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NSSØ skal være et 

utviklingssenter for 

industri, øvrig næringsliv 

og offentlige 

virksomheter, tilpasset 

sirkulær økonomi og det 

grønne skiftet.



NSSØ:

POLITIKK

• Parisavtalens forpliktelser og FNs bærekraftsmål

• Sterke politiske føringer for reduksjon av utslipp, lavere energiforbruk og materialgjenvinning

• EUs krav vil være 60 % materialgjenvinning innen 2025

• Kun 38 % av innsamlet emballasjeplast i Norge går til materialgjenvinning

• Flere krav fra både EU og Norge vil komme



Politiske 

signaler

Statsministerens 

nyttårstale

• Forberede oss på på en helt ny fremtid
• Velferdssamfunnet vil koste mer og 

inntektene bli mindre
• Modernisering og digitalisering vil skyte fart

• Veksten må komme i grønne og klimavennlige 
næringer

• En stor offentlig sektor krever stor verdiskaping 
i privat sektor

• Må derfor skape flere lønnsomme jobber 
i privat sektor

• Det er gründere, forskere og dyktige mennesker i 
dagens bedrifter som må skape ideene og 
mulighetene

• Risikovillighet
• Lov å feile og lov å lykkes!



Omstilling



ETABLERING

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et ressurssenter for virksomheter som 
gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og 
lønnsomhet.
Arbeidet kom i gang september 2016 og NSSØ formelt stiftet 20. desember 2017

•Styret består av representanter for industri og nettverk av bedrifter
med interesse i sirkulær økonomi og forskning

•Viktige medspillere: Fredrikstad Kommune og Østfold fylkeskommune

•Svært positivt mottatt i næringslivsmiljøer, akademiske miljøer, politikere og
byråkrati



Sirkulær Økonomi

For enkelthets skyld

▪ Produsere mer med mindre

▪ Bruke flere ganger

▪ Utnytte bedre

▪ Alle aktiviteter skal ha innebygget miljøeffekt

▪ Grønn konkurransekraft
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Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et ressurssenter for virksomheter 
som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og 
lønnsomhet.

Gjennom økt kunnskap om hverandres utfordringer og muligheter, samt kompetanse om restprodukter og 

avfallsressurser, skal NSSØ være en ressurs og en pådriver for innovasjon og lønnsom verdiskaping. 

FORRETNINGSIDÈ:



VISJON

SAMMEN SKAPER VI GRØNN 

KONKURRANSEKRAFT

NSSØ skal arbeide med de 
muligheter det ligger i å 
videreutvikle sirkulær økonomi i 
praksis for og mellom virksomheter. 



NSSØ

SENTERET SKAL TILBY:

Kreativitet, rådgivning og 
utvikling

Restprodukt og råvarebank Utvikling og 
testlab

Senteret tilbyr tjenester til 
virksomheter som vil arbeide med 
sirkulær økonomi gennom sitt 
nettverk av spesialister , økonomer, 
forretningsutviklere og 
miljøspesialister.

Samle inn data om overskuddsvarer og 
restprodukter som kan benyttes til å 
komponere nye råvarer til erstatning for 
”jomfruelige” råvarer.

Effekt skal være gjenbruk og gjenvinning 
for bedre utnyttelse av råstoffer.

Laboratoriets arbeidsområde er utvikling 
og innovasjon for en raskere 
kommersialisering av nye tanker og ideer.

Utvikle avfalls- og restprodukter til nye 
råstoffer og produkter som grunnlag for ny 
produksjon og nye markeder.



NSSØ:

ØKONOMI

Medlemskontingent pr år: Kr 500

Serviceavgift pr år:
•1 – 5 årsverk: kr. 2500 pr år
•6 – 15 årsverk: kr. 5000 pr år
•Fra 16 årsverk: kr. 10000 pr år

*Serviceavgiften er ex mva.

Senterets inntekter vil være medlemskontingent og serviceavgift 

fra senterets medlemmer, samt prosjektstøtte og inntekter fra 

oppdrag (rådgivning, søknadsskriving og prosjektledelse).

Videre vil senteret søke bistand fra det offentlige for 

videreutvikling av senteret, og kartlegging av nye 

forretningsområder.



NSSØ:

MEDLEMMER



FREMDRIFT

• Finansiering av senteret

• Engasjere FoU miljøer (HiØ, 
NMBU, Sintef)

• Administrativ oppbygging inkl 
kommunikasjon

• Tett kontakt med medlemmene

• Prosjekter, samspill, utvikling og 
testing

• Øras mangfold av gjenvinning og 
gjenbruksbedrifter som referanse 
til spredning av sirkulær økonomi 
andre steder i landet



Initierte prosjekter

Listen over prosjekter er en blanding av mulige prosjekter og oppfordring til å enten delta 
eller å definere prosjekter. Det betyr at dette er en opplisting av prosjekter som kan bli 
aktuelle å arbeide videre med. Rekkefølgen er vilkårlig.

• H – 2020, Et EU prosjekt i samarbeid med Sintef og Fredrikstad Kommune
• Metallco Kabel 
• Batteriretur 
• Industriell symbiose i samarbeide med Borg Havn, FREVAR, Østfoldforskning og 

NSSØ med Kronos Titan og Metallco Stene som prosjektedeltagere
• Aktiv foredragsvirksomhet



Kontakt: 
Tor Prøitz, Styreleder

+47 905 84 776

tp@obrad.no

www.nssø.no

mailto:tp@obrad.no
http://www.nss%C3%B8.no/



