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Om denne rapporten 

Miljødirektoratet presiserer at det i rapporten 
skal gis en oversikt over tiltak, kompetanse og 
informasjon, utviklingen i mengden emballasje 
som oppstår i tonn, og prosentvise endringer 
fra foregående år samt videre planer for avfalls
forebygging. I §77 står også at rapporten skal 
redegjøre for i hvilken utstrekning de grunn
leggende kravene til framstilling av emballasje 
og dens sammensetning etter vedlegg 1 over
holdes (i Avfallsforskriftens kapittel 7). 

Det er første gang vi rapporterer på vegne av 
egne kunder. Rapporteringen er fra vårt første 
driftsår som godkjent produsentansvarsselskap 
for emballasje. Norsirk har ikke mottatt noen 

retningslinjer fra Miljødirektoratet for  hvordan 
de ønsker denne rapporten. Derfor har vi, 
 etter beste evne, laget en undersøkelse til våre 
 produsentansvarskunder og sammenstilt svarene 
de har gitt i denne rapporten.

God lesning. 

Redaktør for rapporten 

Guro Kjørsvik Husby
Kommunikasjonsdirektør i Norsirk

Denne rapporten er et direkte svar på utsendelsen fra  Miljødirektoratet 
til alle som har produsentansvar for emballasje. Vi har i  undersøkelsen 
som er sendt ut og i denne rapporten lagt vekt på produsentenes 
 beskrivelse av deres innsats for, og egne resultater av, avfallsforebygging og 
 emballasjeoptimering. 

«ethvert produkt og enhver engangs
artikkel som består av  materialer 
av  hvilken som helst art, brukt til 
 innpakning, beskyttelse, håndtering 
 eller levering fra produsent til bruker, og 
 presentasjon av varer, herunder råvarer 
og ferdigprodukter».

Dette regnes som emballasje

Avfallsforskriftens kapittel 7 definerer 
emballasje som:

Norsirk er et myndighetsgodkjent, landsdekkende produsent-
ansvarsselskap for fraksjonene EE-produkter, batterier, 
 emballasjeplast, glassemballasje, metallemballasje, brunt papir og 
kartong. Bedriften er sertifisert etter ISO-standardene 14001 og 9001. 
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Avfallsforskriftens kapittel 7 er helt klar når det 
gjelder hvem som har  ansvar for å arbeide med 
emballasje optimering og avfallsforebygging. 
Norsirk påtar seg å samle inn og  gjenvinne 
emballasjen satt på  markedet, men det som 
skjer i  design og produksjonsfasen og som er 
avgjørende for at vi når gjenvinningsmålene 
fra EU, ligger naturlig nok hos produsenten/
importøren. 

Vi har den siste tiden erfart at det er stor 
 usikkerhet rundt temaene  emballasjeoptimering 
og avfalls reduksjon. Hvilke forpliktelser og 
ansvar sitter egentlig de norske  produsentene 
og/eller importørene med? Dette kommer 
vi til å invitere til et eget møte om i løpet 
av våren, hvor vi vil redegjøre for hva som 
forventes av de forskjellige aktørene i verdi
kjeden for  emballasje. Det må skje etter at EU 
har presentert sitt nye emballasjedirektiv, for 
der forventes det mange avklaringer på akkurat 
dette området. 

Det norske regelverket mangler  forpliktende 
mål for hvordan vi skal jobbe med 
emballasje optimering og avfallsforebygging. 
Gjenvinnings målene er der – de kommer fra 
EU. Mange av Norsirks kunder  forteller i 
undersøkelsen at de  jobber bredt med både 
optimering og avfalls reduserende tiltak, og 
 disse  presenteres senere i rapporten. Når EU 
kommer med sitt reviderte emballasje direktiv, 
forventer vi å se målbare krav. Vi vet for 
eksempel at Kommisjonen vurderer å innføre 
 restriksjoner på bruk av enkelte  materialer til 
visse emballasjer.

I det store og hele er vi i Norsirk imponerte 
over hvor mange som er på ballen, som har 
planer om å gjøre forbedringer med egen 
 emballasje. Hele 71% svarer at de har frem
tidige planer om emballasje optimering og 
avfallsforebygging.  Vi er bare  rimelig  fornøyde 
med antall  produsenter som har svart på under

søkelsen vår  36 % har besvart. For å øke 
denne  prosenten neste gang vi skal rapportere, 
vil det bli  gjennomført kommunika sjonstiltak 
og informasjons møter på forhånd, så alle er 
klar over sin egen plikt på dette området. Selv 
om ikke mange nok har besvart – så er det slik 
at de som har svart, står for en svært stor andel 
av den totale emballasjemengden satt på det 
norske markedet gjennom  Norsirk.   

