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Dagsorden

• Workshop del 1 – hva lurer publikum på?

• Hvordan gjenvinne emballasje?

• Hva skjer med plasten?

• Workshop del 2 – Hvordan få emballasje ut fra restavfallet?

Sjur Kvifte Nesheim

sjur@grontpunkt.no

Dagsorden
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Workshop del 1 – hva det vanligste spørsmålene 
fra publikum (og dere?) om sortering og 
gjenvinning av emballasje?

5 min individuelt – skriv ned så mange spørsmål 
dere kan – ett spørsmål på hver lapp
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Workshop del 1 – hva det vanligste spørsmålene 
fra publikum (og dere?) om sortering og 
gjenvinning av emballasje?

10 min – Gå sammen i grupper a  tre personer
Presenter spørsmålene for hverandre, og bli 
enige i gruppa om to spørsmål dere presenterer 
for resten.
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Hvordan gjenvinne emballasje?
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Sett opp en returordning.
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Kort om oss:

Kontroll-
medlemskap

6577
medlemmer

Standard-
medlemskap

Nordisk og 
Internasjonalt
samarbeid

Utvidet produsentansvar

Eksklusiv lisens for
bruk av merket 
Grønt Punkt i 
Norge

Finansieres av næringslivet:

85%
markedsandel
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RESULTATER 2017:
• 6 577 medlemmer

• Grønt Punkt Norge får betalt 
for ca. 85% av all emballasje 
på det norske markedet

• 418 000 tonn av 570 000 tonn 
er materialgjenvunnet 
i 2017 (ca. 73 %)

Materialgjenvunnet av medlemmers emballasje:

Drikkekartong Emballasjekartong

50%

Mål
57%

Resultat

Bølgepapp

80%

Mål 111,8%

Resultat

Plastemballasje

30%

Mål 44,4%

Resultat

Resultat

83,3%
*2016

Glassemballasje

Resultat

87,7%

Metallemballasje

Mål

60%

Resultat

62,2%

Mål

60 %



9

Veien til økt materialgjenvinning

1. Design for gjenvinning

2. Emballasjen ut av restavfallet

3. Skap etterspørsel etter resirkulerte materialer
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Stort potensiale for materialgjenvinning

- 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Drikkevare Infinitum

Drikkevare GPN

Farlig avfall

EPS

Landbruk

Næringsliv

Husholdning

Levert til materialgjenvinning Restpotensial
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Husholdningsplast



12

Økt materialgjenvinning: Muligheter og utfordringer

Design for 

gjenvinnin

g

Resirkulert 

plast i 

emballasje

Kommunenes 

valg

Differensierte 

godtgjørelser

Material-

gjenvinnin

g

Sentral 

ettersorteri

ng

Differensiert

e vederlag 

(eco-

modulation)

Kildesortering: 

Kunnskap og 

holdninger

Husholdningsplast
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Sammensetning av plastemballasje 
i norske husholdninger

PE-folie
71 %

PE-laminat
14 %

PP & andre
15 %

Folie (14,1 kg/innb.)

PET brett
19 %

PET 
flasker…

HDPE
15 %PP 28 %

PS
9 %

Other
4 %

Svart
15 %

Hardplast (9,7 kg/innb.) Gjenvinnbar emballasje:

Sortering

Gjenvinning

Marked



14

Design for gjenvinning

Brett

Så lett som mulig.

Barrierelag

PET har gode barriere-egenskaper. 

Undersøk om ekstra barrierer er 

nødvendig. PA og EVOH har lav 

gjenvinnbarhet.

Lokk/Forsegling

PE-folie er best. 

PE-laminat har dårligere 

gjenvinnbarhet.

Farge

Transparent er foretrukket. 

Unngå svart og 

gjennomfarget materiale.

Etikett

Vurder uten etikett, og bruk 
papp-cover i stedet . Bruk 
eventuelt små etiketter som 
er lette å fjerne.

