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Sirkulær økonomi og plastemballasje

1. Design for gjenvinning
Inkl. emballasjemerking

2. Få plastemballasjen ut av restavfallet
3. Skap etterspørsel etter resirkulert plast

Inkl. til matkontaktemballasje



Sirkulær økonomi: Muligheter og utfordringer
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Husholdningsplast: Design for gjenvinning
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Hvorfor materialgjenvinning?
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Stort potensiale for materialgjenvinning
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Sammensetning av plastemballasje 
i norske husholdninger
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Delfinansierte DfR-rapport





NIR fra innsiden: Norske PP-flasker

Eksempel: Sleeve - Fra PET til OPP

Eksem
pel: Etikett -Fra PE til PP
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Sorteringstester på svarte potter

Før: PP med carbon black

Etter: PP med svarte pigmenter som er OK i NIR-maskiner
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4 faktaark om 
design for 
gjenvinning
LDPE, HDPE og PP
Biobasert og 
bionedbrytbar plast

Innhold – tre deler
Emballasjematerial
• Farge, Barrierematerial
• Fyllstoff
Design
• Etikett/Sleeve, 

Lim og Trykk
Lukkemekanisme
• Materialvalg
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Økt materialgjenvinning: Få plastemb. ut av restavfallet
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Post-sorting of municipal wasteHåndterer også 
avfall fra Follo Ren
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Differensierte godtgjørelser til kommuner og IKS-er
- Trappetrinnsmodell

Godtgjørelse fra 
Grønt Punkt Norge 
pr. tonn EU-mål 

2025

Innsamling 
per innbygger
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Økt materialgj.v.: Skap etterspørsel etter resirk. plastemb.
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Hvorfor bruke resirkulert råvare?

GWP



Sirkulær norsk emballasje

Landbruksfolie og transportfolie
• Brukes til høyballer og pallefolie
• Samles inn og sendes til gjenvinner
• Vaskes og ekstruderes
• Selges til produsenter av plastbæreposer og avfallssekker

EPS
• Brukes i fiskekasser
• Samles inn og komprimeres
• Selges til norske produsenter isolasjonsprodukter



Bruk av resirkulerte råvarer
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Resirkulering av PET-beger: «beger-til-beger»
4PET Recycling
Kjøpt av Faerch Plast i 2018



Resirkulering – plastemballasje til plastemballasje

PET-flasker 
 PET-flasker og PET-skåler 

PE-folie fra husholdninger og næringsliv (transportfolie og landbruksfolie) 
 Plastbæreposer

Hardplast polyetylen (HDPE) fra husholdningene
 Kanner til vaskemidler og spylervæske

Hardplast polypropylen (PP)
 Bøtter til maling, osv.



Design for gjenvinning

1. Design for gjenvinning
Inkl. emballasjemerking

2. Få plastemballasjen ut av restavfallet
3. Skap etterspørsel etter resirkulert plast

Inkl. til matkontaktemballasje
Bonus: Biobasert og bionedbrytbar plastemballasje



Biobasert og bionedbrytbar plast: 
Begreper og avfallshåndtering

Biobasert plast
- Bionedbrytbar: PLA, PHA og PBS
- «Vanlig» plast: LDPE, HDPE og PET

Bionedbrytbar plast
- Biobasert: Som ovenfor
- Fossil: PBAT

Komposterbar plast
- Bionedbrytbar med en viss hastighet

under definerte forhold
- NS-EN 13432

Avfallshåndtering av bionedbrytbar plast 
… fra norske husholdninger
- Kildesortert som plastemballasje: NEI
- Kildesortert som matavfall: NEI
- I restavfallet: JA

- Matavfallsposer: Opp til kommunen

Landbruket: Jorddekningsfilm (mulch film)
- Pløyes ned i jorda



Kilde: Plastics – the Facts 2017
PlasticsEurope

All plast globalt og prognose for biobasert plast
Biobasert plast 2017-2022 (2,5 mill. tonn)

Biobasert plast: 0,7 % av all plast
- «Vanlig» plast: 0,4 %
- Bionedbrytbar plast: 0,3 %



Mulch film (jorddekningsfilm) i PBAT

Forskning på nedbrytbarhet i jord fra Universitetet ETH, Zürich

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/07/soil-bugs-munch-on-plastic-films.html


Takk for oppmerksomheten!
Lars Brede Johansen, Utviklingssjef
lars@grontpunkt.no, 99365573

Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Besøk: Karenslyst Allé 9A, 6. etg.
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