Diagrammet på motstående side viser også at 
Norsirks produsentansvarskunder i all hoved
sak setter fiberbasert  emballasje på markedet. 
Brunt papir og emballasjekartong står for den 
aller største andelen med emballasje vi skal 
 samle inn og gjenvinne. Volumene av glass og 
metall fraksjonene vi skal samle inn er så små 
at de knapt vises i diagrammet. Signalene etter 
undersøkelsen om emballasjeoptimering viser 
at svært mange har planer om å bytte ut mer av 
plastemballasjen med fiberbasert emballasje. 

På neste side vises også gjenvinnings gradene vi 
som retur selskap sørget for på de forskjellige 
emballasje fraksjonene i 2020. For å nå EU 
målene er vi avhengige av  produsentenes tiltak 
for å  produsere gjenvinnbar emballasje. Derfor 
 presenterer vi også gjenvinnings gradene våre 
her – for å holde på fokus.  

Alle tall og all informasjon om  optimering og 
avfallsreduksjon er basert på Norsirks kunders 
egne svar i undersøkelsen, som kundene selv 
har oversikt over og har kvalitetssikret.  Vårt 
bidrag er sammenstillingen og presentasjonen 
av resultatene. 

Stig Ervik  
Administrerende direktør  
i Norsirk AS

Materiell gjennvinnings bilder (revac/stena) Søk på 
Sharepoint

 Produsentene 
har et stort 
 ansvar
Å påta seg nye produsentansvars ordninger 
har vist seg utfordrende. Etter at Norsirk i 
2020 startet med operativ drift av satsingen 
vår på produsentansvar for emballasje typene 
glass, metall, papp, plast, EPS og kartong, har 
vi hatt travle dager. Mye av det som har stått 
på time planen har vært nybrottsarbeid. Den
ne  rapporteringen er et eksempel på  akkurat 
det, og med manglende veiledning fra Miljø
direktoratet, er vi spente på om vi treffer 100% 
dette første året. 

78,3 %

18,9 %

1,9 % 0,7 % 0,1 %

Fordeling av emballasjetyper tilført markedet 
gjennom Norsirk

Fiberbasert

Plast monomaterialer, inkl.  EPS

Laminater

Metall

Glass
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EUs rammedirektiv om avfall  stiller krav om 
at medlemsland skal  utarbeide et nasjonalt 
 program for avfallsforebygging. Programmet 
skal fastsette mål for avfallsforebygging og 
beskrive pågående og nye fore byggingstiltak og 
vurdere nytten av Kommisjonens eksempler på 
slike tiltak som er vedlagt rammedirektivet. 

EUs definisjon innebærer fore byggingstiltak 
som gjøres før et stoff, materiale eller produkt 
har blitt avfall, og som reduserer: 

1)  mengden avfall, både total mengde 
og enkelte avfallstyper (kvantitativ 
 forebygging) 

2)  de negative effektene av avfallet på 
 miljøet og menneskers helse ved at 
 avfallet ikke kommer på avveie og 
 forsøpler (kvalitativ forebygging),

3)  innholdet av skadelige stoffer i materialer 
og produkter (kvalitativ forebygging)

Avfallsforebygging kan bidra til å  redusere 
negative miljøeffekter, som for eksempel utslipp 
av miljøgifter og klimagasser, i hele livsløpet 
fra framstilling av en råvare til  behandling av 
avfallet. Hvor store utslipps reduksjoner vi får 
av avfallsfore bygging i Norge, vil variere fra 
produkt til produkt. Forebygging kan føre til 
økt ressurseffektivitet som følge av  redusert 
material og vannbruk, energibesparelser 
ved produksjon og distribusjon – og dermed 
reduserte utslipp av klimagasser, miljøgifter og 
annen forurensning.

Avfallsforebygging kan redusere mengden avfall 
på avveie som kan føre til forsøpling både på 
land og i vann (marin forsøpling). Dette kan 
være skjemmende, føre til skade og ulempe for 
miljøet, og på sikt gi betydelige økonomiske 
konsekvenser eksempelvis for fiskerinæringen 
og turisme.

For mange avfallstyper er det slik at økt 
materialgjenvinning og bruk av gjenvinnings
produkter (sekundære råvarer) reduserer 
negative miljø effekter. Derfor bidrar material
gjenvinning til (kvalitativ) avfalls forebygging, 
men på en indirekte måte. Materialgjenvinning 
er av  denne grunn lite omtalt i det foreliggende 
programmet.

