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Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet 
� kk overlevert Forumets fremdri� srapport i � or.

at all brukt plastemballasje blir skilt fra restavfallet, 
samlet inn og materialgjenvunnet på en god og 
e� ektiv måte og ikke havner på avveie.Vi vil jobbe 
for at all emballasje i fremtiden er basert på 
resirkulerte eller fornybare råvarer. Det innebærer 
at plast blir en del av et sirkulærøkonomisk system.

Vår visjon er
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2021 har vært et spennende år. I 2018 etablerte vi 
«Forum for sirkulær plastemballasje» med bedri� s-
ledere fra de ulike ledd i verdikjeden som medlem-
mer. Forumet engasjerte konsulent� rmaet Deloitte 
som utarbeidet rapporten «Sirkulær plastemballasje 
i Norge. Kartlegging av verdikjeden for plastembal-
lasje.» Med dette som bakgrunn utarbeidet Forumet 
«Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge – Fra 
innsikt til handling» som ble presentert under Aren-
dalsuka 2019. Veikartet fremmet en rekke forslag til 
tiltak næringslivet selv må iverksette og tiltak myn-
dighetene må ta tak i, spesielt knyttet til infrastruktur 
for innsamling og sortering. Dette arbeidet bidro til 
bevisstgjøring hos både næringsliv og myndigheter 
om at de nye EU-kravene for plastemballasje blir mer 
krevende å innfri enn tidligere antatt. Norge hadde i 
for stor grad basert seg på eksport av blandet plastav-
fall via Europa. Kinas importforbud skapte betydelig 
ubalanse i det europeiske markedet for behandling av 
brukt plastemballasje. 

Utfordringene er mange, mulighetene ditto.
Vi ser mye positivt i det medlemsbedri� ene har 
rapportert for 2021. Orkla har som mål at all deres 
emballasje skal være gjenvinnbar innen 2025, de har 
allerede nådd 95 prosent. COOP melder at 600 tonn 
emballasje er gjort materialgjenvinnbar innen-
for segmentet egne merkevarer. Tine kan fortelle 
at melkekartongen nå produseres i 100 prosent 
fornybart materiale. BAMA har fokus på design for 
gjenvinning og har blant annet forsterket sin forsk-
ningsaktivitet innenfor utvikling av nye resirkulerte 
plastmaterialer til bruk i direkte kontakt med mat. De 
nasjonale merkeordningene i regi av LOOP og Avfall 
Norge er utvidet med 21 nye symboler for å gjøre det 

enklere å forstå hva som skal kastes hvor. En avlegger 
av Forumet er Circular Packaging Cluster (CPC). 
Høsten 2020 kunngjorde Distrikts- og digitaliser-
ingsminister Linda Hofstad Helleland at næringsk-
lyngen Circular Packaging Cluster � kk Arena-støtte, 
samtidig med at Forumets leder, Alvhild Hedstein, 
Bama, overleverte Forumets Fremdri� srapport til 
statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og 
miljødepartementet. CPC er godt i gang med å skape 
verdens mest e� ektive og sirkulære verdikjede for 
emballasje.
        
Vi står godt rustet til å møte de nye EU-kravene for 
de � este materialslag.
Plastemballasje er fortsatt en utfordring hvor det 
kreves vesentlige forbedringer, men vi ser at bedrif-
tene bruker store ressurser på dette. Utvikle embal-
lasjeløsninger som er egnet for materialgjenvinning 
og øket bruk av gjenvunnet plast som råvare er de 
viktigste virkemidlene. Samtidig ser vi etablering av 
en rekke nye spennende virksomheter som alle har 
gjenvinning av plast som forretningside.

Den nye Ap-Sp-regjeringen lover sterkere og mere 
konkrete tiltak for å få fart på plastgjenvinningen og 
redusere plastproblemene både nasjonalt og globalt. 
Dette hilser vi velkommen. Som man kan lese ut fra 
årets fremdri� srapport er næringslivet godt i gang 
med dette viktige arbeidet og sammen skal vi oppnå 
resultater.
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Veikartet anbefaler konkrete 
tiltak og løsninger

• Bidra til harmonisering og 
standardisering av systemer

• Bygge kompetanse og beste-praksis
• Støtte forskning og utvikling
• Etterspørre gjenvunnet plast gjennom 

o� entlige innkjøp

• Designe emballasje for enkel gjenvinning 
• Utvikle nye emballasjeløsninger
• Øke forskning og innovasjon
• Forbedre merking og forbrukerveiledning
• Mobilisere til bruk av gjenvunnet plast

Myndighetene Næringslivet
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• Utvikle retningslinjer for design for gjenvinning 
som kan veilede produsentene i materialvalg og 
emballasjeutforming.

• Identi� sere alternative materialer som medfører 
mindre miljøbelastning enn bruk av plast.

Vi vil:

• Bruk av strategisk emballeringsverktøy 
implementert. Bruk av standarder 
implementert.

• Betydelig forskning og innovasjon innen 
sirkulær økonomi og teknologiutvikling.

• 60 prosent av plastemballasjen på det norske 
markedet er basert på resirkulert eller fornybare 
materialer.

60 %

2025 2030
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Både næringslivet og myndig-
heter måtte vekkes for å 
erkjenne at mange uløste 
spørsmål sto i veien for en mer 
bærekra� ig håndtering av 
emballasje. Forum for sirkulær 
plastemballasje har blitt en god 
plattform for å � nne svar.

Forum for fremtiden
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Kari Bunes Alvhild Hedstein
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Arbeidet med å bygge sirkulær-
økonomi for plastemballasje 
fortsetter med full styrke 

- Hvorfor har emballasjemengden økt?
- Bruken av engangsplast økte under pandemien for-
di mange ville ha ekstra beskyttelse mot smittefare på 
matvarer og andre artikler. Det har også ført til for-
sinkelser i forskning og økte priser på emballasje, 
men hovedpoenget er at emballasjebransjen har 
jobbet for fullt under pandemien. Det har også vi 
i Forum for sirkulær plastemballasje, sier Alvhild 
Hedstein.

- Pandemien har egentlig ikke hatt noen direkte kon-
sekvenser for forumets arbeid. Men vi skal redusere 
plastbruk, og vi har ikke fått den reduksjon vi så for 
oss.

- Vår oppgave er å jobbe for å øke material-
gjenvinning, bruk av resirkulert plast og bruk av 
fornybare ressurser, forklarer Kari Bunes.

Alvhild Hedstein, Konserdirektør for bærekra�  og 
innovasjon, BAMA Gruppen er leder av styrings-
gruppen i Forum for sirkulær plastemballasje, og 
Kari Bunes er direktør i Emballasjeforeningen, som 
opprettet Forum for sirkulær plastemballasje i 2018.

