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Sammendrag: 
Det er i praksis 3 typer konsept for gjenbruksløsninger på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjoner: 
1. ”Ta med det du vil ha”-konsept: Dette er den enkleste formen for gjenbruksløsning. Man må sørge for at det 

på gjenvinningsstasjonen er et sted der folk kan sette fra seg brukbare gjenstander. Dette kan være en hall, et 

rom, en container eller et overbygd sted. Så kan den som vil, ta med gjenbruksvarer gratis derfra.  

2. Salg av gjenbruksvarene som de er: Brukbare gjenstander settes i et rom, en container eller lignende på 

gjenvinningsstasjonen, for deretter å bli solgt. Varene kan enten selges på det samme stedet som de mottas, 

de kan flyttes til et eget salgslokale på gjenvinningsstasjonen eller selges et annet sted. Salget kan utføres av 

ansatte på gjenvinningsstasjonen eller gjennom en samarbeidspartner.  

3. Reparasjon/oppgradering av gjenbruksvarene før salg: Ting som er ødelagt kan i mange tilfeller repareres 

og deretter selges, noe som kan føre til mer gjenbruk og høyere pris for varene.  Det kan også oppnås høyere 

pris eller økt omsetning av gjenbruksvarene dersom man ”forbehandler” varene i form av vask, puss og 

lignende før salg. Reparasjon utføres som regel ved at gjenvinningsstasjonen samarbeider med en annen 

enhet/organisasjon, der arbeidstrening inngår som del av reparasjonsvirksomheten. 

Salg av gjenbruksvarer (konsept 2 og 3) medfører ansvar og plikter. Man må ha tillatelse fra politiet til handel med 

brukte og kasserte gjenstander etter brukthandelloven, og kjøpsloven gjelder, så det er viktig å opplyse at varene 
selges ”som de er”. I prinsippet gjelder også produktansvarsloven. Det er vanlig regnskapsplikt, og salget er 
merverdiavgiftspliktig.  
Vanlige samarbeidspartnere for omsetning av gjenbruksvarene er skolekorps (som har loppemarked), egne enheter 
i kommunen eller andre som driver arbeidstrening, organisasjoner som Fretex, Røde Kors etc eller firma som driver 
bruktbutikk. Dersom man skal inngå et slikt samarbeid, bør det inngås en skriftlig avtale om partenes plikter og 
rettigheter, økonomisk oppgjør, retur av usolgte varer m.m. 
Det meste kan i prinsippet gjenbrukes. Hva som i praksis er omsettbart finner man ut ved litt prøving og feiling. Man 
bør utarbeide en sjekkliste på gjenvinningsstasjonene om hva som kan og bør mottas. Farlig avfall inkl PCB-holdige 
isolerglassruter og trykkimpregnert trevirke skal ikke gjenbrukes. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som er 
levert som avfall skal ikke gjenbrukes, men om folk leverer det som et alternativ til å selge/gi det bort via andre 
kanaler kan det gjenbrukes. Man bør generelt være forsiktig med å gjenbruke EE-produkter fordi de kan være 
farlige blant annet mhp brann og fare for støt.  
Det er i hovedsak de samme suksesskriteriene for omsetning av gjenbruksvarer som for annen butikkvirksomhet. 
De viktigste suksesskriteriene synes å være god kvalitet på gjenbruksvarene, godt utvalg og god presentasjon av 
gjenbruksvarene, og erfaringene tyder på at dette er viktigere for kundene enn beliggenhet på salgssted og 
åpningstider. Når folk får vite om en god ”butikk” går jungeltelegrafen, og kundene strømmer til. Tenk butikk for å få 
stor omsetning! 
Man har i dag har få eksakte tall for de totale økonomiske forhold rundt gjenbruksløsninger på 
gjenvinningsstasjoner. For gjenvinningsstasjoner antar man at inntekter fra salg samt spart avfallsbehandlingsavgift 
oppveier kostnadene, eller gir en liten netto gevinst.  
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FORORD 

Avfall Norge har ønsker å få utarbeidet en veileder for etablering av gjenbruksløsninger på 

gjenvinningsstasjoner som skal være et bidrag til det nasjonale målet om å redusere avfalls-

mengdene. Veilederens målgruppe er Avfall Norges medlemmer, det vil si i hovedtrekk 

kommuner og interkommunale selskap. Asplan Viak har vært engasjert av Avfall Norge for å 

utarbeide veilederen. 

Helge Mobråthen har vært Avfall Norges kontaktperson for oppdraget. Medlemmer fra Avfall 

Norges arbeidsgruppe for innsamling og sortering har kommet med innspill til arbeidet med 

veilederen. Nyttige opplysninger og mye av grunnlaget for veilederen er samlet gjennom in-

tervjuer med ressurspersoner hos kommuner, avfallsselskap og gjenbruksvirksomheter som 

allerede har erfaring med det. Vi har fått opplysninger fra: 

 Pål Harstad, Kristiansund kommune 

 Hilde Rønningsen, HAF (Mo i Rana) 

 Elisabeth Haukaas Bjerke, GLØR (Lillehammer) 

 Helge Bryhni, HIAS (Hamar) 

 Magnus Hauge, HIM (Haugesund) 

 Bjørn Heggelund, IR (Verdal) 

 Tore Tungodden, TromsProdukt (Tromsø) 

 Anne Berit Steinseth, Skien kommune 

 Per Lenborg, ROAF (Skedsmo) 

 Kjell Espen Søraas, BIR (Bergen) 

 Rolf Granlund, TRV og Knut Bakkejord, Trondheim kommune 

 Kari Ekerholt, Terje Pettersen og Arne Gunnar Dammen, Asker kommune 

Cathrine Lyche har vært oppdragsleder for Asplan Viak, i tillegg har Kjell Terje Nedland bi-

dratt som prosjektmedarbeider og Kristian Ohr som kvalitetssikrer.  

 

Sandvika, 21.12.07 

 
 
Cathrine Lyche 
Oppdragsleder 

 
 
Kristian Ohr 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

 

Det er et nasjonalt mål at utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn 

den økonomiske veksten. Avfallsmengdene i Norge vokser stadig, og avfallsmengdene fra 

husholdningene vokser raskest. I 2006 kastet hver av oss i snitt 414 kilo husholdningsavfall, 

og økningen har vært på 63 % siden 1995 /www.ssb.no/! Sagt på en annen måte: Vi må pro-

dusere mindre avfall enn vi gjør i dag. Skal vi få til det er økt gjenbruk et av de viktigste vir-

kemidlene vi har.  

Grønn Hverdag gjennomførte i 2006 en kartlegging av landets gjenvinningsstasjoner med 

tanke på gjenbruksordninger. Av 347 undersøkte mottak hadde bare 92, det vil si 27 %, en 

ordning for utsortering av brukbart avfall med tanke på gjenbruk /www.gronnhverdag.no/. 

 

For de gjenvinningsstasjonene som har gjenbruksordninger, er variasjonen stor når det gjel-

der organisering og ambisjonsnivå. Noen har en selvbetjent container der de som vil kvitte 

seg med brukbare ting, setter det fra seg, og de som vil bruke det, henter det ut. Noen har en 

bruktbutikk på avfallsmottaket og andre igjen samarbeider med organisasjoner eller eksterne 

bruktbutikker om utsortering og salg av avfallet/gjenbruksvarene. 

 

Men det var altså i 2006 over 255 gjenvinningsstasjoner i Norge som ikke har noen form for 

utsortering av brukbare gjenstander. For å bidra til å nå det nasjonale målet burde det ideelt 

sett ha vært et gjenbrukstilbud av en eller annen form på enhver gjenvinningsstasjon.  

Denne veilederen kan kanskje være et bidrag for å få flere og bedre gjenbruksordninger på 

gjenvinningsstasjoner. Veilederen er ment å være praktisk og skal kunne hjelpe til å avklare 

de mest aktuelle problemstillingene rundt og mulighetene for gjenbruk på gjenvinningssta-

sjonen. Det er derfor tatt inn en del eksempler i teksten, samt at det i vedlegg 1 er gitt en 

sammenstilling av nøkkeltall etc for ulike gjenbrukskonsept. 

 

1.2 Ombruk eller gjenbruk? 

Ordene ombruk og gjenbruk brukes om hverandre og har samme betydning. Definisjonen av 

ombruk/gjenbruk er følgende: Ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form. 

