
Nasjonal merkeordning 
for kildesortering 

Til avfallskonferansen Midt-Norge 2022



LOOP er en ideell og   
uavhengig   stiftelse



Det er formålet som 
eier oss



Å få folk til å ta best mulig vare 
på ressursene ved å forbruke 
mindre, ta vare på mer og 
sortere bedre 
- og skape tillit til at det nytter.



LOOP skal være en pådriver for 
å sette den sirkulære økonomien 
ut i praksis ved å utvikle 
brukerorienterte tjenester, 
kommunikasjon og verktøy.



Innsikt Konsept

Kartlegge Analysere Idéutvikle/
prototype

Teste/
levere

Funn



Innsiktinnsikt



Finansiert av KLD midler

Bygge ut verktøykassa med relevant innsikt som 

kan benyttes for å videreutvikle LOOPs egne 

tjenester og deles med våre samarbeidspartnere.

Gjennomført av Opinion

Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

Mål: avdekke og forstå folks vaner, 

holdninger og kunnskap om kildesortering, og 

på hvilken måte systemet virker inn på dette.

LOOPs 
innsiktsstudie



Timeline

September:
Hjemmebesøk

12 Etnografiske 
intervju i Oslo 
og Viken

Oktober:
4 fokusgrupper

To fysiske i Oslo
To digitale med 
geografisk 
spredning 

Sept/okt
25 fotologger

Dokumenterte 
sorteringspraksiser 
over 5 dager i ulike 
deler av landet

November
Kvantitativt studie 

1500 respondenter
landsrepresentativt
18+

2022

● Dele innsikt
● Workshops fysiske 

og digitale
● Nye løsninger





“Det føles feil å legge plast i restavfallet”
Bor i kommune som nå sender til sentralsorteringsanlegg

“Når jeg har kildesortert så har jeg liksom gjort mitt, jeg 
tenker ikke så mye på hva som skjer etterpå”

Om hva som skjer etter at du har sortert

“Hæ, hvorfor visste jeg ikke om dette”
Ser merkeordningen for kildesortering for første gang

“Det betyr vel at det er resirkulerbart?”
Om Grønt Punkt merket









Så…









Viktigste funn oppsummert

• Symbolene oppleves som en klar forbedring av 
de gamle symbolene

• Folk synes det er nesten avgjørende at 
symbolene kommer i farger og ledsages av tekst

• Symbolene omtales som den fremste 
enkeltfaktoren som vil gjøre det enklere å 
kildesortere

• At symbolene skal standardiseres på tvers av de 
nordiske landene møtes med svært positiv 
respons



Status for 
implementering 



Digital brukermanual - unike brukere 

2020:  7.330 

2021: 25.813 

Antall nedlastinger

641 

Kartlegging 

50 IKS 

3 av 4 bekrefter at de er i gang 

Nøkkeltall  



2021: felles 
bestillinger

Foto: John Erik Thorbjørnsen, Avisen Hadeland



21 symboler for 
sortering av 
næringsavfall 

Foto: Lene Elisabeth Eide



Hva er nudging? Få faglig og praktisk påfyll, og kom i gang med 
merkeordningen!

Webinar 

“Godt fornøyd med webinaret. Var et spark bak 
for oss som ikke har kommet like langt i 
utrullingen av den nye merkeordningen!”

“Veldig inspirerende og ærlige 
presentasjoner. MOVAR kjente seg igjen i 
mange av utfordringene og løsningene. De 
som presenterte var også dyktige foran 
kamera og lette å lytte til. Olga samlet det 
hele på en flott måte!”



Spleiselag dekker drift og vedlikehold

Hvem er med? 

- 60 kommuner & IKS 

- 21 returselskaper, leverandører av 

kildesorteringssystemer og private 

avfallsselskaper  

Pris: Kr. 5.000,- (KPI justeres fra 2022 til 5.265,-)  

SUM innbetalt i 2021: kr. 405.000

Dagens 
finansierings-
modell 



Nordisk samarbeid









Strategier, mål og tiltak 
2022-2023



“Nasjonal merkeordning for kildesortering skal 
bidra til mer materialgjenvinning ved å gjøre det 
enklere å kildesortere - hjemme, på jobb og i det 
offentlige rom. Merkeordningen skal bygge 
bransjens omdømme gjennom å samordne og 
harmonisere felles kommunikasjon.”

Overordnet mål



● Kommuner og IKS

● Forbrukere 

● Barn og unge 

● Produsenter 

● Bedrifter og offentlige 

● Private avfallsselskaper og leverandører av 

kildesorteringssystemer 

Målgrupper



Øke kjennskap

- Strategisk samarbeid med kommuner, returselskaper og 

næringsaktører

- Inkludere merkeordningen i eksisterende dialog og 

prosjekter (bl.a. Sortere.no, Miljøskole, LOOP 

kommunikasjon)

- Arrangere et webinar i løpet av året

- Nasjonal kampanje for å bygge kjennskap? 

Harmonisere 

- Kartlegge og samordne begrepsbruk 

2022:

LOOP skal være en 

pådriver for at 

merkeordningen 

skal tas i bruk



Finansiering

- Vi jobber for å få offentlige midler til å drifte og utvikle 

ordningen slik at spleiselaget på sikt kan utfases

Gjøre symbolene tilgjengelig

- Servicefunksjon: e-poster, telefoner og sosiale medier 

- Nedlasting av symboler

- Utvikle nye symboler 

- Kartlegginger og evalueringer (årlig kartlegging/Omnibus)

- Løpende kommunikasjon og oppdateringer av innhold på 

nettsiden

- Oversettelse til flere språk 

LOOP skal drifte

merkeordningen og 

tilrettelegge for god 

og riktig bruk