Økt avfallsforebygging kan også ha konse
kvenser for sysselsettingen i Norge, både ved 
at det på sikt kan bli noe mindre behov for 
produksjon av råvarer, men samtidig ved økt 
 utnyttelse av biprodukter i  industrien og økt 
sysselsetting i tjeneste ytende sektor gjennom 
økt utleie,  reparasjonstjenester og ombruk av 
produkter.

Hva er avfallsforebygging?
Kilde: Program for avfallsforebygging (vedlegg til den nasjonale avfallsstrategien) fra Miljødirektoratet

Gjenvinningsgrader på de største 
emballasje fraksjonene gjennom 

Norsirk

Glass- og metallemballasje i 2020 - gjenvinningsgrader
Av mengdene  innsamlet  glassemballasje ble 100%  materialegjenvunnet, 71% av all  aluminiumholdig 

emballasje ble materialgjenvunnet mens 75% av all jernholdig  emballasje ble  materialgjenvunnet.        

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Brunt  papir

EPS emballasje

Emballasjeplast

Emballasjekartong

Materialgjenvinning Energigjenvinning
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Hva er  
emballasje optimering?  
Under arbeidet med å utforme undersøkelsen 
som er grunnlaget for denne rapporten, var 
det flere som etter spurte informasjon om hva 
begrepet emballasjeoptimering inneholder. De
finisjonen på avfallsreduksjon er gitt av direk
toratet på foregående siden mens Næringslivets 
Emballasjeoptimeringskomite for en tid siden 
sa følgende om emballasjeoptimering:

Emballasjeoptimering er

«…kontinuerlige 
 forbedringer av  emballasjen 
i hele  verdikjeden som 
 opprettholder  tilstrekkelig 
beskyttelse av den 
 emballerte varen med lavest 
mulig  ressursbruk og miljø
belastning og  høyest mulig 
grad av materialgjenvinning 
og  energiutnyttelse.»

For å sikre bedre gjenvinning av emballasje 
innen 2030, reviderer EUkommisjonen i 
disse dager  emballasjedirektivet. Kravene til 
 produksjon og kassering av  emballasje vil 
styrkes med tiltak som skal  redusere overdreven 
emballasjebruk og generering av emballasje
avfall. Det er også uttalt at det vil komme tiltak 
som vil fremdrive design av  emballasje som kan 
gjenvinnes og gjenbrukes. 

Kommisjonen vurderer også å  innføre 
 restriksjoner på bruk av enkelte materialer til 
emballasjer, spesielt når det er mulig å benytte 
gjenbrukbare materialer, eller når produkter 
kan håndteres trygt uten emballasje. Det er og 
et tema å redusere kompleksiteten på materia
lene som brukes, altså å bruke monomaterialer 
fremfor blandinger/mikser av for mange ulike 
materialtyper. 

Med alt som skjer i EU nå og med målene om 
gjenvinning satt frem mot både 2025, 2030 
og 2035, er det mye å følge med på. Signalene 
er at det nye emballasjedirektivet  presenteres 
 forhåpentligvis i Q1 i 2022, og da vil det nok 
bli klarerer for alle hva som ligger i begrepet 
emballasje optimering, og hva man må levere 
der. 

Den norske avfallsforskriftens  kapittel 7 
inneholder flere henvisninger til emballasje
optimering og avfalls reduksjon. I tillegg har 
Emballasje foreningen jobbet med optimering 
i mange år, og Norsirk oppfordrer alle som 
trenger mer  informasjon til å melde seg inn der 
for å få  tilgang på mye og god  kompetanse fra 
 foreningen og nettverkene i  foreningen. 

Gjenbruk av EPS
Netthandelsaktøren Komplett produserer egne 
PC-er av importerte deler. I emballering av disse 
benyttes isopor av emballeringstekniske årsaker. 
For å redusere bruk av ny isopor har Komplett 
begynt å gjenbruke istedenfor å kaste – noe som 
har redusert forbruket med over 90%, forteller 
Ole Soleng, ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet i 
Komplett.

9
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Avfallsforskriften kapittel 7

§ 7-1.Formål

Formålet med dette kapitlet er å redusere de miljø
problemer emballasje forårsaker når den brukes, øke  ombruk 
og material gjenvinning og redusere miljø problemer fra 
 emballasjeavfall. Dette skal skje  gjennom å redusere  mengden 
emballasje, gjennom optimering av  emballasjen og ved å 
sikre at brukt  emballasje og emballasje avfall blir samlet inn, 
ombrukt og  materialgjenvunnet.

§ 7-6.Plikt til avfallsforebygging

Produsent skal arbeide for avfallsforebygging. Miljø
direktoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for  arbeidet 
med avfallsforebygging.

