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Landsdekkende innsamling 

Husholdning

Dekker alle norske husholdninger hvor kommunen har valgt 

å kildesortere emballasje (95 – 100% dekning). 

Næringsliv

110 innsamlere fra næringslivet, spredt runt i hele landet, 

inkludert store aktører som Norsk Gjenvinning (NG), 

Franzefoss, Stena Miljø, Ragn-Sells mf.

Gjenvinningsstasjoner

Tilbud til alle kommuner om innsamling av blandet plast og 

EPS på deres gjenvinningsstasjoner. Malingsspann inngår! 

Foreløpig 5 områder aktive.



3

Planlegg og sett krav!
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• Brukt plast er en god og verdifull råvare

• 1 kg gjenbrukt plast sparer 2 kg olje 

• Restavfall/forbrenning er dyrt

• Ryddig arbeidsplass 
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Krev kildesortering! 

Folie og hardplastemballasje 

Oppstår på slutten av 
byggeprosessen (når bygget 

tettes og ved innredning)

Sett ut oppsamlingsenheter (stativ 
til folie) nærmest mulig der 

folien oppstår

God informasjon og skilting
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EnergiplastFolieplast
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Innsamlere: Alle typer plast fra næringsliv og landbruk

Mottakernavn er 
sladdet i 

presentasjonen 
pga. 

konfidensialitet
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Sendt til materialgjenvinning
Plastemballasje fra næring/landbruk, 2018 
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Nye gjenvinningskrav og målepunkt

2025 → 50 %

2030 → 55 %



Materialgjenvinning plastemballasje næring 2019
(folie, hardplast og PP-sekk)
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Nasjonale tilførte mengder 2019
(folie, hardplast og PP-sekk)
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Asian plastic recycling
party is over !

Vi må utvide, utvikle og bygge opp 
mer gjenvinningsindustri i Europa

2020 og 2021 
fortsatt vanskelig… 
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Hva brukes materialgjenvunnet plast til?
Polypropylene (PP) 

• Gamle produkter: innpakkingsplast, bokser (f.eks. isbokser), ketchupflasker 

• Nye produkter: kasser, bokser, søppelbøtter, snøskuffer, kontorstoler, blomsterpotter, 
støvsugere

Polyethylene (PE-HD) 

• Gamle produkter: flasker til vaskemidler (f.eks. Zalo), vannkanner, spylervæskekanner 

• Nye produkter: rør/slanger, tykk folie

Polystyrene (PS)

• Gamle produkter: Yoghurtbegere, kjøttdeig-fat 

• Nye produkter: kleshengere, bilderammer, bokser

Polyethyleneterephtalate (PET) 

• Gamle produkter: drikkeflasker, folie, transparente bokser (f.eks. rekesalat og druer) 

• Nye produkter: drikkeflasker, folie, transparente bokser, bildeler, klær og andre tekstiler 
(fleece)

Polyethylene (PE-LD)

• Gamle produkter: bæreposer, kasser, bokser 

• Nye produkter: bæreposer, folie

Blandet plastemballasje 

• Gamle produkter: sammensatte folier som kaffeposer, påleggsemballasje, etc. 

• Nye produkter: paller, stolper, stolpegjerder, jernbanesviller 



Takk! 