Hva har Forum for sirkulær plastemballasje vært mest 
opptatt av hittil i 2021?
Det viktigste som har skjedd i det siste er at Circular 
Packaging Cluster nå er i ferd med å operasjonalisere 
tiltakene som er listet opp i Veikart fra Sirkulær 
plastemballasje fra 2019. Vi må også sørge for at 
bedri� ene følger veikartet og har eierskap til det, 
forklarer Kari Bunes. 

På sensommeren kom den norske plaststrategien 
som blant annet slår fast at vi trenger mer kunnskap 
om de � este aspektene ved plastforsøpling. For å lyk-
kes er det behov for tiltak og samarbeid mellom alle 
relevante aktører på tvers av emballasjens livssyklus.

- Det er den samme erkjennelsen om behovet for 
kunnskap og samarbeid i verdikjeden som ligger bak 
opprettelsen av Forum for sirkulær plastemballasje, 
sier Kari Bunes.

Emballasjeforeningen lanserte Forum for sirkulær 
plastemballasje under Arendalsuka 2018 for å
mobilisere næringslivet til felles innsats for 
bærekra� ig bruk av plastemballasje. 

- Vi vil ikke snakke om pandemien, for den har 
ikke hatt annen påvirkning på vårt arbeid enn at 
emballasjebruken har økt, starter Alvhild Hedstein 
før intervjuet har begynt. Men siden hun tar dette 
opp, må vi nesten snakke litt om det likevel. 
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- Årsaken var behov for mer kunnskap i verdikjedene 
for plast-strømmene. Emballasjens fremste funksjon 
er å bevare produktet, ikke minst næringsmidler. 
Dette forsvant i den o� entlige debatten. Derfor in-
viterte Emballasjeforeningen verdikjedens aktører til 
samarbeid om å ska� e et bedre kunnskapsgrunnlag, 
sier Bunes.

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge 2019
Samarbeidet resulterte i “Veikart for sirkulær plas-
temballasje i Norge», som er grunnlaget for Forumets 
arbeid. Forumet er etablert som et samarbeids-
prosjekt mellom emballasjekjedens aktører, relevante 
fagmiljøer og representanter for retur- og gjenvin-
ningsselskapene. I 2019 ble veikartet overrakt til 
daværende statsråd Ola Elvestuen.

Veikartet fra 2019 foreslår en del tiltak som kan øke 
innsamling og resirkuleringen av plastemballasje, og 
Circular Packaging Cluster (CPC), som � kk Arenas-
tatus i 2020, er opprettet for å operasjonalisere disse 
tiltakene.

- CPC er trukket fram i regjeringens sirkulærstrategi, 
det er viktig for oss, sier Hedstein. 

Hva blir det viktigste arbeidet i tiden fremover?
- Det er viktig at den nye regjeringen forstår embal-
lasjens funksjon, og vi vil gjerne få en god dialog 
med dem. Det er noen av punktene i veikartet som 
det er myndighetenes oppgave å gjøre noe med, for 
at vi skal lykkes med materialgjenvinning av plast, 
blant annet økt satsing på forskning og kommuni-
kasjonstiltak mot forbrukere. Foreløpig ser vi lite til 
at myndighetene følger opp tiltakene i veikartet, sier 
Hedstein.

- Det er umulig å løse plastproblemene alene, og 
veikartet har klargjort hva myndighetene må gjøre. 
Vi har utfordret dem til å harmonisere innsamling og 
sortering av brukt emballasje i kommunene.

Kari Bunes skyter inn at o� entlige virksomheter har 
en innkjøpsmakt som kan brukes til å etterspørre 
resirkulert plast. 

Medlemsbedri� ene er på ballen for å oppfylle 
forpliktelsene i veikartet
- Engasjementet hos medlemsbedri� ene er høyt. De 
setter i gang � ere nye prosjekter på områder som 
krever forskning, utvikling og forbedring. 

– 70 prosent av emballasjen som produseres brukes 
til næringsmidler, og det ble avspeilet i medlems-
massen. Men vi ser nå en bevegelse i andre bransjer, 
blant annet innenfor helsesektoren og byggsektoren, 
sier Kari Bunes, der for eksempel produsenter av 
helseprodukter og transportemballasje for byggevarer 
melder sin interesse og behov for kunnskap.

- Medlemmene i forumet vil gå foran i arbeidet med 
design for gjenvinning, emballasjeoptimering og ut-
vikling av nye løsninger for å lykkes med overgangen 
til sirkulære emballasjekjeder. 

PackMan kan brukes til egendeklarasjon av 
optimeringstiltak
Emballasjeforeningen har nå tatt over eierret-
tighetene til emballasjeverktøyet PackMan som 
ble utviklet i samarbeid med BAMA-Gruppen og 
forskningsinstituttet NORSUS (Norsk Institutt for 
bærekra� sforskning).

- PackMan er et nasjonalt beregningsverktøy som 
kan vurdere emballasjens klimapåvirkning for et 
gitt produkt og kan brukes til egendeklarasjon om at 
emballasjen er optimert til denne bruken.
Forumet har tydelige mål om hvordan man skal 
oppfylle kravene til økt materialgjenvinning.  
Hvilke barrierer ser dere fremover som hindrer 
måloppnåelse?
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- Flere må etterspørre resirkulerte materialer. Det er 
også noen barrierer når det gjelder innsamling og 
sortering av brukt plastemballasje. Å bruke 
resirkulert plast i ny emballasje blir o� e dyrere, og 
innovasjon er dermed prisdrivende. O� entlige 
virksomheter kan være katalysatorer ved å etter-
spørre resirkulater i sine innkjøp.

Hva bør næringslivet gjøre?
- Vi i forumet har forpliktet oss til en rekke tiltak 
som vi følger opp, hver for oss og gjennom ulike 
samarbeid. En barriere er å få renere plastfraksjoner. 
Undersøkelsen Deloitte gjorde for oss i forbindelse 
med utarbeidelsen av Veikartet 2019 viser hva 
slags typer plastavfall vi har mest av. Kanskje kan 
vi erstatte noen av dagens materialer som ikke blir 
gjenvunnet med materialer som har en større verdi 
som gjenvunnet samt bruke resirkulert plast der det 
er mulig, sier Hedstein.

Emballasjeforeningen deltar i et samarbeid om bruk 
av skogens ressurser for å erstatte fossile materialer 
og formidle kunnskap knyttet til fornybare ressurser 
og gjennom � e Bioeconomy Region Scandinavia.

- Hvordan er det å jobbe i Forum for sirkulær plastem-
ballasje?
- Dette er et sted der man inspirerer og inspireres til 
kunnskapsutveksling og innovasjon. Man kan bli 
oppgitt av alt plasthatet og alle mytene som � nnes om 
plast i samfunnet, men man får tilbake arbeidsgleden 
ved å kunne gjøre noe sammen. 

