
PReP2020 - Plastic Recycling Program

Frokostmøte hos Avfall Norge 8. januar 2020

Program 8.30 - 9.30
● Velkommen til Avfall Norge

Cecilie Lind, Næringspolitisk direktør, Avfall Norge 
● Plast i fokus - Hvorfor behøves mer innovasjon?

Sjur Kvifte Nesheim, Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond 
● Om innovasjonsprogrammet og kriterier i utlysningen

Jens W. Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge / sekr. Avfallsforsk
● Økt ressurseffektivitet plast – hvor kan det være behov for innovasjon?

Frode Syversen, Daglig leder, Mepex

● Samlende bransjeforening 
for avfall og gjenvinning

● 200+ medlemmer
● Pådriver for overgang til en 

sirkulær økonomi

Om Avfall Norge



Vår visjon:

Fremtidens råvarer 
er resirkulerte

Avfall Norge jobber med

● Næringspolitikk og 
rammevilkår

● Fag og kompetanse
● Innovasjon
● Digitalisering
● Kurs og møteplasser



Nettverk for avfallsrelatert FoU. Hensikten er å 
stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer 
sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og 
i samarbeid med andre bransjer.

● Eget styre
● 38 medlemmer

○ Avfallsvirksomheter (58%)
○ Organisasjoner (17%)
○ FoU institusjoner / konsulenter (25%)

● Arrangerer workshops og samlinger
● Initiativtaker: REdu, PReP2020 mm

Om Avfallsforsk

Analytiker i Handelens Miljøfond

Sjur Kvifte Nesheim 
09.01.2019

Plast i fokus - Hvorfor behøves mer innovasjon?



Redusere plastforsøpling

50 øre til miljøtiltak!

Øke plastens 
ressurseffektivitet

Redusere forbruk av 
plastbæreposer

Våre medlemmer



Våre medlemmer 
utgjør ca. 80 % av 
alt plastposesalg 

i Norge

DAGLIGVARE FAG- OG SERVICEHANDEL

Visjon
Varig og vesentlig forskjell for miljøet

Norges største private miljøfond
Dobbelt slagkraftig: ubundet midler og kan handle fort



Global sluttbehandling av plast



Levetid på plast

(Geyer, 2017)
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Akkumulert global plastproduksjon
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Takk!

Varig og vesentlig forskjell for miljøet
Analytiker i Handelens Miljøfond

Sjur Kvifte Nesheim



Kriterier (utdrag)
Innretning prosjekter

• Varighet: Inntil 1 år fra tildeling
• Størrelse: Minimum 50.000 - ingen øvre grense

Kriterier og avgrensninger
• Det skal være en avfallskomponent i prosjektet
• Det skal legges vekt på samarbeid og prosjektet må ha involvering av aktører innen avfalls- og gjenvinningsbransjen
• Det skal legges vekt på å teste ut teknologi eller nye løsninger som inkluderer bruk av plastavfallsstrømmer fra husholdning og 

næringsliv
• Innovasjonsprosjekter som baserer seg på plast på avveie som råstoff (f.eks. blandet plast fra strandrydding) vil ikke tildeles støtte fra 

programmet.
• Rene kunnskaps-, utrednings- og kartleggingsprosjekter støttes ikke, med mindre det inngår i som en nødvendig del av en innovasjon 

eller uttesting.
• Prosjekter som skal bidra til å redusere bruk av plast direkte, eller gjennom å erstatte plast med andre materialer, kan også gis støtte. 
• Både medlemmer og ikke-medlemmer av Avfall Norge og Avfallsforsk kan søke
• Medlemmer av Handelens Miljøfond kan ikke søke

Krav til søknad
Prosjektet må støtte opp om minst ett av Handelens Miljøfonds tre formål, som er å:

• Redusere plastforsøpling
• Øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast
• Redusere forbruk av plastbæreposer

Prosess

• Utlysning var 6. desember 2019
• Søknadsfristen er 20. januar 2020 
• Søknaden behandles av et tildelingsråd med representanter fra avfallsbransjen, 

plastindustrien, Handelens Miljøfond og Framtiden i våre hender (NGO).
• Søkere vil bli informert om tildeling eller avslag innen 14. februar 2020
• Søknad og info: www.avfallsforsk.no

Tildelingskomiteen PReP2020: Organisasjon / representerer

Morten Onsrud Norsirk / rep Avfallsforsk

Cecilie Lind Avfall Norge

Roy Ulvang Avfall Norge

Stig Thorkildsen PEG / Norsk Industri (plastgjenvinnere)

Sandra Baldvinsson Sotkajærvi Framtiden i våre hender

Lars Brede Johansen Grønt Punkt Norge / rep Handelens Miljøfond

Jens Måge, sekretær



Kommunikasjon og formidling

• Handelens Miljøfond og Avfallsforsk krediteres 
som partner i all kommunikasjon

• Presenteres på avfallsforsk.no etter gjeldende mal
• Nomineres til Avfall Norges årlige Innovasjonspris



SØK !!


