
 

Invitasjon til dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av 
returtrevirke med påfølgende en-til-en-møter 
 

Dato:  21. februar 2019 
Dialogkonferanse: kl 10:00-13:00 

En-til-en-møter: kl 13:00-16:00 
Sted: Møterom Vauvert, DuVerden sjøfartsmuseum + vitensenter, Tollbugata 23, 

Porsgrunn, https://goo.gl/maps/skCj8nAofwK2  
 
Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal i løpet av våren utlyse konkurranse om henting, transport og 
sluttbehandling av returtrevirke. Som ledd i anskaffelsesarbeidet, inviterer vil til dialogkonferanse for å øke 
vår innsikt i ombruks- og materialgjenvinningsløsninger og hva som kreves for å realisere de ulike 
løsningene.   
 
Formålet med dialogkonferansen er på den ene siden å formidle RiGs mål og ambisjoner til markedet. På den 
andre siden ønsker vi å lære mest mulig om ombruks- og materialgjenvinningsløsninger – eksisterende eller 
under planlegging, som kan bidra til realisering av våre miljømål. I tillegg vil vi gjerne vite mer om hva ulike 
aktører mener skal til for å få til nødvendige markedsendringer.  

RiG vil gjøre rede for den planlagte anskaffelsen og presentere et første utkast til konkurransegrunnlag som 
vi ønsker markedsaktørenes tilbakemeldinger på.  

Målgruppen for konferansen er leverandører som tilbyr eller ønsker å tilby løsninger for returtrevirke, 
produsenter av produkter der returtrevirke inngår som innsatsfaktor og andre offentlige og private aktører 
som har kunnskap eller interesse av å lære mer om hvilke løsninger som finnes eller bør utvikles for at vi skal 
få sirkulære løsninger.  

De som ønsker det vil få mulighet til en-til-en-møte med Renovasjon i Grenland der løsninger kan 
presenteres. Det vil også bli anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse av løsningene på maksimum 3 
sider i etterkant av konferansen. 

Tidsplan: 
18.02.2018 Frist for påmelding til dialogkonferanse (påmelding en nødvendig for å bestille mat og 

møterom til riktig antall personer) 
21.02.2019 Fra kl 10:00-13:00 dialogkonferanse 
21.02.2019 Fra kl 13:00-16:0 en-til-en-møter med forhåndsregistrerte leverandører og deltakere  
28.02.2019 Frist for skriftlige innspill. De som ønsker det, kan sende inn en skriftlig beskrivelse på 

maksimum tre sider i etterkant av konferansen.  
  

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte, og det vil bli servert enkel lunsj. 

Påmelding gjøres til følgende e-postadresse anskaffelser@rig.no innen utgangen av dagen 18.02. Oppgi 
«Påmelding dialogkonferanse returtrevirke» i e-postens emnefelt og vennligst gi oss beskjed dersom 
du/dere har allergier eller spesielle behov som vi må ta hensyn til ved bestilling av mat.  

Les mer om Renovasjon i Grenland IKS på selskapets egen nettside: https://rig.no/  

  



 

Program: 
 

09:30-10:00 Kaffe, te og noe å bite i 
10:00-10:05 Velkommen og kort om dialogkonferansen  

Anita Eide, fagansvarlig innkjøp i RiG 
 

10:05-10:20 RiGs ambisjoner, mål og behov 
Anne Berit Steinseth, daglig leder i RiG 
 

10:20-10:40 Materialgjenvinning av returtrevirke. Presentasjon av resultatene fra ny Avfall Norge-
rapport utarbeidet av Mepex 
Tina Wågønes, daglig leder i Næringsklyngen No Waste! 
 

10:40-11:00 Fra avfall til bærekraftig råvare. Forutsetninger for og erfaringer med ny løsning for 
materialgjenvinning av returtrevirke. 
Lars Wermskog, Eco Materials AS  
 

11:00-11:30 Kort om behovene anskaffelsen skal dekke, hvilke mål gjennomføring av ny avtale skal 
bidra til og gjennomgang av utkast til konkurransegrunnlag.  
Anita Eide, fagansvarlig innkjøp i RiG  
 

11.30-12:00 Lunsj 
12:00-12:25 Hvordan kan vi utvikle markedet for ombruk- og materialgjenvinningsløsninger og 

hvilke verktøy har vi i kassa? 
Cecilie Møller Endresen, Regional pådriver, Sør-Øst Norge, Nasjonalt program for 
leverandørutvikling 
 

12:25-12:50 Leverandørpresentasjoner/spørsmål og svar om mulige nedstrømsløsninger 

Leverandører som ønsker det inviteres til å presentere sine løsninger 

12:50-13:00 Oppsummering og veien videre for anskaffelsen 
Renovasjon i Grenland 
 

13:00-16:00 En-til-en-møter med forhåndsregistrerte leverandører og deltakere 
 
Det blir satt av tid til spørsmål og diskusjon etter hvert innlegg.  