 
§ 7-7.Plikt til rapportering av arbeid med 
 avfallsforebygging og framstillingskrav

Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige 
 produsenter utarbeide en årlig rapport over  produsentenes 
innsats for og resultater av avfallsforebygging.  Rapporten skal 
også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende 
 kravene til framstilling av  emballasje og dens  sammensetning 
etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet  overholdes. Det skal i 
rapporten gis oversikt over  tiltak, kompetanse og informasjon, 
utviklingen i mengden  emballasje som oppstår i tonn og i 
prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for 
avfallsforebygging. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere 
krav til rapporteringen.

Vedlegg I. 
Grunnleggende krav til emballasjens sammen-
setning og mulighet for ombruk og  gjenvinning

1. Krav til framstilling av emballasje  
    og dens  sammensetning 

 Ved å framstilling av emballasje skal volum og vekt 
begrenses til det minimum som kreves for å sikre det 
nødvendige sikkerhets, hygiene og godtakelses nivå med 
hensyn til det emballerte produktet og for  forbrukeren. 

 Emballasje skal utformes, framstilles og markedsføres på 
en slik måte at den kan brukes på nytt  eller  gjenvinnes, 
herunder materialgjenvinnes, og at dens miljøvirkninger 
reduseres til et minimum ved  disponering av emballasje
avfallet eller av restprodukter fra håndtering av emballa
sjeavfallet. 

 Ved framstilling av emballasje skal det påses at innholdet 
i emballasjematerialet og dets komponenter av skadelige 
stoffer og materialer og andre farlige stoffer som fore
kommer i utslipp, aske eller sigevann ved forbrenning 
eller deponering av emballasje og rest produkter fra hånd
tering av emballasjeavfall, reduseres til et minimum. 

2. Krav til ombruk av emballasje 

Følgende krav skal oppfylles samtidig:
 emballasjens fysiske egenskaper og kjennetegn skal  sikre 

at den kan brukes på nytt flere ganger under  normalt 
forutsigbare bruksforhold,

 brukt emballasje skal kunne behandles i samsvar med 
kravene til arbeidstakernes helse og sikkerhet,

 emballasje skal oppfylle kravene til materialgjenvinnbar 
emballasje når den ikke lenger brukes på nytt og blir 
avfall. 

3. Krav til gjenvinning av emballasje 

a. Gjenvinning ved materialgjenvinning
 Emballasje skal framstilles på en slik måte at en viss 

vektprosentandel av de anvendte materialene kan 
 materialgjenvinnes for framstilling av salgbare  produkter 
i samsvar med gjeldende fellesskaps standarder. Prosent
andelen kan variere etter typen emballasjemateriale. 

b. Energiutnyttelse
 Emballasjeavfall som forbrennes med energiutnyttelse 

skal ha en minste nedre brennverdi for å sikre optimal 
energiutnyttelse. 

c. Gjenvinning ved kompostering
 Emballasjeavfall som behandles for kompostering, skal 

være tilstrekkelig bionedbrytbar til at det ikke hindrer 
separat innsamling eller komposteringsprosessen. 

d. Bionedbrytbar emballasje
 Bionedbrytbart emballasjeavfall skal kunne nedbrytes 

fysisk, kjemisk, termisk eller biologisk slik at største
delen av komposten til slutt nedbrytes til karbonoksid, 
 biomasse og vann.

Kilde: Lovdata.no 

Om undersøkelsen

• Beskrivelser av hvordan det  jobbes med 
emballasje optimering

• Beskrivelse av fremtidige 
 planer for avfallsforebygging og 
 emballasjeoptimering

• Mengder satt på markedet i 2020, samt 
utvikling fra foregående år

• Beskrivelse av fremtidige  tiltak for 
å redusere emballasje volumet/øke 
 ombruket  samt forventet gevinst av 
tiltakene

Spørsmålene som danner grunnlaget for undersøkelsen og 
rapporteringen til Miljødirektoratet om emballasjeforebygging 
og avfallsreduksjon er mange og detaljerte. 

Overordnet er alle tema oppsummert nedenfor:  

• Beskrivelse av samarbeid med 
 leverandører om emballasje optimering/
avfallsforebygging

• Beskrivelse av arbeid internt for å 
bevisstgjøre ansatte om  emballasje og 
miljøpåvirkningen emballasjen har

• Miljøfarlige stoffer i emballasje
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Det er verdt å merke seg at mange av Norsirks 
produsentansvarskunder på emballasje ikke 
 importerer 1000 kilo pr fraksjon emballasje 
– men de har allikevel valgt å ta produsent
ansvaret for emballasjen som settes på 
 markedet. 

