
Askers første 
ombrukssenter

Omigjen



Tre hovedutfordringer
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1. Næringslivet ønsker å snu seg i en mer bærekraftig 
retning, men det er krevende å gjøre alene. 

2. Askerbøringer ønsker å handle brukt og være mer 
bærekraftig, men det er få og spredt ombrukstilbud i 
dag.

3. Gjenvinningsstasjonene får inn mye brukbart som må 
kastes, fordi dagens løsning og lovverk gjør det 
utfordrende og vanskelig.



I dag kaster kommunen
mengder av brukbare varer
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Se hvor mye elektronikk vi i Asker kaster hver uke
Vi sendte askerbøringen Anders til Follestad 

gjenvinningsstasjon for å sjekke hva Asker 

kaster av små-elektronikk i snitt hver uke på 

våre to gjenvinningsstasjoner.

Se hele filmen her: 
https://www.youtube.com/watch?v=qjMT6q8xRWI
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https://www.youtube.com/watch?v=qjMT6q8xRWI
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Et senter med 
bruktbutikker, 

reparasjon, utleie 
og opplevelser under 

samme tak

Foto: ResirkulaFoto: ResirkulaFoto: ResirkulaFoto: Resirkula



• Forbruks- og avfallsreduksjon
• Gjøre det enklere å leve 

klimavennlig i hverdagen 
• Fremme grønn 

næringsutvikling 
• Fremme sosial bærekraft -

med muligheter for 
arbeidstrening og involvering 
av frivilligheten

Hva kan Omigjen bidra til?
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Møbel Meglerne

Foto: Møbel Meglerne

Gjenbruksbutikken til IKEA 

Handlekraftig

Bruktbutikken til 
Kirkens Feltarbeid 

KreatiVerdi

BUA

Miljøpatruljen
Foto: IKEA

Foto: HandlekraftigFoto: Kreativerdi

I SUSTAIN

Foto: I SUSTAIN
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Digitalplattform som gir en oversikt over bruktbutikker 
og tjenester innen reparasjon, utleie og lokalmat



Samarbeid 
– finne løsninger sammen
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Lokasjon
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Lokalisert i Asker Nord

Nærhet til eksisterende handel

Satellitt i Sætre

Nærhet til kollektiv transport (buss/tog)

Parkering

Omigjen 
satellitt

Asker nord
Ca. 70 000 bosatte

Asker midtre
Ca. 15 000 bosatte

Asker sør
Ca. 7 000 bosatte

Follestad 
gjenvinningsstasjon

Yggeset 
gjenvinningsstasjon

Lager-fasiliteter
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Omigjen skaper nye arbeidsplasser for 
arbeidstrening og inkludering

Hallenskog ombrukslager

Redesign av møblerOmbruksbutikken Modus
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Forskningssenteret Include



Hva skjer fremover 
• Gjennomføre markedsundersøkelse i oktober
• Etablere forretningsplan
• Utføre lokasjonsbefaringer
• Omigjen nyhetsbrev kommer
• Meld din interesse på nettsiden vår

15