I praksis er ordet ”gjenbruk” vesentlig mer brukt enn ”ombruk” både blant de som driver ord-

ningene og blant folk flest. I denne veilederen bruker vi derfor konsekvent ordet gjenbruk 

videre. 

I stedet for å kalle det som leveres til gjenbruk (og dermed går ut av avfallsstrømmen) for 

avfall, har vi i denne veilederen valgt å kalle det for gjenbruksvarer. 
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Det stedet/rommet eller den containeren der gjenbruksvarene leveres på gjenbruksstasjo-

nen, kaller vi gjenbruksmottaket. 

 

1.3 Generelt om gjenbruk 

Det finnes mange måter å selge eller omsette brukte ting på. De brukte tingene er gjenstan-

der som kunne blitt til avfall dersom det ikke fantes omsetningskanaler for dem. Vanlige løs-

ninger er: 

o Byttedager/ordninger arrangert av idrettslag, barnehager etc 

o Bruktmarkeder på spesielle steder for eksempel på lørdager 

o Brukt/gjenbruksbutikker – både rent kommersielle eller som ledd i arbeidsopp-

læring eller organisasjonsvirksomhet 

o Antikvitetsbutikker – som oftest kommersiell omsetning av primært gamle 

gjenstander 

o Loppemarked - ofte arrangert av skolekorps eller menigheter 

o Garasjesalg: Når noen skal flytte? 

o Gi bort brukte gjenstander til familie/bekjente eller de som er interessert 

o Annonser i aviser og oppslag i nærmiljøet om salg av gjenstander 

o Web-baserte bruktmarked - for eksempel www.finn.no, www.zett.no, 

www.qxl.no,  www.tinde.no eller tilsvarende (i stadig økende bruk) 

Avfall Norge har tidligere laget en veileder for hvordan man lager en gjenbruksguide. En 

gjenbruksguide er informasjon om hvor man kan få solgt, kjøpt eller reparert brukte gjen-

stander. Dette er altså en guide som for eksempel en kommune kan ha på sine hjemmesider 

for å orientere om de løsninger som finnes for omsetning eller reparasjon av brukte ting. 

Denne veilederen tar for seg mottak og omsetning (salg til eller henting av kunder) med ut-

gangspunkt i gjenbruksvarer som blir mottatt på gjenvinningsstasjoner. Andre ordninger som 

nevnt over blir derfor ikke omtalt nærmere. 

1.4 Hvorfor starte med gjenbruksløsninger på gjenvinningsstasjo-

ner? 

Det er mange ulike årsaker til hvorfor det igangsettes gjenbruksløsninger på gjenvinnings-

stasjoner. Intervjurunden blant de etablerte gjenbruksordningene viser også at det ikke er én 

typisk årsak, men en eller flere av følgende er vanlig: 

 Politisk ønske/vedtak 

 Kommet opp i forbindelse med avfallsplanarbeid 

 De ansatte på gjenvinningsstasjonen ønsker å gi et slikt tilbud 

 Generell trend, gjenbruk er bedre enn gjenvinning 

 Publikum som leverer på gjenvinningsstasjonen, etterspør det 

 En organisasjon som ønsker gjenbruksvarene, etterspør det 

http://www.finn.no/
http://www.zett.no/
http://www.qxl.no/
http://www.tinde.no/
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 Gjenbruk egner seg godt til arbeidstrening for trygdede 

En viktig årsak til å starte med en gjenbruksløsning kan også være at det er pedagogisk riktig 

for å skape gode holdninger; ressursene i avfallet tydeliggjøres og kan kanskje skape noen 

refleksjoner for kundene på gjenvinningsstasjonene eller i gjenbruksbutikken over forbruker-

kulturen der fullt brukbare ting ”bare må” erstattes med siste modell! 

Tilgangen i Norge i dag på gjenbruksvarer er stor. De aller fleste steder vil det være rom for 

flere typer gjenbruksløsninger. Det er ikke noe sted rapportert at etablering av gjenbruksløs-

ning på en gjenvinningsstasjon har ødelagt for andre gjenbruksvirksomheter i nærområdet. 

Alt tyder på at det her er rom for mange, og at flere gjenbruksløsninger i samme område kun 

skaper mer blest, tilbud og dermed mer omsetning og marked for gjenbruksvarer. 

2 KONSEPT FOR GJENBRUKSLØSNINGER 

Det er i hovedtrekk 3 aktuelle konsept for gjenbruksløsninger på gjenvinningsstasjoner: 

o ”Ta med det du vil ha”-konsept 

o Salg av gjenbruksvarene som de er 

o Reparasjon/oppgradering av varer før salg 

Aktuell løsning kan også gjerne være en kombinasjon av de 3. Konseptene blir nærmere 

omtalt under. 

2.1 ”Ta med det du vil ha”-konsept 

Dette er den enkleste formen for gjenbruksløsning. Man må sørge for at det på gjenvinnings-

stasjonen er et sted der folk kan sette fra seg brukbare gjenstander. Dette kan være en hall, 

et rom, en container eller et overbygd sted, men bør ikke være i friluft pga at gjenbruksvare-

ne der vil bli fuktige og ødelagt. Så kan den som vil, ta med gjenbruksvarer gratis derfra.  

Det kjennes kun til at dette konseptet drives av de samme som driver gjenvinningsstasjonen 

for øvrig. Det er antagelig lite hensiktsmessig å samarbeide med organisasjoner eller lignen-

de om dette konseptet, fordi det ikke vil gi dem noen inntekt, og de vil dermed neppe ha noe 

incitament til samarbeidet. 

I dette konseptet er det viktig at alle må få ta med det de vil, det vil si at det ikke er noen for-

skjellsbehandling mellom de som henter ut gjenbruksvarer. Dersom gjenbruksvarene hentes 

av én aktør som så igjen skal selge varene, omfattes det av konseptet under.  

2.2 Salg av gjenbruksgjenstander som de er 

I dette konseptet settes også brukbare gjenstander i et rom, en container eller lignende på 

gjenvinningsstasjonen, for deretter å bli solgt.  

Varene kan enten selges på det samme stedet som de mottas, eller de kan flyttes til et eget 

salgslokale på gjenvinningsstasjonen eller et annet sted.  
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Salg av gjenbruksvarene kan gjøres av ansatte på gjenvinningsstasjonen, eller i et samar-

beid med andre. I så fall er det som regel inngått en avtale med en eller flere aktører om 

overtakelse av varene.  

2.3 Reparasjon/oppgradering av varer før salg 

Ting som er ødelagt kan i mange tilfeller repareres og deretter selges.  Dette kan føre til at 

det som ellers ville ha blitt avfall, kan omsettes, eventuelt at det kan oppnås en høyere 

bruktpris. 

Det kan også oppnås høyere pris eller økt omsetning av gjenbruksvarene dersom man ”for-

behandler” varene i form av vasking, puss og lignende, reparerer, pusser, vasker eller på 

andre måter oppgraderer varene før salg.  

Reparasjon eller oppgradering av varene kan i prinsippet foretas av de ansatte på gjenvin-

ningsstasjonen, men i praksis utføres dette nesten alltid ved at gjenvinningsstasjonen sam-

arbeider med en annen enhet/organisasjon for salg av varene.  

 

Figur 1. Reparasjon av stereoanlegg for salg i gjenbruksbutikken i Asker. Foto: Asplan Viak AS 

3 SAMARBEID OM SALG/ SALG I ”EKSTERN REGI” 

3.1 Hensikt med samarbeid 

Et konsept med salg av varene kan enten skje i egen regi eller i et samarbeid med en annen 

enhet/organisasjon.  

