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Utdrag:  
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementets arbeidsgruppe for engangsprodukter i plast er det 
gjennomført en kartlegging av hvordan et utvalg representative bedrifter vurderer muligheter og hindringer 
for å redusere miljøpåvirkninger fra engangsartikler i plast. 
Det ble gjennomført intervjuer med aktører innen dagligvare, butikk, kafé, servering, transport og 
engros-bransjen. Totalt har 18 virksomheter deltatt.  
 
En rekke av virksomhetene rapporterer at de kutter ut unødvendige engangsprodukter som de har funnet ut 
at de ikke har behov for i servering eller i sortimentet sitt. Serveringssteder går over til servise i porselen, 
kjeder som selger engangsprodukter fokuserer i større grad på flerbruksvarer og andre alternativer til 
engangsemballasje. Der hvor det trengs engangsprodukter går flere over til eksisterende alternativer i en 
rekke andre materialer som ikke er plast. Denne overgangen har vært relativt uproblematisk for produkter 
som sugerør, rørepinner, bomullspinner og ballongpinner. Det er større utfordringer knyttet til å finne 
alternativer til bestikk, tallerkener, lokk, korker, kopper og drikkekartong. Det jobbes derfor mye med utvikling 
og testing av alternativer på akkurat disse produktene.  
 
De fleste bedriftene jobber aktivt med design for materialgjenvinning. Bevisstheten om dette er i stor grad til 
stede, og bedriftene oppgir at de ønsker at sine produkter skal gå tilbake inn i kretsløpet. Mange ser på 
løsninger for å minimere plastemballasje og plast generelt i sitt sortiment.  
 
Det er stort engasjement i virksomhetene for å bidra til en sirkulær økonomi ved å øke materialgjenvinning og 
øke andelen resirkulert plast i produktene. Utfordringer er blant annet knyttet til plastfraksjonene som er 
blandet sammen som gir dårlig kvalitet på den resirkulerte plasten. Teknologien og avfallsbransjen har ikke 
kommet langt nok. 
 
En eksempelliste over gjennomførte og planlagte tiltak innen nye materialvalg, design for 
materialgjenvinning, økt materialgjenvinning og andel resirkulert råvare i produktene er tatt med i rapporten.  
 
Intervjuene ga også innspill til hvilke behov næringslivet har. Blant behov som kom opp i samtalene med 
bedriftene var: Informasjonsbehov om det kommende regelverket, forutsigbarhet og tid til omstilling, 
incentivbaserte virkemidler, myndighetene som pådriver, holdningskampanjer og felles merking, informasjon 
om beste praksis og samarbeid i hele verdikjeden. Utviklingen av et substitusjonsverktøy støttes. 
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1. Sammendrag 
I forbindelse med innføringen av engangsplastdirektivet er det behov for å øke 
kunnskapen om hvordan næringslivet forbereder seg på EU-direktivet. Det ble 
gjennomført en kartlegging av hvordan et utvalg representative bedrifter vurderer 
muligheter og hindringer for å redusere miljøpåvirkninger fra engangsartikler i plast. 
Det ble gjort intervjuer med aktører innen dagligvare, butikk, kafé, servering, transport og 
engros-bransjen. Totalt har 18 virksomheter deltatt.  
 
Intervjuene gir et klart inntrykk av at det jobbes målrettet med bærekraft. Flere setter 
miljø høyt på agendaen og ser på bærekraft som et av de viktigste elementene i 
virksomhetsstrategiene. Mange har kommet langt i sitt arbeid med å finne alternativer til 
produkter i engangsplast som det er varslet forbud mot. Noen få mener de allerede 
oppfyller alle kravene til direktivet. Andre har en lengre vei å gå og jobber selv eller 
gjennom leverandører med å utvikle nye produkter som kan erstatte produktene som det 
er varslet forbud mot.  
 
En rekke av virksomhetene rapporterer at de kutter ut unødvendige engangsprodukter 
som de har funnet ut at de ikke har behov for i servering eller i sortimentet sitt. 
Serveringssteder går for eksempel over til servise i porselen. Også kjeder som selger 
engangsprodukter fokuserer i større grad på flerbruksvarer og andre alternativer til 
engangsemballasje.  
Der hvor det trengs engangsprodukter går flere over til eksisterende alternativer i en 
rekke andre materialer som ikke er plast. Denne overgangen har vært relativt 
uproblematisk for produkter som sugerør, rørepinner, bomullspinner og ballongpinner. 
Det er større utfordringer knyttet til å finne alternativer til bestikk, tallerkener, lokk, 
korker, kopper og drikkekartong. Det jobbes derfor mye med utvikling og testing av 
alternativer på akkurat disse produktene.  
 
De fleste bedriftene jobber aktivt med design for materialgjenvinning. Bevisstheten om 
dette er i stor grad til stede, og bedriftene oppgir at de ønsker at sine produkter skal gå 
tilbake inn i kretsløpet. Mange ser på løsninger for å minimere plastemballasje og plast 
generelt i sitt sortiment. Flere ser på muligheter for å gå over til monomaterialer som 
lettere kan resirkuleres.  
 
Det er stort engasjement i virksomhetene for å bidra til en sirkulær økonomi ved  å øke 
materialgjenvinning og øke andelen resirkulert plast i produktene. Utfordringer er blant 
annet knyttet til plastfraksjonene som er blandet sammen som gir dårlig kvalitet på den 
resirkulerte plasten. Teknologien og avfallsbransjen har ikke kommet langt nok. 
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En eksempelliste over gjennomførte og planlagte tiltak innen nye materialvalg, design for 
materialgjenvinning, økt materialgjenvinning og andel resirkulert råvare i produktene er 
tatt med i rapporten.  
 
Intervjuene ga også innspill til hvilke behov næringslivet har. Blant behov som kom opp i 
samtalene med bedriftene var  

● Informasjonsbehov om det kommende regelverket  
● Forutsigbarhet, klare rammer og tid til omstilling 
● Incentivbaserte virkemidler  
● Myndighetene som pådriver for utviklingen 
● Holdningskampanjer og felles merking  
● Informasjon om beste praksis 
● Samarbeid i hele verdikjeden  
● Substitusjonsverktøy 
● Nettverk og sertifiseringer 
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2. Definisjoner og begreper 
Nedenfor følger en oversikt over definisjoner og begreper brukt i rapporten. 

 
Biobasert plast 
Plast laget av biomasse som vegetabilske oljer, maisstivelse eller sukkerrør.  
 
Bionedbrytbar plast 
Plast som er nedbrytbar under visse betingelser og prosesser, og kan være både biobasert og fossil.  
 
EPS (Ekspandert polystyren) 
Kjent i Norge under varemerket Isopor.  
 
Emballasjeoptimering 
Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av 
den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av 
materialgjenvinning.  
 
Fossil plast  
Plast produsert fra petrokjemiske (petroleumsbaserte) utgangsstoffer. Forbindelser som etylen, propylen, 
butener og butadien.  
 
Mikroplast  
Mikroplast er plastbiter med en størrelse på under fem millimeter. Mikroplast blir enten produsert og tilsatt 
i produkter, oppstår på grunn av slitasje av plastprodukter i bruk, eller når større plastavfall over tid 
fragmenteres og deles opp i mindre biter i naturen.  