- Vi må få lov å skryte av oss selv. Vi kan også vise til 
en forankring i FNs bærekra� smål nummer 17 som 
sier at man skal samarbeide om å nå målet. 





SmartPack 2030 næringsklynge 
har i perioden 2017–2020 bygget 
opp et nettverk mellom emballasje-
brukere, emballasjeprodusenter,
selskaper og aktører innen 
Forskning og Utvikling/akademia, 
innsamling og foredling samt 
teknologi og � nans. 

Circular 
Packaging Cluster
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Arena Circular Packaging Cluster 
oktober 2021
Circular Packaging Cluster � kk en 
kickstart høsten 2020. Ett år senere 
er de godt i gang med sitt arbeid for 
å skape verdens mest e� ektive og 
sirkulære verdikjede for emballasje. 

Klyngens oppgave er å legge til rette for samhandling 
og utvikling mellom alle parter i emballasjens verdi-
kjede for å � erne hindringer som gjør det vanskelig å 
tenke sirkulært, samt å legge til rette for innovasjon 
og utvikling i eksisterende og nye markeder. 

Circular Packaging Cluster har � re hovedmål: 
1. Øke graden for materialgjenvinning av 

plastemballasje fra 21 prosent i 2020 til 55 prosent 
i 2030.

2. Erstatte minst 5 prosent av plastemballasjen med 
� beremballasje.

3. Øke andelen plast fra fornybart og resirkulert 
materiale fra 4 prosent i 2020 til 60 prosent i 2030.

4. Skape velfungerende markeder for resirkulerte
emballasjematerialer.

For å nå disse målene legger de de � re fokus-
områdene resirkulering, innovasjon og kommer-
sialisering, fornybar materialbruk og sirkulære 
forretningsmodeller til grunn. På denne måten vil 
de skape en komplett, sirkulær verdikjede, helt fra 
materialutvikling og emballasjeproduksjon, via 
forbruk, kildesortering og materialgjenvinning til 
marked og sluttbruker.

Klyngen påpeker at denne modellen er under 
konstant utvikling for å kunne forstå og adressere 
leddene i verdikjeden og å løse opp i de viktigste 
barrierene for en bærekra� ig og sirkulær utvikling.
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Dette arbeidet har ikke gått upåaktet hen. I
regjeringens «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær 
økonomi» blir klyngen spesi� kt nevnt som et viktig 
tiltak. For tiden teller Circular Packaging Cluster 
53 medlemmer, og de rapporterer at dri� en ligger 
noe under budsjett. 

Circular Packaging Cluster er i en fase hvor de 
etablerer eller planlegger tiltak og prosjekter innen de 
� re fokusområdene deres, og gjennom arbeidet har 
de delt inn utfordringene de møter i fem kategorier: 

Systemiske problemer peker på et fragmentert system 
for avfallshåndtering, og mangel på kommunikasjon 
mellom bedri� er. 

Dette skal løses med god dialog mellom partene og 
en serie med planlagte workshops hvor representative 
deler av verdikjeden deltar.

Innenfor kommersialisering er det mangel på 
markedsorientert innovasjon, verdikjeden henger 
ikke sammen fordi det er manglende kommer-
sialisering av resirkulerte materialer, og det er høye 
kostnader knyttet til å endre materialer og bruke 
resirkulert råsto� . 

På dette området har klyngen etablert to prosjekter 
med konsortier av medlemsbedri� er for å se på 
utfordringer med sporing av sirkulær plastemballasje 
og bruk av resirkulert plastemballasje til matvarer og 
farlig gods. 

Jørgen Ingeberg, Prosjektleder CPC
Ola Ronæss, Klyngeleder, CPC
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De peker på hull i kompetansen om sirkularitet 
langs verdikjeden, det mangler tverrfaglig kompe-
tanse til å koble sammen distribusjon, teknologi, ma-
terialer mm. Det er også uklarheter rundt hva som gir 
substansielle bidrag, og man må jobbe for å bekjempe 
bevisst og ubevisst grønnvasking. 

I løpet av mai og juni har klyngen gjennomført en 
kompetansepilot med fem samlinger og 70 deltakere 
i samarbeid med Viken fylkeskommune og Smart 
Innovation Norway. I tillegg er det startet opp et 
samarbeid med Norwegian Wood Cluster for 
utvikling av en mer sirkulær trenæring og sirkulær 
emballasje til byggenæringen. 

Dagens regelverk setter også opp hindringer, ved å 
være basert på lineær tenkning med uhensikts-
messige de� nisjoner av hva som er ressurser og 
hva som er avfall. Det setter også begrensninger for 
hvilke aktører som kan dra nytte av ressursene som 
de� neres som avfall. 

For å møte utfordringene med dagens lover og regler, 
er klyngen i dialog med de store aktørene på feltet, og 
avfallsbransjen, hvor de planlegger en arbeidsgruppe 
som skal spille inn forslag til endringer.

På produktsiden er kvaliteten på gjenvunnet 
materiale for ujevn, det er mangel på resirkulert 
materiale og ikke sikker tilgang på denne typen 
råsto� , og gjenvunnet plast er dyrere en jomfruelig. 

Her etablerer Circular Packaging Cluster prosjekter i 
forskjellige størrelser for å blant annet identi� sere og 
løse barrierer i verdikjeden som hindrer resirkuler-
ing, lage et felles begrepsapparat med vurderings-
kriterier for bærekra�  og sirkularitet, resirkulering 
av PS til ny matemballasje i lukket krets. 
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Hvilke tiltak har 
bedri� ene iverksatt?
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Bedri� ene tar grep 
for å følge Veikartet
I september 2021 ble det sendt ut en spørreunder-
søkelse til medlemmene i Forum for sirkulær 
plastemballasje for å kartlegge hva bedri� ene har 
foretatt seg for å følge tiltakene som er satt i Veikartet 
fra 2019. 

Innen 2025 skal 50 prosent av all plast material-
gjenvinnes, mens innen 2030 skal all plastemballasje 
være mulig å gjenvinne, 60 prosent av plastemballasjen 
skal være gjenvunnet eller fornybar og all gjenvunnet
plast skal brukes i nye produkter. For å nå disse 
målene har Forum for sirkulær plastemballasje
trukket fram tre områder som står sentralt i arbeidet: 

1. Utvikle fremtidens emballasje
2. Mobilisere for økt gjenvinning
3. Styrke kompetanse og kommunikasjon

I Veikartet forpliktet medlemmene seg til en rekke 
punkter, som å ha god sortering i egen virksomhet, 
øke bevisstheten blant forbrukerne om at plast er en 
ressurs, og veilede dem i riktig avfallshåndtering
gjennom god merking av emballasje og felles 
kommunikasjonstiltak, og til utvikling av embal-
lasjeløsninger som reduserer mulighetene for at 
plastemballasje havner på avveie. 

