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Sammendrag 
Som en del av arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres 

emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Grønt Punkt Norge med Emballasjeforeningen som 

prosjektleder. Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet 

dokumenterer emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer samt 25 av de største 

næringsmiddelindustribedriftene målt i innrapportert emballasjebruk (tonn) fra 2011 til 2018. 

Handlekurvprosjektet er en analyse av et utvalg varer fra norsk dagligvarehandel, der 

emballasjeutviklingen for tre markedsledende og seks hurtigst voksende dagligvarer er 

dokumentert for 13 varegrupper fra 2011 til 2018. I år er disse ni produktene slått sammen i 

analysene, for å få en mer helhetlig og lettfattelig fremstilling av resultatene.  

 

Gjennom prosjektene er to viktige elementer knyttet til arbeidet med avfallsforebygging og 

emballasjeoptimering i norske bedrifter dokumentert: emballasjebruk og klimafotavtrykket fra 

emballasjematerialene. Andre sentrale elementer er emballasjedesign, ressursbruk, 

gjenvinnbarhet og emballasjens funksjon, m.m. Prosjektene ble i 2016 utvidet med analyser av 

klimabelastning knyttet til produkt, sammenheng mellom emballasje og svinn, vurdering av andel 

resirkulert materiale i emballasjen samt emballasjens materialgjenvinnbarhet. Dette var for å unngå 

et ensidig fokus på emballasjemengde.  

 

Resultatene i årets Indikatorprosjekt viser at de innrapporterte emballasjemengdene i ti utvalgte 

bransjer har økt fra 2011 til 201. Parallelt med emballasjeøkningen har antall bedrifter som 

rapporterer til Grønt Punkt Norge (GPN) økt samlet sett, slik at gjennomsnittlig emballasjemengde 

per bedrift er redusert. Økningen i emballasjemengde er dermed et resultat av endret datagrunnlag 

(økt utvalg), og er ikke nødvendigvis en reell økning i emballasjebruken. Fra 2011 til 2018 har 

emballasjeintensiteten (tonn emballasje/mill. kr omsatt) økt med 2 prosent. Emballasjens 

klimapåvirkning (tonn CO2-ekv/mill. kr omsatt) ble på samme tid redusert med 10 prosent.  

 

I Handlekurven økte klimabelastningen knyttet til emballasjen med 13 prosent fra 2011 til 2012 og 

har deretter holdt seg relativt stabil, med en samlet økning fra 2011 til 2018 på 9 prosent 

Klimafotavtrykket knyttet til de ulike materialene er i stor grad avhengig av 

materialgjenvinningsgraden, og i handlekurvanalysen er det brukt nasjonale gjennomsnittsverdier 

for materialgjenvinning (Grønt Punkt Norge 2018). Disse gjenvinningsgradene er ikke 

nødvendigvis representative for alle retursystemer, og i lukkede retursystemer vil plast ha et lavere 

klimafotavtrykk sammenliknet med plast i Handlekurven. Merk at klimaregnskapene i Indikator og 

Handlekurven omfatter klimagassutslipp knyttet til selve emballasjen ved produksjon av 

emballasjematerialer og avfallshåndtering etter bruk, og ikke øvrige miljøpåvirkninger knyttet til 

hele emballasjesystemet, som for eksempel svinn av produkt. 

 

Emballasjemengden (kg/1000 kg produkt) i Handlekurven har økt noe mer enn klimabelastningen i 

løpet av samme periode (13 prosent). Dette skyldes at emballasjemengdene generelt har økt for 

materialer med relativt lavt klimafotavtrykk (bølgepapp) og blitt redusert for materialer med relativt 

høyt klimafotavtrykk (plast).  

Andel emballasje sendt til materialgjenvinning for handlekurvproduktene har økt fra 59 prosent i 

2011 til 70 prosent i 2018. Dette er en positiv utvikling med tanke på EUs handlingsplan for 

sirkulær økonomi, der det er utarbeidet et felles europeisk mål om 75 prosent materialgjenvinning 

for emballasje innen 2030. 



 

  

1 Innledning 

Indikatorprosjektet viser emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer i Norge. Datagrunnlaget for 

Indikator er basert på innrapporterte emballasjemengder for vederlagsbedriftene i Grønt Punkt Norge 

(GPN), og dekker perioden 2011 til 2018. Det er vist både totale emballasjemengder og nøkkeltall hvor 

emballasjemengden er relatert til bedriftenes omsetning. Videre er det er gjort en analyse av 25 

næringsmiddelbedrifter som er blant de største bedriftene i bransjen, målt i betalt emballasjevederlag 

til GPN. Hovedfokuset i rapporten er utvikling i emballasjemengde, men aspekter knyttet til matsvinn 

og emballasjens funksjon er også belyst. 

 

Det finnes også eksempler på at redusert emballasjemengde ikke trenger å gi økt matsvinn 

 

Handlekurven dokumenterer emballasjebruk for utvalgte dagligvarer. Analysene er basert på 

økonomisk representativitet der utvalget per varegruppe består av tre markedsledende produkter og 

seks mest hurtigvoksende produkter. Resultatet for den enkelte varegruppen vektes ut fra 

varegruppenes omsetning. Nytt av året er at alle de ni produktene i hver varegruppe nå er slått sammen. 

Analysene som tidligere kun ble gjort for de markedsledende produktene er nå gjennomført for alle 

produktene i Handlekurven, og gir derfor et mer helhetlig bilde av emballasjeutviklingen.  

 

I tillegg til analyse av emballasjemengde, omfatter Handlekurven også analyser av forholdet mellom 

klimafotavtrykk fra emballasje og svinn av produkt. Utviklingen i klimafotavtrykk for emballasjen fra 2011 

til 2018, samt andel materialgjenvunnet emballasje er også analysert. 

 

Som i fjorårets analyse ble også data knyttet til avfallsforebygging, andel resirkulert materiale i 

emballasjen, samt gjennomførte emballasjeoptimeringstiltak etterspurt for alle produsenter. Det var 

også i år svært få som hadde tilgjengelige data knyttet til andel resirkulert materiale, hvilket har gjort 

det vanskelig å gjøre spesifikke analyser på dette. Forhåpentligvis blir dette gradvis mer tilgjengelig i 

fremtiden, ettersom bransjen gir uttrykk for at dette er noe de ønsker å få bedre oversikt over.  

 

Arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, som del av implementeringen av 

emballasjedirektivet, har vært dokumentert siden 1998. Emballasjedugnaden i Norge har dannet 

grunnlaget for den intensiverte innsatsen i næringslivet for å følge opp EUs handlingsplan for sirkulær 

økonomi. De årlige rapportene har i tillegg til kartlegging av avfallsforebygging med vekt på mengde 

emballasje (reduksjon), gjenvinnbarhet og bruk av resirkulert råstoff, også hatt fokus på optimalisering 

av emballasjen for å unngå svinn av produktet og oppnå effektiv logistikk. Et annet eksempel på norsk 

foregangsarbeid er arbeidet med å implementere NS-EN 13427-13432-standardene i norsk 

emballasjesektor, som har som målsetning å gi bedriftene økt fokus på systematisk dokumentasjon av 

emballasjen med hensyn til gjenvinning, tungmetaller og funksjonskriterier. Arbeidet med 

avfallsforebygging har også resultert i faktarapport, faktaark og opplæring i design for gjenvinning, og 

flere prosjekter for å øke bruken av resirkulerte råvarer. Optimeringsverktøyet PackMan, som ble 

utviklet av Bama i samarbeid med Østfoldforskning og Emballasjeforeningen, og som bransjen testet 

våren 2018, integrerer egendeklarering av NS-EN-standardene og dokumentasjon av emballasjebruk. 
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2 Hva er miljøvennlig emballasje? 

