
Fremtidens drivere i produsentansvar for plastemballasje



• Utvidet produsentansvar betyr at produsentene 
har et ansvar for produktet når det har blitt avfall

• Produsenter løser vanligvis dette ansvaret 
kollektivt gjennom returselskap som tar 
kollektivt ansvar for alle kundene 
(produsentene) i ordningen 

• Returselskapet samler inn kasserte produkter 
eller emballasje for sortering og behandling

• Returselskapet skal sikre materialgjenvinning 
og andre lovpålagte krav gjennom verdikjeden 

• Produsentanvarsordninger kan drives 
operasjonellt eller finansielt

Utvidet produsentansvar (EPR) og returselskapets rolle



• EU har utviklet en veileder for utvikling 
av

Produsentansvarsordninger (fra 2015)
• EU kom med SUP direktivet 5. juni 2019

EPR 
Extended producer responsibility 



• EPR som mål å støtte implementeringen av det europeiske avfallshierarkiet, og derfor øke 
forebygging, gjenbruk, gjenvinning og energigjenvinning, etter prioritetsrekkefølge.

• EPR er også et finansielt instrument som kan støtte etablering og operativ implementering av 
bærekraftige produkter og avfallshåndteringsordninger i tråd med avfallshierarkiet. Forurenser 
betaler prinsippet.

• Tydelige og målbare mål når det gjelder forebygging, gjenbruk eller resirkulering som i det 
minste tar sikte på å oppfylle de eksisterende EU-kvantitative målene, bør defineres som mål 
for EPR-ordningene. (Målene har blitt lansert)

• I tillegg til dette felles og prioriterte mandatet, er inkludering av ytterligere mål mulig, for 
eksempel mål /krav vedr økologisk design av produkter generelt.

Uttalelser og anbefalinger 
Fra EUs veileder 2014



Etableringen av en utvidet produsentansvarordningen innebærer at alle typer kostnader skal dekkes, for eksempel: 

• Innsamling, transport og behandlingskostnader for separat innsamlet avfall
• Inntekter fra salg av materialene
• Innsamling, transport og behandlingskostnader for ikke-separat innsamlet avfall skal dekkes av EPR, eksempelvis avfall samlet 

av kommunen
• Kostnader for offentlig kommunikasjon og bevisstgjøring 
• Kostnader for forebygging og håndtering av forsøpling
• Kostnader for kontroll av systemet (inkludert revisjon, tiltak mot gratisryttere  og produsentansvarsregister)
• Administrasjonskostnader, dvs. kostnader knyttet til drift av systemene
• Ved konkurranse i markedet mellom forskjellige EPR , bør det etableres «Clearinghouses»
• Transparens er viktig for å se utvikling og «performance»

Uttalelser og anbefalinger 

I tråd med prinsippet om at forurenser skal betale, bør man sørge for at alle kostnadene knyttet til hele produktets levetid dekkes.  



Morgendagen 

Blant de viktigste endringene er skjerpete prosentkrav for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning samlet for 
husholdningsavfall og lignende næringsavfall, samt emballasje (kravene for dette ligger i emballasjeavfallsdirektivet):

• 55 % av husholdningsavfall og lignende 
næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, 
60 % i 2030 og 65 % i 2035.

• 65 % av emballasjeavfallet skal 
materialgjenvinnes i 2025 og 70 % i 2030. For 
undermålene for ulike typer emballasjeavfall 
er det stor variasjon i nivået på målene, fra 30 
% materialgjenvinning for treemballasje i 2030 
til 85 % for emballasje i papir og papp samme 
år. For plastemballasje er det enighet om et 
mål for 2030 på 55 %.



• Jomfruelig råmaterialer må koste mer.
• Eller sekundære råvarer må subsidieres.

• En vesentlig driver i markedet er forbrukerne, - de ønsker minst mulig bruk av plast. 
• Her er det produsenter som går i feil retning og produserer emballasje med fiber og plast.
• Produsentene må ha mer fokus på monoprodukter med «rene råvarer» som gir en høyere gjenvinnbarhet og verdi. 

• Helhetlig kunnskapsgrunnlag LCA
• Fremtidens drivere i dette vil være tverrfaglighet, da kunne vi ha unngått noe av de feilene vi ser i dagens 

markedet.
• Forurenser betaler. 