Det er dette undersøkelsen tok for seg, og
respondentene var anonyme.

Av de 12 bedri� ene som svarte på undersøkelsen, 
svarer alle bedri� ene at emballasje inngår i deres 
strategi for bærekra� . En virksomhet forteller at de 
jobber for å redusere bruken av kombinasjonsmate-
rialer, og heller rette fokus mot monomaterialbaserte 
løsninger. En annen bedri�  har satt seg som mål om 

å ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje 
innen 2025. 

To av bedri� ene opplyser at de ikke har iverksatt 
rutiner for emballasjeoptimering og/eller avfalls-
forebygging, andre bedri� er igjen var ikke klar over 
at dette skulle rapporteres inn, mens majoriteten 
av respondentene forteller at de både loggfører og 
rapporterer rutinene gjennom alt fra Altinn og Sedex 
til egne bærekra� srapporter. 

Fem av medlemmene som har svart på undersøkelsen 
sier de ikke har innført den nye merkeordningen 
for kildesortering av emballasje. Begrunnelsene 
varier, men det som går igjen er at de enten ikke har 
fått informasjon om denne ordningen, eller at det 
er uklarhet rundt bestemte fraksjoner, blant annet 
emballasje som inneholder kjemikalier. 

Halvparten av bedri� ene har utviklet nye emballasje-
løsninger som bidrar til å forebygge at plastemballasje 
havner på avveie, men ingen av respondentbedri� ene 
har i betydelig grad begynt å anvende resirkulert 
plast i virksomhetens emballasjeløsninger i dag, 
sammenliknet med 2019. Det som dog gir grunn til 
optimisme, er det faktum at bedri� ene rapporter om 
stor økning i bruk av fornybare ressurser i emballasjen 
fra 2019 til 2021. 

Tallene fra undersøkelsen viser også at korona-
pandemien med påbudt hjemmekontor og møte-
forbud har stukket kjepper i hjulene for de � este av 
bedri� ene når det kommer til å jobbe med forbed-
ringer av emballasje. Derfor er det bare å brette opp 
ermene og sørge for at 2022 blir et gjennombruddsår 
på denne fronten. 
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Som leder for bærekra�  i TINE er Bjørn Malm klar 
på at samarbeid må til for å � nne morgendagens 
bærekra� ige løsninger. 

TINE har vært med i Forum for sirkulær plast-
emballasje siden oppstarten i 2018, og har allerede 
begynt å implementere nye løsninger for å kutte i 
plastforbruket. I 2020 byttet de ut PET og PE i for-
pakningen til skivet ost med en � lm av Mono rPET. 
Slik har de gjort emballasjen materialgjenvinnbar. 
Denne endringen har også ført til at de har redusert 
plastbruken med 12 prosent, som tilsvarer 71,8 tonn 
plast i året. 

– Hva vil du trekke frem som de største fordelene 
ved å være med i faggruppen Forum for sirkulær plast-
emballasje?

– Her får vi utvekslet informasjon og kunnskap om 
nye emballasjeløsninger. Det er viktig at vi jobber 
sammen om å � nne frem til morgendagens bære-
kra� ige emballasjer. 

Til tross for innovative løsninger for å kutte plastfor-
bruket, mener Malm det ikke er «bare-bare» å kutte 
i all jomfruelig plast. Likevel prøver de seg fram med 
forskjellige prosjekter for å � nne muligheter til å 
tenke fornybart.

– Hvilke utfordringer har TINE når det gjelder 
resirkulerbar emballasje og eventuell bruk av 
resirkulert plast i emballasje?

– Utfordringen er først og fremst forbudet mot å 
bruke resirkulert plast i matemballasje som er i 
kontakt med maten. Dette fører nok til at det legges 
mindre ressurser i å � nne de gode løsningene her.

– Har dere egne utviklingsprosjekter som går på 
sirkulær plastemballasje?

– Ja, vi ser hvordan vi kan ta i bruk resirkulert PS i 
våre plastbegre til yoghurt, rømme etc. Vi øker også 
innholdet av resirkulert plast i iste og osteemballasje, 
blant annet. 

Hvert år mottar og foredler TINE mer enn én mil-
liard liter melk, som igjen fører med seg nødvendige 
mengder emballasje når produktene ferdigstilles. Mye 
emballasje er ikke et hinder for å tenke fornybart, 
mener Malm. 

– TINEs melkekartonger er nå uten plast, bortsett fra 
korken. Kan det bli aktuelt å gå over til naturlig brune 
kartonger uten skrukork?

–  TINEs melkekartong er nå av 100 prosent forny-
bart materiale hvor råsto� et til plasten er avfall fra 
sukkerproduksjon. Vår økologiske melk er allerede 
på brune kartonger uten plastkork. Korken står fort-
satt sterkt hos forbruker, så foreløpig ligger det ikke 
i planene å ski� e til denne kartongen på all melken 
vår. 

– Hvor mye emballasje bruker TINE per år?

– Cirka 28.000 tonn per år. Av dette er 77 prosent 
papp og kartong. TINE er ledende, norsk merkeva-
releverandør som daglig leverer produkter over hele 
Norge. Rundt 9140 bønder på 7350 gårdsbruk er 
fundamentet for TINEs forretningsdri� . Målet for 
TINE er å være ledende og bærekra� ig leverandør 
av merkevarer for mat og drikke, med hovedfokus på 
meieriprodukter. 

Bjørn Malm: 
– Viktig å jobbe sammen om å � nne
morgendagens bærekra� ige løsninger
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Bjørn Malm
Tine
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Åse Øygarden
BAMA

BAMA er aktive på emballasjefronten, også når det 
gjelder innovasjon og bruk av emballasjeløsninger 
som gir lavest mulig total miljøpåvirkning. Nå for 
tiden er de aktive i tre egne forskningsprosjekter: 
ReducePack, PacKnoPlast og Holdbar-Sjekken.

BAMA-Gruppen ligger ikke på latsiden når det 
gjelder å � nne løsninger for plastemballasje til 
deres matvarer. Åse Øygarden, emballasjesjef i 
BAMA-Gruppen, forteller i dette intervjuet hvordan 
de jobber for å bli en grønnere bedri� . 

Hvilke oppgaver har BAMA jobbet med i forumet det 
siste året?

– Vi har jobbet med å fremme design for gjenvin-
ning, vi har lagt fram nye forskningsbehov og vi har 
økt forskningsintensiteten på plastemballasje, som 
nye resirkulerte plastmaterialer til matkontakt.

– Dette året jobber vi aktivt i tre egne prosjekter: 
ReducePack, PacKnoPlast og Holdbar-Sjekken, i
tillegg til andre vi er involvert i. BAMA har imple-
mentert ny sorteringsmerking på mange produkter
og spredd kunnskap om plast ved forbrukerhenven-
delser og på nett.