 
PE (polyetylen)  
Råstoff for PE-plast som er den mest brukte av alle plasttyper. Polyetylen produseres i tre hovedtyper: 
lavdensitets-polyetylen (LDPE), høydensitets-polyetylen (HDPE) og middelsdensitets-polyetylen (MDPE).  
 
PET (Polyetylentereftalat)  
PET brukes i produksjon av blant annet brusflasker. I tillegg brukes PET i økende grad i matemballasje som 
f.eks. påleggspakker ( i form av kombinasjonsfolier).  
 
PP (polypropylen)  
PP er en viktig type plast som brukes i husholdningsartikler og emballasje, og som er billig og lett å 
bearbeide. PP brukes blant annet til fettholdig matemballasje.  

 
RPET 
Resirkulert PET. 
 
Sirkulær økonomi  
Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i 
økonomien lengst mulig.  
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3. Bakgrunn 
Bruken av plast har økt enormt i samfunnet de siste tiårene, på grunn av plastens mange 
positive egenskaper. Oppmerksomheten på de negative konsekvensene ved bruk av plast 
har for alvor skutt fart i Norge og resten av verden de siste årene. Som en oppfølging til 
handlingsplanen for sirkulærøkonomi lanserte EU en egen plaststrategi i 2018 . Denne 1

varsler blant annet at EU vil stille krav om at all plastemballasje skal være resirkulerbar 
innen 2030 . Etter en hurtig prosess i EU-instansene ble det i mai 2019 vedtatt et direktiv 2

om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter .  3

 
Direktiv (EU) 2019/904 gir en rekke konkrete føringer for utvalgte produkter, blant annet 
ambisiøs og vedvarende reduksjon i bruk, holdningskampanjer, omsetningsforbud, 
utvidet produsentansvar, krav til design og merking  og mål for innsamling av fiskeri- og 
oppdrettsutstyr. Engangsprodukter i plast som er omfattet av direktivet er angitt i 
tabellen nedenfor med oversikt over hvilke tiltak som er krevet: 
 

   Forbud  Reduksjon i 
forbruk 

Utvidet 
produsentans
var 

Holdningsska
pende tiltak 

Merking  Produktdesign-
krav, separat 
innsamling  

Bomullspinner  X                

Bestikk (kniver, gafler, 
skjeer, spisepinner) og 
tallerkener 

X                

Rørepinner  X                

Ballongpinner  X                

Sugerør  X                

Matbeholdere, 
drikkebeger og 
drikkevareemballasje 

X                

Drikkevareemballasje        X  X     X 

Matbeholdere     X  X  X       

Drikkebeger     X  X  X  X    

Emballasje til chips          X  X       

1 https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm  
2 
https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/all-plastemballasje-skal-v%C3%A6re-resirkulerbar-innen-2
030  
3 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj  
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  Forbud  Reduksjon i 

forbruk 
Utvidet 
produsentans
var 

Holdningsska
pende tiltak 

Merking  Produktdesign-
krav, separat 
innsamling  

Våtservietter        X  X  X    

Sigaretter med 
plastfilter 

      X  X  X    

Lette plastbæreposer        X  X       

Ballonger        X  X       

Bind, tamponger og 
tampong-applikatorer 

         X  X    

 
 
I Norge har regjeringen underveis og etter vedtaket i EU signalisert at en ønsker å innføre 
enkelte av kravene i direktivet raskt og vurdere utvidelse av tiltakene til produktgrupper 
som er relevant for norske forhold.  Miljødirektoratet ble juli 2018 anmodet om å vurdere 
forbud og andre virkemidler for å begrense bruken av visse typer engangsplast. I mai ga 
klima- og miljøministeren Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere et framskyndet forbud 
mot visse typer engangsartikler i plast i forhold til tidsplanen i EU-direktivet . Forbudet 4

mot å omsette engangsbestikk og -tallerkener, spisepinner, sugerør, bomullspinner og 
rørepinner i plast utredes for en innføring fra sommeren 2020. 
 
Samtidig nedsatte Klima- og miljøministeren i samråd med næringslivet en arbeidsgruppe 
som skal innhente kunnskap og gi anbefalinger om tiltak som kan inngå i et mer 
forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet .  5

 
Arbeidsgruppen så behovet for å øke kunnskapen om hvordan næringslivet forbereder 
seg på EU-direktivet. Det ble derfor bestemt å gjennomføre en kartlegging av hvordan et 
utvalg representative bedrifter vurderer muligheter og hindringer for å redusere 
miljøpåvirkninger fra engangsartikler i plast. 
 
Arbeidet er gjennomført av Norwaste. En prosjektgruppe bestående av Camilla Gramstad, 
Gunnar Grini og Andreas Pihlstrøm har bistått i arbeidet.  
 

   

4https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-varsler-forbud-mot-engangsartikler-av-plast-innen-
ett-ar/id2643870/  
5 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/engangsartikler-av-plast/id2645534/  

Side 9 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-varsler-forbud-mot-engangsartikler-av-plast-innen-ett-ar/id2643870/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-varsler-forbud-mot-engangsartikler-av-plast-innen-ett-ar/id2643870/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/engangsartikler-av-plast/id2645534/


 

Side 10 



 
4. Metode 

4.1. Utvalg av virksomheter 
Innledningsvis ble det laget en liste over virksomheter som legger til rette for, omsetter 
eller distribuerer engangsartikler i sin daglige drift.  Under valg av aktører som skulle delta 
i rapporten ble det lagt vekt på å velge bedrifter med stor relevans i forhold til distribusjon 
og omsetning innenfor sin virksomhet, og at de skulle representere ulike deler av 
næringslivet. Det ble gjort intervjuer med aktører innen dagligvare, butikk, kafé, servering, 
transport og engros-bransjen. Totalt har 18 virksomheter deltatt, se vedlegg for liste over 
bedriftene.  
 
Alle har virksomhet i Norge men flere jobber også internasjonalt. Virksomhetene er av ulik 
størrelse, hvor noen er ledende på internasjonal basis og andre operer kun i Norge.  
 
Virksomhetene ble kontaktet med invitasjon til møte for å diskutere muligheter og 
barrierer rundt å redusere bruk og salg av engangsplast, og reduksjon av 
miljøpåvirkningen til plast.  
 
For å avstemme budskapene som utvalget av relativt store virksomheter ga, ble det også 
foretatt enkle stikkprøver og intervjuer på gateplan i Trondheim sentrum. 
 
4.2. Intervjumetode 
Virksomhetene ble intervjuet i perioden 25. juli - 13. august. De fleste intervjuene foregikk 
som møter og noen over telefon. 
 
Aktørene som deltok fikk tilsendt en intervju-guide med spørsmål og tema for møtet. I 
tillegg til gjennomgang av spørsmålene ble det åpnet for en idémyldring rundt temaet 
generelt for å finne ut hvor skoen trykket for den enkelte virksomheten.  
   
Intervju-guiden tok for seg spørsmål omkring temaene:  

● Hvordan skal det norske næringslivet møte kravene til EU-direktivet?  
● Hvor langt har de kommet?  
● Hvilke muligheter og barrierer ser de?  
● Hva trenger de for å kunne gjennomføre?  
● Hva kan myndighetene, NGOer, forskningsmiljøer, organisasjoner og 

avfallsbransjen bidra med?  
● Hvordan kan vi hjelpe hverandre og samarbeide?  