Dersom man skal oppgradere eller reparere varene, vil det kreve en del arbeidsinnsats. Skal 

dette utføres av ansatte på gjenvinningsstasjonen med vanlige arbeids- og lønnsforhold, kan 

det fort koste mer å oppgradere enn man får i økt inntekt. Det vil si at oppgraderingen blir 

kostbar for den som driver gjenvinningsstasjonen. Da kan det være lønnsomt å inngå et 

samarbeid med en annen virksomhet eller en frivillig organisasjon, eller ha folk på arbeids-

trening til å utføre det.   
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Mange av de eksisterende gjenbruksordningene i tilknytning til gjenvinningsstasjoner foregår 

som et samarbeid mellom den som driver en gjenvinningsstasjon og en annen virksom-

het/organisasjon. Fordelen med å samarbeide med andre kan blant annet være:  

 At eksterne aktører kan være mer profesjonelle selgere enn de som driver gjenvin-

ningsstasjonen 

 Det kan avlaste ansatte på gjenvinningsstasjonen 

 Gjenvinningsstasjonen kan få inntekt ved å la samarbeidspartnerne betale for å få ret-

ten til å ta ut varer 

 Dersom samarbeidspartneren(e) har egne folk på gjenvinningsstasjonen, kan det 

eventuelt avlaste de andre ansatte  

 Frivillige organisasjoner kan få inntekt med bruk av frivillig innsats 

 Salg og oppgradering av gjenbruksvarer kan brukes som arbeidstrening (dette er for 

så vidt ikke avhengig av at salget skjer i andres regi) 

. 

3.2 Vanlige samarbeidspartnere 

Vanlige samarbeidspartnere for omsetning av gjenbruksvarene er: 

 Skolekorps (som har loppemarked) 

 Egne enheter i kommunen som driver arbeidstrening 

 Øvrige virksomheter som driver arbeidstrening 

 Organisasjoner som Fretex, Røde Kors etc 

 Firma som driver med gjenbruk, bruktbutikker 

I det videre kalles en slik samarbeidspartner som sørger for salg inkl eventuelt reparasjon 

eller oppgradering av gjenbruksvarene for ”salgsvirksomheten”. 

3.3 Type samarbeid/avtaler 

Samarbeid med salgsvirksomheten kan foregå på mange måter. Det vanligste er at de an-

satte på gjenvinningsstasjonen minner de som leverer avfall på at det er en gjenbruksmulig-

het og veileder folk om hvor de kan sette gjenbruksvarene. Derfra er det salgsvirksomhetens 

ansvar, å hente ut varene fra der de er plassert, frakte de til salgslokalet, eventuelt oppgra-

dere og reparere varer, og eventuelt bringe det som ikke blir solgt til avfallsbehandling. 

Det er også vanlig at salgsvirksomheten har representanter eller ansatte som er til stede i 

hele eller deler av gjenvinningsstasjonens åpningstider for å veilede kundene som leverer 

avfall, rydde/sortere gjenbruksvarene og eventuelt også selge direkte fra leveringsstedet. I 

noen tilfeller inkluderer samarbeidsavtalen også et visst driftssamarbeid mellom salgsvirk-

somheten og de ansatte på gjenvinningsstasjonen. Det kan gjøres ved at de ansatte på 

gjenvinningsstasjonen kan passe på og rydde i mottaket for gjenbruksvarene når salgsvirk-
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somheten ikke har representanter til stede, mens representantene fra salgsvirksomheten kan 

hjelpe til med den generelle driften på gjenvinningsstasjonen, for eksempel når de ansatte 

har pauser, ved sykdom eller i avtalte deler av eller hele gjenvinningsstasjonens åpningstid.    

Eksempler på konkurransegrunnlag/samarbeidsavtaler er gitt i vedlegg 1.  

3.4 Økonomisk kompensasjon for avtalen 

Samarbeidsavtalene kan både være en avtale med og uten økonomisk kompensasjon for 

avtalepartnerne. Det er mulig å ha en generell kompensasjon enten for at gjenbruksvarene 

tas ut fra avfallsstrømmen – i så fall skal salgsvirksomheten få betaling, eventuelt motsatt 

veg – at salgsvirksomheten betaler til gjenvinningsstasjonen for å få tilgang til varene. Ofte vil 

det imidlertid være avgjørende for eventuelt økonomisk kompensasjon om 

 salgsvirksomheten skal ha bemanning tilgjengelig på gjenvinningsstasjonen i hele el-

ler deler av åpningstidene 

 gjenvinningsstasjonen stiller lokaler for lagring og eventuelt salg av gjenbruksvarene 

 salgsvirksomheten skal betale gebyr for tilbakelevering av gjenbruksvarer de ikke får 

solgt, og som dermed er avfall, eller om avtalen innebærer at det kan leveres tilbake 

gratis.  

En totalvurdering av samarbeidsavtalen må derfor finne sted før man bestemmer om det skal 

ytes noen direkte eller indirekte økonomisk kompensasjon for gjenbruksvirksomheten. Det 

mest vanlige i dag er at dette er et 0-oppgjør rent regnskapsmessig, men at oppgjøret i prak-

sis skjer via punktene over.  

Det viser seg i praksis at samarbeidsavtalene mellom gjenvinningsstasjonen og salgsvirk-

somheten som regel fungerer godt. Det er få potensielle konfliktområder med salgsvirksom-

heten i forhold til øvrig drift på gjenvinningsstasjonen. Den potensielt mest problematiske 

delen har vist seg å være at salgsvirksomheten ikke henter gjenbruksvarene ofte nok, slik at 

det blir fullt på mottaksstedet. 

4 ADGANG TIL Å TA UT GJENBRUKSVARER 

Det anbefales at kundene som leverer avfall på gjenvinningsstasjonen selv må definere at 

”avfallet” de kommer med er egnet for gjenbruk. I motsatt fall må betjeningen på gjenvin-

ningsstasjonen hente ut ting som er kastet i containere eller andre steder. Det kan teoretisk 

da forekomme at den tidligere avfallsbesitteren finner igjen sin vare i gjenbruksbutikken, og 

det kan i enkelte tilfeller være uheldig. Avfallsbesitteren vet kanskje om forhold som gjør at 

gjenstanden defineres som avfall, uten at dette er lett å se for andre, eller det kan være knyt-

tet sterke følelsesmessige forhold til gjenstander som er kastet. 

I stedet for å ta ut varer fra det som er levert til avfallsfraksjonene anbefales det veiledning 

for å få folk til å levere varer til gjenbruksmottaket. 
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4.1 ”Ta det du vil ha”- konseptet 

Som i all annen offentlig virksomhet, bør ikke noen få fortrinn når det gjelder å få tilgang til 

goder som det å få ta ut gjenbruksvarer fra en gjenvinningsstasjon eid eller drevet av en 

kommune eller et interkommunalt selskap. 

Dersom man velger å ha ”ta det du vil ha”- konseptet for gjenbruksvirksomheten i egenregi, 

bør man gi det samme tilbudet til alle som er interessert, og ikke forfordele dette til én eller 

noen få. I de fleste tilfeller vil dette innebære at alle som vil, både private, organisasjoner og 

næringsdrivende, kan ta med seg gjenbruksvarer fortløpende i gjenvinningsstasjonens åp-

ningstider. 

På noen gjenvinningsstasjoner som har dette konseptet er tilbudet så populært at det står kø 

utenfor porten før åpningen av gjenbruksbutikken. I Kristiansund har man kun åpent i gjen-

bruksbutikken tre dager i uka, mens det leveres gjenbruksvarer alle hverdager. Ved åpning 

av butikken på tirsdager står det da ofte kø utenfor av interesserte som vil sikre seg ”godbi-

tene”. 

4.2 Enerett for salgsvirksomhet 

Skal det offentlige kjøpe, det vil si betale penger for, en tjeneste som for eksempel består av 

drift av gjenbruksvirksomheten, vil kjøpet være underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Er 

tjenestens beløp totalt på over kr 500.000 eks. mva., skal anskaffelsen utlyses i Doffin, eller i 

EUs TED dersom den er på over kr 1,7 mill. Dersom tjenesten er på mellom kr 100.000 og kr 

500.000 skal det være en konkurranse, mens tjenester under kr 100.000 kan tildeles direkte. 

Beløpet gjelder samlet, og ikke årlig beløp.  