Dette er tre forskningsprosjekter BAMA er deltaker 
i, hvor målet er å redusere plastbruk i emballasje 
(ReducePack), kun bruke plast der andre materialer 
fungerer dårligere med tanke på matsikkerhet (Pac-
KnoPlast), og å utvikle et testsystem for valg av riktig 
emballasje til frukt, bær og grønnsaker 
(Holdbar-Sjekken). 

– Vi har også igangsatt et internt prosjekt for bedre 

BAMA jobber aktivt med 
ReducePack, PacKnoPlast og 
Holdbar-Sjekken
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avfallssortering hos oss selv. Vi har økt
emballasjekompetansen og deltar i � ere styrer, samt i 
Circular Packaging Cluster som jo er det
viktigste virkemiddelet for å få plastemballasjen mer 
sirkulær.

–  Sammen med Emballasjeforeningen og Norsus 
jobber vi med å videreutvikle PackMan som
strategisk emballeringsverktøy. Vi har vært aktive i å 
lære og spre kunnskap om nedbrytbare plaster,
resirkulert plast og emballasjekunnskap generelt 
internt og eksternt (inkludert egen internasjonal
virksomhet)

Du har tidligere fortalt at BAMA jobber med å � erne 
barrierer som hindrer sirkularitet. Hvilke
barrierer tenker du på da?

– Jeg tenker på barrierer, som:

1. For lav grad av kildesortering.
2. Materialer som vi vet kan gjenvinnes, blir ikke 

alltid materialgjenvunnet.
3. Mangler monomaterialer til en del bearbeidede 

produkter, og at det � nnes for få resirkulerte
plastmaterialer til matkontakt.

4. For lite bruk av resirkulert plast på produkter som 
ikke har like krav til mattrygghet

Hvordan er fremdri� en på dette området?

– Dette er langsiktig arbeid der vi rår over noe, men 
slett ikke alt.

1. Vi kan for eksempel fortelle forbruker hvordan 

de skal kildesortere, men vi kan ikke gjøre det for 
dem. Status her er at vi har fått ny merking på en 
god del produkter, men vi har svært mange og 
det tar tid å endre. Vi ønsker ikke å kaste gam-
mel emballasje, så endringene tas når vi endrer 
emballasje.

2. Som stor aktør kan vi påvirke egen verdikjede til å 
etterspørre resirkulert og fornybar plast. Økt etter-
spørsel vil øke tilgangen, men det vil ta tid

3. I ReducePack jobber vi konkret med å erstatte 
laminater med monomaterialer på konkrete 
produkter. Prosjektet varer ut 2022. Når det gjelder 
nye resirkulerte plastmaterialer til mat, er vi med 
på et helt nytt kompetanse- og samarbeidsprosjekt 
(RecyFoodPack) der man håper å få opp � ere 
alternativer innen 2024. Det vil ta tid før disse 
materialene er kommersielt tilgjengelig for mange 
produkter og vil selvsagt være avhenging av em-
ballasjeindustrien.

4. Vi har også store forventninger til at Circular Pack-
aging Cluster, som jobber aktivt med sirkularitet, 
skal komme med konkrete tiltak som vil bygge 
ned barrierer mellom bransjer og verdikjeder.

Bananer, beter og bønner er ikke de enkleste pro-
duktene å � nne gode emballasjeløsninger til, men 
Øygarden er fast bestemt på at løsningene � nnes der 
ute, og at BAMA skal gjøre sin del av jobben for å få 
tatt dem i bruk. 

BAMA har produkter som krever skreddersydde 
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emballasjeløsninger. Hvordan kan forumet støtte
dere når det gjelder disse behovene?

– Først og fremst er forumet en arena der vi kan 
diskutere felles problemstillinger og diskutere mulige 
løsninger. Men de konkrete, skreddersydde embal-
lasjeløsningene må vi sammen med forsknings- og 
utviklingsmiljøene få utviklet selv!

BAMA er aktive i forskning på emballasje, og du har 
sagt at det er svært viktig å ha et eget forskningsmiljø 
på emballasje i Norge. Det samme kan vel sies om 
Forum for sirkulær plastemballasje?

– Absolutt. Forumet ble jo etablert for å fremme felles 
innsats for bærekra� ig bruk av plastemballasje og 
er et samarbeidsprosjekt mellom emballasjekjedens 
aktører, relevante fagmiljøer og representanter for 
retur- og gjenvinningsselskapene. Det at det igang-
settes samarbeid som dette, skaper vinn-vinn for alle 
som deltar.

Øygarden legger ikke skjul på at forumet blir viktig i 
tiden som kommer:

– Forumet har gjort en stor innsats i å kartlegge 
plaststrømmen i Norge, laget et veikart for sirkulær
plastemballasje og med dette blitt en del av Norges 
veikart. I tillegg har Forumet opprettet Circular
Packaging Cluster som konkret skal løse mange av 
utfordringene vi står overfor.

Hvilke oppgaver vil dere jobbe med i Forumet i tiden 
fremover?

– Det viktigste for oss er at Forumet jobber mot 
norske myndigheter der vi mener at det o� entlige
bør gjennomføre tiltak, slik vi har pekt på i veikartet. 

Det har vært en del forbrukerprotester mot bruk av 
plastemballasje på frukt og grønt. Har det endret seg 
litt den siste tiden?

– Det har roet seg noe og årsakene er � ere: NRK 
hadde for noen år siden � ere programmer som
fremmet kunnskap om plastemballasje, emballasjeb-
rukere har redusert plastbruk og tatt i bruk
resirkulert plast, samt fortalt hva de gjør på emballas-
je og i markedsføring. Korona har dessuten hatt
e� ekt, fordi folk har blitt mer opptatt av hygiene.
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Sylvia Lo� hus
Coop

Vi har tatt en prat med Sylvia Lo� hus, Kvalitetssjef 
for frukt og grønt-emballasje i COOP om satsingen 
på optimering, gjenvinnbar emballasje og deres for-
hold til Forum for sirkulær plastemballasje. 

– COOP har i det siste gjennomført en rekke 
optimeringsprosjekter på egne merkevarer. Er denne 
satsingen inspirert av medlemskapet i Forum for 
sirkulær plastemballasje?

– Egentlig ikke, men det henger godt sammen. Dette 
arbeidet bygger på konkrete arbeidsmål fra den 
nordiske emballasjestrategien som COOP hadde 
besluttet tidligere. Denne har et sterkt fokus på både 
å benytte resirkulerte materialer, bruke mindre plast 
og på sikt, mer fornybart. 

Butikkjeden har utviklet sin egen emballasjeguide, 
hvor de blant annet legger vekt på å velge mate-
rialgjenvinnbare emballasjeløsninger, etterspørre 
resirkulert eller fornybart materiale, riktig merking 
av emballasjen for å gjøre sorteringen enklere for 
forbrukerne og å � erne unødvendig plast. 