Intervju-guiden i sin helhet er lagt ved denne rapporten. 
 
Referatene fra møtene ble godkjent av aktørene i etterkant. De ferdigstilte referatene er 
brukt som kildegrunnlag for rapporten.  
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5. Status på arbeidet med engangsplast 
 
Dette kapittelet oppsummerer innspillene fra intervjuene på hvor langt de har kommet 
med å redusere miljøbelastningen fra utvalgte produkter av plast. Svarene er sammenstilt 
og gruppert etter tiltakene som engangsplastdirektivet angir:  

● Arbeidet med å finne alternative materialer og produkter 
● Arbeidet med å redusere forbruket av engangsprodukter 
● Holdningsskapende arbeid 
● Merking 

 
Strategier for å møte kravene på plast 
Intervjuene gir et klart inntrykk av at det jobbes målrettet med bærekraft hos mange 
aktører i dag. Flere setter miljø høyt på agendaen og ser på bærekraft som et av de 
viktigste elementene i virksomhetsstrategiene.  
 
Flere virksomheter har satt seg konkrete målsettinger også relatert til plast. Et lite utsnitt 
av slike målsettinger er (med årstall i parentes): 

● Klima- og bærekraftstrategier:  
○ Egne poster for bruk av plast 
○ Klimanøytral (2019) 

● Redusere mengden plast: Eks 1500 tonn (2020) (dagligvare) 
● Resirkulerbarhet:  

○ 100 % materialgjenvinnbar emballasje (2025) 
○ 85 % emballasje designet for materialgjenvinning (2023) 

● Resirkulert eller fornybar råvare:  
○ 90 % fornybar (2023) 
○ 75 % resirkulert emballasjematerialer, 50 % resirkulert eller fornybar 

plastemballasje (2025) 
○ 100 % av all emballasjen fra fornybare, resirkulerte eller sertifiserte kilder 

● Resirkulere: Resirkulere 100 % av serveringsemballasjen i alle restauranter (2025) 
 
Noen av aktørene sier at de i større grad samarbeider med hele sin verdikjede for å sikre 
miljøhensyn og få ned miljøavtrykket sitt. Å redusere emballasje og plastbruk der det er 
mulig står høyt oppe på lista over strakstiltak flere iverksetter.  
 
Kunnskapsbaserte valg er viktig for seriøse aktører. For å fremskaffe nødvendig 
informasjon om hvilke tiltak som bør gjøres brukes blant annet: 

● Klimaregnskap og livssyklusanalyser.  
● Oversikt over plast i hele verdikjeden.  
● Utredninger for å vekte miljø opp mot andre faktorer.  
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Mange aktører har kommet langt i sitt arbeid med å finne alternativer til produkter i 
engangsplast som det er varslet forbud mot. Noen få mener de allerede oppfyller alle 
kravene til direktivet. Andre har en lengre vei å gå og jobber selv eller gjennom 
leverandører med å utvikle nye produkter som kan erstatte produktene som det er varslet 
forbud mot.  
 
Bedriftene ønsker å øke andel resirkulert plast i produktene sine samt sørge for at en 
større andel av sine produkter enkelt kan resirkuleres. Utfordringer er knyttet til 
tilgjengelighet, pris og kvalitet på resirkulert plast.  
 
Kommunikasjon om bærekraft prioriteres høyt, både internkommunikasjon og eksternt ut 
mot kundene om produktene og strategier relatert til miljøhensyn. Mange er positive til å 
dele informasjon og samarbeide om å finne de gode løsningene.  
 
5.1. Status for arbeidet med å finne alternative materialer og 
produkter 
Diskusjonene omkring arbeidet med å finne alternative materialer har hos virksomhetene 
et hovedfokus på produktene som regjeringen har varslet et forbud mot. Men også andre 
produkter, som omfattes av EU-direktivet er diskutert og tatt med nedenfor. 
 
I serverings- og kantinebransjen rapporteres det at flere kutter ut unødvendige 
engangsprodukter som de har funnet ut at de ikke har behov for i servering eller i 
sortimentet sitt. Mange serveringssteder går over til for eksempel servise i porselen for 
kunder som spiser og drikker på serveringsstedet.  
 
Også kjeder som selger engangsprodukter fokuserer i større grad på flerbruksvarer og 
andre alternativer til engangsemballasje. Flere av virksomhetene jobber med konsepter 
som for eksempel re-fill løsninger på matvarer og hygieneprodukter, løsvekt-salg på alt 
fra matvarer til skruer og stearinlys, utlån i stedet for salg, og reparasjonstjenester, som 
kan rulles ut når markedet er klart for det.  
 
Der hvor det trengs engangsprodukter går flere over til eksisterende alternativer i en 
rekke andre materialer som ikke er plast. Denne overgangen har vært relativt 
uproblematisk for produkter som sugerør, rørepinner, bomullspinner og ballongpinner. 
Det er større utfordringer knyttet til å finne alternativer til bestikk, tallerkener, lokk, 
korker, kopper og drikkekartong. Det jobbes derfor mye med utvikling og testing av 
alternativer på akkurat disse produktene.  
 
Som kontrast til de store virksomhetene som deltok ble det foretatt stikkprøver hos 
mindre serveringssteder med kun et utsalgssted i Trondheim sentrum. Disse var også 
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forberedt på det kommende direktivet. Flere hadde faset ut flere av  sine 
engangsprodukter, mens andre ventet på bestilling av alternativer fra leverandør. 
 
Nedenfor følger en gjennomgang av alternativene vi fikk listet opp at aktørene tar i bruk, 
eller planlegger å ta i bruk, samt deres innspill knyttet til flere av alternativene.  
 
5.1.1. Produkter som blir omfattet av varslet forbud  
 
Bomullspinner:  Finnes nå med pappkjerne. Gjenbruksalternativ i silikon også tilgjengelig. 
 
Bestikk  
Engangsbestikk er en stor problemstilling for mange. Det finnes alternativer tilgjengelig 
for løst bestikk. En mulighet er å bruke bestikk av bambus og tre. Noen faser inn 
nedbrytbart bestikk, et alternativ laget av mais og sukkerrør. Men nedbrytbar plast vil 
også omfattes av et kommende forbud. 
Utfordringen er spesielt stor innen bestikk som følger med produktet. 
En aktør har prototype på en skje som er laget av samme materiale som drikkekartong. 
Molded fiber er en annen løsning som bare består av papir. 
Noen velger også å gå over til å selge flerbruksbestikk, bruke vanlig bestikk på 
serveringssted og oppfordre kunder til å ta med bestikk selv.   
En annen aktør sier de ønsker å implementere alternativ løsning for engangsbestikk innen 
mai 2020.  
 
Tallerkener 
Utfordringen med tallerkener er å finne alternativer som gir samme beskyttelse mot 
væske og fettholdig mat som plastbelegg gjør. Det jobbes med å fjerne plastbelegg slik at 
det blir monomateriale, eventuelt med et alternativt belegg som løses opp i vann. Noen 
selger i dag papptallerken uten belegg i plast.  
Det finnes tilgjengelig tallerkener av palmeblader og annen fiber. Også her finnes det 
varianter av nedbrytbar plast, eksempelvis cellofan (cellulose-basert produkt). 
 
