem som
trenger arbeidstrening og opplæring. Gnisten er en brukthandel med et stort
vareutvalg, og blant varene som tilbys er brukte EE-produkter. Det finnes også
andre brukthandlere som drives som private foretak eller av veldedige
organisasjoner.
Når kommunene samarbeider med eksterne brukthandlere er det viktig at det
foreligger en avtale mellom kommunen og brukthandelen. Denne bør bl.a.
regulere hvem av partene som har ansvar for eventuelle feil og mangler ved
varene.

7.4

Eksterne aktører

Med dette menes at kommunene kan inngå avtaler med selskaper som henter
det EE-avfallet som kommunene får inn. Avtalene kan gjelde enkelte eller alle
typer EE-avfall. Det kan eventuelt avtales om alt eller kun enkelte kategorier
skal tas imot. Et eksempel er Norsk Ombruk i Vestfold
Fordelen med denne løsningen er at kommunen slipper ansvaret med å
kontrollere og reparere EE-avfallet. Den påtar seg heller ikke noe juridisk ansvar
overfor den som til slutt tar EE-avfallet i bruk.
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Massebalanse - måling av grad av
ombruk

Det er viktig å måle effekten av de tiltakene man har satt i verk. For å få til
dette, er det nødvendig å ha oversikt over typer og mengder EE-avfall som
passerer gjennom ordningene. Det er flere parametere som kan brukes for å
måle denne effekten. To av de viktigste er:

›

Typer og mengder EE-avfall som kommer inn til kommunale mottak.

›

Forholdet mellom mengde ombrukt EE-avfall og mottatt EE-avfall.

Det første tallet kan si noe om publikum sitt ønske om å kildesortere EE-avfall
og hvilke produkter dette omfatter. Det andre tallet beskriver hvor mye av EEavfallet som faktisk blir ombrukt. For å få til dette, er det tilstrekkelig at to av
følgende tre målepunkter benyttes:
1. Mottatt EE-avfall
2. EE-avfall til ombruk
3. EE-avfall som sendes til gjenvinning
Mottakene kan selv velge hvor det måles, og hvor mange fraksjoner EE-avfallet
skal måles i. Mengdene kan måles i kg eller antall enheter. I og med at returselskapene rapporterer EE-avfall i kg, anbefales det å bruke den samme
parameteren.
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Økonomi og ansvar

9.1

Økonomi
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Det er nok lite sannsynlig at kommunene kan drive en bruktbutikk med
overskudd, i hvert fall basert på EE-avfall alene. Dette skyldes blant annet et
kraftig prispress fra elektrokjedene og at alle de andre bruktmarkedene for EEprodukter. Det finnes likevel gode eksempler på brukthandlere med bredt
vareutvalg som går med overskudd.
De fleste av de kommunale avfallsmottakene som tilbyr eller vil tilby brukte EEprodukter sier at de gjør dette som en del av det oppdraget de utfører for
eierkommunen(e) og at hensynet til miljøet veier tyngre enn økonomisk vinning.
Hovedmålet med gjenbruksbutikker er å øke mengden produkter til ombruk før
de til slutt blir til avfall. For oversiktens skyld tar vi med en oversikt over utgifter
som kan oppstå ved salg av brukte EE-produkter:

›

Personalkostnader (lønn, arbeidsgiveravgift, andre indirekte kostnader)

›

Kostnader knyttet til lokaler, f.eks. husleie, renhold, strøm og tekniske
installasjoner

