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Ombruk
• OECD definisjon: ”multippel bruk av et 

produkt, i dets opprinnelige form, for dets
opprinnelige formål, eller for et alternativt formål, med eller uten 
ytterligere bearbeiding.”

=        Gjenbruk

≠ Gjenvinning Resirkulering
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Ombruk
• Ligner på 

• Reparasjon
• Sam-eie av bil/ 

verktøy etc, verktøy etc, 

• For at det skal gi miljønytte, må det 
forhindre nykjøp

• Vanskelig å måle: blir mye teoretiske øvelser.



Effekt
• Eksempel: 
• Fretex selger ”flere tusen” tonn møbler pr år. I eks: 2000 tonn. 
• Eks: alle møblene er sofaer á 35 kg (ikke reelt, men vi kjøper det som 

illustrasjon!). Det blir 57.000 sofaer  
• Klimafotavtrykk pr sofa = 180 kg CO2-ekvivalenter. Dersom en sofa 2

har en forventet levetid på 10 år, kan vi sette utslippet av CO2 til 18 
kg/ år. 

• Hvis hver sofa solgt via Fretex får et forlenget liv med 3 år, vil 
besparelsen for det Fretex selger av møbler pr år, utgjøre over 3000 
tonn CO 2. 

• Eksemplet er hypotetisk , og at det er laget kun for å illustrere at når 
mengdene blir så vidt store som vi her snakker om, så blir også 
klimaeffekten av ombruk betydelig. 



Effekt 2
• Bruktsalg

• På ”Torget” på FINN.no selges 
det på over 30.000 
gjenstander pr mnd. gjenstander pr mnd. 

• Umulig å tallfeste gevinst
• Varierende varetyper –

med alt fra høyt til lavt 
klimafotavtrykk

• Hvor mye fortrenger 
nykjøp?



Effekt?

• Om lag 2000 loppemarked pr. år. 
• Omsetter for 100.000- 500.000 • Omsetter for 100.000- 500.000 
• Eksempel: et stort loppemarked i Oslo, omsatte for ca. 

700.000 kr / år (to loppemarked). Dette utgjorde ca. 800. m3 
med varer!

• Ca. 20-25% av lopper blir ikke solgt og må kastes

• � Kommunens opplegg for mottak av dette. 



Typer
• Arve klær

og annet 
utstyr.

• Bruktsalg – helkommersielt
• Bruktsalg – idealistisk. ”Semi-kommersielt”
• Gratis bytting i bytteringer etc. 
• Stanse brukbare gjenstander før de blir søppel

8



Aktører 
• Rammesettere

• Politikere
• EU

• Kommersielle aktører• Kommersielle aktører
• Idealistiske aktører
• Avfallsbransjen
• Kommunene – ansvar for husholdningsavfall. 

• � Trekke i samme retning??
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Rammeverk
• EUs rammedirektiv

Artikel 4

Affaldshierarki

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som en 
prioritetsrækkefølgefor lovgivning og 

Norsk avfallspyramide

prioritetsrækkefølgefor lovgivning og 
politikker om affaldsforebyggelse og -
håndtering:

a) forebyggelse
b) forberedelse med henblik på genbrug
c) genanvendelse

d) anden nyttiggørelse, f.eks. 
energiudnyttelse, og

e) bortskaffelse.
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• En del konkrete anbefalinger vedr. ombruk: 

Innkjøp: ”Det vurderes ombruk der dette er mulig” (kap 8.1.8)
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Innkjøp: ”Det vurderes ombruk der dette er mulig” (kap 8.1.8)

Gjennom det kommunale avfallssystemet kommer det også inn mange 
[elektroniske] produkter som med fordel kan repareres og videreselges. Det 
bør etableres systemer for dette.

En mulighet er i større grad enn i dag å etablere «butikk i butikken»-
løsninger, der bruktbutikken er et avsatt areal i butikken der det omsettes 
brukte og reparerte produkter av samme utvalget som butikkens «helt ny»-
avdeling. I kjøpesentre kan eventuelt et eget gjenbrukstorg etableres med 
tilsvarende varer som senterets butikker fører



• Forts. 

Flere pantesystemer og standardisering av emballasje 
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Flere pantesystemer og standardisering av emballasje 
Det er ønskelig at arbeidet med standardisering og ombruk av emballasje 
fortsetter og at effektive systemer etableres.

Videre bør gode løsninger innenfor ombruk, refill og materialgjenvinning 
dokumenteres og spres. Det bør fortsatt være et potensial for bedre 
emballasjeløsninger innen meieriprodukter, juice, sauser, syltetøy med mer.

I regi av et varehandelsprogram kan dette arbeidet forsterkes og videreføres 
(kap 8.3.3).



