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RENE GLASS

Vi kan ikke rettferdiggjøre å kjempe for et 
grønnere samfunn når vi sammen er ansvarlige for 
en utstrakt og unødvendig bruk av engangsglass 
på våre arrangement.  

Ett engangsglass alene er ansvarlig for utslipp av 
70 g Co2. Blir det i tillegg liggende i en busk eller 
kastet feil, forverres dette ytterligere.  

Vaskbare glass er en måte vi sammen kan bidra til 
en grønnere fremtid – besparelsen er 1:100. 

“Sustainable development is 
the pathway to the future we 
want for all. It offers a 
framework to generate 
economic growth, achieve 
social justice, exercise 
environmental stewardship 
and strengthen 
governance.”

Ban Ki-Moon



RENE GLASS

OM OSS

▸ Rene Glass er en totalleverandør av vaskbare glass til festivaler, hel-års arrangører og 
stadionanlegg. Lokalisert med sentralt vaskeri i Horten, kan vi betjene hele Norge med glass. 
Modellen er enkel, vi leverer det antallet rene glass dere trenger, og henter skittent dagen 
etter endt arrangement.  

▸ Ambisjoner - Målet er å lage et nasjonalt nettverk med vaskerier slik at vi kan betjene hele 
landet på så effektiv og miljøvennlig måte som mulig. Etterhvert som kundegrunnlaget øker 
vil vi fortløpende vurdere bygging av flere vaskerier slik at vi på best mulig måte kan ivareta 
miljøet og kunder.  

▸ Rene Glass har holdt på med levering av Bottoms Up-glass i det skandinaviske markedet 
siden 2014, men har nå valgt å ta et standpunkt om å gå bort fra engangsplast, og i 
hovedsak fokusere på vaskbare glass.  

▸ Firmaet er stiftet og drevet av Christoffer Rød, Johannes Lund og Peter Eikeland. Vi er bl.a. 
involvert i arrangement som Slottsfjell Festivalen, Fotballfesten på Kontraskjæret og by:Larm. 
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PRODUKTEKSEMPLER
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VÅR FORETTNINGSMODELL MOT ARRANGØRER

▸ Sammen med vaskeriet i Horten har vi laget et nasjonalt bibliotek for glass. 
Her kan alle som ønsker å levere grønne glass til arrangement, lagre glass og 
vi håndterer disse i avtaleperioden. Vi krever at glassene er korrekt sertifisert, 
og kan således gå god for at alle glass vi leverer til arrangement er i henhold 
til de standardene som kreves. Leverandører av drikke står fritt til å bestille 
glass selv, eller gjennom oss.  

▸ Vår inntekt ligger i vasking og håndtering av glassene. Kostnaden er kr 2,50 
eks mva og forutsetter en tre-årig avtale om levering av glass til deres 
arrangement. Transportkostnadene tilkommer, men her har vi transparente 
priser, og arrangør står også fritt til å hente/levere dette hos oss hvis ønskelig.  

▸ Arrangør er ansvarlig for glassene de leier, og skadete og tapte glass 
faktureres med NOK 6,00 eks mva per stykk. 
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HVORDAN FINANSIERER ARRANGØR DETTE?

▸ Alle arrangører oppfordres til å ta 20 kr i 
avgift på første glass solgt i sin arena. 
Gjestene tar deretter med et tomt glass 
og bytter i fullt glass resten av dagen. På 
denne måten sikrer man en inntekt som 
kan finansiere et grønt skifte, og samtidig 
løfte opplevelsen i arenaen mange hakk i 
og med at man slipper avfallet på bakken.  

▸ De som ikke ønsker en avgift kan også 
operere med en pant. Her vil vi anbefale å 
selge første øl sammen med en token, og 
så tilby innlevering av tomt glass OG 
token for retur av pant. Dette vil sikre at 
man ikke skaper et problem med stjeling 
av tomme glass i arena. 

▸ Eksempel på regnestykke for en arrangør som selger 
100 000 øl (stk):  

▸ Vi leverer 100 000 kopper á 2,50 NOK= 250 000 

▸ Snitt antall enheter i arena / 100 000 = 
avgiftsgrunnlag 

for de fleste tilsier dette 2-4  enheter som gir 
følgende regnestykke:  

100 000 / 4= 25 000 * 20 = 500 000 – 25% mva = 
400 000 eks mva 

Transportkostnader t/r estimert: 15 000 eks mva 

▸ OVERSKUDD:  

▸ 135 000 eks mva minus eventuelt skadde/tapte 
kopper, ofte ca 10 % 

▸ 10 000 * 6,0 = 60 000 

▸ Netto overskudd = 75 000 eks mva
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KRESTLØP EVENT – TRYKK HER FOR FULL ARTIKKEL

http://www.powerful-thinking.org.uk/site/wp-content/uploads/Reusable-Cup-Guide.pdf


RENE GLASS

VÅR FORRETNINGSMODELL MOT DRIKKELEVERANDØRER

▸ Vi har en åpen forretningsmodell mot de leverandørene som ønsker vår bistand i å vaske 
glass – dere står for kostnaden på glass, og vi står for lagring, oppbevaring og kvalitetskontroll 
i alle ledd.  