›

Utgifter til reparasjoner og reservedeler

9.2

Ansvar

Det vil alltid være en viss risiko for at gjenstander som går til ombruk ikke virker
etter hensikten eller har feil som fører til skade på personer eller materiell. Dette
kan føre til at kunden vil reklamere mot kommunen.
Det er mange faktorer som spiller inn når man skal vurdere hvilket ansvar
kommunen eventuelt pådrar seg dersom en vare fra en bruktbu skader personer
eller materiell. Hvis det oppstår en skade, kan årsaken like gjerne ligge hos
brukeren som kommunen, og det er ikke mulig på forhånd å gi noen entydig
vurdering av hvilket ansvar kommunene kan pådra seg når de leverer ut brukte
EE-produkter.
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Det foreligger en vurdering av kommunenes ansvar; Advokatfirma Sjødin Meling
& Co [5], utførte i 2008 en vurdering av "IVARs ansvar for skade ved etterfølgende bruk av gjenstander som er tilbudt i byttebu". Vurderingen er tatt med
som vedlegg til denne rapporten.
IVARs ansvar er vurdert i henhold til relevante paragrafer i flere rettskilder:
Kjøpsloven, Forbrukerkjøpsloven, Produktansvarsloven, El-tilsynsloven og den
generelle erstatningsretten. Advokatfirmaet konkluderer med at faren for at
IVAR kan komme i ansvar for skade ved etterfølgende bruk er svært liten, under
forutsetning av at følgende to sikkerhetsregler følges:

›

Det etableres en ordning for å unngå at elektriske produkter kjøpt utenfor
EØS hensettes i bua.

›

Publikum varsles på en klar måte om at IVAR ikke har noe ansvar for
produktenes tilstand. Det skal også komme klart frem at produktene er
kasserte, kan være ødelagte og at de potensielt kan være farlige dersom de
ikke repareres.

Tidligere i rapporten finnes en liste over EE-produkter som ikke egner seg for
ombruk, blant annet av sikkerhetsgrunner. Dersom denne blir fulgt vil det
redusere sannsynligheten for reklamasjoner. Det bør også legges til at IVAR har
nærmere 10 år med gode erfaringer fra byttebu plassert i telt, og at de har valgt
å investere i et eget bygg for å videreføre dette tiltaket.
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Konklusjon

I dette prosjektet har potensialet for ombruk av EE-avfall på kommunale
avfallsmottak blitt vurdert. Konklusjonene er:

›

Potensialet for økt ombruk av EE-avfall er absolutt tilstede, uavhengig av
om avfallsmottakene ønsker å selge eller gi bort EE-produkter.

›

Enkelte produkter peker seg ut som mer egnet for ombruk enn andre. Dette
gjelder: lamper, hvitevarer, småelektronikk (lyd- og bildeprodukter), LCDskjermer og PCer. Sistnevnte krever at sensitive opplysninger slettes på
forhånd.

›

Per dags dato er de fleste mottak ikke tilrettelagt for ombruk av EE-avfall.
De fleste produktene blir kastet i bur hvor det er stor fare for at de blir
ødelagt, om de ikke allerede er ødelagt før de ankommer mottaket.
Noen grep kan legges til rette for økt ombruk av EE-avfall. Dette kan være
å sette opp et telt eller en bu for alle typer avfall, hvor EE-produktene enten
gis bort gratis eller man tar betalt for dem.

›

Ved å gi bort EE-produktene vil ikke mottaket ha noe juridisk ansvar så
lenge det kommer tydelig frem at EE-produktene tas med på eget ansvar.

›

Tiltak for å utbedre dagens praksis med tanke på mottak av EE-avfall vil
være å innføre mottakskontroll hvor kunden blir møtt av en betjening som
kan vurdere om produktet er egnet for ombruk eller ikke. Dersom det ikke
er ressurser til å gjennomføre slik mottakskontroll, er et alternativ å avsette
et eget område hvor kundene på eget initiativ kan legge fra seg EE-avfall
som de mener fortsatt er fungerende og egnet for ombruk.

›

Ved levering til gjenvinning er det viktig at EE-produktene sorteres og
lagres etter mottakerens ønske og er tilpasset behandling i det
etterfølgende ledd i verdikjeden.

›

Forslag til alternative nedstrømsløsninger for EE-avfallet inkluderer avtaler
med selskaper som henter EE-avfallet som kommunene får inn. Avtalene

38

OMBRUK AV EE-AVFALL

kan omfatte alle typer EE-avfall eller enkeltfraksjoner. En annen løsning kan
være, i forbindelse med anbudskonkurranser, å inngå egne avtaler med
returselskapene hvor ombruk blir et evalueringskriterium.
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