
Slik kan Norge kildesortere

Avfallsforum Midt-Norge 12.02.2020



Fase 1:

Felles merkeordning for 

avfall



Slik er arbeidet organisert

- Arbeidsgruppe

- Avfall Norge, LOOP (Mona og Hildegunn)

- Ressursgruppe

- ÅRIM, TRV, Sirkel Glass, Ragn-Sells, Norgesmøllene

- Referansegruppe

- Avfall Norge, KS Bedrift, MEF, Forbrukerrådet, Virke, Norgesgruppen,

Emballasjeforeningen, Norsirk, Grønt Punkt Norge

- Styringsgruppe

- BIR, RENAS, Ragn-Sells, Avfall Norge



Status

● Felles innstilling fra Norge, Sverige og Danmark om å 

samarbeide om merkeordning. Dialog med Finland og Island

● FTI har pauset egen merkeprosess 

● Designfase på øvrige symboler i gang sammen med 

Heydays/Goods. Presentert forslag til symboler for 

henteordninger 28. november

● Gjennomgang av innspillene som har kommet inn fra 

innspillsrunden

● Finansiering 2020





Kartlegging:

Slik kildesorterer Norge i dag



1.Begreper



Restavfall

Restavfall til forbrenning

Restavfall fra husholdningen

Restavfall/matavfall 

Restavfall/våtorganisk

Restavfall og/inkludert plast

Rest, mat, brennbart avfall

Brennbart restavfall 

Brennbart avfall
Plast

Plast (energi)

Plast til gjenvinning

Husholdningsplast

Emballasjeplast

Plastfolie

Returplast

Matavfall

Matavfall (våtorganisk avfall)

Matavfall/organisk avfall

Matavfall og hageavfall

Mat

Bioavfall

Organisk avfall

Våtorganisk avfall

Avfall til kompostering 

Glass- og metallemballasje

Glass og metall

Glass og metallbokser

Glass og hermetikk

Glassemballasje og hermetikk

Glass og småmetall

Papp, papir og kartong

Papp og papir

Papir, papp og drikkekartong

Papir, papp og kartong

Papir

Papiravfall

Papir til gjenvinning

Papp, papir- og drikkekartong

Papir 

Papir, drikkekartong og 

pappemballasje 

Papir og lettkartong

Tekstiler, klær og sko (ulik 

rekkefølge)

Klær og tekstiler

Tekstiler

Klær og sko

Klær (eller Klede på nynorsk)

Tekstiler og sko



1.Farger









3. Symboler







“Look to Denmark”



Prinsipper vi har lagt til grunn

● Brukervennlighet: kategorisert etter materialtyper

● Det nordiske perspektivet

● Innsamlingsordningene i Norge

● Lesbarhet/hensyn til fargeblinde og svaksynte



Dansk utgangspunkt, justeringer tilpasset 

trykk på små flater (emballasje)

Fargejustert. Tydeliggjøring av ikon. Tekst tatt ut fra selve symbolet for økt lesbarhet



Størrelser/fargekorrigering



Emballasjemerking



Innspill som har kommet

● Justeringer på enkeltsymboler
● Kontrast mellom farger og hensyn til universell utforming
● Ønske om andre farger
● Ønske om samlesymboler av noen av avfallstypene
● Tilpasninger til bruk på emballasje



Fra brukertesten







Videre arbeid

● Gjennomgang med designbyrået på innspillene fra 
innspillsrunden og brukertest

● Vurdere forslag til symboler for gjenvinningsstasjoner
● Workshop med produsenter om emballasjemerking (11. februar)
● Etablere et nordisk forum (søknad inne hos nordisk ministerråd)
● Lansering: 

○ prelansering og workshop på Digitaliseringsuka (5. mars)
○ åpen lansering årskonferansen 2020
○ arrangement under Arendalsuka



Takk for meg!
mona@avfallnorge.no