– Dere har blant annet � ernet plastemballasje i fargen 
carbon black, en farge som ikke kan leses i automatiske 
sorteringsmaskiner og medfører at emballasjen ikke 
kan materialgjenvinnes. Hvor mye ekstra emballasje 
blir materialgjenvunnet nå?

– Basert på forbedringene vi dokumenterte på cirka 
50 utvalgte egne merkevarer i 2020, blir mer enn 600 
tonn emballasje gjort materialgjenvinnbar; hovedan-
delen av dette er et ski� e fra carbon black til trans-
parent eller hvit plast. Vi fortsetter dette arbeidet og 
forventer å «ta dette» videre med samme fart i 2021 
og videre fremover. 

– Stiller dere tilsvarende krav om resirkulerbar embal-
lasje fra andre merkevareleverandører?

– Vi jobber for å kommunisere til både EMV- og 

COOP satser sirkulært med
optimering, resirkulert og 
materialgjenvinnbar emballasje
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AMV-leverandørene om hva vi jobber med, og ret-
ningen vi skal gå. Vi er stolte av alle gode resultater vi 
oppnår, men tenker at samarbeid og felles løsninger 
har enda større potensiale. Vi inviterer nå alle 
leverandører til tettere samarbeid om felles 
bærekra� smål, inkludert resirkulerbar emballasje. 
Forum for sirkulær plastemballasje tar for seg dagens 
problemer med plastemballasje og jobber med å få 
brukt plast inn i en sirkulær verdikjede, med EUs mål 
om en gjenvinningsgrad på 50 prosent i 2025 og 55 
prosent i 2030 for øyet. I forumet kan medlemmer 
utveksle erfaringer med ulike praksiser og hjelpe 
hverandre i utviklingen av den sirkulære plast-
emballasjen. 

– Hva er de viktigste fordelen for COOP ved å være 
med i Forum for sirkulær plastemballasje?

– Vi tror Forum for sirkulær plastemballasje er 
både riktig og viktig her i Norge. Vi mener økt 
kompetanse, et felles målbilde og samordnet innsats 
i hele verdikjeden (politikere, utøvende myndigheter 
på ulike nivå, emballasjeprodusenter, matindustri, 
detaljistleddet, avfallshåndtering, etc.) er nødvendig 
for å lykkes. Vi håper at Forumet fremover kan bidra 
til konkrete tiltak på alle disse tre områdene. 

Veikartet til Forum for sirkulær plastemballasje viser 
at materialgjenvinningen av plast må øke med cirka 
40.000 tonn årlig for å nå EUs mål innen 2025. Om 
forbruket fortsetter å øke slik tilfellet har vært de siste 
årene, med 2,4 prosent økning per år, må mengden 
materialgjenvunnet plastemballasje økes med 60.000 
tonn i 2025 sammenlignet med dagens nivå. 

– Har dere planer om å bruke resirkulert plast i 
emballasjen på egne merkevarer?

– Vi etterspør og benytter resirkulert plast når dette 
er tilgjengelig og trygt med hensyn til matkontakt. 
Både i 2020, og spesielt nå i 2021, rapporterer vi 
konkrete case og volum hvor vi har gått over til 
resirkulert plast. 

– Hvordan kommuniserer dere de tiltakene dere gjør 
med emballasjen til forbrukerne?

– COOP har et eget merke som benyttes på 
emballasje for å fortelle forbrukerne om de forbed-
ringene vi gjør. I tillegg bidrar vi o� e i både Embal-
lasjeforeningen, Loop og Plastlø� et for å snakke om 
hva vi tror på og hva vi ønsker å gjøre fremover; i 
tillegg til å fortelle om de tiltakene vi HAR gjort. 

– Hvilke planer har dere når det gjelder fremtidige 
tiltak når det gjelder resirkulerbar plastemballasje?

– Svært mange; siden vårt mål er å kontinuerlig 
endre ikke-resirkulerbar emballasje til resirkulerbar. 
Vi kommer til å pro� lere dette løpende både senere i 
2021 og utover i 2022. Vårt mål er i 2022 å kartlegge 
emballasje som merkes med «Sorteres som restav-
fall», slik at dette kan fases ut når mulig.  
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Ellen Behrens var leder i styringsgruppen for Forum 
for sirkulær plastemballasje da Veikartet ble utviklet 
i 2019. Hun er til daglig senior vice president 
sustainability i Orkla ASA og har klare synspunkter 
på hva som må til for å få til sirkulære verdikjeder.

Orkla, som en internasjonal aktør og toneangivende 
norsk bedri� , har lenge engasjert seg for bærekra� . 
De jobber målrettet med omstillingen til bærekra� ig 
produksjon og forbruk. Dette skjer blant annet ved 
å redusere klimagassutslipp, hindre matsvinn, bidra 
til bærekra� ig landbruk og � ske, hindre avskoging, 
fremme gode arbeidsforhold i leverandørkjeden og 
utvikle sunnere produkter med redusert miljøpå-
virkning. Orkla ønsker å bidra til sirkulære verdik-

jeder for emballasje og har tatt ansvar i Forum for 
sirkulær plastemballasje.

– Du var den store pådriveren i arbeidet med å få 
laget Veikartet for sirkulær plastemballasje i 2019, som 
fortsatt er rettesnoren for dagens arbeid i forumet. Er 
du fornøyd med resultatene og fremdri� en så langt?

– For å lykkes i å etablere sirkulære verdikjeder for 
plast, der brukt emballasje gjenvinnes og brukes
som råvare i nye produkter, er det en rekke utfor-
dringer som må løses. Veikartet beskriver disse
utfordringene og hvilke endringer som må skje. 
Det er et omfattende arbeid som nødvendigvis må 
ta tid. Jeg oppfatter at forumets medlemmer jobber 

Ellen Behrens 
Orkla ASA 

– Det er en rekke utfordringer som må løses, sier Ellen Behrens i 
Orkla ASA og tidligere leder for forumet
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aktivt med design for gjenvinning og utvikling av 
nye emballasjeløsninger, og det skjer forbedringer 
også når det gjelder systemene for kildesortering og 
gjenvinning. Samtidig er det ingen tvil om at mye 
arbeid gjenstår.  

– Hvilke forventninger har Orkla til det videre samar-
beidet i Forum for sirkulær plastemballasje?

– Forumet har en viktig rolle i å legge til rette for 
samarbeidsprosjekter, være en arena for dialog
mellom de ulike aktørene i emballasje- og avfalls-
kjeden og følge opp fremdri� en i arbeidet mot de
målene vi har beskrevet i veikartet. 