Rørepinner:  Uproblematisk å erstatte med tre.   
 
Ballongpinner:  Er nå tilgjengelig i papp. 
 
Sugerør 
Er nå i papp og papir hos mange. Jobbes med alternativt materiale. Finnes mange 
alternative flerbruks-sugerør i blant annet bambus og metall. En utfordring har vært å 
erstatte bøybare sugerør til små drikkekartonger som er egnet for småbarn. En aktør var i 
dialog med en leverandør som har funnet opp et alternativ i et nytt materiale.  
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Take away-beholdere (i EPS) 
Her finnes det flere alternativer i fiber, papp og kartong eller bagasse som er 
komposterbart materiale. Utfordringen her er å finne et materiale som sørger for at det 
ikke lekker.  
 
5.1.2. Øvrige produkter 
 
Drikkevareemballasje 
Det råder usikkerhet omkring hva direktivet vil ha å si for drikkekartongen. Norge har 
gode returordninger for drikkekartong på plass gjennom Norsk Returkartong AS (del av 
Grønt Punkt). PE-belegget i kork og på innsiden og utsiden av kartong er helt nødvendig 
for å beskytte produktet tilstrekkelig og også for å få forseglet kartongen. En eventuell 
endringer kan føre til dramatisk økning av matsvinn. 
Det pågår utviklingssamarbeid med leverandør av blant annet juicer for å jobbe med å 
fjerne metallbelegg (aluminium) og gjøre emballasjen om til monomateriale.  
Det jobbes også med løsninger for å lage (deler av) plastemballasjen til juice i resirkulert 
plast. 
 
Drikkebeger og lokk 
Plastbelegget i pappkoppen fungerer som barriere for å hindre lekkasje og brannskader. 
Det jobbes mye med å finne en løsning hvor man kan fjerne eller erstatte dette belegget.  
Kaffekopper med maisstivelse kommer i løpet av høsten hos en aktør. 
En annen aktør jobber med å byttes ut plast av PET/PP/PE med 50-70% andel resirkulert 
plast.  
For lokkene er det egne utfordringer og vurderinger. Noen vurderer å ikke tilby lokk 
dersom de ikke finner et godt alternativ. Lokk av molded fiber med tut i stedet for sugerør 
er et alternativ for kalde drikker. For varme drikker jobbes det med lokk i papir og i 
nedbrytbart materiale, eksempelvis maisbasert. 
 
Chips-emballasje 
En aktør har utviklet en pose fra monoplast som gir like god holdbarhet som metallisert 
plast, som dermed er resirkulerbar.  
Det finnes i dag ikke poser i resirkulert plast eller alternative materialer som tilfredsstiller 
kravene til mattrygghet og som gir nødvendig beskyttelse, men det jobbes med en 
løsning også her.  
 
Våtservietter 
Ingen tilgjengelige engangsalternativer. Noen aktører ønsker å redusere størrelse på 
forpakning og oppfordre til bruk av klut eller antibac.  
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Sigarettfiltre 
Tobakksaktører jobber med å legge om salget sitt fra tradisjonelle sigaretter til 
e-sigaretter og opphetet tobakk.  
 
Lette plastbæreposer 
De lette plastbæreposene brukes gjerne i frukt- og grøntavdelingen i dagligvarehandelen. 
En aktør vurderer tiltak for å minimere bruk av fruktposer.  Lignende poser er fryseposer 
og brødposer. Alternativer det jobbes med er ulike typer av bionedbrytbart eller resirkulert 
materiale. 

 
Ballonger:  kan produseres av mais men det er mye dyrere.  
 
Sanitetsprodukter (Bind, tamponger og tampong-applikatorer) 
Det lyktes ikke prosjektet å gjennomføre intervju med ansvarlige for denne typen 
produkter i Norge. Det finnes imidlertid flerbruksalternativer tilgjengelig, eksempelvis 
menskoppen, tøybind og truser med oppsugingsevne. Det pågår i dag ingen resirkulering 
av denne typen engangsprodukter i Norge. Et EU-prosjekt undersøker imidlertid 
muligheten for dette og et demonstrasjonsanlegg er oppført i Italia. 
 
5.1.3. Barrierer og utfordringer 
Det er som nevnt over større utfordringer knyttet til å finne alternativer til bestikk, 
tallerkener, lokk, korker, drikkebeger og drikkekartong. Utfordringer er knyttet til at 
nåværende alternative materialer ikke oppfyller kravene til produktegenskaper. 
Eksempler på dette er brann- og varmeskader knyttet til drikkebeger og kaffelokk som 
ikke tåler varme drikker. Det er vanskelig å finne materialer som tåler varme, og ikke går i 
oppløsning. Tallerkener kan lekke når det serveres fettholdig og flytende mat. 
Engangsbestikk i tre oppleves som ubehagelig å spise av. Sugerør i alternative materialer 
kan oppleves ubehagelig å drikke av og gå i oppløsning.  
 
Her følger en oversikt over andre utfordringer som ble trukket fram: 
 
Markedet og leverandører 

● Prisen på alternative produkter er i mange tilfeller høyere.  
● Uoversiktlig marked for alternativer. Utfordrende å finne gode leverandører 

generelt. 
● Det er stor usikkerhet blant flere aktører på hvilke alternativer de burde satse på. 

Mange frykter at det som presenteres som dagens løsninger kommer til å være 
miljøverstinger om kort tid.  

● De største aktørene opplever store volumproblemer hos leverandører når et helt 
europeisk marked skal finner alternativer til produktene som blir omfattet av 
forbud. 
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Miljøegenskaper og avfallshåndtering 

● Det er vanskelig å fremskaffe informasjon om alternative produkter og emballasje 
kan materialgjenvinnes i dagens avfallssystem.  

● Uklarhet omkring hva som er nedbrytbart under hvilke betingelser, hvilken 
dokumentasjon som skal etterspørres og hva som vil være tillatt. 

● Avfallshåndteringen må videreutvikles raskt slik at nye materialer i større grad kan 
gjenvinnes. Dette gjelder for plast, som produseres i svært mange ulike varianter, 
men også typiske kombinasjonsmaterialer som fiber og plast.  

● I tillegg vil det være svært gunstig med et bedre avfallssystem for å ta imot og 
prosessere bio-nedbrytbare produkter og emballasje.  

 
Produktegenskaper 

● Omstillingen tar tid. Selv om prosessen er satt i gang hos de fleste, vil det fortsatt 
være tiltak det vil ta lenger tid å få realisert.  

● Det er behov for forskning, produktutvikling og investeringer i infrastruktur for 
sortering, vasking og gjenvinning for å lykkes i å utvikle alternative materialer som 
er gode nok. Eksempelvis for chipsposer. 

● Tap av salg på grunn av dårligere brukeropplevelse når produkter og emballasje 
ikke oppfyller egenskapskrav.  

● Økt matsvinn knyttet til alternativ emballasje som ikke har gode nok egenskaper. 
 