Sekundær emballasje

Tilpass behovet. Hvis brettet er 

redesignet, sjekk om 

sekundæremballasjen også 

trenger oppdatering.
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Test av nye prototyper ved Tomras testanlegg
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NIR fra innsiden: Norske PP-flasker

Eksempel: Sleeve - Fra PET til OPP

E
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E
 til P

P

Side 18
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Sorteringstester på svarte potter

Før: PP med carbon black

Etter: PP med svarte pigmenter som er OK i NIR-

maskiner

PP HDPE PET Rest

PP HDPE PET Rest

15,6 % 80,0 %

100,0 %

4,4 %
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Design for gjenvinning

«Det var gjennom prosjektet «Design for 
gjenvinning» Orkla Foods ble 
oppmerksomme på ketchupflaskenes lave 
gjenvinningsgrad. 

Prosjektet ledes av Grønt Punkt Norge og 
Mepex, og målet er å øke produsentenes 
kunnskap slik at mer emballasje kan 
materialgjenvinnes. 

I tillegg til Orkla Foods er Tine, Unil
(NorgesGruppen), Bama, Fjordland, Nortura, 
Mills, Jotun og Orkla Home & Personal Care 
med på prosjektet»
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Økt bruk av gjenvunnet plast (Regranulat)

Orkla: 

«Alle flaskene i serien er laget av 100% 
resirkulert plast fordi i stedet for å 
lage nytt, bruker vi det vi kan om 
igjen. Og om igjen. Vi jobber enda 
med å få til resirkulert plast på 
korkene – det håper vi å kunne 
komme med om ikke lenge. 
Naturligvis inneholder ikke 
produktene til Klar mikroplast.»
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Næringsplast
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Plast fra næringsliv og landbruk
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Landsdekkende innsamling 
med Grønt Punkt-avtale

Husholdning

Dekker alle norske husholdninger hvor kommunen har valgt 

å kildesortere emballasje av plast, glass, metall, kartong, 

drikkekartong og bølgepapp (95 – 100% dekning). 

Næringsliv

110 innsamlere for plast fra næringslivet, spredt runt i hele 

landet, inkludert store aktører som Norsk Gjenvinning (NG), 

Franzefoss, Stena Miljø, Ragn-Sells mf.
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Hva skjer med plasten fra husholdninger?
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Gjenvinning av HH-plast
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Gjenvinning av HH-plast eks. Tyskland
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Hva skjer med plasten fra næringslivet?
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Gjenvinning av næringsplast
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Gjenvinning av næringsplast eks. Tyskland og Norge



31

Gjenvinning av polyethylene (PE-LD)

Gamle produkter: 
bæreposer, 
brødposer, 
søppelsekker osv

Nye produkter: -stort 
sett nye 
folieprodukter som 
transportfolie, 
søppelsekker, 
bæreposer, dekkfolie, 
osv
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Gjenvinning av polypropylene (PP)

Gamle produkter: 
innpakkingsplast, bokser, 
isboks, ketchupflasker

Nye produkter: kasser, 
bokser, søppelbøtter, 
snøskuffer, kontorstoler, 
blomsterpotter, 
støvsugere
(bilde eks Electrolux 
Green Range)
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Gjenvinning av polyethylene (PE-HD)

Gamle produkter: 

flasker til vaskemidler (for 
eksempel zalo), 
vannkanner, 
spylervæskekanner

Nye produkter:

rør, folie (tykk), slanger, 
murerbøtter
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Gjenvinning av Polyetylene (PET) og Polystyrene (PS)

Gamle produkter:

Yogurtbeger, CD-cover, 
EPS (“isopor”) 
kjøttdeig-fat

Nye produkter: 

flasker, kanner, bokser, 
kleshengere, 
nøkkelringer osv
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Gjenvinning av blandet plastemballasje

Gamle produkter:

Rest etter sortering, 
sammesatte folier 
som kaffeposer, 
kjøttpålegg folier 
etc.