2.1 Emballasje og matsvinn 

I Norge kaster vi minst 385 000 tonn spiselig mat hvert år. Over 3/4 av dette matsvinnet oppstår etter 

at produktet er emballert (dagligvare, grossist, hotell/kantiner og husholdninger) (Stensgård et al. 

2018). 

 

En av emballasjens viktigste funksjoner er å beskytte produktet slik at dette kommer uskadet frem til 

forbruker. Matemballasje er vist å være et viktig verktøy for å forebygge matsvinn i flere varegrupper 

(Svanes et al. 2015; Møller et al 2016). På grunn av dette kan emballasjen ofte ses på som en 

investering for å hindre svinn av produkt, som vanligvis har en større miljøbelastning enn emballasjen 

(Prestrud et al. 2018).  

 

Samtidig er det også vist at emballasje kan være en kilde til matsvinn. For store forpakninger og 

emballasje som er vanskelig å tømme er eksempler på dette. I en spørreundersøkelse blant norske 

dagligvarekjeder i 2015 oppgav respondentene «for stor D-pak» som en av de viktigste årsakene til 

matsvinn, kun etterfulgt av «bestiller for mye varer» (Stensgård & Hanssen 2015). I en tilsvarende 

spørreundersøkelse blant kiosker og bensinstasjoner ble «for stor D-pak» rangert som den viktigste 

kilden til matsvinn (Stensgård et al. 2018).  

 

Også i forbrukerleddet kan emballasje være en kilde til matsvinn. I en spørreundersøkelse fra 2018 

ble norske forbrukere spurt om de hadde kastet ulike matvarer den siste uken, og dersom svaret var 

ja, ble de også spurt hva den viktigste årsaken til at maten ble kastet. Figur 2-1 viser resultatene fra 

dette spørsmålet fordelt på de ulike varegruppene. 

 

Figur 2-1 Viktigste årsak til at ulike typer matvarer ble kastet (Stensgård et al. 2018) 
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Figuren viser at emballasjerelaterte årsaker var gjeldende for alle varegrupper, men hadde generelt 

liten betydning med unntak av størrelsen på forbrukeremballasje som ble oppgitt å være for relativt 

stor for ferske bakervarer (15 %) og for fiskeprodukter (10 %). Den viktigste årsaken til matkasting 

blant de utvalgte varegruppene er «glemt i kjøleskap/matskap».  

 

Emballasje kan utvilsomt påvirke matsvinnet både negativt og positivt. Dette kan være gjennom 

pakningsstørrelser, slippegenskaper (ved tømming av emballasje), beskyttelse mot lys-, støt-, og 

klemskader og som barriere mot oksygen eller fuktighet (Møller et al. 2015; Saxegård 2018; Prestrud 

et al. 2018). I tillegg til emballasje er det flere andre faktorer som påvirker matsvinn. Dette er for 

eksempel temperatur, eksponeringsløsninger ved utsalgssted, kvalitetskrav og ikke minst atferd 

(Stensgård et al. 2018). 

 

Emballasje kan altså være et verktøy til å redusere matsvinn, men emballasje kan ikke løse 

matsvinnproblemet alene. I tillegg må emballasjen utformes på en mest mulig miljøvennlig måte, slik 

at en eventuell miljønytte knyttet til redusert matsvinn gjennom emballasje ikke blir utlignet av 

emballasjens miljøpåvirkning. 

 

2.2 Emballasjematerialer 

Valg av emballasjemateriale er viktig både for emballasjens egenskaper for å beskytte produktet, som 

beskrevet i forrige avsnitt, og for det totale klimafotavtrykket til et produkt. Klimafotavtrykket fra selve 

emballasjen avhenger av materialtype og mengde, hvor mye gjenvunnet materiale som inngår i 

emballasjen og hvor mye som kan materialgjenvinnes etter bruk.  

 

Økt andel resirkulert materiale bidrar til reduserte utslipp fra emballasje. Bruk av resirkulert materiale 

er også et viktig ledd i EUs satsning på sirkulær økonomi. For at gjenvunnet materiale skal brukes i 

større grad, er det viktig å få en god nok kvalitet. For å oppnå dette er det viktig å utvikle teknologi for 

rensing og sortering av brukt emballasje. 

 

Figur 2-2 viser klimafotavtrykk for plast og bølgepapp splittet opp på produksjon / gjenvinningsprosess, 

bearbeiding / forming og innsamling / sortering / forbrenning. Det sees av figuren at jomfruelig plast 

som forbrennes etter bruk gir det største klimafotavtrykket. Dette skyldes både høyt klimafotavtrykk 

knyttet til produksjon av plast og høyt utslipp ved forbrenning. Hvis jomfruelig plast sorteres og sendes 

til resirkulering, spares utslippene ved forbrenning. Ved bruk av resirkulert plast i emballasje, spares 

utslippene til produksjon av plastmaterialet. Det vil likevel være en del utslipp knyttet til 

gjenvinningsprosessen, men disse er lavere enn produksjon av jomfruelig plast. Også her vil det være 

lavere utslipp hvis plasten sorteres og sendes til resirkulering etter bruk. 
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Figur 2-2 Klimafotavtrykk for utvalgte emballasjematerialer (Kilde: Raadal et. al, 2009) 

 

Bølgepapp har lavere klimafotavtrykk enn plast per kg materiale, og også her vil det være lavere utslipp 

knyttet til produksjon ved en høyere andel resirkulert materiale. Når det gjelder sortering av bølgepapp 

til materialgjenvinning, vil det ikke være tilsvarende gevinst som for plast. Forbrenning av bølgepapp vil 

faktisk gi lavere klimagassutslipp fordi biomaterialer er fra biologisk produksjon som binder karbon og 

dermed regnes som klimanøytralt. Dette gjelder kun for klimagassutslipp, for miljøet som helhet vil 

materialgjenvinning være best. 

  

Som beskrevet i avsnittet over, er det for de fleste materialer viktig å designe emballasje som er 

materialgjenvinnbar. Dette gjelder spesielt for plast, hvor mulighetene for materialgjenvinning avhenger 

mye av plasttype og bruk av laminater. I tillegg bør emballasjen være enkel å tømme og ulike 

emballasjematerialer enkle å skille fra hverandre. For plastemballasje spesielt, gjelder det å redusere 

bruken av farger og trykk, tilsetninger (eks. metallisert plast), sleeves, laminater m.m. Samtidig må 

emballasjens funksjon ivaretas, hvilket iblant kan gå på bekostning av emballasjens 

materialgjenvinnbarhet. Materialgjenvinningsgraden avhenger i stor grad av eksisterende 

innsamlingssystem og sorterings- og gjenvinningsteknologi. Markedsforhold er også viktig for hvilke 

fraksjoner som det er lønnsomt å materialgjenvinne. 

 

Emballasjemateriale som brukes i emballasje til næringsmidler er omfattet av særlige regler. 

Plastmaterialer som benyttes til emballering av næringsmidler er ofte laminater sammensatt av 

komplekse materialer bestående av flere typer plast med ulike egenskaper. Det er en utfordring å 

materialgjenvinne disse laminatene, og det bør derfor velges materialer som består av én type plast 

der det er mulig av hensyn til å bevare produktkvalitet. Det er også mulig å bruke materialgjenvunnet 

plast i emballasje til næringsmidler, hvis denne er godkjent til matkontakt.  