En samarbeidsavtale som innebærer et 0-oppgjør eller at kommunen/den som driver gjen-

vinningsstasjonen (dersom den er offentlig eid) får betalt for retten til å ta ut gjenbruksvarene, 

vil ikke være direkte underlagt Forskrift for offentlige anskaffelser. Men i og med at det er 

snakk om å fordele et offentlig gode, kan det likevel være grunn til å følge de grunnleggende 

krav i lov om offentlige anskaffelser. Det vil si at  

1. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

2. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og et-
terprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen 

 

Det anbefales derfor at dersom det skal inngås en avtale med noen om mottak av gjen-

bruksvarer fra en gjenvinningsstasjon, så bør det minimum kunngjøres at dette skal skje slik 

at interesserte kan melde seg. Er det flere interesserte kan man velge å inngå avtale med 

flere, eventuelt inngå avtale med den som har det beste gjenbrukskonseptet. Eller man kan 

gjøre som i Trondheim (se vedlegg 1) som laget et konkurransegrunnlag og gjennomførte en 

formell anskaffelse/konkurranse for å avgjøre hvem det skulle inngås avtale med.  

4.3 Egne ansattes rettighet til å ta ut gjenbruksvarer 

Det vil alltid være et spørsmål om de ansatte på gjenvinningsstasjonen skal kunne ta ut 

gjenbruksvarer. Avfallsbransjen har dessverre tidligere hatt tilfeller der ansatte har solgt av-
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fall som er mottatt på avfallsanleggene og fått betydelig privat inntekt av det, og dette må 

man unngå i fremtiden.  Følgende kan derfor være muligheter: 

 De ansatte kan ta ut gjenbruksvarer til eget privat forbruk. 

 De ansatte kan ta ut et visst antall gjenbruksvarer pr år for eget privat forbruk 

 De ansatte kan for hver gang søke nærmeste leder om å få ta ut gjenbruksvarer, da 

med eller uten en årlig maksimalbegrensning. 

 De ansatte kan ta ut varer som privatpersoner i sivile klær utenom arbeidstiden 

 De ansatte har ikke anledning til å ta ut gjenbruksvarer spesielt, men kan kjøpe det 

som alle andre. 

Dersom salg av gjenbruksvarer ikke foregår i egen regi men i regi av en salgsvirksomhet, er 

det siste den mest vanlige ordningen. 

En mulighet til å ta ut gjenbruksvarer kan være en motivasjon for de ansatte til å se verdien 

av en gjenbruksordning, og det kan være at man derfor bør gi de ansatte en slik anledning. 

Uansett hvordan dette gjøres, bør man nedfelle det i stillingsbeskrivelser, arbeidsreglement, 

kvalitetssystem eller lignende, og det bør også gjøres klart at uttaket av gjenbruksvarer kun 

skal være til eget privat forbruk, ikke til videresalg. 

5 LOKALISERING, BYGG OG AREALBEHOV 

5.1 Mottak for gjenbruksvarer 

Alt tyder på at det mest hensiktsmessige stedet der kundene kan levere gjenbruksvarer er 

rett før inngangen til gjenvinningsstasjonen eller som den første ”sorteringsfraksjonen” kun-

dene kommer til etter å ha kommet inn på gjenvinningsstasjonen. En annen mulighet er å ha 

oppstillingsplasser for kundenes biler mellom containerrampen for avfallsfraksjonene og en 

hall eller et rom for gjenbruksvarene.  

Stedet der gjenbruksvarene skal mottas, bør tilpasses antall kunder og avfallsmengdene 

totalt som mottas på gjenvinningsstasjonen. Man bør også vurdere hvor mye ressurser man 

har til å holde orden på mottaket. 

Stedet der gjenbruksvarene oppbevares, må kunne låses. 

5.1.1 ”Ta med det du vil ha”- konsept 

Dersom gjenbruksvarene skal omsettes etter ”ta det du vil ha”- konseptet, bør plassen være 

stor nok til at folk kan gå rundt og studere gjenbruksvarene. For å få så stor omsetning av 

varene som mulig bør varene se attraktive ut og kunne besiktiges fra flere kanter uten å måt-

te flytte på mye annet avfall først.  

Minimumsløsningen for en liten gjenvinningsstasjon er en sidelastet container, noe som for 

så vidt fungerer greit, men som ikke medfører veldig stor omsetning. En bedre løsning er et 
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rom eller en bygning for gjenbruksvarene. Dette konseptet kan også brukes på større gjen-

vinningsstasjoner. 

Eksempel: 

 BIR har på sin gjenvinningsstasjon Espehaugen (90.000 kunder totalt på stasjonen pr 

år) en egen hall på 200 m2 for dette konseptet. Hallen er inndelt i soner for ulike gjen-

bruksvarer som for eksempel kjøkkenutstyr, hvitevarer og møbler.  

 I Skien har man et lite kaldtlager på 75 m² på gjenvinningsstasjonen i sentrum, som 

Veolia driver for kommunen, og et lite telt for ombruksgjenstander på avfallsdeponiet i 

Bjorstaddalen. På det siste hentes alle gjenbruksvarene av to nærliggende bruktbu-

tikker. Det er ca. 50.000 besøkende pr år på gjenvinningsstasjonen i sentrum, og ca. 

3.000 besøkende pr. år på gjenvinningsstasjonen på deponiet. 

5.1.2 Mottak og salg på gjenvinningsstasjonen 

Dersom salg og omsetning skal foregå på samme sted som gjenbruksvarene mottas, bør det 

også være mulighet for å holde det ryddig samt at varene bør kunne besiktiges fra flere kan-

ter uten å måtte flytte på mange andre varer først. Dette taler for at det bør være et eget rom 

eller en del av en hall til formålet.  

Eksempler: 

 I Kristiansund mottar de totalt på gjenvinningsstasjonen ca 2.750 tonn avfall pr år 

hvorav 38 tonn til gjenbruk. Her har de halvparten av en egen hall, det vil si ca 360 

m2, for salg av gjenbruksvarer i egen regi. Dette oppgis som et passe areal. 

 

Figur 2 Gjenbrukshallen i Kristiansund. Foto: Kristiansund kommune. 

 På Årabrot Miljøpark i Haugesund mottar de ca 8.000 tonn avfall pr år fra i underkant 

av 50.000 besøkende. Her har de en del av en lagerhall på 400 m2 til salg av gjen-

bruksvarer i egen regi. Her oppgis det at de kunne ha ønsket seg større plass. 
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5.1.3 Kun mottak – salg foregår et annet sted 

Dersom salgsvirksomheten foregår et annet sted, er behovet for lagerplass avhengig av hvor 

ofte man ønsker å tømme mottaket og flytte varene til lager, reparasjonssted eller butikk. I 

dette tilfellet er det på små og mellomstore gjenvinningsstasjoner ofte tilstrekkelig med en 

sidelastet container eller et lite rom, mens større gjenvinningsstasjoner kan ha behov for flere 

containere eller et større rom. 

Eksempler på størrelser på mottak: 

 HAF har på sin gjenvinningsstasjon på Røssvoll med totalt 7.000 avfallsleverandører 

pr år en 30 m3 container.  

 I Stange har HIAS en gjenvinningsstasjon som mottar 4.500 tonn avfall pr år, en con-

tainer på ca 40 m3 for det samme. Begge steder oppgis dette som tilstrekkelig. 

 I Asker med totalt 50.000 innbyggere har de ca 40 m2 i en hall for mottak av gjen-

bruksvarer. 

 På Hegstadmoen i Trondheim med totalt 95.000 besøkende pr år og mottak av 

12.500 tonn avfall, har man en egen plasthall på 150 m2 for å ta i mot gjenbruksvare-

ne. Løsningen på gjenvinningsstasjonen totalt sett er vist i figuren under. 

 På gjenvinningsstasjonen på Bøler i Skedsmo har ROAF en 15 m³ sidelastet contai-

ner. Kommunen har ca. 45.000 innbyggere. 

 

Figur 3 Container for mottak av gjenbruksvarer på Bøler, ROAFs gjenvinningsstasjon i Skedsmo kom-
mune. Foto: Asplan Viak AS. 

 På gjenvinningsstasjonen i Hakadal i Nittedal har ROAF et 20 m² skjul til gjenbruksva-

rene. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere. 