• Produktet skal bære sin  kostnad og inntekt, slik at produsenten får sin reelle kostnad for hele livsløpet til produktet

Morgendagens marked for gjenvinning av plast
Hvordan nå Eus mål



1. Forlenge holdbarhet for produktet.
2. Markedsførings effekter 
3. Gjenvinnbart 

Plastemballasje
Legge LCA analyser til grunn 



▪ Rammebetingelsen bør ikke være en del av bransjeavtaler - men en del av 
lovgivningen, med tilhørende forskrifter

▪ «SUP direktivet» utvalg/diskusjoner om avtaler kontra lovgivning
▪ Avtaler forplikter «bare» parter i avtalen. Loven har den fordel at den gjelder for alle
▪ Alltid riskio for at noen/noe faller utenfor 
▪ Markedet endres påvirket av produsenters naturlige utvikling på råvare- og teknologisiden - dette er 

vanskelig/umulig å forutse og gjør derfor avtaler uegnet som instrument for å inkludere alle interessenter - og 
for å målene og utvikle markeder 

▪ Staten / KLD bør styre gjennom lover og ikke gjennom kontrakter. Dette er spesielt viktig i næringer som 
vokser og er under enorm utvikling og press.  Bransjen er avhengig av store åpne miljøer mht FOU, nye 
foretningsideer og ikke minst nye aktører

Rammebetingelser i Norge
Implementering av ny krav og SUP



1. Nestlé wants to build markets by creating demand Posted on  January 22, 2020 in Plastic Recycling 

2. Bevisste valg fra forbrukerne
- Setter krav til produsentene

3. For å nå målene må husholdningene motiveres / settes krav til 
- Kaste mindre, ombruke mer og sortere mer 

Morgendagens marked
Andre viktige drivere hvor produsenten bør ta ett større ansvar 

https://resource-recycling.com/plastics/2020/01/22/nestle-wants-to-build-markets-by-creating-demand/


• Produsenter er opptatt av det som skjer i 
rundet seg

• Forbrukerne tar bevisste valg

https://www.just-drinks.com/news/nestle-commits-us21bn-to-recycled-plastic-packaging-
pledge_id130079.aspx

https://www.just-drinks.com/news/nestle-commits-us21bn-to-recycled-plastic-packaging-pledge_id130079.aspx
https://www.just-drinks.com/news/nestle-commits-us21bn-to-recycled-plastic-packaging-pledge_id130079.aspx


• Nå er det god grunn for å fokusere på en enda yngre 
forbrukergruppe, ‘Generasjon Z’, også kalt "sanne digitale 
innfødte", født fra 2001 og dermed bare så vidt myndige. 

• – Vi ser nå et økende antall forhandlere og produsenter 
(brands) som blant annet øker fokus på bærekraft og sosial 
bevissthet,  som reaksjon på at generasjon Y er en svært 
bevisst forbrukergruppe. Våre undersøkelser viser at det er 
god grunn til å fortsette CSR-arbeidet i tiden fremover, for 
Generasjon Z har enda høyere forventninger til disse 
holdningene, sier forbruker- og retailekspert Dorte Wimmer

• - Mens det for 74 prosent av danskene er viktig at 
produkter og butikker har en bærekraftig profil, gjelder 
dette for så mange som 83 prosent av Generasjon Z

2. «De mest bevisste forbrukerne noensinne»  
Retailmagsinet DK (Retail Institute Scandinavia)



3. Enklere og bedre

Det må sorteres 
bedre med henblikk 

på og få  renere 
råvarer  og for å nå 

materialgjenvinnings- 
målene! 

«Råvarer» og sorterings 
faget må snarest inn i 

læreplaner på flere nivå i 
skolen! 

Teknologi er verktøyet 
for å engasjere 

forbrukerne / husstander 
og for å sette opp 

incitamenter!



1. Norske myndigheter bør endre regelverket fra produsentansvar til UTVIDET 
produsentansvar, og aktørene må i fremtiden ta større ansvar for å nå målene. 

2. Bevisste valg fra forbrukerne – generasjon Z
- De setter krav til produsentene

3. Produsenter bør skape etterspørsel etter gjenbrukt plast.
• Med bedre og ny teknologi øker  kvaliteten på gjenbruksplast.

4. For å nå målene må husholdningene motiveres / settes krav til 
- Kaste mindre, ombruke mer og sortere mer 
- Ny teknologi gir bedre poluter pay modeller for forbruker

Oppsummert



Takk for oppmerksomheten  
stig@norsirk.no