Under Arendalsuka 2019 overrakte Behrens 
daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen 
Veikartet for sirkulær plastemballasje. Den gang 
påpekte hun at prognoser tyder på at den globale 
plastbruken ville bli tredoblet innen 2050, og at det 
derfor vil være viktig å få plasten inn i en sirkulær 
økonomi. 

– Orkla er en pioner på bruk av resirkulert plast i ny 
produktemballasje til non-food-produkter. I det siste 
har dere også brukt en høy andel resirkulert PET i 
næringsmidler som Fun Light og NATURLì Tasty 
Burger. Er det vesentlig mer krevende å bruke 
resirkulert innhold til matvarer sammenlignet med 
non-food?

– Tilgangen til resirkulert plastemballasje som 
tilfredsstiller kravene til mattrygghet, er fremdeles
svært lav, så det er de� nitivt en utfordring. Vi samar-
beider aktivt med våre emballasjeleverandører
for å utvikle nye emballasjeløsninger basert på 
resirkulerte eller fornybare materialer og er opptatt
av å bidra til bedre sortering av brukt emballasje med 
tanke på å forbedre kvaliteten på gjenvunnet plast.

– Blant annet deltar vi i det internasjonale og spen-
nende Holy Grail-prosjektet, der vi tester bruk av et 
vannmerke på emballasjen som kan leses digitalt 
ved sorteringsanleggene. Orkla-selskapene er 
dessuten kommet langt i å erstatte laminater med 
monomaterialer og gjennomføre andre endringer 
som gjør emballasjen gjenvinnbar. Målet er at all 
emballasjen vi bruker på tvers av 30 land skal være 
gjenvinnbar innen 2025, og vi ligger allerede på 
95 prosent.

– Har du inntrykk av at folk � est forstår verdien og 
nytten ved å bruke resirkulert plast i ny emballasje 
(eller andre produkter)?

– Vi vet at forbrukerne er opptatt av dette. I en 
undersøkelse gjennomført av Ipsos for Orkla i 2020 sa 
67 prosent av nordmenn at det er viktig at produkt-
ene de kjøper har emballasje som kan gjenvinnes og 
43 prosent sa at de foretrekker produkter med plast-
emballasje basert på resirkulerte materialer fremfor 
jomfruelig plast. Samtidig er det nok behov for mer 
kunnskap og veiledning.

Nettopp denne kunnskapen jobber Circular Packaging 
Cluster med å utarbeide. Klyngen arbeider blant 
annet med å identi� sere barrierer i verdikjeden som 
hindrer sirkularitet og prioritering av tiltak i alle 
ledd, samt å styrke sirkulær kompetanse og innføring 
av sirkulære modeller i egen virksomhet. 

– Circular Packaging Cluster er i ferd med å opera-
sjonalisere noen av tiltakene som er nevnt i veikartet. 
Ligger vi an til å kunne nå målene for material-
gjenvinning i 2025 og 2030, tror du?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, men 
jeg håper det. Etableringen av Circular Packaging
Cluster er svært positivt. Oppslutningen om klyngen 
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er god, og medlemmene har startet en rekke
interessante og konkrete prosjekter. 2025 er ikke 
langt unna, og for å nå målene i veikartet er denne
typen samarbeidsprosjekter viktig.
   
– Forum for sirkulær plastemballasje er et verdi-
kjedesamarbeid der næringslivsaktører tar sitt
produsentansvar. Er du fornøyd med oppslutningen?

– Jeg oppfatter at det er bred oppslutning om 
arbeidet for å øke plastgjenvinningen blant daglig-
vareleverandørene og -kjedene, men kunne ønske 
meg � ere medlemmer også fra andre bransjer. 
Omstillingen til sirkulære emballasjeverdikjeder er 
en dugnad alle bør delta i.

– For å lykkes med å nå målene må også o� entlige 
myndigheter ta sitt ansvar. Har de fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte?

– Som vi beskrev i veikartet, er det behov for hel-
hetlig tenkning rundt hvilke systemer vi bør ha i
Norge for å oppnå god og e� ektiv plastsortering og 
gjenvinning. Både Plastretur og private aktører
har planer for investering i ny infrastruktur, men 
jeg tror nasjonale myndigheter bør engasjere seg
mer aktivt i dette spørsmålet. Blant annet vet vi 
at det er store forskjeller i sorterings- og gjenvin-
ningsgrad fra kommune til kommune og regelverk 
hindrer optimal kapasitet.





Nasjonal merkeordning 
for kildesortering

Prosjektbeskrivelser
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Nasjonal merkeordning 
bidrar til økt kildesortering 
av næringsavfall
I 2020 lanserte LOOP og Avfall Norge 61 symboler 
for kildesortering, i samarbeid med både aktører 
fra avfallsbransje, produsentledd og handel. Nå er 
merkeordningen utvidet med 21 nye symboler.
Symbolene skal brukes over hele landet, med felles 
farger og symboler, for å gjøre det enkelt å forstå hva 
som skal kastes hvor.

Mange vil ta symbolene i bruk
Det er stor interesse for merkeordningen, og både 
produsenter, kommuner, skoler og private aktører 
har begynt å ta symbolene i bruk. Nå er det laget � ere 
symboler og de � este av disse kan brukes til å merke 
næringsavfall, for eksempel på avfallsrom på kjøpe-
sentre eller hos eiendomsdri� er. Avfallsselskapene 
Franzefoss, Stena Recycling, Retura og Ragn-Sells 
har både støttet og bidratt til utarbeidelsen av de nye 
symbolene.

– Den nasjonale merkeordningen er et konkret 
virkemiddel for å øke materialgjenvinning av avfall i 
Norge, i tråd med EUs mål om 65 prosent material-
gjenvinning innen 2035. Merkeordningen er i tillegg 

av nasjonal betydning fordi den samler � ere aktører 
i ulike deler av verdikjeden; vi jobber alle mot et 
felles mål. Merkeordningen gjør at � ere jobber mer 
sirkulært, og den styrker bransjens positive om-
dømme, sier Olga Korkasheva, ansvarlig for nasjonal 
merkeordning i LOOP.

Små merker, stor betydning
Næringsavfall utgjør den største delen av avfallet i 
Norge (SSB). Selv om vi materialgjenvinner mer, så 
øker avfallet, og restavfall utgjør en stor andel. De 
nye symbolene for næringsavfall vil bidra til at mer 
av dette næringsavfallet blir kildesortert og material-
gjenvunnet.

Symbolene vil også ha stor betydning for avfallssel-
skapene, som opplever stor etterspørsel fra kunder 
som ønsker å bruke dem. LOOP får allerede gode 
tilbakemeldinger om at kildesortering oppleves som 
enda viktigere og at merkene bidrar til bedre sorter-
ing, uansett om folk sorterer hjemme eller på jobb.
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Kort om merkeordningen
• Nye symboler er laminert glass, ikke laminert 

glass, frontruter, papir til makulering, digital 
sikkerhetsmakulering, elektrisk motor, jern og 
metaller, feral, metallspon, frityrolje, takpapp, 
medisinsk avfall, stikkende og skjærende avfall, 
oljeforurensende masser, tonerkassett, kjemikalier, 
smittefarlig avfall.