 GLØR har en 30-35 m² stor hall på gjenvinningsstasjonen på Roverudmyra i Lille-

hammer, for ca. 25.000 innbyggere.  
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Figur 4 Fra Informasjonsbrosjyre om Heggstadmoen gjenvinningsstasjon i Trondheim 

 

5.2 Reparasjon, oppgradering, lager og salg av gjenbruksvarer 

Det er ingen gjenvinningsstasjoner vi kjenner til som utfører reparasjoner og oppgradering av 

gjenbruksvarer på selve gjenvinningsstasjonen. Alle har et eget sted for eventuelt repara-

sjon, oppgradering og salg av gjenbruksvarene. I de fleste tilfeller der salg foregår i ekstern 

regi og på eget sted er ikke gjenvinningsstasjonen eneste kilde til gjenbruksvarene. Mange 

steder leveres gjenbruksvarer direkte til salgsstedet fra folk som skal kvitte seg med varer, 

andre steder henter også salgsvirksomheten varer fra dødsbo, etc. 

Erfaring viser at salgssteder både sentralt, litt utenfor sentrumsområder og i tilknytning til 

gjenvinningsstasjonen kan fungere godt. Fordel for butikker som ligger sentralt og dermed 

har tilgang til mange kunder kan ofte oppveies av god mulighet for å kunne ta med bil til bu-

tikker som ligger mindre sentralt. Butikker som ikke ligger i tilknytning til gjenvinningsstasjo-

ner, blir ikke i den grad forbundet med avfall av kundene. Men de som ligger i tilknytning til 

gjenvinningsstasjoner får heller ikke tilbakemelding fra kundene om at det oppleves proble-

matisk å ”kjøpe avfall”.  

Tall for omsetning fra ulike gjenbruksbutikker tyder på at kvaliteten på gjenbruksvarene, in-

formasjon om tilbudet, utvalg/mengde varer til omsetning og måten de utstilles på er viktigere 

for omsetningen enn beliggenheten.  
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Eksempler:  

 I Asker kommer 49 tonn eller 95 % av gjenbruksvarene til den kommunale gjenbruks-

butikken (drevet av Arbeid, fritid, avlastning, AFA, en kommunal virksomhet som ikke 

drives av kommunalteknisk avdeling) fra Yggeset gjenvinningsstasjon. Stasjonen be-

tjener 50.000 innbyggere, hadde i 2007 21.000 besøkende og mottar 10.000 tonn av-

fall totalt pr år. AFA har et utsalg nær Asker sentrum med 110 m2 areal for lager og 

verksted og 310 m2 for butikk.  

 

Figur 5. Gjenbruksbutikken i Asker. Foto: Asplan Viak AS 

 I Rælingen har Rælingen Aktivum AS 1000 m2 for oppgradering og salg av gjen-

bruksvarer. De mottar gjenbruksvarer fra Bøler gjenvinningsstasjon i Skedsmo 

(ROAF), men også fra folk som leverer direkte. 

 I Tromsø har TromsProdukt utsalg ca 100 meter før innkjøringen til gjenvinningssta-

sjonen til Remiks i Tromsdalen. Denne stasjonen betjener hele Tromsøs befolkning. 

Mesteparten av gjenbruksvarene kommer fra gjenvinningsstasjonen eller folk som 

skal dit. Her har de en hall på ca 240 m2 for reparasjon og omsetning av større varer. 

og en butikk på ca 60 m2 for mindre gjenstander og husgeråd. 

 

Figur 6. Brukthandelen til TromsProdukt i Tromsdalen. 

 I Mo i Rana har Askeladden AS en butikk på et næringsområde nær Mo sentrum på 

700 m2. Kun 4 – 5 tonn eller 5 – 10 % av gjenbruksvarene kommer fra gjenvinnings-

stasjonen til HAF på Røssvoll, resten leveres direkte eller hentes. 
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 I Lillehammer har Gjenbruket, et kommunalt sysselsettingstiltak, leid et industribygg 

like nord for sentrum. Her har man en oppvarmet butikk på ca. 200 m², og et kaldla-

ger på ca. 800 m². Også her leveres avfall direkte til Gjenbruket i tillegg til avfall fra 

GLØRs gjenvinningsstasjon. 

6 TILLATELSER, ANSVAR OG SIKKERHET  

6.1 Tillatelse til handel med brukte og kasserte gjenstander 

”Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)” har som formål å 

forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og å lette politiets arbeid 

med å oppspore slike gjenstander.  

Handelsvirksomhet med og oppkjøp med sikte på salg av brukte og kasserte ting, inkludert 

brukte kunstgjenstander og antikviteter, krever tillatelse fra politiet. Man må ha tillatelse alle 

steder der virksomheten blir drevet, både på innkjøpssted og salgssted. 

 

Figur 7. Asker KKF-etats tillatelse til handel med brukte og kasserte gjenstander. 

6.2 Hva kan mottas til gjenbruk? 

Det bør utarbeides en sjekkliste for hva som kan mottas til gjenbruk. Denne listen bør brukes 

av folk som opplyser om hva som kan leveres på gjenvinningsstasjonen (servicetorg, mottak 

på gjenvinningsstasjonen og på selve gjenbruksmottaket) og i annen informasjon.  

Det bør kun mottas varer som kan gjenbrukes, eventuelt etter oppgradering. Hva som er 

potensielt omsettbart må man finne frem til etter litt prøving og feiling. De færreste gjen-
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bruksbutikker tar i mot brukte bygningsdeler fordi det er meget plass- og ressurskrevende, 

men det er selvfølgelig også et potensial for å kunne omsette dette. Miljøvernforbundets 

bruktbutikk i Schweigaardsgate i Oslo, som brant på begynnelsen av 2000-tallet, hadde byg-

ningsmaterialer i sitt sortiment, og hovedkilden til gjenbruksvarene der var gjenvinningssta-

sjonene i Oslo.  

Hva som kan mottas for gjenbruk på en gjenvinningsstasjon, er ikke helt klart. Det er et ve-

sentlig spørsmål om det som leveres til gjenbruksmottaket, defineres som avfall eller om folk 

leverer det som et alternativ til å selge/gi det bort via andre kanaler. Avfall er definert som 

kasserte løsøregjenstander, noe gjenbruksvarene ikke alltid vil være i denne sammenheng. 

Spørsmålet om det er avfall fordi det leveres på et avfallsanlegg er også aktuelt i denne 

sammenheng. Leveres imidlertid gjenbruksvarene direkte til en gjenbruksbutikk som ikke 

ligger på gjenvinningsstasjonen, vil det ikke være avfall.  

Farlig avfall inkl PCB-holdige isolerglassruter og trykkimpregnert trevirke som er levert som 

avfall skal ikke gjenbrukes. Det samme gjelder EE-avfall som er levert som avfall. 

6.3 Spesielt om EE-avfall 

Avfallsforskriftens kapittel 1 om Kasserte elektriske og elektroniske produkter regulerer mot-

tak, innsamling, gjenvinning og annen behandling av kasserte elektriske og elektroniske pro-

dukter (EE-produkter). EE-avfall defineres som kasserte EE-produkter. 

Det spesielle med EE-produkter er at det er meget attraktivt som gjenbruksvare. Samtidig er 

dette produkter som lett kan være ødelagt eller skadet på en slik måte at det er fare forbun-

det med å bruke det. Dette kan gjelde for eksempel brannfare og fare for å få støt. 

Kommunen skal sørge for at EE-avfall sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. 

Men forskriften setter likevel krav om at muligheten for gjenbruk, gjenvinning og utsortering 

av komponenter i EE-avfallet ikke skal reduseres. Dette må tolkes dit hen at man åpner for 

gjenbruk.  

Kommunen skal oppbevare mottatt EE-avfall til det blir hentet av godkjent returselskap. El-

retur AS har henteavtale med nær alle kommuner og IKS, men deres ansvar gjelder kun fra 

avfallet er hentet av dem. 

På bakgrunn av dette må man på gjenvinningsstasjonene selv vurdere om man vil motta EE-

produkter til gjenbruk. I praksis viser det seg at få av gjenvinningsstasjonene tar i mot EE-

produkter for gjenbruk i særlig grad. I noen grad tas det i mot stereoanlegg og lamper, men i 

liten grad øvrige EE-produkter.  

Der man samarbeider med en salgsvirksomhet og omsetningen foregår andre steder enn på 

gjenvinningsstasjonen kan det være hensiktsmessig at brukbare EE-produkter leveres direk-

te til salgsstedet i stedet for via gjenvinningsstasjonen. 

