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Glass –
Materialgjenvinning og ombruk av vinduer og planglass, 
hvor stort er potensialet?

Per Henning Graff
graff@gffn.no
91564455
Glass og Fasadeforeningen
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Glass og Fasadeforeningen (GF) er en 
interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet 

innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, 
bearbeiding, montering, handel med og salg av glass og 

tilhørende produkter.
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GF Arbeidsområder

GF Admin

GF Arbeidsgiverforening

GF Arrangement

GF Autorisasjon og akkreditering

GF Digitale verktøy

GF Forsikring

GF Juridisk Rådgivning

GF Kurs og utdanning

GF Miljø
GF Media og Kommunikasjon

GF Samarbeidspartner

GF Teknisk Rådgivning

GF arbeider for bedre systemer 
for innsamling av returglass

• Øke gjenvinning 
• Redusere avfall
• Oppfylle krav
• Redusere kostnader

• Grønn bransje
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Ombruk av glass og vinduer? 
• Helse- og miljøfarlige stoffer i lim og fugemasse – farlig avfall!

• Sikkerhetskrav, både personsikkerhet og sikring

• U-verdi, ≤ 0,80 er krav i TEK17 ( 1,2 ved omfordeling)

• Funksjoner – lyd, brann, soldemping

• Størrelsen er gitt 

• Fargeforskjeller





Ombruk av glass og vinduer? 
• Helse- og miljøfarlige stoffer i lim og fugemasse – farlig avfall!

• Sikkerhetskrav, både personsikkerhet og sikring

• U-verdi, ≤ 0,80 er krav i TEK17 ( 1,2 ved omfordeling)

• Funksjoner – lyd, brann, soldemping

• Størrelsen er gitt 

• Fargeforskjeller

• Krav til dokumentasjon – CE-merking

• Nye produkter – nye funksjoner  - rask utvikling 





«Når det gjelder vinduer, er helse- og miljøfarlige stoffer i isolerglass en 
utfordring. I tillegg mangler eldre vinduer flere av egenskapene som 
kreves av nye vinduer, for eksempel tilstrekkelig U-verdi og motstand mot 
vanngjennomtrengning».



• Herdede glass – kan ikke endre mål og formater
• Laminerte glass – kan skjæres

• Økonomisk lønnsomt?
• Miljø



Gjenvinning av planglass
• Ingen produksjon av råvarer i Norge – nærmeste glassverk er i Tyskland

• 10 bedrifter som bearbeider planglass i Norge



Gjenvinning av planglass
• Ingen produksjon av råvarer i Norge – nærmeste glassverk er i Tyskland

• 10 bedrifter som bearbeider planglass i Norge
• 7 isolerglassprodusenter 

• 3 bearbeidingsbedrifter

✓ 1,9 mill isolerruter omsettes i Norge pr år
✓ Importandelen er ca 87 %
✓ 250000 isolerruter produseres årlig i 

Norge



Glass er en råvare, men vil noen betale?

• Glava sitt behov for glass til bruk i isolasjonsproduksjon er: 

• 22000 tonn årlig til Glava – Askim 

• 8000 tonn årlig til Glava – Stjørdal  

• Anlegget til NG på Øra leverer ca 8000 tonn årlig til Glava Askim.

• 35% er kapp-avskjær fra produsenter

• 45% er byggavfall – isolerruter

• 10% er bilruter

• 10% er annet glass fra glassmestere 



Returordning

• Fra avfall til råvare



Deponi?

• Farlig avfall?

• Graves ned?

• Brennes?

• Sorteres?



Grieghallen - fasadene rehabiliteres?
• Ferdigstilt i 1978
• U-verdi fra 2,6 til 0,6
• Fra 22 mm til 54 mm
• 1 mill kWh pr år
• 90 tonn glass