 

Fiber har mange gode egenskaper som emballasjemateriale, som er laget av fornybare råvarer. Det er 

imidlertid mindre egnet til fuktige produkter og/eller oppbevaring i fuktige omgivelser. For slike produkter 

Bølgepapp 34 % jomfruelig, til materialgjenvinning

Bølgepapp 34% jomfruelig, til forbrenning

Bølgepapp, 100% resirkulert, til
materialgjenvinning

Bølgepapp, 100% resirkulert, til forbrenning

Resirkulert plast, til materialgjenvinning
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Jomfruelig plast, til materialgjenvinning

Jomfruelig plast, til forbrenning

Klimafotavtrykk [CO2 ekv. /kg materiale]

Produksjon/gjenvinningsprosess  Bearbeiding/forming Innsamling/sortering/forbrenning
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vil dette innebære en kombinasjon av ulike materialer som f.eks. fiber med tynt plastbelegg. I Norge er 

det krav om at andel fiber må være minst 50 % for at materialet skal kunne rapporteres som papp/papir. 

Videre har gjenvinningsaktørene antydet at andelen fiber må være minst 20 % for at materialet skal 

kunne materialgjenvinnes som papp/papir (med unntak av drikkekartong). En viss andel plast kan gjøre 

materialet mer egnet for emballering av fuktige produkter, men ved materialgjenvinning er det en fordel 

med mest mulig «rene» materialer. En økning av fibermaterialer med plast vil dermed kunne få følger 

for gjenvinningen og verdien av materialene som skal gjenvinnes. 

 

Materialgjevunnet fiber er godt egnet til å bruke inn i ny emballasje, men ettersom kvaliteten forringes 

etter hver loop kan disse materialene kun gjenvinnes et begrenset antall ganger. I gjennomsnitt kan 

fiber resirkuleres fire ganger og omtrent 60 prosent av norsk bølgepapp er materialgjenvunnet råvare 

(Norske Bølgepappfabrikkers Forening, 2017).  

 

Materialer som glass, stål og aluminium kan ofte materialgjenvinnes mange ganger uten at kvaliteten 

forringes nevneverdig. På grunn av dette er ofte andelen gjenvunnet materiale i glass-, stål- og 

aluminiumsemballasje relativt høy. Gjenvunnet stål utgjør omtrent 40 prosent av alt stål som brukes på 

verdensbasis (LOOP, 2016). En gjennomsnittlig glassflaske på det europeiske markedet (EU28) består 

av 74 prosent resirkulert materiale, og for enkelte glassflasker utgjør andelen resirkulert materiale 95 

% (The European Container Glass Federation, 2019 (FEVE)). 
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3 Metodikk for beregning av klimafotavtrykk knyttet til 

emballasje  

Klimafotavtrykket knyttet til emballasjen i Handlekurven- og Indikatorprosjektene er beregnet ved bruk 

av livsløpsanalyse-metodikk (LCA) i henhold til ISO-standard 14040/44, European Commission JRC 

(2010) og European Commission JRC (2011). 

Analysen inkluderer utslipp av alle klimagasser i samsvar med IPCC 2013, med et 100-års 

tidsperspektiv. Resultatene oppgis i CO2-ekvivalenter. Beregningene er gjennomført i LCA-

programvaren SimaPro v.8.4.4 ved bruk av Ecoinvent 3.4 databasedata og Østfoldforsknings egne 

databasedata.  

 

Klimaregnskapet er beregnet per kg emballasje, og inkluderer utslipp knyttet til:  

• Uttak av jomfruelig materiale og tilvirkning av resirkulert materiale 

(materialgjenvinningsprosesser)  

• Transport av materialer 

• Produksjon av emballasje  

• Innsamling og videretransport av brukt emballasje fra næring eller forbruker (avfall)  

• Returtransport og vasking av ombruksemballasje (kasser og paller)  

• Forbrenning av emballasje sendt til energiutnyttelse  

 

I tillegg er utslipp knyttet til understøttende aktiviteter inkludert (f.eks. infrastruktur, biler, bygginger og 

vedlikehold), men ettersom disse utslippene fordeles på total kapasitet over levetiden, blir disse 

utslippene minimale. Eksempelvis fordeles utslipp knyttet til produksjon av renovasjonsbilen på total 

mengde avfall innsamlet gjennom bilens levetid, dermed blir utslippene knyttet til produksjon av 

renovasjonsbilen svært lite per kg avfall. 

 

Det ble i fjorårets rapport gjort en oppdatering av datagrunnlaget for utslipp knyttet til produksjon av 

materialer og produksjon av emballasje. Disse oppdaterte tallene brukes i beregningene for alle år. 

Datagrunnlaget for plast, drikkekartong, emballasjekartong, glass og metall er fra Ecoinvent 3.4, for 

bølgepapp er det benyttet 50 % europeisk gjennomsnitt (Ecoinvent 3.4) og 50 % norsk produksjon. For 

aluminium er det antatt 40 % gjenvunnet materiale, basert på opplysninger fra emballasjeleverandør til 

fjorårets rapportering.  

 

Utslipp knyttet til selve materialgjenvinningsprosessene er ikke inkludert som en del av 

avfallshåndteringen, da disse utslippene i stedet er inkludert ved tilvirkning av resirkulerte råvarer. For 

å unngå dobbelttelling er derfor ikke klimanytten forbundet med gjenvinning inkludert.  

 

Utslipp knyttet til fylling av emballasjen, transport av emballert produkt, evt. produktsvinn og forbruk av 

produkt er ikke inkludert i klimaregnskapet da dette er et klimaregnskap for emballasjen og ikke 

produktsystemet. Det er likevel viktig å merke seg at transport av emballert produkt og produktsvinn 

også er viktige aspekter for miljøriktig emballasje.  

 

Andelen emballasje sendt til material-/energigjenvinning er basert på den årlige rapporteringen til 

myndighetene fra Grønt Punkt Norge (for Plastretur AS og Norsk Returkartong AS), Sirkel Glass AS, 

Norsk metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS. Etter at markedet ble åpnet i 2017 har 
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Miljødirektoratet nå ansvaret for å sammenstille en nasjonal nevner basert på medlemmenes 

rapportering. I og med at denne sammenstillingen ikke er klar i skrivende stund, er andelen 

emballasje sendt til material-/energigjenvinning for 2018 basert på fjorårets rapportering fra Grønt 

Punkt Norges og Syklus. Dette betyr at klimaregnskapet for 2018 vil bli oppdatert ved neste års 

rapportering, når de nasjonale gjenvinningsgradene for 2018 er klare.  

 

Figur 3-1 viser systemgrensene og hovedaktivitetene i klimaregnskapet for Handlekurv og 

Indikatorprosjektene. Understøttende aktiviteter er ikke tegnet inn da figuren ville blitt for omfattende. 

 

 

Figur 3-1 Systemgrense for klimaregnskap av emballasje i Indikator og Handlekurven 

 

Figuren viser klimaregnskapets systemgrense (grønn stiplet linje), inkluderte aktiviteter (innenfor 

systemgrense, merket med blå bokser) og ekskluderte aktiviteter (utenfor systemgrense).  

 

Merk at emballasjen også påvirker en rekke andre miljøindikatorer i tillegg til klima, som biologisk 

mangfold, forsuring, eutrofiering, forsøpling, fotokjemisk oksidasjon, utslipp av NOx og partikler, samt 

ressursbruk. Flere av disse miljøindikatorene henger ofte sammen med klimafotavtrykket (lavt 

klimafotavtrykk antyder for eksempel typisk lavt ressursbruk), men dette er ikke alltid tilfelle, og 

indikatorene bør ideelt sett vurderes i tillegg til klima. 
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4 Indikator 

4.1 Datagrunnlag og metodikk 

4.1.1 Metodebeskrivelse  

I Indikatorprosjektet dokumenteres emballasjeutviklingen i norske bedrifter ved å relatere 

emballasjebruken til bedriftenes omsetning gjennom nøkkeltallet tonn emballasje per million NOK 

omsatt, der omsetningen er konsumprisjustert. Ved å bruke dette nøkkeltallet fremfor total mengde 

emballasje er det mulig å vurdere emballasjeintensiteten (effektivitet) for de ulike næringene.  