Svært små aktører har lite å stille opp med 
når det gjelder muligheten til å påvirke 
 internasjonale leverandører av produktene de 
importerer, dermed har det vært utfordrende å 
komme med gode svar for de minste aktørene 
i under søkelsen om emballasjeoptimering og 
avfalls reduksjon. 

Ikke alle kunder har besvart alle spørsmål, 
dermed er antall respondenter varierende for de 
forskjellige spørsmålene. 

Kategorien «andre bransjer»  
består av følgende: 

• Selskaper som driver med utvinning  
av råolje og naturgass

• Industri med produksjon av  
kjemikalier og kjemiske produkter

• Industri med produksjon av 
 datamaskiner og elektroniske og 
 optiske produkter

• Bygg og anleggsvirksomhet

• Bedrifter som driver med sjøfart

• Bedrifter som driver med 
 forlagsvirksomhet

• Bedrifter som reparerer motorvogner

• Bedrifter som driver med 
 telekommunikasjon

• Bedrifter som driver med 
 informasjonsteknologi

• Arkitektvirksomhet
• Reklamevirksomhet
• Leasingselskaper

Produsentansvarskundene som økte 
 emballasjemengdene på grunn av økt 
 omsetning har igangsatt eller planlagt tiltak 
med forventet reduksjon av emballasjevolumer. 

46,6% av disse kundene forventer besparelser 
på opptil 20 %.

11,1% forventer 3040% besparelser i sine 
fremtidige emballasjevolumer 
(korrigering for økt omsetning).

16 %

14 %

51 %

19 %

redusert volum

samme volum

økt volum

vet ikke

49,5 %

26,9 %

24,7 %

Bransjetilhørighet Norsirks emballasjekunder

Agentur og engros virksomhet Detaljhandel Andre bransjer

36 prosent av  Norsirks  kunder 
 svarte på  undersøkelsen. 

Flere kunder har kommet til Norsirk halvveis 
inne i året, men har valgt å benytte totale årstall 
i sine svar i undersøkelsen. Dermed er POM 
gjennom Norsirk høyere i denne undersøkelsen 
(ca 12 000 tonn) enn det faktiske produsent
ansvaret for 2020. 

Bransjetilhørighet – hvem har svart? 

Norsirks emballasjekunder er i all hovedsak 
i detaljhandelen (26,9%) eller i agentur og 
engroshandelen (49,5%).  Kakediagrammet 
nedenfor viser med all tydelighet dette, hele 
76,4 % av  respondentene plasserer seg i disse 
bransjekategoriene. Bransjetilhørigheten gir 
også en forklaring på hvorfor det i så stor grad 
benyttes fiberbasert emballasje i Norsirks kun
degruppe.  

Endringer i 
 emballasjevolum
51% av Norsirks kunder har økte emballasjemengder fra 2019 
til 2020, og oppgir at det er et resultat av økt  omsetning.

16 %

14 %

51 %

19 %

redusert volum

samme volum

økt volum

vet ikke
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«Biltema arbeider aktivt for å redusere bruken av ikke bærekraftige materialer i 
produkt emballasje. Siden 2018 har vi spesielt fokusert på å redusere bruken av 

plastmaterialer og isopor. I 2018 startet vi et internt prosjekt ”Plastjegerne” hvor 
alle ledd i selskapet gjennomgikk  produkter og emballasje fra sitt ståsted, hvor 

resultatene ble sammenstilt  sentralt for å avdekke hvor vi hadde mye å  hente 
på å utforme nye emballasjetyper. Vi  arbeider for å i størst mulig grad  benytte 

 resirkulerte materialer og natur fibre i  emballasje.»

En viktig del av arbeidet med emballasje
optimering og avfallsreduksjon er de  konkrete 
tiltakene bedriftene setter i gang. Derfor 
har produsentansvarskundene blitt bedt 
om å beskrive tiltak som planlegges, eller er 
 gjennomført, for å redusere emballasjevolumet 
– samt estimere hvor store reduksjoner dette vil 
medføre.

Noen har konkrete, tidsbestemte mål, mens 
andre fortsatt er i planleggingsfasen og ser på 
hva som ønskes oppnådd – uten at dette er så 

konkretisert at det er målbart enda. Nedenfor 
(teksten i kursiv) kan det leses hva noen av 
produsentene har svart. 

Respondentene ble i undersøkelsen bedt om 
å anslå hvor store besparelser de forventer/
forventet å oppnå med tiltakene de setter/satte 
i gang. 31% av de spurte (som står for 62,1% 
av POM) forventet en reduksjon i emballasje
volumet sitt på oppimot 20%. 