6.4 Sikkerhet og garanti for produktene 

Det bør ikke gis garantier i forbindelse med omsetning av gjenbruksvarer, men heller infor-

meres om at varene som selges er brukte, og at man ikke vet med sikkerhet opphav eller 

årsak til at de er levert som gjenbruksvare.  
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Mange gjenbruksbutikker praktiserer imidlertid at ”varen selges som den er”, men at dersom 

kjøperen kommer hjem og varen ikke er som forventet, kan den leveres tilbake innen rimelig 

tid mot å få pengene tilbake eller et annet produkt av samme verdi. Dette kan være å anbefa-

le dersom man har anledning til det. 

6.4.1 Kjøpsloven 

Dersom varene omsettes etter ”ta med det du vil ha”-konseptet gjelder ikke kjøpsloven. Det 

videre gjelder dersom gjenbruksvarene selges. 

Følgende er sakset fra Lov om kjøp 

§ 19. Ting solgt « som den er ». Auksjonssalg.  

(1) Selv om tingen er solgt « som den er » eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger 
mangel når  

(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og 
som kan antas å ha innvirket på kjøpet,  

(b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk 
som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen 
kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  

(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesum-
mens størrelse og forholdene ellers.  

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.  

 

Dette betyr at det er viktig å skriftlig opplyse om at tingene selges som de er, og at man må 

være forsiktig med å love muntlig at de er i orden. 

6.4.2 Produktansvarsloven 

Lov om produktansvar gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes 

av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller der-

med likestilt virksomhet. Ansvarlig som ”produsent” etter loven er blant annet:  

 ”enhver som frambyr et produkt som sitt ved å anbringe sitt navn, varemerke eller annet kjen-

netegn på produktet eller dets pakning,  

 forhandler av produktet, når produsenten ikke uten vanske lar seg identifisere ut fra produktet 

og forhandleren heller ikke innen rimelig tid oppgir enten produsentens eller en tidligere for-

handlers navn og adresse”, 

I følge loven er en avtale som innskrenker eller begrenser ansvar etter loven, ugyldig! 

Så vidt vi vet er det ikke oppstått saker med erstatningsansvar etter handel med gjen-

bruksvarer. Det er derimot ikke utenkelig at det kan skje, og den som driver omsetning av 

gjenbruksvarer bør derfor være klar over dette ansvaret. 

6.5 Sikkerhet mot innbrudd/tyveri 

Gjenvinningsstasjoner er generelt mye plaget med innbrudd/”tyveri” utenom åpningstidene. 

Det er særlig EE-avfallet som blir oppfattet som attraktivt.  
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Det er viktig at stedet der gjenbruksvarene oppbevares kan låses forsvarlig inn. Dersom det 

blir gjort har det vist seg å være lite problemer med innbrudd/folk som ”stjeler” gjenbruksva-

rer. Det ”stjeles” primært EE-avfall på stasjonen forøvrig. 

7 ÅPNINGSTIDER OG BEMANNING 

7.1 Åpningstider for mottaket 

Dersom omsetningsstedet for gjenbruksvarene er på gjenvinningsstasjonen, kan det være 

hensiktsmessig, men ikke en forutsetning, at åpningstidene til gjenvinningsstasjonen og om-

setningen (der gjenbruksvarene selges eller hentes) er de samme. Det er imidlertid viktig at 

gjenbruksvarer kan leveres i hele gjenvinningsstasjonens åpningstid, da kundene neppe kla-

rer å skille mellom når de skal komme med gjenbruksvarer kontra annet avfall. 

7.2 Åpningstider for omsetningen 

Det er stor forskjell på åpningstidene for omsetningen. Noen har åpent i vanlig butikktid, 

mens andre kun har åpent tre dager i uken. 

Det kan tyde på at kvaliteten på gjenbruksvarene, informasjon om tilbudet, utvalg/mengde 

varer til omsetning og måten de fremstilles på er viktigere for omsetningen enn åpningstide-

ne alene.  

7.3 Bemanning 

7.3.1 Mottaket 

Gjenbruksmottaket krever minimal bemanning i seg selv. På enkelte store gjenvinningssta-

sjoner har man valgt å ha egen bemanning på mottaket (for eksempel i Trondheim der Fre-

tex som salgsvirksomhet har egne folk på Heggstadmoen). Men de fleste gjenvinningssta-

sjoner som har gjenbruksordning har bemanning generelt på gjenvinningsstasjonen og opp-

gir at mottaket i seg selv krever lite tilleggsarbeid. 

7.3.2 Omsetningen 

Omsetningen i seg selv krever mer arbeidsinnsats, avhengig av ambisjonene for omsetning-

en. 

Dersom man har ”ta med det du vil”-konsept krever det rydding og fjerning av varer for å 

oppnå god omsetning. BIR oppgir for eksempel at rydding og fjerning av varer krever margi-

nal bemanning, men at det blir for mye rot i hallen. 

Salgsvirksomheter som driver arbeidstrening, har vesentlig mer bemanning. Men her er altså 

salgskonseptet som regel supplert med reparasjon/oppgradering og også ofte innhenting av 

gjenbruksvarer fra andre steder enn gjenvinningsstasjonen. 

Det er derfor i praksis ikke mulig å gi noe anbefaling eller erfaringstall for fordeling av antall 

årsverk på administrasjon, utsortering av avfall/varer, reparasjon/kontroll og salg fordi folk 

ofte gjør dette etter behov og uten å kunne anslå hvor mye de bruker på hver del, og fordi 
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grad av bistand til arbeidstrening varierer fra sted til sted og med de folkene som er på ar-

beidstrening til enhver tid. 

7.4 Eksempler på bemanning, åpningstider og omsetning 

NB! Tall for omsetning inkluderer kun salgsinntekter, ikke eventuelt avfallegebyrinntekter. 

 På Årabrot gjenvinningsstasjon i Haugesund, som årlig tar i mot ca 8.000 tonn avfall, 

har HIM én fast ansatt som jobber med mottak, rydding og salg av gjenbruksvarer. 

Omsetning i 2007 var ca kr 0,5 mill.   

 Askeladden Brukthandel AS, som blant annet mottar gjenbruksvarer fra Røssvoll 

gjenvinningsstasjon på Mo, har åpningstider mandag, onsdag og fredag 10 – 16, tirs-

dag og torsdag 10 – 19 og lørdag 10 – 14. Her har de i 2007 en omsetning på ca kr 

3,0 mill. Bemanning er 2 – 3 fast ansatte og ca 9 på arbeidstrening. Kun ca 5 – 10 % 

av gjenbruksvarene, eller ca 4 tonn pr år, kommer fra gjenvinningsstasjonen. 

 

 

Figur 8. Bemanning på Askeladden i Mo i Rana. Foto fra www.askeladdenbrukt.no 

 Nittedal Opplærings- og arbeidssenter har åpningstider på bruktbutikken tirsdag 12 – 

19, fredag 8.30 – 15 og om sommeren i tillegg torsdag 15 – 19 (samme som gjenvin-

ningsstasjonen). Omsetning var i 2006 ca kr 1,1 mill, og antall fast ansatte var 4 

mens ca 15 var på arbeidstrening (NB! driver andre aktiviteter i tillegg til gjenbruksbu-

tikk). 

 Gjenbruket, som er en kommunal virksomhet i Lillehammer kommune, mottar gjen-

bruksvarer blant annet fra Roverudmyra gjenvinningsstasjon i Lillehammer, har åp-

ningstider mandag til fredag kl 9 – 15 og torsdag kl 9 – 18 og en omsetning på ca kr 

1,0 mill. Bemanning er 2,6 årsverk og ca 15 tiltaksplasser totalt. 

 AFA i Asker kommune har åpningstider på gjenbruksbutikken mandag til torsdag kl 9 

– 15, fredag kl 9 – 12 og lørdag kl 9 – 14. De vil i 2007 omsette for nær kr 600.000 el-
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ler 49 tonn gjenbruksvarer av de til sammen 10.000 tonn med avfall som leveres på 

Yggeset. Bemanning er 3 fast ansatte og ca 9 - 12 på arbeidstrening. 

 I Kristiansund er det et halvt årsverk tilknyttet gjenbruksvirksomheten på gjenvin-

ningsstasjonen i sentrum av byen. Gjenvinningsstasjonen mottar ca 2.750 tonn avfall 

pr år. Åpningstidene for salget er tirsdag og onsdag kl 12 - 14.30 og torsdag kl 12 – 

17, mens gjenvinningsstasjonen har åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 7 - 

15, og torsdag kl 7 – 18 (19 om sommeren). Omsetningen øker fra år til år, fra kr 

120.000 i 2001 til kr 330.000 i 2006.  