 

Klimagassutslippene knyttet til emballasjeutviklingen analyseres også gjennom nøkkeltallet tonn CO2-

ekv. pr million omsatt krone (konsumprisjustert). Utslippene inkluderer klimagassutslipp knyttet til 

produksjon og avfallsbehandling av emballasjen og er beregnet med basis i livsløpsanalyse (LCA-

metodikk). Andelen emballasje sendt til material-/energigjenvinning er basert på Grønt Punkt Norges 

og Sirkels årlige rapportering til myndighetene (Grønt Punkt Norge, 2018; Sirkel, 2018).  

 

I rapporten analyseres først totalutviklingen i emballasjebruken for et utvalg bransjer. Deretter 

analyseres utviklingen for 25 næringsmiddelbedrifter, som er blant de 40 bedriftene med størst 

emballasjebruk målt i vederlagsavgift til Grønt Punkt. 

 

4.1.2 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for Indikatorprosjektet er basert på aggregerte tall for emballasjebruk og omsetning 

for ti utvalgte bransjer, og tar utgangspunkt i mengde (tonn) emballasje og omsetning for perioden 

2011-18 basert på innrapportering fra 2 751 medlemmer (2018) i Grønt Punkt Norge. Hvor stor andel 

av bedrifter som er representert i datagrunnlaget (dekningsgraden), varierer mellom de ulike 

bransjene. Dette er viktig å merke seg med tanke på resultatenes representativitet og 

sammenlignbarhet. Videre kan det være noe usikkerhet knyttet til forholdet mellom rapporterte 

emballasjemengder og hvordan medlemmenes omsetning utvikler seg over tid, da måten de 

involverte organiserer seg kan endre seg med tiden.  

 

Bedriftenes omsetningstall blir fullstendig innrapportert til Brønnøysundregisteret etter 

rapporteringsfristen til myndighetene 1. juni. I analysene for de 25 næringsmiddelindustrien der 

omsetning benyttes som nevner brukes derfor 2017 som siste år for indikatorene.  
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4.2 Resultater Indikator 

4.2.1 Utvikling i emballasjemengde  

Figur 4-1 viser total emballasjemengde sammen med antall bedrifter for de ti bransjene med størst 

emballasjebruk, basert på innrapporteringen til Grønt Punkt Norge. 

 

 

Figur 4-1 Total emballasjemengde og antall bedrifter for ti bransjer 2011-2018 

 

Figuren viser at total mengde innrapportert emballasjemengde for bransjene har økt med totalt 38 % 

fra 2011 til 2018. Antall bedrifter som rapporterer har økt med totalt 54 % i løpet av samme tidsperiode, 

så gjennomsnittlig har det vært en nedgang i emballasjemengde per bedrift som er medlem av Grønt 

Punkt Norge i løpet av perioden. 

 

Figur 4-2 viser den totale emballasjemengden (tonn) i 2018 for de ti bransjene fordelt på bransje og 

materiale.  
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Figur 4-2 Tonn emballasje fordelt på materiale og bransje (2018) 

 

Figuren viser at næringsmiddelindustrien er næringen med desidert størst emballasjeforbruk, og utgjør 

67 prosent av total mengde emballasje for alle de ti bransjene. Bølgepapp/massivpapp, plast og glass 

utgjør størst andel av total emballasjebruk for bransjene, med hhv. 35 prosent, 26 prosent og 22 

prosent.  

 

Som beskrevet i metodekapittelet varierer imidlertid den beregnede dekningsgraden for de ulike 

bransjene. Dekningsgraden er et estimat på hvor stor andel av de ulike bransjene som er inkludert i 

datagrunnlaget. Næringsmiddelindustrien er bransjen med høyest beregnet dekningsgrad, mens 

Sport/leketøy/hobby har lavest dekningsgrad.  

 

Det er også usikkerhet knyttet til netthandel. Andel varehandel via internett er økende (SSB, tabell: 

07312), og en stor andel av netthandelen skjer gjennom utenlandske bedrifter som ikke betaler 

emballasjevederlag. Andelen netthandel varierer også mellom de ulike bransjene.  

 

Figur 4-3 viser også total mengde emballasje (tonn) for 2018 fordelt på bransje og materiale hvor y-

aksen er forkortet slik at kun en del av næringsmiddelindustrien vises. Denne figuren gir derfor et mer 

detaljert bilde av materialsammensetningen i de øvrige næringene. 
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Figur 4-3 Mengde emballasje fordelt på materiale og bransje (2018). Merk at hele 

næringsmiddelindustrien vises ikke 

 

Figuren viser at både emballasjesammensetningen og mengde emballasje varierer en del mellom de 

ulike bransjene. Nest etter næringsmiddelindustrien er det kategorien diverse handel som har størst 

mengde emballasje innrapportert til Grønt Punkt i (30 137 tonn), etterfulgt av bygg og anleggsbransjen 

(22 346 tonn) og møbelbransjen (21 449 tonn).  

 

Landbruk/gartneribransjen skiller seg ut ved at den nesten utelukkende innrapporterer plastemballasje. 

Bransjen Sport/leketøy/hobby er tilsynelatende den minste bransjen målt i tonn emballasje, men dette 

er bransjen med lavest dekningsgrad. Faktisk total emballasjemengde for Sport/leketøy/hobby er 

dermed større enn vist i figuren. Kosmetikk er den nest minste bransjen målt i tonn emballasje per år, 

men har en dekningsgrad som gjør den sammenlignbar med de andre bransjene.  

 

Bygg og anlegg innrapporterer en større andel metallemballasje enn andre bransjer. Dette er typisk 

emballasje som har inneholdt maling, lakk, lim, sparkel og trykkfarger. Diverse handel og Helsesektor, 

legemiddel har en større andel glass, og Møbelbransjen, Tekstilbransjen og Sport/leketøy/hobby 

benytter en relativt stor andel bølgepapp/massivpapp. 

 

Emballasjemengde sett i forhold til omsetning gir et mål på hvor intensiv emballasjebruken er i hver 

bransje. Figur 4-4 viser emballasjevekt i tonn per million kroner omsatt fra 2011 til 2017. Omsetningen 

er justert i henhold til konsumprisindeksen, med 2015 som referanseår. Tall for 2018 er ikke med 

grunnet manglende omsetningstall. 
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Figur 4-4 Emballasjeintensitet, tonn emballasje per mill. NOK omsetning (konsumprisjustert) for 

2011-2017, fordelt på bransje 

 

Av figuren ser vi at totalt for de ti bransjene har emballasjeintensiteten økt med 3 % fra 2011 til 2017. 

Denne økningen skyldes næringsmiddelindustrien, men er ikke uttrykk for en reell økning i 

emballasjemengde per mill. kr. omsatt, men skyldes en omorganisering av bedrifter i varehandelen, 

som medfører at innrapportert omsetning endres. I neste avsnitt er det vist en analyse av 25 utvalgte 

næringsmiddelbedrifter, hvor bedrifter med stor endring i omsetningen som følge av omorganisering, 

ikke er tatt med. Det blir da enklere å sammenligne utviklingen over tid. 

 

Møbelbransjen var den mest emballasjeintensive bransjen i 2017 (1,95 tonn/mill. kr). 

