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RENAS 

Resirkulering av 

solpaneler

Clean Tuesday

– Solenergi og klima

7. november 2017
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RENAS

• Produsentansvarsordning for EE-produkter

• Etablert i 1997 og eid av Elektroforeningen (EFO) 

og bransjeforeningen Elektro og Energi (50/50)

• En non-profit organisasjon

• 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg

• 3150 medlemmer

• Vår oppgave: Gjøre det enkelt å ta miljøansvar

• RENAS skal bidra til å bygge oppunder 

prinsippene for sirkulærøkonomi, 

som økt etterspørsel og bruk av gjenvunnet 

materiale
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Modellen

5



• Samarbeid mellom Batteriretur, RENAS og 

Grønt Punkt Norge

• En helhetlig løsning for bedrifter med 

produsentansvar innen batterier, EE-

produkter og emballasje

• Felles faktura for dem som ønsker det, 

enkel rapportering og oversikt
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Returfellesskapet



60 000 tonn EE-avfall i 2016
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• Materialgjenvinning: 87,2 % 

Energigjenvinning: 9,9 %

Termisk destruksjon: 1,6 %

Deponi: 1,3 %

• Jern: 34 805 tonn

Aluminium: 8 746 tonn

Kobber: 4 852 tonn

Bly: 3 175 tonn

Gull: 13,8 kilo

• Forekomsten av gull i elektronikk er mange ganger 

høyere enn i gruver

• RENAS gjenvant i 2016 nok gull til rundt 500 000 

mobiltelefoner

• RENAS gjenvant 4 852 tonn kobber fra kabler og 

elektriske produkter – bare i 2016. Det tilsvarer over 

18 års utvinning fra Røros Kobberverk.

• Resirkulering av aluminium krever kun 5% av 

energien som brukes til å lage ny aluminium, og har 

bare 5% av CO2 utslippet.

http://renas.no/verdifull-gjenvinning/

http://renas.no/verdifull-gjenvinning/


Avfallspyramiden

• Fra å være primært opptatt av gjenvinning, skal vi 

også bidra til at vi beveger oss opp i 

avfallspyramiden

• Ved utskifting av panel, riving av bygg etc vil det 

være et betydelig marked for brukte paneler

– De vil ha en salgsverdi uten å havne i 

avfallsstrømmen
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Marked for brukte paneler

• Afrika og Asia kommer til å være store markeder 

for brukte paneler i lang tid fremover

• Forholdene for å gjøre forretning og investere blir 

stadig bedre

• Kenya har 2 GW installert til 45 millioner 

mennesker, Norge har 35 GW til 5 millioner. 

– Ikke snakk om hvilken løsning, de trenger 

alle løsninger. 
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Elkem Solar

• Ren produksjonsprosess

• Avfalls- og bistrømmer fra produksjonen er lukket

• Closed loops på avkapp, feilvare, prøver, knus etc fra egen produksjon (særlig silisium og sølv)
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Foto: Elkem Solar



Prinsipper for gjenvinning

• Farlige stoffer og miljøgifter skal saneres

• Verdifulle metaller er «positive fraksjoner»

– Volum

– Tilgjengelighet

• Etterspørsel etter råstoff styrer graden av 

gjenvinning utover det som er myndighetspålagt 
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Gjenvinning av silisium

• Mangelvare?

– Kvarts er det vanligste mineralet i 

jordskorpen, og silisium det vanligste 

grunnstoffet etter oksygen

– Prosesserbart og lett tilgjengelig

– Superrent silisium var mangelvare før, til 

nok produsenter ble flinke nok til å lage 

solcellekvalitet. Før var silisium 70% av 

kostnaden til panelet, nå ca 20% (Elkem 

Solar)
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Volum i Norge

• Solpaneler er ikke vanlig på 

gjenvinningsanleggene enda

• ASKO: Stort volum, men kontrollert nedbrenning

– Brannskadet EE-avfall behandles som 

farlig avfall

• Større rivning-/rehabiliteringsprosjekter bør ses 

på som egne prosjekter
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Foto: Moss Avis
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PV Cycle

• Tilbyr tjenester for å ta ned utrangerte 

anlegg

• Kan gjøre gjenvinningsprosess i et 

dedikert anlegg for silikonbaserte PV 

paneler

• Tilbyr rådgivning og formidling av 

produsentansvarsmedlemskap i 

Europa og resten av verden

• For medlemskap i Norge kontakter de 

RENAS
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Avveininger i en gjenvinningsprosess
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Gjenvinningsprosessen

• Enkeltstående paneler som kommer inn på 

gjenvinningsanlegg

• Sjekkes for innhold

– Miljøgifter? Sølv (oppløst sølv, nanosølv), 

bly, kadmium, annet

– Demonteres grovt (aluminiumslister, 

kabler)

– Knuses ned for å separere metaller, glass 

og andre stoffer

• «Design for gjenvinning» må være koblet til 

hvordan gjenvinning faktisk foregår
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Oppsummert

• Gjenvinning i Norge gir høy grad av materialgjenvinning

• Industriens etterspørsel etter brukt silisium eller celler vil avgjøre om det prioriteres i gjenvinningsprosessen

• Store utbytting/rivningsprosjekter bør sees på særskilt

• Tenk ombruk og videresalg

• Produsentansvarsordningen for EE sørger for finansiering av gjenvinning iht gjeldende myndighetskrav
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Takk for meg!