Kostnader 
Innføring av alternativer til produktene som planlegges forbudt vil medføre økte 
kostnader på produktene. Det etterspørres samfunnsøkonomiske analyser i forkant av 
beslutninger som Norge ikke er bundet til å gjennomføre. 
 
Næringslivet ønsker at omstillingskostnadene fordeles på flere ledd i verdikjeden og at 
også myndighetene bidrar, eksempelvis gjennom støtte til innovasjon og utvikling.  
Til syvende og sist må forbrukeren bære kostnadene for at omstillingen skal bli 
bærekraftig. Mange håper forbrukeren forstår og aksepterer en viss prisøkning frem til 
tilgangen på alternative engangsartikler har blitt større, og frem til markedsprisen for 
disse varene har stabilisert seg. Det forventes at prisen på alternativer kommer til å 
stabilisere seg.  
 
Det rapporteres imidlertid også om at man lykkes å få en høyere pris for produkter i 
alternative materialer og at utsalgssted derfor potensielt kan sitte igjen med høyere 
bruttofortjeneste.  
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5.2. Status for arbeidet med å redusere forbruket av 
engangsprodukter 
Krav om tiltak som retter seg mot å redusere forbruket av engangsprodukter er i 
EU-direktivet begrenset til drikkebegre og matbeholdere. I intervjuene med bedriftene har 
det også blitt diskutert tiltak for å redusere plastforbruk av andre produkter.  
 
5.2.1. Design for materialgjenvinning og emballasjeoptimering 
De fleste bedriftene jobber aktivt med dette allerede. Bevisstheten om utfordringene med 
design for materialgjenvinning er i stor grad til stede, og bedriftene oppgir at de ønsker at 
sine produkter skal gå tilbake inn i kretsløpet. Mange ser på løsninger for å minimere 
plastemballasje og plast generelt i sitt sortiment. Flere ser på muligheter for å gå over til 
monomaterialer som lettere kan resirkuleres.  
 
Barrierer og muligheter til design av produkter som enkelt kan resirkuleres 
Det skjer mye på dette området fremover. Flere jobber med å designe emballasje av 
monomateriale, men dette er krevende å få til når produkter og emballasje trenger 
barrierer for å fungere.  
 
Noen nevner kjemisk gjenvinning som en løsning, som kan øke ressursutnyttelsen fra 
plast som i dag ikke går til materialgjenvinning. Per dags dato er det ikke lønnsomt med 
kjemisk resirkulering. Fordelen med kjemisk resirkulering er at du kan bryte opp 
materialet ned på molekylnivå og potensielt lage jomfruelig plast på nytt.  
 
Tiltak innen reduksjon av engangsplast inkludert design for materialgjenvinning 
Eksempellisten over tiltak som er trukket fram nedenfor er også utvidet til å omfatte 
øvrige tiltak som gir redusert miljøbelastning fra plastproduktene. Eksempler på dette er 
tilrettelegging for materialgjenvinning og økt bruk av resirkulert plast. Tiltakene som 
listes opp under er både gjennomført og til vurdering. 
 
I virksomhetene: 

● Redusere plastforbruk generelt, både i emballasje og plastforbruk i distribusjon og 
butikkdrift.  

● Redusere re- og dobbelemballering. 
● Utvikling og bruk av dataprogrammet PackMan (Packaging Management tool) for 

kartlegging, analysering og optimering av egen emballasje.  
● Ved å benytte ny teknologi har noen klart å redusere plastfilm rundt paller med 

50% ved å strekke filmen på en annen måte slik at den blir tynnere men like stabil. 
Kutter mange tonn forbruk.  

● Forpliktende samarbeid med kunder og eiere om reduksjon av plastemballasje. 
● Gjenbruksgummihansker i stedet for engangshansker til ansatte som skal 

håndtere mat i egne lokaler. 

Side 20 



 
● Ønsker å kun ha plastemballasje som er av PET, PP eller PE. 
● Kommunisere til leverandørene at plast burde være lys og ren for at den enkelt 

kan sorteres ut til resirkulering.  
 
Rettet mot kundene: 

● Innføre panteordninger på andre produkter enn flasker.  
● Fremme salg av flerbruksalternativer. Melanin er flerbruks hardplast som kan 

vaskes og brukes igjen. 
● Serveringssted kutter ut sugerør helt selv om kunder etterspør dette.  
● Oppfordre kunder på serveringssteder til å ta med egne kopper, beholdere og 

bestikk som igjen blir belønnet med løsninger som dobbel stempling på kaffekort 
og miljørabatt.  

● Plassere frukt og grønt som er egnet uten emballasje ved kassen i matbutikk for å 
unngå bruk av plastpose.  

● Gjemme unna engangsartikler på serveringssteder slik at det ikke er tilgjengelig 
for kunde med mindre det spesifikt blir bedt om.  

● Prise engangsartikler som tidligere var gratis.  
● Stor fastfood kjede skal åpne en test-restaurant i Tyskland hvor de skal innføre 

servering med gjenbruksservise for å minimere bruken av engangsartikler 
● Mulig samarbeid om å dele ut lommeaskebeger i kiosker, for å minimere forsøpling 

av sigarettfiltre.   
 

5.2.2. Økt materialgjenvinning og økt bruk av fornybar og resirkulert plast i 
produktene 
Det er stort engasjement i virksomhetene for å bidra til en sirkulær økonomi ved å bidra til 
å øke materialgjenvinning og øke andelen resirkulert plast i produktene. Utfordringer er 
blant annet knyttet til plastfraksjonene som er blandet sammen som gir dårlig kvalitet på 
den resirkulerte plasten. Teknologien og avfallsbransjen har ikke kommet langt nok. Det 
er en utfordring at resirkulert plast ofte tar med seg lukt fra tidligere bruk, og fungerer 
dårlig til å emballere mat. Det rapporteres at produkter i resirkulert materiale har gitt 
større antall reklamasjoner på grunn av lekkasje og generelt defekter.  
 
Tiltak for økt materialgjenvinning 
Hovedoppgaven rundt riktig avfallshåndtering skjer der avfallet oppstår. Tilrettelegging 
hos kommunen og hos aktører der avfallet oppstår er derfor viktig. Et knippe eksempler 
på tiltak hos disse bedriftene er tatt med her. 

● Kildesorteringsløsninger i butikk og på serveringssteder hvor man kan sortere. 
● Etablere lukket kretsløp for egen emballasje og forpakning hvor plastbokser blir til 

nye produkter i et anlegg noen mil unna virksomheten. 
● Teste innsamling av godteribokser i egen fraksjon. Over 1,5 millioner plastbokser i 

året. Utfordringen er at det ikke finnes mottak og gjenvinning av dette.  
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Tiltak for økt bruk av resirkulert råvare 
Bedriftene rapporterer at det er en rekke barrierer som gjør at de ikke tar i bruk mer 
resirkulert råvarer. De viktigste barrierene som er løftet fram er: 

● Manglende tilgjengelighet av materiale av god kvalitet. Markedet i Europa er ikke 
stort og velfungerende nok, og det er behov for utbygging. 

● Svært strenge krav til materialer som skal i kontakt med næringsmidler, per i dag 
er det kun resirkulert PET som tilfredsstiller kravene. 