Emballasjeintensiteten i møbelbransjen ble redusert med 5 prosent fra 2015 til 2017 etter å ha økt 

relativt kraftig i årene før. Nest etter møbelbransjen kommer kosmetikkbransjen (1,0 tonn/mill. kr), 

som har økt emballasjeintensiteten fra 2015 til 2017.  

 

Bransjene bygg og anlegg, elektronikk og helsesektor/legemiddel bruker relativt sett lite emballasje 

for hver krone de omsetter. Dette kan bety at produktene deres er relativt dyre i forhold til størrelse, 

noe som kan være tilfelle for elektronikk- og helsesektor/legemiddelbransjen, eller eventuelt at de ikke 

behøver så mye emballasje, noe som kanskje kan være tilfelle for bygg- og anleggsbransjen. 

 

 

4.2.2 Utvikling i emballasjens klimafotavtrykk 

Dette avsnittet omhandler utviklingen i emballasjens klimafotavtrykk. Figur 4-5 viser 

klimagassutslippene knyttet til emballasjen målt i tonn CO2-ekv. pr million omsatte kroner 

(konsumprisjustert) for de ti bransjene, fordelt på emballasjetype og år.  
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Klimaregnskapet inkluderer klimagassutslipp knyttet til produksjon og avfallsbehandling av 

emballasjen, og er beregnet med basis i livsløpsanalyse som er beskrevet i kapittel 3. Andelen 

emballasje sendt til material-/energigjenvinning er basert på Grønt Punkt Norges og Sirkels årlige 

rapportering til myndighetene (Grønt Punkt Norge, 2018; Sirkel, 2019). For plastemballasjen er det 

brukt ulike materialgjenvinningsgrader for bransjene:  

• For næringsmiddelindustrien er det brukt et vektet gjennomsnitt av materialgjenvinningsgrad 

for plast i næringsliv og husholdninger. Dette er på grunn av at en stor andel av plasten som 

brukes i næringsmiddelindustrien ender hos forbrukerne.  

• For alle andre bransjer brukes materialgjenvinningsgraden for næring hentet fra Grønt Punkt 

Norge, dette er imidlertid en forenkling da deler av emballasjen her også havner i 

husholdningene.  

 

 

Figur 4-5 Tonn CO2-ekv. / mill. kr omsatt for alle bedrifter fordelt på materialtype og år (2011-2017) 

 

Figuren viser at klimagassutslippene har variert noe gjennom perioden mellom 2011 og 2017, og det 

siste året økte utslippene noe. Likevel er klimabelastningen per mill. NOK omsatt samlet sett over hele 

perioden redusert med 10 %. 

 

Plast bidrar klart mest til klimagassutslipp (45 prosent i 2017), etterfulgt av bølgepapp og metall (hhv. 

20 prosent og 18 prosent i 2017). Det er hovedsakelig en økning i mengde glass (26 %) og metall (16 

%) som bidro til økningen i klimagassutslipp fra 2016 til 2017.  

 

Figur 4-6 viser klimaregnskapet knyttet til emballasjen (tonn CO2-ekv. pr mill. NOK), fordelt på bransje 

og år. 
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Figur 4-6 Tonn CO2-ekv. /mill. kr omsatt fordelt på bransje og år (2011-2017) 

 

Figuren viser at bransjene kosmetikk, landbruk/gartneri og møbel er mest klimaintensive med hensyn 

til emballasjebruk per mill. kr omsatt. Dette er de samme bransjene som er de mest 

emballasjeintensive bransjene i Figur 4-4.  

 

For klimafotavtrykket er kosmetikk og landbruk/gartneri kommet nærmere nivået til møbelbransjen 

enn de ligger i emballasjeintensivitet, og det var i 2017 knyttet høyere utslipp til kosmetikkbransjen 

enn til møbelbransjen. Dette skyldes at møbelbransjens emballasjebruk består av 69 % bølgepapp, et 

relativt lite klimaintensivt materiale, mens de to andre bransjene bruker større andeler plast (92 

prosent og 50 prosent for hhv. landbruk/gartneri og kosmetikkbransjene). 

 

Merk at klimaregnskapet kun inkluderer klimagassutslipp forbundet med produksjon og 

avfallshåndtering av selve emballasjen og ikke totale miljøpåvirkninger knyttet til hele 

emballasjesystemet. 
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4.2.3 Nøkkeltall for næringsmiddelindustri 

Dette avsnittet omhandler utviklingen i emballasjebruken for 25 utvalgte næringsmiddelindustri-bedrifter 

som har blitt analysert på basis av emballasjemengdene rapportert til Grønt Punkt Norge.  

De 25 bedriftene er blant de 40 største bedriftene innenfor næringsmiddelindustrien, basert på 

vederlagsavgift til Grønt Punkt i 2015. De femten resterende bedriftene er utelatt for å sikre 

representativitet og sammenliknbarhet over tid. Tabell 4-1 viser emballasjebruk for bedriftene for 2011 

til 2018. 

 

Tabell 4-1 Emballasjebruk for 25 utvalgte bedrifter (1000 tonn), 2011-18 

Materialtype 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plast 18 870 21 181 21 617 22 172 22 347 23 702 22 596 21 892 

Bølgepapp 14 461 14 512 13 980 14 198 14 585 15 811 16 021 16 694 

Drikkekartong 17 330 16 998 16 438 16 002 15 684 15 842 15 956 15 244 

Emballasjekartong 9 154 9 206 8 380 9 532 9 114 8 976 8 681 9 080 

Glass 9800 10 121 10 452 11 018 11 165 10 817 9 872 9 853 

Metall 2 045 2 119 1 987 2 061 2 072 2 322 2 284 2 108 

Totalt 71 659 74 137 72 856 74 984 74 966 77 470 75 410 74 871 

 

Tabellen viser at total emballasjebruk for de 25 bedriftene har økt gjennom perioden samlet sett (4 %), 

men den har gått noe ned fra 2016 til 2018. Det siste året var det kun emballasjekartong og bølgepapp 

som økte i mengde. Økningen totalt sett for perioden har vært sterkest for plast (16 %) og bølgepapp 

(15 %), mens for drikkekartong er emballasjebruken redusert mest (-12 %). For glass kan endringer i 

registreringsrutiner ha ført til manglende data for 2011-13 og delvis for 2014. Økningen i bruk av glass 

fra første til siste halvdel av perioden kan derfor være et resultat av manglende data, fremfor en reell 

endring i emballasjebruken.  

 

Tabell 4-2 viser emballasjemengden for de 25 bedriftene i 2017 relatert til total emballasjemengde 

innrapportert til Grønt Punkt Norge, Norsk Resy og Sirkel for de ulike materialtypene for 2017. Tall for 

2017 er brukt som nevner ettersom tall for 2018 ikke er klare ennå. Det er viktig å merke seg at den 

beregnede andelen er usikker, men den danner likevel et bilde av representativiteten til de 25 

bedriftene.  

 

Tabell 4-2 Emballasjebruk (tonn) for de 25 utvalgte bedriftene og estimert total mengde emballasje 

rapportert (2017) 

Materialtype Emballasjebruk for 25 

bedrifter [tonn] 

Estimert emballasje 

totalt 2017 [tonn] 

(generert mengde) 

Omtrentlig andel 

Plast 21 892 124 950 18 % 

Bølgepapp 16 694 226 063 7 % 

Drikkekartong 15 244 18 953 80 % 

Emballasjekartong 9 080 43 246 21 % 

Glass 9 853 86 357 11 % 

Metall 2 108 12 345 17 % 

Totalt  74 871 511 914 15 % 
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Tabellen viser at de 25 bedriftene utgjør cirka 15 prosent av totalt emballasjeforbruk i Norge. 