Tiltakene

Hele 71% av bedriftene som har besvart  undersøkelsen 
har konkret planer for  avfallsforebygging og 
 emballasjeoptimering. 

54 %

15 %

16 %

6 %
1 %

8 %

Kunder som rapporterer effekt av emballasjeoptimering (andel kunder)

Vet ikke/ingen 0-5 % 11-20 % 21-30 % 31-40 % 6-10 %

«Kunder som ikke kan estimere effekt av tiltak eller ikke forventer 
noen reduksjon er  ansvarlige for 26% av Norsirks POM.»

«Vi ønsker innen 2030 å kun  levere 
 produkter som kun er laget av 

 materialer som kan gjenbrukes. Innen 
samme frist ønsker vi at all emballasje 

skal være helt fri for plast.»

«Vi skal gå til anskaffelse av en 
 pappmakulator slik at vi kan bytte ut 
isoporchips med  gjenvunnet papp.»

«Vi utvikler et nytt produkt som skal ta over for det gamle. 
 Emballasjeprinsippet vi har kommet opp med fungerer godt, og er 

 meget effektivt, men eskene må være robuste for å tåle vekten til de 
tunge produktene våre. Det nye  produktet er 50% lettere enn det gamle, 

som gjør at eskene kan lages i tynnere papp.»

«Ytterligere investeringer vil bli foretatt for å  konsolidere flere 
ordrer, og en ny pakke/ kuttemaskin vil være på plass i 2022.»

«Mot 2030 har vi valgt å fokusere på følgende:  Redusere 
bruken av isopor i emballasje med 50%, redusere 
 unødvendig emballasje materiale, redusere bruken av 
plastmateriale generelt, spesielt PVC»

«Investert i en ny emballasje/pakkemaskin som kan 
skreddersy en nøyaktig størrelse på  emballasjen 

til en gitt bestilling. Denne  maskinen reduserer 
 emballasje og volum på pakken med opptil 30%»
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78 %

22 %

ja

nei

Er dere i gang med arbeid internt for å bevisstgjøre 
 ansatte om emballasje og miljøpåvirkningen  

emballasjen har?

Ja, de fleste i bedriften er involvert i prosessen med 
reduksjon av plast i forpakninger og som emballasje. 

Ja i allra høgsta grad. Vi utbildar internt genom  våran 
førpacknings avdeling. Ett stort ansvar ligger på 

 produktchefarna i detta. 

Ett av punktene Miljødirektoratet etterspør 
informasjon om, er hvorvidt bedriften har 
igangsatt et arbeid internt for å bevisstgjøre 
ansatte om emballasje og miljøpåvirkningen 
emballasje har. 

Et overveiende flertall er allerede i gang med 
dette arbeidet, svarene i undersøkelsen viser at 
78% arbeider for å informere egne ansatte om 
dette. Sett opp mot hvor stor del av emballasje

Bevisstgjøring av 
ansatte

mengdene disse 78% representerer, så er det 
hele 97,9% av de totale emballasjemengdene vi 
rapporterer på vegne av.  

Mange av bedriftene er Miljøfyrtårnbedrifter, 
og bevisstgjøring rundt miljøfokus og avfalls
forebygging er forankret i interne prosedyrer.

78 %

22 %

ja

nei

78 %

22 %

ja

nei
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Fiberbasert  emballasje

Et overveiende  flertall (87%) av Norsirks  produsentansvarskunder 
har en emballasjemiks hvor fiberbasert emballasje  dominerer 
 (andel brunt  papir og kartong ligger på over 50%). 

Den  gjennomsnittlige andelen av  fiberbasert  emballasje for alle 
 produsentansvarskunder hos Norsirk ligger på 78,3%. 

Videre planlegger over 32% av bedriftene som har svart på under
søkelsen å gå over fra plastemballasje til  fiberbasert emballasje, 
 spesielt gjelder dette for transportemballasje. 

Fiberbasert emballasje er i vinden som aldri før. 
EU og EØS har et stort fokus på bærekraft, 
og da er fornybare råvarer som kan material
gjenvinnes og brukes på nytt flere ganger, særlig 
attraktive. 

Fiberemballasje produsert i vår del av verden 
er ofte produsert av trær fra nordiske skoger 

og trær, de er fornybare. Det som er gjennom
gående i svarene i Norsirks undersøkelse, og 
som er et godt signal, er at både det å gå over 
fra fossil emballasje som plasten er – til fiber, 
samt å søke å redusere vekten på  emballasjen 
rundt produktene, er en viktig del av 
emballasje optimeringsarbeidet.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Resten

Detaljhandel

Agentur  & engros

Dominerende emballasjefraksjoner pr bransje 

Fiberbasert Monoplast Metall Glass Laminater

Produsentenes innsats 
for avfallsforebygging og 
 emballasjeoptimering

Undersøkelsen viser at de som er i gang med 
emballasjeoptimering og avfallsreduksjon 
jobber parallelt på flere områder for å forbedre 
egen emballasje. 