 Aktivum Rælingen, som er et varig tilrettelagt arbeid (VTA) for trygdede, har 4 kom-

munalt ansatte ledere og 15 personer på VTA. Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl 

10 – 14.30 og onsdag kl 10 – 18. Omsetningen i 2006 var på kr 1,1 mill., og det er 

4.500 til 5.000 kunder i året. 

8 INFORMASJON/MARKEDSFØRING 

8.1 Informasjon om gjenbruksordningen generelt 

Følgende er mulige og vanlige informasjonskanaler for å markedsføre gjenbruksordningen: 

 Kommunens/avfallsselskapets hjemmesider 

 Salgsvirksomhetens hjemmesider 

 Gjennom årlige eller sporadiske informasjonsskriv til abonnentene – både generell in-

formasjon og informasjon med gjenbruk som spesialtema 

 Artikler i aviser og andre tidsskrift 

 Avisannonser 

Den viktigste informasjonskanalen oppgis imidlertid å være ”jungeltelegrafen”. Er omset-

ningskonseptet bra, blir ordningen fort godt kjent! 
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Figur 9. Informasjonskampanje fra Fretex jul 2007. Fra Sandvika stasjon. Foto: Asplan Viak AS og www.fretex.no 

 

8.2 Informasjon på mottaks- og/eller salgsstedet 

Ved ankomst til gjenvinningsstasjonen bør det klart informeres om gjenbruksordningen. Det-

te kan gjerne gjentas dersom kundene må gjennom en mottakskontroll. Veiledning fra de 

ansatte på gjenvinningsstasjonen og et godt synlig skilt med opplysning om gjenbruksmotta-

ket tidlig på gjenvinningsstasjonen, er også vesentlig.  

På salgsstedet bør det opplyses om at varene selges som de er, og eventuelt bytterett etc. 

Ellers er det selvfølgelig viktig å merke/skilte utsalgsstedet godt med åpningstider etc.  

8.3 Butikken – vareutvalg og utstilling  

Når man skal omsette gjenbruksvarer, gjelder stort sett de samme reglene som for andre 

typer butikker. Det er derfor viktig å ”tenke butikk” for å få god omsetning og høy pris for 

gjenbruksvarene. 

Måten varene stilles ut på, hvordan de grupperes, utvalget og at varer som ikke blir solgt, 

fjernes etter en stund, er viktig for omsetningen. 

Vask og puss gjerne litt på gjenbruksvarene for å gjøre de attraktive! 

Det oppgis at varer generelt ikke bør stå til utstilling mer enn maksimalt en måned før de 

fjernes. Noen godbiter, antikviteter eller spesielle varer, bør få stå litt lengre. Dette gjelder 

ting man kan få litt for om bare den rette kjøperen dukker opp. Men andelen av dette må 
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være liten, da det er de vanlige forbrukstingene og møblene som er bærebjelken i omset-

ningen. 

I stedet for å kaste det som ikke selges, er et alternativ å ha en egen gi bort-krok. 

Sesongvarer bør få egen plass. Man kan godt selge ski om sommeren, men det bør i så fall 

kun være noen godbiter. Stort sett bør ski fjernes om sommeren og sykler om vinteren, og 

julepynt bør kun selges på høsten. 

  

Figur 10.  Fra Askeladden i Mo i Rana. Foto: www.askeladdenbrukt.no 

 

 

Figur 61. Fra NOAs butikk i Nittedal. Foto:www.noa-nittedal.no 
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9 ØKONOMI 

9.1 Gebyr for levering av avfall til gjenbruk 

Det er i hovedsak 2 ulike betalingsmodeller for avfall som leveres til gjenbruksmottaket: 

1. Det er gratis, selv om det koster å levere annet avfall 

2. Det betales gebyr for levering av gjenbruksvarene som for annet avfall 

Det er også mulig å ha en mellomløsning ved at man får levere til redusert gebyr til gjen-

bruksmottaket, men dette er man ikke kjent med at er i bruk i dag. 

Det er følgende fordeler og ulemper med de 2 betalingsmodellene:  

Betalingsmodell Fordeler Ulemper 

Gratis, selv om det koster 

å levere annet avfall 

Motiverer til å levere så mye 

som mulig til gjenbruk 

Signaliserer at man ønsker 

avfallsforebygging 

Kan bli diskusjoner om hva 

som er egnet til gjenbruk pga 

at det er gratis 

Gebyr som for annet avfall 

 

Unngår diskusjoner om ting 

er egnet for gjenbruk eller 

ikke 

Unngår separat veiing når 

gjenbruksvarene er levert 

Motiverer ikke økonomisk til 

gjenbruk og signaliserer hel-

ler ikke at gjenbruk er priori-

tert og billigere enn avfalls-

håndtering 

 

9.2 Betalingssystem, regnskap, mva.  

Gjenbruksbutikkene må kunne ta kontant betaling, og det er i tillegg en fordel å kunne ta be-

taling med kort. Er gjenbruksbutikken på gjenvinningsstasjonen, kan det være tilstrekkelig at 

det kan betales med kort ved avfallsmottaket. 

Gjenbruksbutikker har vanlig regnskapsplikt. Er de en del av kommunen, følger de kommu-

neloven, er de aksjeselskaper må regnskapet gjøres i henhold til aksjeloven.  

All omsetning med unntak av bøker er i utgangspunktet merverdiavgiftspliktig. Dette opple-

ves som urettferdig av mange, men er likevel inntil videre et faktum. I henhold til Lov om 

merverdiavgift, er det følgende unntak: 

§ 5. Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for:  

1. Omsetning fra:  

e) Veldedige og allmennyttige organisasjoner, av varer fra bruktbutikker når overskuddet helt ut 

anvendes til veldedige eller allmennyttige formål. Det er en forutsetning at butikkene kun om-

setter brukte varer som er mottatt vederlagsfritt, og at det benyttes frivillig, ulønnet arbeids-

kraft.  
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Figur 72. Fra "disken" på gjenbruksbutikken i Asker. Foto: Asplan Viak AS. 

9.3 Behandlingsavgift for varer som ikke blir solgt  

Ved salg av gjenbruksvar er det vanlig at rundt 10 % av gjenbruksvarene ikke blir omsatt 

men må behandles som avfall. Dette avhenger selvfølgelig av hvor høye krav de som veile-

der/har kontroll på/plukker ut gjenbruksvarene har, og hvor mye man prøver å få omsatt/gitt 

bort alle varer.   

I praksis betaler nesten alltid salgsvirksomheten transport av avfall fra gjenbruksbutikken 

tilbake til gjenvinningsstasjonen eller avfallsanlegget. 

Når det gjelder betaling av behandlingsavgift for avfallet, er det flere alternative modeller: 

1. Salgsvirksomheten betaler avfallsbehandlingsavgift som andre næringsdrivende 

2. Salgsvirksomheten får levere avfall til redusert pris 

3. Salgsvirksomheten får levere avfallet gratis. 

Det er følgende fordeler og ulemper med dette: 

Betalingsmodell Fordeler Ulemper 

Avgift som andre næ-

ringsdrivende 

Likestiller salgsvirksomheten 

med andre bruktbutikker – 

ingen forskjellsbehandling. 

Vil medføre at de anstrenger 

seg ekstra for å selge eller gi 

bort gjenbruksvarer. 

Kan medføre at salgsvirk-

somheten ikke tar inn avfall 

som kan være vanskelig å 

selge. Kan derfor medføre 

mindre gjenbruk. 

 

Redusert pris Som over og under, men 

mer moderat 

Som over og under, men 

mer moderat 

Gratis Kan føre til at det puttes på 

”litt ekstra avfall på lasset”, 

vanskelig å kontrollere 

Kan medføre at gjenbrukba-

re ting ikke blir utstilt lenge 

nok 
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Dersom det foregår noen betalingstransaksjoner mellom gjenvinningsstasjonen og salgsvirk-

somheten, for eksempel for å ta i mot gjenbruksvarene eller for å ha bemanning på mottaks-

stedet, må dette selvfølgelig ses i sammenheng med om det er rimelig at de må betale for 

avfall eller ikke.  