Vi har rammene… hva gjør vi?
• Har hatt lite fokus i forhold til avfallsdisponering
• Virker som om det er en lov: økonomisk vekst gir 

økte avfallsmengder. 
• Interessekonflikt – avfall =  $$$• Interessekonflikt – avfall =  $$$

�
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= MULIGHETER



Hvor bør vi påvirke?
• Ta det potensialet som ingen andre vil ha 

� Det som står i akutt fare for å bli avfall
• La fungerende opplegg være i fred – ikke 

konkurrerekonkurrere
• Samarbeide der hvor man har gjensidig nytte. 
• Støtte opp om tiltak som har behov (informasjon)
• Generelle holdninger (dag 2). 

• INNOVASJON!!
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Organisering
• Samarbeid med arbeidstrening

• Både på gjenvinningsanlegg (f.eks Oslo – JOBBEN, 
Bærum – MØLLA, Porsgrunn og Sarpsborg), og interne 
opplegg for ombruk i kommunen (Trondheim)

• Synergieffekter• Synergieffekter
• Reparasjon, sette i stand, markedsføre, bruktbutikk. 
• Svært gode erfaringer: 

• Vinn – vinn – vinn: 
God arbeidstrening, Godt miljøtiltak, rimelige varer for de 

som er i arbeidstreing

Kan være kommunen / NAV, egne attføringsbedrifter, eller 
eksterne  - Fretex. (Oslo) 
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Eksempler fra byene
• ”Byttebuer”, ”byttetelt” etc. ved 

gjenvinningsstasjoner
• Bærum, Kristiansand, Oslo, 

Sandnes, Skien, Stavanger. 

• De som skal kaste, kan 
heller sette fra seg. 

• Kunder kan hente gratis. 
• Lite tallmateriale på mengder 
• Rimelig: Enkle bygg og bemanning

felles med gjenvinningsstasjonen. 
Byene melder kostnader fra ”neglisjerbare” til 1,4 mill / år. 

• 20-100m2
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Byttebuer – byttetelt – forts. 
• Populært blant brukerne: Sandnes/ Stavanger: 60% av 

besøkende er innom byttebua. 
• Byene melder om at folk er veldig fornøyd med tilbudet. 
• Rask omløpshastighet på bra ting. 
• Krever noe rydding og stell. • Krever noe rydding og stell. 
Behov for tallmateriale – mengder, antall besøkende,  
kundetilfredshet etc. 

17



Innleveringstelt
Porsgrunn, Oslo, Bærum
• Samme som byttebu, men ikke lov for publikum å 

hente ut – bare levere. 
• Hentes og sorteres av andre – vanligvis • Hentes og sorteres av andre – vanligvis 

arbeidstrening av noe slag
• Oslo: samarbeid med Fretex / JOBBEN
• Oslo: Også samarbeid med Industri Lambertseter 

om istandsetting av sykler og ski.
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Utsalg for ombruksvarer
Porsgrunn, Sarpsborg, Oslo 
(Fretex), Bærum
• Arbeidstrening. 
• Reparasjon, oppussing, • Reparasjon, oppussing, 

istandsetting: mer attraktive 
varer!

• JOBBEN i Oslo: 117 tonn i 
2009. 
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Fra ASOVS utsalg i 
Sarpsborg



Intern ombruk i kommunen

Trondheim og Fredrikstad har dette. Oslo utreder.

Fredrikstad: 
• Oppslagstavle på nett for egne ansatte. Når ca. 15% av befolkningen.

Trondheim: 
• Obligatorisk ombruk kontormøbler 
• Samarbeid med NAV – 12 tiltaksplasser
• 1200m2 lager, 2 varebiler. 
• Sliping, lakkering, bidrar også til rehab av bygg. 
• ”Omsetter” møbler for om lag 7 mill kr / år. 
• Skoler, barnehager, sykehjem største bukere
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Informasjonsaktiviteter
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Informasjonsaktiviteter
• Trondheim: gjenbruksdag – Samarbeid med Fretex
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Noen anbefalinger
• Etablere byttebu. 
• Samarbeid med arbeidstrening / NAV etc. 
• Fjerne betaling av ”rester fra loppemarked”
• Egne ombruksordninger i kommunen. Trondheim er • Egne ombruksordninger i kommunen. Trondheim er 

godt eksempel.  
• Innkjøp: brukt som førstevalg. Eks: møbler, PCer, 

kjøretøy. 
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Flere anbefalinger
• Behov for statistikk:

• Egen rapportering
• Kommunikasjon

• Samarbeid med andre om informasjon – styrke all ombruk
• Aktiv informasjon og ombruksopplegg i skoler. • Aktiv informasjon og ombruksopplegg i skoler. 

• Etablere en arbeidsgruppe som har som målsetting å utvikle 
nye ombrukstiltak 
• Innkjøp
• Egne ordninger
• Holdninger / informasjon
• Samarbeid med varehandel om pant / refill / ombruk av 

emballasje. 
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Her kan du 
skrive tekst om skrive tekst om 
bildet
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