Hele 71% svarer at de har fremtidige planer, 
utover det de allerede er i gang med, for avfalls
forebygging og emballasjeoptimering. 

I tillegg er det 46% som nevner at de kildes
orterer i bedriften og påpeker at det også er et 
avfallsreduserende tiltak hos dem. 

9% av bedrifter jobber helhetlig med 
emballasje optimering hvor de ser på samspill 

mellom produktet og emballasje. For å redusere 
behovet for mer emballasje/økt forbruk av 
emballasje jobber bedriftene med å forlenge 
produktets liv.   

29% av bedrifter har utarbeidet omfattende 
strategi for emballasjeoptimering og avfalls
forebygging som inkluderer for eksempel 
optimalisering av hele verdikjeden og bruk av 
alternative emballasjematerialer.

18% av bedriftene svarer at de ser på mulig
hetene for å bruke resirkulerte materialer i sin 
emballasje. 

«Panasonic Europe is currently introducing a new  internal 
process to obtain and store detailed data on recycled 
 content in product packaging from its suppliers, so that 
such information will be available in the near future. This is 
part of our efforts to promote Circular Economy»

«Vi har lanserat en intern förpackningsstrategi som har 
till syfte att utbilda vår egen personal hur de kan optimera 
 förpackningslösningarna för sortimentet. Vi försöker alltid 
göra en så liten och materialsnål förpackning som möjligt 
för att möjliggöra effektiva transporter och effektiv lagring. 

Vi har som målsättning att bara använda ett förpacknings
material för att underlätta för slutkunden att sortera 
 avfallet. 

Vi har uteslutit EPS från nästan alla förpackningar. Det 
finns vissa produkter där EPS fortfarande används men vi 
jobbar löpande på att ersätta även detta med fiberbaserat 
 emballage.»
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Miljøgifter i emballasje 

55,8% av Norsirks produsentansvarskunder 
 svarer at emballasjen de benytter ikke inneholder 
 miljøfarlige stoffer. 43% svarer at de ikke vet. 
1,2% av bedriftene svarer ja, det er miljøgifter i 
 emballasjen de benytter.

Begrunnelsen for at noen tungmetaller, 
som også er miljøgifter, ikke skal brukes i 
 emballasje, er at de har negative effekter på 
både helse og miljø. Det er et krav i kapittel 
7 i avfalls forskriften at innholdet av skade
lige i emballasje materialet reduseres til et 
 minimum. Dette gjelder for eksempel bruk 
av tung metallene bly, kadmium, kvikksølv og 
krom. På grunn av skaden disse kan medføre, 
er bruken av disse metallene i ulike  produkter 
regulert. Det er EUs emballasjedirektiv fra 

1994 som setter grenser for hvor mye tung
metaller  emballasje kan inneholde. Den 
generelle regelen er at det samlede innholdet av 
bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom 
i emballasje ikke skal overstige 100 mg/kg. I 
Norge er disse bestemmelsene gjennomført i 
Produktforskriftens § 215, og vi har altså felles 
regler med EUlandene på dette området (kilde 
Miljødirektoratet).

56 %

43 %

1 %

Innhold av miljøgifter i emballasjen

nei
vet ikke
ja

Produktforskriften

§ 2-15.Tungmetall i emballasje

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette emballasje 
der det samlede innhold av bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom 
overstiger 100 mg/kg.

Forbudet gjelder ikke for

a. emballasje som bare inneholder blykrystallglass  
som definert i  tolltariffen nr. 70.13,

b. emballasje av glass hvor gjenvunnet materiale  
av glass er benyttet i produksjonen,

c. kasser og paller i plastmateriale hvor gjenvunnet materiale  
fra tilsvarende plastkasser og paller er benyttet i produksjonen.

Med emballasje menes alle produkt som blir brukt til å inneholde, beskytte 
eller levere en vare fra produsent til bruker eller forbruker. Engangsartikler 
brukt til det samme formål anses også som emballasje.

Forbudet i første ledd gjelder ikke for containere for veg-, jernbane-, 
sjø- og lufttransport.

 
Kilde : Lovdata 
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Den nye merkeordningen 

Bredt bruksområde
De nye merkene, eller piktogrammene, er 
ment til bruk både på gjenvinningsstasjoner og 
miljøstasjoner, på avfallsbeholdere på kontorer 
og i hjemmene i Norges ganske land samt på 
emballasjen på produkter for å veilede for riktig 
kassering. Den nye merkeordningen skal også å 
rulles ut i Danmark og Sverige.

