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Pressemelding 

 

Unikt arbeidsinkluderingsprosjekt i Norge og internasjonalt i Asker Produkt:  

Presentert mangfoldsprosjekt med Specsavers under Arendalsuka 2022 

 

 

Foto fra Arendalsuka tirsdag 16. oktober i forbindelse med seminaret hvor Asker Produkt AS presenterte sitt 

samarbeid med Specsavers i Norge. Her med adm. direktør Henning Eriksen i Specsavers til venstre. Britt E. 

Villa, daglig leder i Asker Produkt og Per Thoresen til høyre. Presentasjon fant sted på et arrangement i regi av 

Bedriftsnettverket 17. 

 
Tirsdag 16. august 2022 – Formålet med prosjektet er at Asker Produkt AS gjenvinner briller uten 

bruksverdi. Materialene i brillene blir sortert for gjenbruk av ansatte i Askerbedriften. En egen 

avdeling i selskapets lokaler er tilrettelagt for at personer med funksjonsnedsettelser sysselsettes i 

prosjektet. I forbindelse med Arendalsuka ble prosjektet presentert tirsdag i et seminar i regi av 

«No17», som er et bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og det å være en regional 

pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling.  

http://www.apro.no/
https://www.no17.no/


– De ansatte som jobber med brilleprosjektet i samarbeid med Specsavers og Norsk Gjenvinning AS 

er utrolig stolt over de arbeidsoppgavene de utfører, sier Britt E. Villa, daglig leder i Asker Produkt 

AS. Asker Produkt AS ble etablert i 1991 og er en heleid vekstbedrift eid av Asker Kommune. 

Selskapet har bl.a. fokus på VTA, (Varig tilrettelagt arbeid), AFT (Arbeids-forberedende trening) og 

lærekandidater samt lærlinger Selskapet har 80 personer sysselsatt hvorav 42 er uføre med et aktivt 

og tilrettelagt arbeidstilbud.  

– Hvert år samler Spescavers-butikker inn tusenvis av briller for å gi befolkningen i Tanzania bedre 

syn. Ikke alle briller er i god nok stand til å være med på reisen til Afrika, men nå sørger samarbeidet 

med Specsavers, Norsk Gjenvinning AS og Asker Produkt AS for at også disse brillene får nytt liv, sier 

Britt E. Villa. 

– Asker Produkt sortere briller fra Specsavers sine butikker fordelt på metall, plast og glass. Deretter 

sendes delene videre til Norsk Gjenvinning, sier adm. direktør Henning Eriksen i Specsavers. Dette 

gjelder både brukte briller uten bruksverdi og utgåtte utstillingsmodeller. Vi er glade for samarbeidet 

som bygger opp om det å skape verdifulle arbeidsplasser, så vel som å gjenvinne så mye som mulig 

av returbriller, briller vi ikke får solgt og delvis ødelagte briller. Dermed bidra positivt i å nå FNs 

bærekraftsmål. 

Asker bedriften samarbeider med offentlig og privat sektor, og prosjektet med Specsavers og Norsk 

Gjenvinning AS er unik i norsk så vel som internasjonal sammenheng. Selskapet hadde en omsetning 

på ca. 33,7 millioner kroner i 2021. Ca. 55 prosent av omsetningen er kommersielt som igjen viser 

selskapets attraktivitet blant kundene. 

Samarbeidet med Specsavers og Norsk Gjenvinning ble presentert på et arrangement i regi av 

Bedriftsnettverket 17 som er tuftet på arbeidet med å bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Norge er 

per i dag 2,4 prosent sirkulært, til sammenligning er Nederland 24,5 prosent sirkulært. Norges mål er 

30% sirkulært innen 2030. 

- Vi har tatt mål av oss å være en av foregangsbedriftene innen vår sektor som tilbyr arbeidsplasser til 

uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og personer med spesielle behov. Her er 

samarbeidet med Specsavers og Norsk Gjenvinning et godt eksempel, sier Per S. Thoresen som er 

styreleder i Asker Produkt AS.  

For ytterligere informasjon: 

Britt E. Villa, daglig leder, mobil 907 22 938, e-post: britt.villa@askerprodukt.no  

Per S. Thoresen, styreleder, mobil 906 14 620, e-post: per.s.thoresen@gmail.com  

Philip Reiler, informasjonsansvarlig i Specsavers, mobil 948 06 380 og e-post 

philip.reiler@specsavers.com  

Kort om Asker Produkt AS 

Asker Produkt AS ble opprettet av Asker kommune i 1991. Selskapet som har 23,5 faste, ordinære ansatte, hadde en 

omsetning på ca. 33,7 millioner kroner i 2021. Selskapet er ISO Sertifisert av DNV. Selskapet er også Miljøfyrtårn. Ca. 55 

prosent av omsetningen er kommersielt som igjen viser selskapets attraktivitet blant kundene. Asker Produkt AS har bl.a. 

fokus på VTA, (Varig tilrettelagt arbeid), AFT (Arbeids-forberedende trening) og lærekandidater samt lærlinger. Visjon: Vi 

skal sette standarden for arbeidsinkludering gjennom tilpasset fagopplæring. Formål: Asker Produkt AS gir tilpasset 

fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester som markedet etterspør. Selskapets verdier 

er: Pålitelig, Dyktig og Glad. Asker Produkt AS flyttet i 2020 inn i nye moderne lokaler i Solbråveien 32 A. Asker Produkt AS 

er medlem i ASVL, Arbeidssamvirkenes landsforening. Selskapet er også medlem i Asker og Bærum Næringsforening, 

Bedriftsnettverket 17 tuftet på arbeidet med å bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål. For mer informasjon se: www.apro.no  

Om Specsavers: 

• Specsavers Optikk ble stiftet i 1984 av optikerne Doug og Mary Perkins og er verdens største privateide optikerkjede. 

• Kjeden teller i dag mer enn 1650 butikker i 10 land. 

• Specsavers etablerte seg i Norge i 2005, og har siden da åpnet 83 butikker over hele landet og selger i dag flest briller i 

Norge. 

https://www.no17.no/
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• Specsavers etablerte seg i Norge i juni 2005, i en bransje som ikke tidligere hadde vært utfordret på pris. Det viste seg 

imidlertid å være et udekket behov i markedet for rimelige kvalitetsbriller, og bare i løpet av det første året åpnet 

Specsavers 22 butikker i Norge. 

• Før Specsavers’ inntreden i Norge var det ingen land i Europa hvor folk byttet briller sjeldnere. Det kan ha en 

sammenheng med at Norge også lå på pristoppen. Med Specsavers’ brillerevolusjon ser det nå ut til at denne trenden 

har endret seg, og det blir stadig mer vanlig å ha flere par briller til ulik bruk. 

• Specsavers er et partnerskap, og de norske butikkene eies og drives i hovedsak som franchise. 

 