9.4 Inntekter og kostnader  

Totale kostnader for drift av en gjenbruksordning kan bestå av: 

 Årskostnader for mottakssted (bygg, hall eller container) 

 Kostnader for bemanning av mottak, salg og eventuelt reparasjon/oppgradering samt 

administrasjon/regnskap etc 

 Eventuelle årskostnader for salgsstedet eller pris for salgstjenesten 

 Eventuelt transportkostnader for gjenbruksvarene til og fra butikken 

 Informasjonskostnader 

 Eventuelt avfallsbehandlingsgebyr fra salgsvirksomheten for gjenbruksvarer som ikke 

blir omsatt 

Inntekter eller sparte utgifter kan være: 

 Salgsinntekter 

 Redusert behandlingsgebyr for avfall (mindre avfall) 

 Eventuelt betaling fra de som henter gjenbruksvarene 

Få har regnet på eksakt beløp på kostnad eller besparelse for gjenbruksordningen, men de 

fleste som er forespurt mener at det totalt sett er en 0-butikk eller en liten besparelse å ha 

gjenbruksordningen.  

I Kristiansund er det ca. 6.000 kunder pr. år i gjenbruksbutikken, og selges i størrelsesorden 

15-20.000 gjenbruksartikler pr. år, tilsvarende ca. 38 tonn (ca. 1,4 % av husholdningsavfallet 

til gjenvinningsstasjonen). I 2006 tjente man ca. kr 80.000 på gjenbruksvirksomheten (netto 

inntekt, inntekt salg 330.000, utgifter ca 250.000) og ca. kr 50.000 på spart avfallsbehandling 

og sluttbehandlingsavgift. Dette betyr at hver abonnent sparte kr 20, noe som av standard 

avfallsgebyr på kr 2.280 utgjør 0,9 %. 
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10 KILDER 

Viktigste informasjonskilde til denne veilederen har vært ressurspersonene som oppgitt i for-

ordet. I tillegg er følgende viktige kilder: 

www.gronn.hverdag.no 

www.ssb.no 

www.lovdata.no 

www.nittedal-noa.no 

www.askeladdenbrukt.no 

www.fretex.no 

Muntlig meddelelse fra Ole Viggo Svendsen i Elretur. 

 

 

http://www.gronn.hverdag.no/
http://www.ssb.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.nittedal-noa.no/
http://www.askeladdenbrukt.no/
http://www.fretex.no/
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VEDLEGG 

 
1. Nøkkelinformasjon og tall fra eksisterende gjenbruks-

ordninger 

2. Eksempel på konkurransegrunnlag for samarbeidsavta-

le om drift av gjenbruksordninger. Fra Trondheim kom-

mune. 

3. Grovskisse til samarbeid om gjenbruk. Fra Mo i 

Rana/HAF.  

4. Samarbeidsavtale om levering av gjenbruksvarer til sko-

lekorps. Fra HIAS/Stange. 

5. Prosedyrer for innsamling/håndtering av gjenstander til 

gjenbruk. Yggeset avfallspark, Asker kommune.  

6. Prosedyrer for betjening av gjenbrukshallen. Fra Kristi-

ansund kommune 
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Gjenvinningsst

asjon/ sted 

Antall 

kunder/tonn 

mottatt totalt på 

gjenvinningssta

sjonen i 2007 

Konsept for 

gjenbruksvirkso

mheten 

Samarbeidsp

artner for 

salg 

Type og 

areal 

gjenbruksm

ottak 

Lokalisering 

og areal 

salgssted 

Omsetn

ing 

bruktbu

tikk 

kr/år (i 

2006 

eller 

2007) 

Antall årsverk 
knyttet til 
gjenbruksvirkso
mheten 

Mengd

e 

gjenbr

uk 

tonn 

% gjenbruk av 

totalt avfall 

levert på 

gjenvinningssta

sjonen  

Kristiansund 2.750 tonn Salg i egen regi - I hall på gjenvinningsstasjonen 

360 m
2
 

330.000 0,5 38 1,4 % 

Røssvoll, Mo i 

Rana 

7000 kunder/ 

19.100 tonn 

Reparasjon og 

salg, samarbeid 

Askeladden 

Brukthandel 

AS 

Container, 

30 m3 

Bygg nær Mo 

sentrum, 700 

m2 

3.00000

0 

Nær 0 i HAF. 2 – 
3 årsverk + 9 på 
arbeidstrening hos 
Askeladden. 

4,3 (fra 

gjv.st) 

0,02 % 

Roverudmyra, 

Lillehammer 

Ikke tilgjengelig Reparasjon og 

salg, samarbeid 

Gjenbruket, 

kommunal 

virksomhet 

30-35 m2 Industriområde 

nord for 

sentrum1000 

m2 

1.00000

0 

2,6 årsverk + 15 
tiltaksplasser  

Ikke 

tilgjeng

elig 

Ikke tilgjengelig 

Stange 4.500 tonn Salg loppemarked Tangen 

skolekorps 

35 – 50 m2 Loppemarked 

på skolen 

Ikke 

tilgjengel

ig 

Nær 0 i HIAS. 

Salg: Kun frivillig 

Ikke 

tilgjeng

elig 

Ikke tilgjengelig 

Årabrot, 

Haugesund 

45 – 50.000 

kunder 

8.000 tonn 

Salg i egen regi - Del av lagerhall 

400 m2 

500.000 1 Ikke 

tilgjeng

elig 

Ikke tilgjengelig 

Tromsdalen, 

Tromsø 

Ikke tilgjengelig Reparasjon og 

salg, samarbeid 

Troms Produkt 15 – 20 m2 300 m2 300.000 1 årsverk fast + ca 
4 tiltaksplasser 

Ikke 

tilgjeng

elig 

Ikke tilgjengelig 

Skien 50.000 kunder ”ta med det du vil 

ha”-konsept 

Veolia drifter 

gjv.stasjonene 

Sentrum: 75 m2 0 Totalt 3 i området Ikke 

tilgjeng

Ikke tilgjengelig 
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Gjenvinningsst

asjon/ sted 

Antall 

kunder/tonn 

mottatt totalt på 

gjenvinningssta

sjonen i 2007 

Konsept for 

gjenbruksvirkso

mheten 

Samarbeidsp

artner for 

salg 

Type og 

areal 

gjenbruksm

ottak 

Lokalisering 

og areal 

salgssted 

Omsetn

ing 

bruktbu

tikk 

kr/år (i 

2006 

eller 

2007) 

Antall årsverk 
knyttet til 
gjenbruksvirkso
mheten 

Mengd

e 

gjenbr

uk 

tonn 

% gjenbruk av 

totalt avfall 

levert på 

gjenvinningssta

sjonen  

Bjorstaddalen: Lite telt 
elig 

Nittedal Ikke tilgjengelig Reparasjon og 
salg, samarbeid 

Nittedal 

Opplærings- 

og 

arbeidssenter 

20 m2 Ved 
gjenvinningssta
sjonen 

1.100.00
0 

4 årsverk, 15 ATV Ikke 
tilgjeng
elig 

Ikke tilgjengelig 

Bøler, Skedsmo Ikke tilgjengelig Reparasjon og 
salg, samarbeid 

Aktivum 
Rælingen 

15 m3 I Rælingen 1.000.00
0 

4 årsverk, 15 ATV Ikke 
tilgjeng
elig 

Ikke tilgjengelig 

Espehaugen, 
Bergen 

90.000 kunder ”ta med det du vil 
ha”-konsept 

- Espehaugen, 200 m2 0 Marginalt Ikke 
tilgjeng
elig 

Ikke tilgjengelig 

Heggstadmoen, 
Trondheim 

95.000 kunder 

12.500 tonn 

Reparasjon og 
salg, samarbeid 

Fretex 150 m2 Diverse butikker Ikke 
tilgjengel
ig 

 146, 
hvorav 
72 er 
tøy 

1 % 

Yggeset, Asker 21.000 kunder 

10.000 tonn 

Reparasjon og 
salg, samarbeid 

AFA, 
kommunal 
virksomhet 

40 m2 500 m2 550.000 3 fast ansatte, 9 – 
12 på 
arbeidstrening 

49 0,5 
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