
INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG 
OM OMBRUKSLØSNINGER

Renovasjon i Grenland inviterer med dette til markedsdialog om 
ombruk. Vi ønsker dialog med et bredt spekter av firma og 
aktører som kan bidra til at flere produkter blir brukt videre, 
framfor å ende sine dager som avfall på våre 
gjenvinningsstasjoner. 

RiG planlegger ny gjenvinningsstasjon på Rødmyr i Skien. 
Markedsdialogen skal dels starte jobben med å finne 
samarbeidspartner(e) og løsninger ved den nye stasjonen. På 
lengre sikt, håper vi også å legge til rette for å samle krefter i 
regionen, på tvers av bransjer og kompetanse, for å bidra til 
utvikling av nye ombruksløsninger og bedre økonomiske 
modeller for dette.

Vi ønsker å treffe bredt med dialogen – både for å få i tale de 
som allerede er inne på ombruksmarkedet, men også for å få nye 
aktører i gang med å tenke ombruksløsninger. Alt fra 
entreprenørfirma, handelsstand og kompetansemiljøer, til 
renovasjonsfirma, arbeidstreningsbedrifter og bruktbutikker er 
aktuelle deltakere. 

Vi håper dere syns programmet er interessant og kan tenke dere 
å delta. 

Det vil bli anledning til å følge dialogen på Teams, men med et 
gjenåpnet samfunn blir det fullt mulig å delta fysisk. 

Tid og sted: 

19. oktober kl. 10.00 -14.15
Ibsenhuset, Lundegata 6, 3724 Skien

Påmelding til
erik.hoines@rig.no



Markedsdialog  ombruksløsninger 
Program

Kl Tema Presenteres av

10:00 Velkommen - og hva vi ønsker med 
dagen

Anne Berit Steinseth
Daglig leder, RiG 

10:10 Presentasjonsrunde

10:20 Ombruk i RiG - nå og framover Erik Høines
Avdelingsleder, RiG

10:35 Ombruk ved Nye Rødmyr 
Gjenvinningsstasjon 

Espen Loraas
Avdelingsleder, RiG

10:50 Erfaringer fra Forus / Stavanger: 
- ombruk, organisering og 

resultater
- nye produktgrupper: elektrisk og 

farlig avfall

Tord Tjeldflaat
Ass. Avdelingsleder 
gjenvinning, IVAR

11:20 Erfaringer fra Sirkula / Hamar: 
- spesialbutikker
- "ombruksvarehus"

Karen Tømte
Driftsansvarlig, Resirkula

11:50 Pause og minglelunsj

12:30 Ombruk av byggevarer, og andre 
tiltak i Oslo

Oslo - Renovasjons og 
gjenvinningsetaten (REG)

12:50 Finansieringsordninger for 
innovasjonsprosjekter

Reidun Løite Myhra, 
Spesialrådgiver, 
Innovasjon Norge

13:10 Dialog

13:55 Veien videre Erik Høines, RiG

14:10 Slutt


