VI GJØR
PRODUSENTANSVAR
ENKELT

Ansvar er en nøkkel
i sirkulærøkonomien
Produsentansvar innebærer at produsentene skal finansiere innsamling,
sortering og behandling av EL-avfall gjennom medlemskap i et godkjent
returselskap. Alle produsenter og importører av EE-produkter er lovpålagt
å være medlem i et godkjent returselskap for EL-avfall.
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Elektrisk og elektronisk avfall
Produsentansvarsgebyret dekker alle
kostnader ved innsamling og behandling
av avfallet.
Vi sorterer ut de produktene som kan gjenbrukes. Disse sendes til Norsk Ombruk som
reparerer, setter i stand og selger brukte
hvitevarer. Det som ikke kan repareres,
sendes til materialgjenvinning. Metaller og
andre deler som kan gjenvinnes får nytt liv
i produksjon av nye produkter. Restavfallet går til energigjenvinning og forsvarlig
sluttbehandling. Målet er at så mye som
mulig av de innsamlede produktene føres
tilbake i kretsløpet.
Riktig behandling av EL-avfall forhindrer at
miljøgifter og farlige komponenter slippes
ut i naturen. Vi sørger for å identifisere, sortere ut og miljøbehandle de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer.
Slike stoffer finner vi blant annet i
kretskort, kabler, skjermer, batterier,
TV-er og kompressorer.
For forbrukere er det gratis å levere til
forhandlere av lignende produkter
og til kommunale mottak.

Jordens naturressurser er
begrenset. Effektiv sirkulærøkonomi er den eneste
måten å opprettholde vår
nåværende levestandard på.
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Vi gjør gjenvinning enkelt
Det er enkelt å bli medlem av ERP
og det koster ingenting å melde seg
inn. Som medlem betaler du kun
miljøgebyret som dekker utgiftene
for innsamling og sluttbehandling
av avfall. Vi beregner miljøgebyr
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ut fra din forpliktelse i forhold til
importdata fra myndighetene.

for avfallet, med strenge krav til
kvalitet og sikkerhet.

Vi samarbeider med Revac AS og
kan tilby et landsdekkende innsamlings -og behandlingssystem

Som et europeisk returselskap kan
vi tilby én kontrakt for hele Europa.
Samtidig gir vi god lokal service.

•
•
•
•
•

Ingen innmeldingsavgift
Konkurransedyktige priser
Alle rapporteringer ivaretatt
Landsdekkende innsamling
Én kontrakt i Europa

Visste du at European Recycling
Platform (ERP) ble etablert av
produsentene selv? HP, Braun,
Electrolux og Sony opprettet ERP
i 2001 for å ha én kontrakt med
lik service i alle land.
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Miljøansvar i praksis
Vi har som mål å være den beste partneren på reisen mot en mer
bærekraftig fremtid. Vi jobber for at alle EL-produkter til slutt skal
gjenbrukes eller gjenvinnes og dermed føres tilbake til kretsløpet.
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ERP er en del av Landbell-gruppen, en stor aktør innen komplekse
avfallsstrømmer. Landbell tilbyr en rekke tjenester innenfor EUs
regelverk for kjemikalier (REACH), farlig avfall (RoHS), elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE), samt for batterier, emballasje og annet
lovverk. Landbell-gruppen bistår bedrifter med å nå sine mål
knyttet til det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.
Som eier av ERP, driver Landbell 35 returselskaper over hele verden
og har klart å samle inn over 3 millioner tonn elektronisk avfall,
7 millioner tonn emballasjeavfall og 50.000 tonn brukte batterier
siden oppstarten i 2001 frem til 2017.

VÅRE VERDIER
FLEKSIBEL
Vi tilbyr skreddersydde løsninger som tilpasses den enkelte bedrift.
MILJØBEVISST
Vi jobber for at mest mulig av EL-avfallet skal resirkuleres og gjenbrukes for å hindre skade på
helse og miljø. Vi viser samfunnsansvar og setter medlemmer og samarbeidspartnere i stand til
å gjøre det samme.
SERVICEORIENTERT
Vi kan tilby én kontrakt for hele Europa, med lokal forankring og service. Vi hjelper gjerne våre
medlemmer med råd og veiledning.
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Skreddersøm etter dine behov
I tillegg til å oppfylle de lovpålagte kravene til våre medlemmer, kan vi
også tilby tilpassede løsninger for logistikk og behandling av avfall.
Vi optimaliserer løsningene etter dine behov.
Vi er også behjelpelige med batteriretur og emballasje (se side 10 og 11).
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LES MER PÅ ERP-RECYCLING.
NO OG FØLG ERP NORWAY PÅ
FACEBOOK OG LINKEDIN.

Henter ut verdiene
For oss har alt en verdi. Den
elektronikken vi kaster inneholder
ressurser som kopper, aluminium og andre metaller som det er
knapphet på i verden.

De produktene som kan gjenbrukes sendes til Norsk Ombruk. Det
som ikke lenger kan brukes, vil
også få nytt liv gjennom materialgjenvinning. Målet er at så lite som

mulig havner i restavfallet eller
havner på avveie, og at mest mulig
føres tilbake i kretsløpet. Dette er
sirkulærøkonomi i praksis!
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1,6
jordkloder vil trengs hvis vi fortsetter å bruke like mye av jordas ressurser som nå. I ERP har vi som mål å være
den beste partneren på reisen mot en mer bærekraftig fremtid. La oss ta hånd om ditt produsentansvar og
gi deg muligheten til å vise bærekraft i praksis. ERP tilbyr pålitelige og kostnadseffektive behandlings -og
logistikkløsninger for elektriske og elektroniske produkter.
Hos ERP får du muligheten til å ha én kontrakt i Europa, men samtidig få god service lokalt.
Se dine medlemsfordeler på www.erp-recycling.no

ERP kan bistå våre medlemmer å oppfylle produsentansvaret både for emballasje og batterier
gjennom gode samarbeidsavtaler med Grønt Punkt Norge og Batteriretur.

Produsentansvar for emballasje
Grønt Punkt Norge (GPN) sørger for returordninger for plast-, metall-, og glassemballasje,
emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
I september 2017 ble det fastsatt en forskrift for emballasje og emballasjeavfall. Alle som tilfører
markedet minst 1000 kilo av én emballasjetype per år har plikt til å være medlem i et godkjent
returselskap.

Produsentansvar for batterier
Batteriretur er et godkjent returselskap for alle kategorier batterier.
Batteriretur er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i henhold til avfallsforskriften.
Produsentansvaret gjelder løse batterier, og ikke batterier som er fastmontert i EL-produkter.
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”Vi jobber for å gi våre medlemmer de beste løsningene tilpasset deres behov. Sammen skaper vi
verdier og bidrar samtidig til å forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte, til det beste for
kommende generasjoner.”
Sonja Rytter, daglig leder ERP Norge
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DANMARK
Lindholm Havnevej 31
DK-5800 Nyborg

+47 977 24 014
norway@erp-recycling.org
www.erp-recycling.no

+45-6333 0028
+45 6333 0029
denmark@erp-recycling.org
www.erp-recycling.dk

FINLAND
Technopolis Helsinki-Vantaa
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa
+358 0207 698 180
finland@erp-recycling.org
www.erp-recycling.fi

• www.jssuomi.fi

NORGE
Bragernes Torg 4
3017 Drammen