Drikkekartong har høyest dekningsgrad i de 25 bedriftene, de utgjør 80 prosent av emballasjebruken i 

Norge, mens tilsvarende for bølgepapp utgjør bedriftene kun 7 prosent.  

 

Tabell 4-3 viser nøkkeltallet tonn emballasje pr million kr omsatt, for de 25 bedriftene, samt den relative 

utviklingen (2011=1). Omsetningen er basert på driftsinntektene bedriften har innrapportert til 

Brønnøysundregistrene, og er konsumprisjustert. Data for bedriftenes omsetning i 2018 er ikke 

tilgjengelig før ferdigstillelsen av denne rapporten, og derfor er nøkkeltallet for 2018 ikke inkludert i 

analysen. 

 

Tabell 4-3 Tonn emballasje pr million kr omsatt, og endring i prosent fra 2011 til 2017 

År Total emballasjeintensitet 

[tonn per million NOK] 

Emballasjeintensitet i andel av 2011-tall 

2011  1,37  1,00 

2012  1,38  1,01 

2013  1,32  0,96 

2014  1,34  0,98 

2015  1,35  0,99 

2016  1,41  1,03 

2017  1,40 1,02 

 

Tabellen viser at emballasjeintensiteten ble redusert fra 2011 frem til 2013, og deretter økte noe fra 

2013 til 2016. Fra 2016 til 2017 er det en liten nedgang i emballasjeintensiteten. 

Emballasjeintensiteten har lagt noenlunde stabilt i perioden 2011 til 2017, med en svak økning på 2 % 

for hele perioden. 

 

Figur 4-7 viser de 25 bedriftenes emballasjeintensitet fordelt på materialtype og år. 

 

Figur 4-7 Utvikling i tonn emballasje pr million kr omsatt (konsumprisjustert) for 25 

næringsmiddelindustribedrifter fordelt på år og material (2011-2017). 
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Emballasjeintensiteten knyttet til drikkekartong viser en nedadgående trend fram til 2015, men økte litt 

de to siste årene. Plast har økt siden 2011, og bølgepapp har økt siden 2014, til et høyere nivå enn i 

2011. Emballasjekartong, glass og metallemballasje har holdt seg på et relativt stabilt nivå de siste 

årene.  
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5 Handlekurv 

5.1 Datagrunnlag og metodikk 

5.1.1 Metodebeskrivelse 

Siden 2001 har emballasjen for markedsledende og hurtigstvoksende produkter i Norge blitt kartlagt og 

dokumentert gjennom prosjektet Handlekurven. Fra og med 2011 ble utvalget av varegruppene endret 

til å være mer representative for forbrukernes handlemønster. Derfor er analysene i prosjektet splittet i 

to deler: en analyse for et større spekter varegrupper fra 2011 til 2018, og en analyse for et mindre 

utvalg varegrupper fra 2001 til 2018. Dette avsnittet omtaler datagrunnlag og metode for analyse av 

tidsserien 2011-2018. For nærmere beskrivelse av datagrunnlag og metode for tidsserien 2001-2018, 

se tidligere publikasjoner av Handlekurven. 

 

Utvalget av produktene som analyseres er ment å gi et representativt bilde av en typisk norsk 

handlekurv. Det er valgt ut 13 varegrupper på grunnlag av konsumert mengde per person og kostnader 

per husholdning ved innkjøp av dagligvarer. Hver varegruppe er representert med tre markedsledende 

produkter og seks hurtigstvoksende produkter. Utvelgelsen av produktene er gjort på bakgrunn av 

omsetning.  

 

Markedsledende produkter representerer de produktene som har høyest omsetning innenfor sin 

varegruppe. Hurtigstvoksende produkter representerer de produktene som har hatt den største 

verdiøkningen innen sin varegruppe det gjeldende året. AC Nielsen Norge analyserer omsetning i 

varegruppene og definerer markedsledende produkter og hurtigstvoksende produkter for hver 

varegruppe. Varegruppene består av seks hurtigstvoksende produkter og tre markedsledende 

produkter. Dette skyldes at de hurtigstvoksende produktene har lavere omsetning sammenliknet med 

de markedsledere produktene, dermed trengs det flere produkter for å sikre tilstrekkelig 

representativitet i denne kategorien, se Tabell 5-1 (fra Vedlegg 1).  

 

Tabell 5-1 Omsetning for utvalget av produkter i Handlekurven (milliarder NOK) 

 Markedsledende Hurtigstvoksende Totalt 

2011 7,3 4,5 11,8 

2012 7,3 6,2 13,5 

2013 7,5 4,7 12,2 

2014 7,6 5,8 13,4 

2015 7,8 6,2 14,0 

2016 7,9 6,1 14,0 

2017 7,7 5,2 12,9 

2018 7,7 5,8 13,5 

 

De utvalgte produktene representerer en omsetning på ca. 13,5 milliarder NOK, dette tilsvarer omtrent 

7,7 % av den totale omsetningen i dagligvarehandelen for 2018, som er på 176 milliarder NOK ifølge 

AC Nielsen (2019). 
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Varegruppene som inngår i Handlekurven er: 

Frukt  Ferdigretter  Ferske brød  Faste hvitoster  

Juice  Kjøttpålegg Ferskt kjøtt  Dypfryst fisk  

Syltetøy  Melk Pølser  Sjokolade  

Grønnsaker     

 

I Handlekurven beregnes emballasjemengdene som kg emballasje per 1000 kg produkt. Ved å bruke 

dette nøkkeltallet er utviklingen i emballasjemengdene over tid ikke bare avhengig av selve 

emballasjen, men også av vekten på produktet og fyllingsgraden i distribusjonspakker og på pall.  

 

Når vi ser på totalutviklingen for Handlekurven, vektes emballasjemengdene for de ulike 

varegruppene ut ifra deres relative omsetning. Dette gir et kombinasjonsbilde av utviklingen i 

emballasjen som brukes og utviklingen i hvilke varer vi kjøper mest av. 

 

De analyserte varegruppenes andel av total omsetning i Handlekurven er vist i Tabell 5-2. 

 

Tabell 5-2 Varegruppenes andel av omsetning i 2018 

Varegruppe Prosentandel alle produkter 

Hvitost 23 % 

Melk 21 % 

Sjokolade 9 % 

Frukt 7 % 

Grønnsaker 7 % 

Juice 4 % 

Syltetøy 1 % 

Ferskt kjøtt 2 % 

Pølser 9 % 

Kjøttpålegg 7 % 

Ferske brød 5 % 

Ferdigretter 3 % 

Fryst fisk 2 % 

 

 

Melk og hvitost utgjør store andeler av den økonomiske verdien, og dermed er det disse 

varegruppene som gir størst utslag på emballasjemengdene i Handlekurven. Dette betyr at 

emballasjereduserende tiltak for melk eller hvitost vil ha større innvirkning på emballasjemengdene i 

Handlekurven totalt, sammenliknet med tiltak gjort for syltetøy eller ferskt kjøtt, som er varegruppene 

med lavest omsetning. 

  

Fyllingsgraden på pall måles indirekte ved å se på hvor mange paller som brukes til 1000 kg 

produkter. I materialsammenheng er dette en blanding mellom tre og plast, der andelen plastpaller 

har vært økende de siste årene (Norsk lastbærer pool 2019).  