Nye produkter: 

«Tykke» plastprodukter 
som paller, stolper, 
stolpegjerder
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Materialgjenvinning av folie (PE-LD) fra næring

2/3 av all 
landbruksfolie 
og 

2/3 av all 
næringsfolie 
som samles inn 
i Norge, 
gjenvinnes hos 
Norfolier i 
Folldal/Notodd
en
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Workshop del 2
Hvordan får vi emballasjen ut av restavfallet?
5 min individuelt arbeid

Skriv ned problemer med sortering av de ulike 
fraksjonene – et problem per lapp – ingen 
løsninger!
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Stort potensiale for materialgjenvinning

- 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Farlig avfall

EPS

Næringsliv (hardplast og folie)

Husholdning

Levert til materialgjenvinning Restpotensial
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Workshop del 2
Hvordan får vi emballasjen ut av restavfallet?
10 min – Gå tilbake i gruppene – presenter 
problemene dere har kommet opp med, og velg 
2-3 problemer dere vil løse
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Workshop del 2
Hvordan får vi emballasjen ut av restavfallet?
5 min individuelt arbeid
Kom opp med så mange løsninger som du kan –
en løsning per lapp!
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Workshop del 2
Hvordan får vi emballasjen ut av restavfallet?
15 min arbeid i grupper
Presenter løsningene for hverandre og bli enige 
om 2-3 løsninger dere vil presentere for gruppa
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Takk for oppmerksomheten!
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1. Hva er reint nok? (Legg link til filmene på spørsmål og svar-sidene?)

1. Dette besvares kort på våre spørsmål og svar-sider, men i tillegg har vi laget noen filmer som vil sirkulere i tiden 
framover: https://youtu.be/BPFbOaKz2Yg

3. Hva skjer med plasten?

1. Det meste av plast fra norske husholdninger går til sorteringsanlegg i Tyskland. Deretter går det hovedsakelig til 
gjenvinning i Tyskland hos gjenvinnere som spesialiserer seg på ulike typer plastmaterialer.

6. Hva skjer med plastemballasje til farlig avfall?

1. Dersom det er produktrester går de til forbrenning. Dersom de er helt tomme kan de inngå i både husholdnings- og 
næringsstrømmene i Grønt Punkt-systemet.

7. Hva er siste nytt innen dyr/bakterier som bryter ned plast?

1. Vi forsøker å holde oss oppdatert om de nedstrømsløsningene som finnes på markedet for gjenvinning av plast. Vi har 
også lest om dette, men det så vidt vi vet ingen konkrete planer om å gjenvinning i stor skala på denne måten.

8. Hvordan sorterer vi hardplast som leker etc.?

1. Dette sorteres som blandet plast på gjenvinningsstasjoner.

9. Hva bør vi gjøre med bånd av plast (de som er stroppet rundt f.eks. hvitevarer)?

1. Hør med din innsamler om hvordan den ønsker dette. En mulighet er å samle disse i en sekk, og det er uansett viktig at 
det holdes separat og ikke blandes med folie.

10. Hvorfor gjelder ikke produsentordningen for all plast?

1. Det er ingen veldig god grunn til dette. Når produsentansvaret ble etablert på midten av 90-tallet var det naturlig å
starte med emballasjeavfallet for å få bukt med de voksende deponiene, ettersom den utgjorde det største andelen av 
plastavfallet. Det er også etablert produsentansvar for andre strømmer med mye plast, nemlig EE-produkter og biler. 
Etter hvert etableres også produsentansvar på engangsartikler i plast.

11. Se ellers https://www.grontpunkt.no/om-oss/spoersmaal-og-svar/ . Vi vil oppdatere disse etter hvert basert på blant 
annet innspillene fra workshopen.

https://www.grontpunkt.no/om-oss/spoersmaal-og-svar/