● Foreløpig er resirkulert for dyrt til at det blir prioritert. R-PET dyrere enn vanlig 
PET, og generelt er prisen på resirkulert plast for høy sammenlignet med 
jomfruelig plast.  

● Økt etterspørsel etter resirkulert plast er en forutsetning for kostbare 
investeringer i denne kapasiteten. 

● Tekniske utfordringer knyttet til bestemte egenskaper som sveising, 
trelagsmaterialer som tåler høye og lave temperaturer.  

 
Samtidig pekes det også på at noen av segmentene kan ha økt betalingsvillighet, slik at 
forbrukeren er villig til å betale for løsninger som er ansett å være mer miljøvennlige. 

 
Eksempler på tiltak innen økt bruk av nye materialer og resirkulert plast: 
Tiltakene som listes opp under er både gjennomført og til vurdering. 

● Erstatte vanlig plast med bionedbrytbar og komposterbar plast.  
● Økt bruk av resirkulerte materialer.  
● Plast fra fornybare ressurser. 
● Flasker laget av resirkulert PET klart. 
● Tannbørster og bust laget av resirkulert plast. 
● Brett av havplast på serveringssted. 

 
5.2.3. Problemskifting 
Overgang fra engangsartikler i plast til nye materialer eller løsninger vil kunne redusere 
forsøpling, men gi større belastning på andre miljøområder som klimagassutslipp.  
Det er stor vilje generelt til å undersøke miljøavtrykket bak egne produkter og tjenester, 
og flere gjør utredninger selv enten internt eller eksternt. Da dukker temaet 
problemskifting opp. Dette er kompliserte sammenhenger og selv de store bedriftene 
opplever det som krevende å være trygge i sine valg av produkter. 
Noen produsenter og emballasjeleverandører bidrar med kunnskap om materialvalg og 
miljøpåvirkning.  
 
Verktøyet Packman, som gjennomfører analyser på miljøbelastning, har blitt testet ut. 
Når miljøbelastningen blir høyere ser man her eksempelvis på hvordan emballasjen kan 
utformes for å få bedre stabling og utnyttelse av transportkapasiteten.  
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5.3. Holdningsskapende arbeid 
Engangsplastdirektivet angir at produsentene av en rekke av produktene (se kapittel 3) 
skal ta ansvar for informasjonstiltak og annet holdningsskapende arbeid. Dette er viktig 
for å få forbruker til å velge rett produkt, men også være informert om riktig 
avfallshåndtering. En del av dette informasjonsarbeidet ligger godt til rette for å gjøres 
gjennom nasjonalt samarbeid. 
Samarbeid og informasjonsdeling mellom bedriftene kan også bidra til at overgangen fra 
engangsplast som skal fases ut går enklere, og miljøavtrykket knyttet til valgte alternativ 
forhåpentligvis reduseres.  
Gjennom intervjuene har en lang rekke informasjonstiltak og annen type 
holdningsskapende arbeid blitt diskutert. 
 
5.3.1. Informasjonstiltak i bedriftene 

Interne tiltak: 
● Gjennomgang av egen miljøprofil sammen med ansatte og selgere for å kunne 

videreformidle til kunde. Fokus på intern-kommunikasjon generelt. Mange ønsker 
å hjelpe kunde å ta miljøvennlige valg og profilere seg med bærekraft som fokus.  

● Holde inspirasjonsforedrag innad. 
● Lage retningslinjer og rutiner til internt bruk, samt opplæring av produsenter i Kina 

og krav til leverandører i Europa. 
 
Utadrettede tiltak: 

● Tilgjengeliggjøring av bærekraftsstrategier på nettsiden, der plast får egen post.  
● Informasjon er spesielt viktig der man erstatter engangsprodukter med nye 

materialer hvor forbruker trenger informasjon.  
● Det er viktig å tydeliggjøre at «nedbrytbare» materialer som papir og nedbrytbar 

plast også er forsøpling hvis de kastes i naturen. 
● Ta i bruk plakater og skilt for å kommunisere minimering i bruk av engangsartikler 

og andre tiltak knyttet til miljøhensyn. Supplere med informasjon på hjemmesider. 
Også fortelle hvorfor det er nødvendig med emballasje og hvordan den skal 
sorteres.  

● Nudging blir brukt for å påvirke kunde til å gjøre miljøvennlige valg.  
● Arrangere eventer rundt klima.  

 
5.3.2. Samarbeid om informasjonstiltak 
Holdningsskapende arbeid er godt egnet for samarbeid mellom aktørene. Flere av de 
intervjuede oppgir at de ønsker å samarbeide om informasjonstiltak og annet 
holdningsskapende arbeid innenfor rammene av det konkurranseregelverket tillater.   
Eksempler på informasjonstiltak som er trukket fram som er egnet til å samarbeide om: 
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● Veikart for sirkulær plastemballasje er et eksempel på et godt samarbeid.  
● Deling av best practise - løsninger som fungerer. 
● Veiledning av forbrukere i rett avfallssortering. 
● Utvikling av bedre avfallssymboler (piktogrammer).  

 
5.4. Merking 
Aktørene som ble intervjuet ønsker seg en universell og tydelig merking velkommen og er 
spente på EU sitt arbeid på dette området. Dagens merker og piktogrammer oppleves 
som for små og utydelige. Dersom figurer skal brukes må de være større enn de 
eksisterende merkene, og gjerne akkompagnert med en klar og stor tekst. Merkekravet 
må være gjennomførbart og teknisk mulig slik at det fortsatt muliggjør konkurranse 
mellom leverandørene.   
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6. Hvilke behov har næringslivet? 
I dette kapittelet er innspillene fra virksomhetene sammenstilt på tiltak de ønsker seg på 
overordnet nivå for å lette omstillingen med å redusere miljøavtrykket fra engangsartikler 
i plast. 
 
Forbrukeren bestemmer? 
Mange gir uttrykk for støtte til miljøengasjementet på plast og ønsket om å redusere 
bruken av engangsartikler i retning av en mer sirkulær økonomi.  
Som representanter for virksomheter som distribuerer og omsetter engangsartikler og 
emballasje i plast uttrykker flere et håp om at også forbrukere kommer til å etterspørre 
mer bærekraftige varer og tjenester slik at det er lettere å tilby dette. Dette innebærer 
noen ganger at forbrukere er villige til å ta en større kostnad for bærekraftige varer, 
gjenbruksvarer og tjenester.   
 
6.1. Informasjonsbehov om det kommende regelverket 
Det er et stort behov for informasjon om de kommende reglene for engangsartikler. En 
stor andel av virksomhetene forsøker å forberede seg på endringene som kommer og 
etterspør informasjon og klare definisjoner til de ulike produktene i listen til EU-direktivet, 
med utdypende veiledningsmateriale. De ønsker denne oppklaringen for å kunne avgjøre 
hvilke produkter de har som er rammet av direktivet, og for å kunne innføre tiltakene 
riktig.  
 
Bedriftene etterspør også informasjon om hvordan implementeringen av direktivet skal 
gjøres i Norge, og hvordan det er tenkt å følges opp.  
 