 

For ombruksemballasje (plastbrett, NLP-/IFCO-kasser, brødkasser og -kurver, stålcontainere til melk 

og juice og paller) er total emballasjemengde beregnet ved å dele emballasjevekten på antall ganger 
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ombruksemballasjen blir brukt (tripptallet). Tripptallet er hentet fra både produsenter og bruke av 

ombruksemballasjen, og tar utgangspunkt i erfaringsdata over gjennomsnittlig antall tripper per 

emballasjeenhet. 

 

 

5.1.2 Endringer og tilleggsanalyser  

Datagrunnlaget og beregningene i Handlekurven forbedres og kvalitetssikres årlig, og historiske data 

blir noen ganger justert og korrigert. Dette avsnittet beskriver endringene som er gjort i årets analyse. 

Alle endringer gjelder for hele rapporteringsperioden 2011-2018, slik at resultatene er sammenlignbare 

over tid.  

 

Samtlige oppdateringer og endringer påvirker resultatene i handlekurvanalysen, og årets analyse må 

ses i lys av disse. I all hovedsak fører endringene til at analysen er mer korrekt og at rapporten i større 

grad fanger opp og illustrerer tiltak og endringer i emballeringen.  

 

I årets analyser ble det besluttet å sammenslå de markedsledende og hurtigstvoksende produktene i 

analysene. Tidligere har en del av analysene kun blitt gjort for markedsledende produkter, ettersom 

disse produktene holder seg mer stabile over tid, og det derfor er noe enklere å vise eventuelle trender 

i resultatene over tid. Fordi produktsammensetningen er mindre stabil for de hurtigstvoksende 

produktene, vil denne sammenslåingen ha utslag på trenden i de samlede resultatene. 

 

Også i år ble data knyttet til avfallsforebygging (bruk av resirkulert materiale) og gjennomførte 

emballasjeoptimeringstiltak etterspurt for alle produsenter. Som tidligere var det få produsenter som 

oppga data knyttet til andel resirkulert materiale, hvilket har gjort det vanskelig å gjøre produktspesifikke 

analyser av dette i år. Forhåpentligvis blir data på dette gradvis mer tilgjengelig i fremtiden.  

 

5.2 Resultater Handlekurv 

5.2.1 Utvikling i emballasjens klimafotavtrykk 

Tidligere analyser viser at emballasje utgjør omtrent 1 til 20 prosent av det totale klimafotavtrykket til 

varegruppene i Handlekurven (Prestrud et al. 2018). I dette kapittelet ser vi nærmere på selve 

emballasjen til varegruppene og utviklingen i emballasjens klimafotavtrykk for produktene i 

Handlekurven.  

 

Figur 5-1 viser klimagassutslippene knyttet til emballasjen for de markedsledende produktene fra 

2011 til 2018 fordelt på emballasjetype. Klimaregnskapet inkluderer klimagassutslipp knyttet til 

produksjon og avfallsbehandling av emballasjen og er beregnet med basis i livsløpsanalyse (LCA-

metodikk) (se kapittel 3). Andelen emballasje sendt til material-/energigjenvinning er basert på Grønt 

Punkt Norges og Sirkels årlige rapportering til myndighetene (Grønt Punkt Norge, 2019a; Sirkel, 

2018). Merk at grunnet endringer i rapporteringen av de nasjonale gjenvinningsgradene er andelen 

emballasje sendt til material-/energigjenvinning for 2018 basert på fjorårets rapportering fra Grønt 
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Punkt Norges og Sirkel (2017-tall). Dette betyr at klimaregnskapet for 2018 vil bli oppdatert ved neste 

års rapportering, når de nasjonale gjenvinningsgradene for 2018 er klare.  

 

 

Figur 5-1 Kg CO2-ekv./1000 kg produkt for markedsledende produkter fordelt på emballasjetype, fra 

2011 til 2018 

 

Figuren viser at klimagassutslippene knyttet til produktene økte med 16 prosent fra 2011 til 2013, og 

har deretter blitt redusert med -6 % fra 2013 til 2018, til tross for en monoton økning fra 2014 til 2017. 

Totalt sett for hele perioden har klimagassutslippene knyttet til emballasjen i Handlekurven økt med 

cirka 9 prosent fra 2011 til 2018, fra 159 CO2-ekv. / 1000 kg produkt i 2011 til 173 CO2-ekv. / 1000 kg 

produkt. Materialene som bidrar mest til klimagassutslipp er merket med tall, og er henholdsvis plast, 

bølgepapp, drikkekartong og glass. Hoppet i utslippene i 2013 skyldes at mengden glass tredoblet 

seg fra 2012, samtidig som plastemballasje også økte. Figuren viser også at de siste tre årene har 

utslippene forbundet med bølgepapp har stabilisert seg etter å tidligere ha økt, mens utslippene fra 

plast er redusert siden 2013. Dette skyldes at gjenbruksplast som tidligere var vanlig i D-pak i stor 

grad har blitt erstattet med bølgepapp.  

 

5.2.2 Utvikling i emballasjemengde 

Reduksjon av emballasjemengder er, som nevnt tidligere, et viktig ledd i avfallsforebygging og 

emballasjeoptimeringen. Dette kapittelet omhandler utviklingen for emballasjemengden i 

Handlekurven, som analyseres gjennom nøkkeltallet kg emballasje per 1000 kg produkt. 

 

Figur 5-2 viser utviklingen i total mengde emballasje for alle produkter i kg emballasje per 1000 kg 

produkt, vektet etter varegruppenes omsetningsandel. 
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Figur 5-2 Mengde emballasje per 1000 kg produkt vektet etter omsetningsandel fra 2011 til 2018 

 

Figuren viser at total emballasjemengde var 79 kg/1000 kg produkt i 2018, mot 71 kg/1000 kg produkt 

i 2011. Emballasjemengden har variert noe over perioden, og totalt sett har emballasjebruken økt 

med 13 % i løpet av perioden. Emballasjemengden har altså økt noe mer enn klimagassutslippene 

knyttet til emballasjen (13 % mot 9 %). Dette skyldes at emballasjemengdene har økt for 

emballasjematerialer med relativt lavt klimafotavtrykk (bølgepapp) samtidig som gjenvinningsgraden 

for emballasjematerialer med relativt høyt klimafotavtrykk (plast) også har økt.  

 

Bakgrunnen for emballasjeøkingen for produkter i 2013 var at en av varene i varegruppen hvitost var 

emballert i glass. Dette var et hurtigstvoksende produkt, og var dermed ikke en stor andel av total 

omsetning, men fordi hvitost er en varegruppe med høy omsetningsandel og glass er et tungt 

materiale ga dette et synlig utslag på total emballasjemengde for alle produktene. I 2017 nærmet 

emballasjemengden seg igjen toppnivået fra 2013. Dette kan skyldes at kjøttpålegg hadde en 

betydelig større andel av omsetningen blant de hurtigstvoksende produktene enn de andre årene, 

som igjen får utslag i denne analysen ettersom emballasjemengden er vektet etter omsetningsandel.  

 

Figur 5-3 viser utviklingen i kg emballasje per 1000 kg produkt for de ulike emballasjetypene for alle 

produkter fra 2011 til 2018 (vektet etter omsetningsandel). 
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Figur 5-3 Kg emballasje pr 1000 kg produkt fordelt på emballasjetype, 2011-2018 

 

Figuren viser at bølgepapp og plast er de mest brukte emballasjematerialene i handlekurven (utgjør 

henholdsvis 50 prosent og 26 prosent av emballasjemengden), etterfulgt av drikkekartong (8 %), tre (5 

%), emballasjekartong (5 %), glass (3 %), stål, pant og aluminium (hhv. 1,2 %, 1,1 % og 0,8 %).  