• Andre nye symboler er ødelagt keramikk og 
porselen og hvitevarer til ombruk.

• Alle symbolene og designguide � nner du her.

• Avfallsselskapene Retura, Franzefoss, Stena Recy-
cling og Ragn-Sells har vært med på å utarbeide 
og støtte utviklingen av nye symboler. Symbolene 
er designet av designbyrået Goods.

• LOOP opplever stor interesse for merkeord-
ningen. Over 400 ulike aktører har lastet ned 
symbolene, fra ulike bransjer og segmenter, for 
eksempel avfallsselskaper, bedri� er som ønsker 
å kildesortere bedre, leverandører av kildesorter-
ingssystemer, reklamebyråer, skoler og sykehus.  

• LOOP har gjennomført en kartlegging for å gjøre 
opp status for utrullingen av merkeordningen 
hos kommuner og interkommunale selskap. 50 
selskap svarte på undersøkelsen. 3 av 4 selskap 
er i gang med i innføringen av merkeordningen, 
eller har allerede innført den i kommuner. Flere 
interkommunale selskap har tatt i bruk de nye 
merkene på avfallsbeholdere, returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner, samt i digitale kanaler. Av 
de spurte vil over 95 prosent ha innført merke-
ordningen i løpet av 2022.

De nye symbolene
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Forskning på emballasje 
og emballering
Forskningsnettverket i Emballasjeforsk har 
22 medlemmer. I kroner vil de gjennomføre Forsknings- 
og innovasjonsprosjekter for mer enn i � or, der 
omsetningen var på cirka 90 millioner i prosjekter 
med o� entlig � nansiering og egeninnsats fra bedri� er.

Helga Næs
styreleder i Emballasjeforsk og 
Forskningssjef for trygg og holdbar 
mat i No� ma
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Plastiscene
Plastiscene er et nytt prosjekt om menneskenes rolle 
i plastens liv. Prosjektet skal utvikle verktøy for å 
økt bruk av råvarer, sirkularitet og et regelverk som 
støtter bruk av plast i Norge. Prosjekteier er SINTEF 
Ocean, og partnere er WWF, Deloitte og House of 
Knowledge. Prosjekt går over perioden 2021-2024.

Andre interessenter i Plastiscene er blant andre: 
Samfunnsbedri� ene, Virke, Trondheim by, BNL 
og Statistisk sentralbyrå. Empack Nor deltar som 
importør/produsent, mens Jernia, REMA 1000, 
Bewi, Emballasjeforeningen og In� nitum er med på 
produktdesign/forbruker. Fra avfallsbransjen deltar 
TOMRA, Avfall Norge, Norfolier GreenTEC, Grønt 
Punkt Norge, Looping, Romerike Avfallsforedling og 
Norsirk.

RecyFoodPack
Sikker bruk av resirkulert plast i ny matemballasje. 
Prosjektet skal gjennomføre case-studier av gjen-
vinning for de� nerte emballasjetyper og prosesser. 
Resultatet vil blant annet være anbefalinger av syste-
mer og prosesser for innsamling og gjenvinning og 
demonstrere kvalitet og risiko ved plastgjenvinning 
i lukkede systemer for ny matemballasje. Prosjektet 
skal også demonstrere kvalitet og risiko ved bruk av 
resirkulert plast bak en barriere til matemballasje, 

dokumentere mattrygghet- og kvalitet ved bruk av 
resirkulerte materialer og gjennomføre livssyklus-
analyser (LCSA) av resirkulerte plastemballasje-
systemer.

Prosjektet � nansieres av Forskningsrådet. Prosjekt-
eier er Norner, som har med seg No� ma og NORSUS 
som deltakere sammen med Tomra, BAMA, Mils og 
Skanem.

Reduce Pack
Målet med prosjektet er å redusere plastforbruket 
og de miljømessige utfordringene knyttet til plast. 
Samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas: Å 
bevare matkvaliteten og å unngå/reduserematsvinn. 
Prosjektet eies av BAMA, mens No� ma er faglig 
ansvarlig.

PacKnoPlast
Prosjektet har som mål å utvikle et kunnskapsbasert 
og objektivt beslutningsverktøy for bærekra� ig 
matemballasje. Utfra produktets natur og emballas-
jens funksjonelle krav, vil verktøyet kunne gi svar 
på hva som er riktig emballasjemateriale. Dette skal 
bidra til å begrense plastbruk ved at plast kun velges 
når det er bevist at det er best av hensyn til matsvinn, 
klimafotavtrykk og avfall. NORSUS er faglig hoved-
ansvarlig for PacKnoPlast.

Redusere og bruke mere resirkulert plast
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Et eksempel på norsk foregangsarbeid innenfor em-
ballasjeoptimering er implementeringen av NS-EN 
1342713432-standardene i norsk emballasjesektor. 
Dette har som målsetning å gi bedri� ene økt fokus 
på systematisk dokumentasjon av emballasjen med 
hensyn til gjenbruk, jenvinning, sammensetning og 
innhold av tungmetaller.  Egendeklarering av NS-
EN-standardene og dokumentasjon av emballasje-
bruk er integrert i optimeringsverktøyet PackMan, 
som ble utviklet av BAMA Gruppen i samarbeid med 
NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og Emballasje-
foreningen. PackMan er � nansiert av Innovasjon 
Norge, BAMA Gruppen, Næringslivets emballasje-
optimeringskomité (NOK) og NORSUS. LCA.no 
har også deltatt i videreutviklingen av verktøyet, og 
dri� er verktøyet på sin plattform i dag. Verktøyet er 
utviklet for emballasjebrukere, men kan også brukes 

av andre aktører i verdikjeden for å teste ulike 
alternativer mot hverandre: 

• Gi bedri� er bedre oversikt over eget emballasjebruk 
(utvikling over tid, hot-spots, strategisk satsning). 

• Gi bedri� er verktøy for egendeklarering av NS/
SEN-standarer 13427-13432 i tråd med forskri� en 
og dokumentasjon av optimeringsarbeid. 

• Økt kunnskap om hvordan emballasjen bør 
utformes for å sikre materialgjenvinnbarhet. 

• Økt forståelse av emballasjens klimafotavtrykk, 
både totalt, for ulike materialtyper og sett i forhold 
til resten av verdikjeden (produkt, transport og 
svinn), for å unngå suboptimaliserte miljøtiltak. 
Emballasjeforeningen er prosjektledere for 
PackMan.

PackMan
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