Viktig for materialgjenvinningen 
med riktig kildesortering
Å merke produkter og avfallsbeholdere med 
like symboler vil gjøre det enklere å kilde
sortere riktig. For å oppfylle krav i forskrift så 
må  emballasjen være merket slik at det ikke 
er tvil om hvordan den skal sorteres  før den 
videre kan materialgjenvinnes. Verdikjeden for 
emballasjeavfall er avhengig av god merking – 
og disse felles nordiske symbolene som nå rulles 
ut, er et viktig skritt for å komme nærmere 
EUmålene om de høye materialgjenvinnings
målene som skal oppfylles.

Sorteres som restavfall
Det er svært viktig at produsenter av  emballasje 
som skal sorteres sammen med restavfallet, 
sørger for å merke emballasjen sin med det 
nye sorte symbolet.  Fagsjefen i Norsirk, 
Eva T.  Maritdatter understreker at det er 
 emballasje i markedet som ikke egner seg eller 
er  mulig å materialgjenvinne. Ikke gjenvinnbar 
 emballasje skal merkes tydelig med at da 
skal den  emballasjen kasseres sammen med 
rest avfallet, selv om det er et uttalt mål at 
 produsenter av emballasje ikke skal benytte seg 
av ikke gjenvinnbar emballasje.  Konkrete råd 
for hvordan man skal begynne å jobbe med 
 emballasjeoptimering er følgende: 

• Emballasjematerialet bør være så homogent 
som mulig, fritt fra tilsetningsstoffer

• Benytt monomateriale til emballasjen. Ikke 
bland sammen papp og plast eller andre 
materialer, såkalte laminater

• Velg å benytte deg av gjenvinnbare 
 plasttyper

• Unngå eller minimer farging av 
 emballasjematerialer

• Ikke benytt sort (carbonblack) plast. Den 
sendes stort sett til energigjenvinning i dag

• Trykkfargene som brukes må være i samsvar 
med EuPIA Exclusion List

• Direkte trykk bør, når det er mulig,  erstattes 
med lasergravering

• Bruk lim, hylser og etiketter som er 
 kompatible med materialet i emballasjen 

• Emballasje i forskjellige materialer bør 
kunne separeres 

• Design emballasje som er mulig å tømme

• Små deler, som åpnere eller lukkere, 
skal  sitte fast i emballasjen for å unngå 
 forsøpling 

• Påfør tydelig merking av materialtype  
(se sortere.no)

Norsirk oppfordrer alle kunder og avfallsbesittere til å begynne 
å bruke den nye nasjonale merkeordningen. 

Om det å 
rapportere på 

 emballasje-   
optimering

Norsirk har valgt å inkludere alle sine 
 produsentansvarskunder på emballasje i 
 undersøkelsen om avfallshåndtering og 
 emballasjeoptimering. Det er ikke snakk om 
en engere, spesielt utvalgt kundemasse. Alle er 
invitert til å svare – og alt fra svært små til svært 
store kunder har besvart spørsmålene etter beste 
evne.  

For de aller fleste av Norsirks kunder har 
dette vært første gang de har besvart spørsmål 
av denne typen. Det har vi merket både på 
 spørsmålene som er kommet til oss underveis 
mens undersøkelsen har vært aktiv, samt når 
vi ser på korrelasjonen i de forskjellige svarene 
som er kommet fra de forskjellige selskapene. 
Etter å ha analysert svarene, er det mye som er 
uklart for bedrifter som har et produsentansvar 
for emballasje som gjerne er produsert langt 
vekk fra Norge. 

Årsaken til at det ikke har vært rapportert 
 tidligere skal vi ikke spekulere i. 

Enkelte av spørsmålene vi har stilt har fått 
såpass sprikende svar, at det ville vært useriøst 
å rapportere på svarene. I tillegg er det første 
gang Norsirk tar på seg denne oppgaven – og vi 
har også litt å lære. 

Vi ser frem til alle tilbakemeldinger fra 
Miljødirektoratet som har etterspurt denne 
 rapporteringen. I tillegg ser vi også frem mot 
EUs nye direktiv for emballasje, som vi håper 
vil gi flere og bedre muligheter for  konkrete 
måltall når det gjelder emballasjeoptimering, 
andel av resirkulerte materiale i produksjon av 
ny emballasje, og så videre. 

Kommentar fra Norsirks analyse og 
 bærekraftsansvarlige på emballasjeteamet, 

Anastasiia Moldavska. 
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