6.2. Forutsigbarhet, klare rammer og tid til omstilling 
Alle aktørene som deltok sier at de ønsker informasjon i god tid om kommende tidsfrister 
for de ulike tiltakene og forbudene slik at de kan forberede seg.  
Flere opplever usikkerhet rundt når Norge har planer om å iverksette et eventuelt forsert 
direktiv. Fra flere er det uttrykt ønsket om at det blir satt ulike frister for importforbud og 
salgsforbud, og at det tas hensyn til volumutfordringer hos leverandører som skal levere 
alternativer. Et synspunkt som også går igjen er at flere håper de vil få muligheten til å 
selge ut sortimentet sitt i løpet av sommeren 2020, spesielt med tanke på at sommeren 
er høysesong for engangsartikler. Bedriftene er også opptatt av hva som skal skje med 
produkter de ikke rekker å selge innen forbudet inntreffer.  
 
Et klart flertall av deltakerne ønsker klare rammer og regler som det er lett å forholde seg 
til, uten smutthull slik at det blir likt for alle. Like konkurransevilkår oppleves som viktig. 
Noen frykter særnorske reguleringer og virkemidler som svekker norsk konkurranseevne. 
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6.3. Incentivbaserte virkemidler  
En stort flertall av virksomhetene i undersøkelsen ønsker seg incentivbaserte virkemidler. 
De ønsker at det skal lønne seg å iverksette tiltak, og støtteordninger i stedet for avgifter. 
Virkemidlene bør ikke utgjøre en økonomisk byrde og hvis det innføres avgifter er det 
viktig at de øremerkes til å finansiere forskning og støtteordninger, i stedet for å være en 
fiskal avgift. 
For å stimulere til bruk av flerbruksalternativer der dette er ønskelig, bør engangsartikler 
prises høyere slik at det foreligger en gevinst for forbruker og tilbydere for løsninger som 
bidrar til flerbruk.  
 
6.4 Myndighetene som pådriver for utviklingen 
Flere aktører gir uttrykk for et ønske om at myndighetene må ta en aktiv rolle for å bidra 
til et skifte.  
Dersom man skal få til reduserte miljøbelastninger fra engangsprodukter må det forskes 
og samarbeides på området. Det bør utvikles målrettede prosjekter for dette. 
 
Det offentlige er også en viktig bestiller. Flere trakk fram at det offentlige har store 
muligheter til å gå foran gjennom å legge til rette for utvikling og å kreve mer 
miljøvennlige produkter og løsninger, eksempelvis til å konkret etterspørre 
flebruksalternativer, produkter i alternativ og resirkulert materiale. Dette kan gjøres ved 
at offentlige innkjøpsorganisasjoner i sine anbud stiller konkrete krav eller vekter 
miljøkriterier. Dette vil skape incentiver for produsenter og leverandører til å fremskaffe 
og tilby mer miljøvennlige produkter. 
 
Et annet eksempel på det offentliges bidrag er Oslo Kommune som skal lansere 
Plastmanifestet. Her skal eksperter guide deltakere fra næringslivet til å minimere 
miljøpåvirkningen fra plast gjennom en oversikt over tiltak man kan innføre. En annen del 
av Plastmanifestet er rådgivning som går ut på at bedrifter kan bestille rådgivere som kan 
veilede dem under disse prosessene.  
 
Harmoniserte avfallsløsninger i kommunene og tiltak for å løfte kommuner med lav 
materialgjenvinning ble også løftet fram som mulige. 
 
6.5. Holdningskampanjer og felles merking 
Forsøpling handler i stor grad om forbrukeradferd. Flere mener det er behov for nasjonale 
holdningskampanjer for å bidra til redusert forsøpling. Dersom man forhindrer forsøpling 
er et stort problem med engangsartiklene løst. Holdningskampanjer blir av flere ansett for 
å være en oppgave myndighetene bør være om bord i. 
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Aktørene som ble intervjuet ønsker seg en universell og tydelig merking velkommen og 
hilser velkommen nasjonale og europeisk harmonisering på dette området.  
 
6.6. Informasjon om beste praksis 
Etter at direktivet kom har virksomheter som distribuerer eller omsetter engangsartikler 
støtt på de samme utfordringene når det kommer til valg av substitutter. Det er stort 
behov for beslutningsstøtte til å gjøre de riktige valgene.  
Næringen kan selv dele informasjon om beste praksis, samarbeide og inspirere 
hverandre. Benchmarking og miljørapportering er nevnt som stikkord.  
 
Det er også ønskelig å finne en måte å tydeliggjøre for forbrukeren arbeidet som blir gjort 
med tanke på å redusere miljøpåvirkningen av plast. Det er behov for å kunne gi 
forbrukeren god informasjon på bakgrunnen for de valgene som er gjort.  
Behovet kom tydelig fram da de første pappsugerørene ble kritisert i media. 
 
Dette går både på å forklare hvorfor man har endret produktet, som kan ha fått noen 
endringer i form, kvalitet og pris; men også på å gi forbrukeren tilgang på mer utdypende 
og faktabasert informasjon som begrunnelse for det valgte produktet, som miljøavtrykk 
tilknyttet produktet. 
 
Det er viktig at kunder ikke blir lurt og at de kan stole på informasjonen de får om 
produktene de kjøper. En idé kan være et nøytralt informasjonsverktøy som utsalgssteder 
av ulike slag kan henvise til når de skal markedsføre og selge sine mer bærekraftige 
produkter. Et slikt verktøy kan formidle kunnskap om produkter og materialers miljøprofil. 
Flere av de spurte ser for seg at noen enkle faktasetninger de selv skriver om produktet 
kan akkompagneres med “les mer” på denne eventuelle nettsiden. Et slikt verktøy eller 
nettside kan utvikles gjennom et samarbeid mellom forskningsmiljøer, NGOer, næringsliv 
og myndigheter.  
 
6.7. Samarbeid i hele verdikjeden 
Flere peker på at for å få til en vellykket overgang til redusert miljøbelastning fra 
engangsartiklene er det nødvendig med samarbeid langs hele verdikjeden, fra design og 
produksjon til avfallshåndtering.  
En stor aktør innen dagligvare sier det slik:  
 

“ Det er ikke mulig for oss å selge et alternativ som ikke eksisterer hos leverandørene 
enda, til en kunde som ikke er villig til å betale for et potensielt dyrere produkt med 
lavere kvalitet og holdbarhet.“   

 
Et slikt samarbeid er viktig både for å få opp gode alternativer, men også for å sikre at 
alternativene ikke flytter miljøproblemene andre steder i form av høyere miljøavtrykk 
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knyttet til produksjon av substituttet, eller ved at dårligere kvalitet på emballasjen gir økt 
matsvinn eller redusert matkvalitet.  
Det er et klart ønske blant bedriftene om økt samarbeid med avfallsbransjen og sine 
lokale avfallsselskap for å kunne øke sorteringsgrad og plastinnsamling både på sin egen 
arbeidsplass men også gjennom valg av sine produkter og materialer. Flere peker på at de 
ønsker å selge varer som kan gå tilbake inn i kretsløpet. Mange opplever at det er 
vanskelig å orientere seg, spesielt for aktører som driver sin virksomhet på steder med 
ulike avfallsløsninger. Da blir det vanskelig med enhetlige avgjørelser som fungerer 
overalt.  
 