▸ Drikkeleverandørene har ofte gode avtaler på innkjøp av glass, så vi skal ikke stå i veien for 
eventuelle avtaler på dette. Vi har dog mulighet til å hente inn glass med en leveringstid på 
3-5 uker til gode priser.  

▸ Når glassene er i sirkulasjon hos oss vil dere kunne få lagerstatus av oss månedlig, og også se 
glass som blir tatt ut av sirkulasjon på grunn av skade, slitasje eller rett og slett at de er 
utvasket.  

▸ Vi baserer avtalene med leverandører på 3 år og inntil 100 vask per glass.  

▸ Arrangører som leier glass av oss er ansvarlig for å erstatte tapte og ødelagte glass i sin arena.  

▸ Dere vil måtte supplere glass som er utvasket og således ikke dekkes av arrangørene. 



RENE GLASS

HVORDAN FINANSIERER DRIKKELEVERANDØRENE DETTE? 
▸ Innkjøpskostander ved bestilling gjennom oss:  

▸ 1000-49 999 glass: 5,50 stk/ NOK eks mva og levering 

▸ 50 000 – 119 999: 3,50 stk/ NOK eks mva og levering 

▸ 120 000 – 199 999: 3,20 stk/ NOK eks mva og levering 

▸ >200 000 glass: 2,75 stk/NOK eks mva og levering 

▸ Kjøp av oppbevarings/transportkasser: 0,66 øre pr glass innkjøpt 

▸ Garantert 100 vask holdbarhet.  

▸ Inkludert «in-mold print» 

▸ Besparelse (økonomisk) fra bruk nummer 2-4 avhengig av pris på engangs-glass per i dag 

▸ Investering kan gjøres som en capex investering
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KRETSLØPET – TRYKK HER FOR ARTIKKEL

http://www.festivalinsights.com/2018/05/hope-solutions-releases-reusable-factsheet-event-industry/
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RÅVARE FORBRUK OG CO2 UTSLIPP – TRYKK HER FOR ARTIKKEL

https://www.ecoverre.com/sustainable-management
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UTSLIPP FRA TRANSPORT OG PRODUKSJON 

✤ FØRSTE BRUK 

✤ En semitrailer kjører 100 km for å levere full last med 
glass (158000 stk) : 700 g pr km x 100 = 70 kg CO2 

✤ Avstand til gjenvinningsstasjon 10 km: 700 g pr km x 
10= 7 kg  

✤ Produksjonsavtrykk engangs: 158000 x 70 g = 11060 
kg CO2 

✤ Produksjonsavtrykk vaskbare glass: 158000 x 168 g = 
26544 kg CO2 

✤ Avstand fra fabrikk til lager 1000 km: 1000 km x 700 
g CO2 = 700kg CO2

✤ TRE GANGERS BRUK 

✤ Produksjon engangs:     11060kg x 3 = 33180kg 

✤ Transport fra fabrikk: 700 x 3 = 2100 kg 

✤ Transport til gjenvinning: 7 x 3 = 21 kg 

✤ Totalt: 33412 kg CO2 

✤ Vaskbart brukt tre ganger: Produksjon: 26544 kg 

✤ Transport fra fabrikk: 700 kg 

✤ Transport til vask: 70 kg x3 = 210 kg 

✤ Totalt:  27454 kg CO2

3x bruk 
= 

5958 kg CO2 SPART 
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LINK TIL SERTIFIKAT OG VEDLEGG MED HØY OPPLØSNING
✤ Les mer her

VERKTØY FOR UTREGNINGER
✤ Kalkulatorer 

passord: bergenby 

Link til Øyavideo: klikk her 

https://www.dropbox.com/sh/m7ml30sxxtw98g4/AADbupeuD6IPeA6obmCaxAw5a?dl=0
http://www.reneglass.no/hansa
https://youtu.be/z8Z8_9H60-U


RENE GLASS

SAMARBEIDSPARTNERE