Med nye sorteringsteknologier blir potensialet for å sortere ut plastprodukter bedre. 
Fremveksten av automatiserte sorteringsanlegg i Norge gjør det mulig med økt 
samarbeid og kunnskap om materialgjenvinnbarheten til produktene.  
 
6.8. Substitusjonsverktøy 
Flere opplever at det er vanskelig å orientere seg om hvilke produkter og materialer det er 
bærekraftig å kjøpe inn og om alternativene faktisk er bedre enn produktene de skal 
erstatte. Dokumentert kunnskap om miljøegenskapene til alternativene er etterspurt. 
 
Det er derfor stort engasjement rundt spørsmålet om et substitusjonsverktøy som kan 
guide virksomhetene i valg av substitutter til engangsartikler i plast.  
Flere utvikler dette internt i sin organisasjon og i regi av arbeidsgruppen for 
engangsartikler i næringslivet er et fellesprosjekt under utvikling. 
 
Et innspill som går igjen er at det hadde vært nyttig om det med et slikt verktøy også 
kunne etableres et forum eller samlinger hvor man kan dele erfaringer og spørsmål. Det 
er stort engasjement rundt dette spørsmålet og flere er villig til å bidra 
 
6.9. Nettverk og sertifiseringer 
Det blir påpekt at det er et stort antall initiativ innenfor plast, engangsartikler, sirkulær 
økonomi og marin forsøpling. Mange deltar i flere nettverk allerede, andre sier de ønsker 
å delta mer i fremtiden. En oversikt over ulike nettverk og andre engasjementer som 
eksisterer vil kunne inspirere aktører til hvor og hvordan de kan engasjere seg. Flere løfter 
fram den positive effekten av å delta i erfaringsutveksling på ulike måter enten det er i 
møter, konferanser, i prosjekter eller utvalg rundt disse temaene.  
 
Dette er også behov for info om relevante standarder og sertifiseringer man kan jobbe 
mot som er relatert til tema som plast, miljø og emballasje.  
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Deltagere i rapporten ble spurt om hvilke engasjement, standarder og sertifiseringer de 
har eller jobber mot. En oversikt over relevante nettverk, engasjement og sertifiseringer 
som ble nevnt er vedlagt denne rapporten.  
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7. Vedlegg 
 
7.1. Utvalg av virksomheter  
 
NorgesGruppen 
Rema 1000 
Orkla 
Bama 
Tine 
Clas Ohlson 
Europris 

NorEngros 
IDÉ Group House of Brands 
Espresso House 
Kaffebrenneriet 
Fazer kantiner 
McDonalds 
Reitan Convenience 

Avinor 
Bane NOR 
Philip Morris 
INEOS Bamble 

 
7.2. Intervju-guide 
 
Hvilke engangsartikler i plast produseres/omsettes/forbrukes av dere? 

  
Hvordan vurderer dere at deres engangsartikler omfattes av EUs nye 
engangsplast-direktiv? 

i)   Dersom artiklene omfattes – hva er strategien for å møte kravene i direktivet? 
ii)   Hvis artiklene ikke omfattes – ønsker dere å iverksette tiltak på frivillig basis, 
eventuelt gå lengre enn direktivet? 
iii)   Er det noe usikkerhet rundt hvordan direktivet rammer deres virksomhet? 
iv)   Hva trenger virksomheten av veiledning? 
v)   Hva slags type tiltak/reguleringer ønsker dere? 

  
Generelt 

i)   Hva gjør de allerede som er relatert til reduksjon av miljøpåvirkningen til plast 
og reduksjon av bruk og salg? 
ii)   Hva tenker de å gjøre i fremtiden? 
iii)   Hva ser dere på som muligheter? 
iv)   Er det muligheter for å kutte ned på engangsartikler generelt og gå over til 
gjenbruk? 
v)   Hva ser dere på som barrierer og utfordringer? 
vi)   Tidslinje. Hva kan gjøres enkelt og implementeres raskt? Hva er vanskeligere å 
implementere og tar lengre tid? Hvilke tidsperspektiv har ulike tiltak og løsninger? 
vii)   Engasjement: er dere engasjert i utvalg/samarbeid som fremmer 
miljøvennlige tiltak relatert til plast eller andre miljørelatert områder? 
viii)   Sertifisering: hvilke sertifiseringer har dere eller jobber dere mot relatert til 
miljøhensyn? 
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Er det noen tiltak som kan fungere på tvers av virksomheter og bransjer? Hvordan kan vi 
hjelpe hverandre? 

  
Kan vi synliggjøre beste praksis? Noen solskinnshistorier og erfaringer? 

  
Hvordan er strategi/tiltak i bedriften for å møte nye krav og iverksette frivillige tiltak 
forankret? Og hvordan følges strategi/frivillige tiltak opp i daglig drift? Er det noen artikler 
det er enklere/mer fornuftig å iverksette tiltak for enn andre? 

  
Problemskifting: overgang fra engangsartikler i plast til nye materialer eller løsninger vil 
kunne redusere forsøpling, men gi større belastning på andre miljøområder 
(klimagassutslipp, etc.). 

i)   Hvordan forholder virksomheten seg til dette? 
ii)   Hvilke hjelpemidler trenger dere for å gjøre valg som gir lavest miljøbelastning 
totalt? 
iii)   Ønskede utredninger? 

  
Et viktig tiltak i EUs engangsplast-direktiv er informasjon/veiledning. 

i)   Hvilke informasjonstiltak ser dere for dere at dere selv kan iverksette? 
ii)   Er det informasjonstiltak man bør samarbeide om? 
iii)   Merking 
iv)   Holdningskampanjer og informasjonskampanjer? 

  
Industrien er opptatt av å få fart på markedet for resirkulert plast. 

i)   Hva opplever dere som barrierer med hensyn til design av produkter som enkelt 
kan resirkuleres? 
ii)   Hva opplever dere som barrierer med tanke på økt bruk av resirkulert plast i 
produktene? 

  
Kostnader 

i)   Er produsent, leverandør og forbruker villig til å ta flere kostnader? 
ii)   Generelt kostnadsspørsmål rundt direktivet 

 
   

Side 33 



 

7.3. Oversikt over nettverk, engasjementer og sertifiseringer som 
næringslivet deltar i 
 
Nettverk og engasjement 
 
Plastløftet 
Plastmanifestet 
Ocean Index 
Packman 
Smart Pack 
FuturePack  
PacknoPlast 
ReducePack 

DNE forum for sirkulær 
plastemballasje 
ZERO 
Handelens miljøfond 
Design for gjenvinning 
Circular Plastic Alliance 
Plastic Recyclers Europe  
Kemikalieinspektionen 

EcoVadis  
Forum for sirkulær 
plastemballasje  
Sjømatguiden 
EAT  
KuttMatsvinn2020 
Saltpartnerskapet 
Green Forest Alliance 

 
Sertifiseringer 
 
Svanemerket 
Miljøfyrtårn  
Marine Stewardship 
Council 
ASC 
UTZ 

Fairtrade 
Forest Stewardship 
Council 
Debio 
Nyt Norge 
PEFC 

ISO 14001  
Rainforest Alliance 
RSPO 
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