 

Som nevnt i metodekapittelet er total emballasjemengde for ombruksemballasje beregnet ved å dele 

emballasjevekten på antall ganger ombruksemballasjen blir brukt (tripptallet). Dette fører til at 

emballasjevekten for ombruksemballasje blir betydelig lavere enn for gjenvinningsemballasje i 

handlekurven, selv om vekten på en pappeske (gjenvinningsemballasje) er lavere enn vekten på en 

plastkasse (ombruksemballasje).  

 

Mengde drikkekartong per kg produkt har avtatt gjennom hele perioden, hvilket skyldes redusert 

omsetning av melk samt redusert emballasjevekt for fiberbasert F-pak. Også mengden tre er redusert 

gjennom perioden og dette skyldes delvis overgang fra trepaller til plastpaller og delvis økt 

fyllingsgrad på pall. 

 

Figur 5-4 viser utviklingen i emballasjemengden for alle Handlekurvproduktene, fordelt på varegruppe. 
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Figur 5-4 Mengde emballasje per 1000 kg fordelt på varegruppe, fra 2011 til 2018. 

 

Mengden emballasje per 1000 kg produkt er blitt redusert for 8 av 13 varegrupper fra 2011 til 2018:  

• Hvitost (- 12 %) 

• Sjokolade (- 26 %) 

• Syltetøy (- 35 %) 

• Ferskt kjøtt (- 8 %) 

• Ferske brød (- 27 %) 

• Ferdigretter (- 11 %) 

• Fryst fisk (- 2 %) 

• Grønnsaker (- 0,5 %) 
 
Reduksjonen har vært størst for varegruppene syltetøy, sjokolade og ferske brød. For syltetøy 
skyldes reduksjonen i emballasjemengde at det er færre produkter med glassemballasje enn det har 
vært tidligere. Emballasjereduksjonen for sjokolade skyldes i stor grad reell reduksjon i 
emballasjevekt for både F-pak og D-pak, samt økt fyllingsgrad på pall. Reduksjonen i emballasje for 
ferskt brød skyldes at et markedsledende produkt de første årene av analysene hadde svært lav 
fyllingsgrad på pall. 
 

For følgende varegrupper økte antall kg emballasje per 1000 kg produkt: 

• Melk (+ 10 %) 

• Frukt: (+ 9 %) 

• Juice: (+ 11 %) 

• Pølser: (+ 173 %) 

• Kjøttpålegg: (+ 72 %) 

 

Emballasjeøkningen var størst for pølser og kjøttpålegg. For disse varegruppene skyldes økningen i 

emballasjemengde en overgang fra ombruksemballasje i D-pak (plastkasser) til 

gjenvinningsemballasje (bølgepapp). Som nevnt er total emballasjemengde for ombruksemballasje 
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beregnet ved å dele emballasjevekten på antall ganger ombruksemballasjen blir brukt (tripptallet), 

hvilket fører til at emballasjevekten for ombruksemballasje blir betydelig lavere enn for 

gjenvinningsemballasje. 

 

For enkelte varegrupper er emballasjemengdene kartlagt helt siden 2001. Figur 5-5 viser relativ 

utvikling i emballasjemengde for disse varegruppene fra 2001 til 2018, for markedsledende produkter. 

Her er ikke markedsledende og hurtigstvoksende produkter slått sammen som i resten av 

Handlekurvanalysene, ettersom de seks hurtigst voksende produktene ikke ble introdusert i prosjektet 

fra 2001. 

 

Den relative endringen er illustrert ved at 2001 brukes som referanseår. Prosentpoeng over 100 % 

indikerer økt emballasjemengde sammenliknet med 2001, mens prosentpoeng under 100 % indikerer 

redusert emballasjemengde. 

 

 

Figur 5-5 Relativ endring (%) i emballasjemengde for utvalgte varegrupper 2001-2018, for 

markedsledende produkter.  

 

Varegruppene med redusert emballasjemengde gjennom perioden 2001 til 2018 er:  

• Sjokolade (- 27 %) 

• Syltetøy (- 43 %)  

 

Utviklingen for emballasjemengde per 1000 kg sjokolade og syltetøy har variert noe fra 2001 til 2018, 

men sammenliknet med referanseåret har emballasjemengdene holdt seg lave gjennom hele 

perioden. Fra bransjen har det vært et stort fokus på minimering av forbrukerpakningen, og dette 

sammen med markedsendringer er sannsynligvis hovedårsakene til redusert emballasjemengde for 

varegruppen sjokolade. For syltetøy er det endringen fra glassemballasje til plastemballasje som har 

bidratt mest til lavere emballasjevekt.  
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Varegruppene som viser økt emballasjemengde gjennom perioden 2001 til 2018 er:  

• Fryst fisk (+ 18 %)  

• Hvitost (+ 22 %)  

• Kjøttpålegg (+ 154 %)  

 

Økningen i emballasjemengde har vært størst for varegruppen kjøttpålegg, og skyldes som nevnt 

tidligere en overgang fra ombruksemballasje i D-pak (plastkasser) til gjenvinningsemballasje 

(bølgepapp). For fryst fisk og hvitost har emballasjemengden holdt seg relativt stabilt fra 2001 til 2018, 

med unntak av at hvitost fikk en oppgang rundt 2012, som kan skyldes at det i disse årene var et 

skifte i markedsledende produkter fra tunge varer (hel ost) til lette varer (skivet og raspet ost). I 2011 

var samtlige av de markedsledende ostene økonomipakninger, mens fra og med 2012 har en av de 

markedsledende ostene vært enten skivet eller raspet. 

  

 

 

 

Figur 5-6 Kg emballasje per 1000 kg produkt fordelt på materialtype og varegruppe for alle produkter 

(2018) 

 

Figuren viser at emballasjebruken er størst for syltetøy. Dette er naturlig ettersom glass er en mye 

brukt emballasjetype for syltetøy, og glass er et relativt tungt materiale. Dernest har varegruppene 

kjøttpålegg, frukt og grønnsaker nest mest emballasje per 1000 kg produkt. For disse varegruppene 

er bølgepapp og plast de største materialtypene. 
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5.2.3 Emballasjens gjenvinnbarhet og materialgjenvinningsgrad 

Som en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi er det foreslått et felles europeisk mål om 75 

% materialgjenvinningsgrad for emballasje innen 2030, samt satsning på sirkulærøkonomi. For å 

vurdere produktene i handlekurven opp mot denne målsettingen, er andel materialgjenvunnet 

emballasje og andel materialgjenvinnbar emballasje analysert i dette kapittelet.  

 

Figur 5-7 viser utviklingen i total emballasjemengde og mengde emballasje sendt til 

materialgjenvinning, fordelt på materialtype og år for markedsledende produkter. 

 

Figur 5-7 Total emballasjemengde og mengde materialgjenvunnet fordelt på materialtype og år 

(2011-2018) 

 

Figuren viser at mengde emballasje sendt til materialgjenvinning totalt sett har økt betraktelig siden 

2011 (29 %), men gikk i 2018 noe ned fra 2017-nivået. Dette skyldes at total emballasjemengde gikk 

ned fra 2017 til 2018. Andelen emballasje som ble sendt til materialgjenvinning var 69 prosent både i 

2017 og i 2018.  

 

Fra 2011 til 2018 har andel emballasje sendt til materialgjenvinning økt fra 59 prosent til 70 prosent. 

Dette betyr at utviklingen går i riktig retning mot målet om 75 % materialgjenvinning, men det er 

fremdeles noe arbeid som gjenstår for å nå målsetningen.  
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6 Diskusjon 

Utviklingen i klimaregnskapet for både Handlekurven og Indikator er i noen grad avhengig av de 

forutsetningene som ligger til grunn for analysen. Dette gjelder spesielt for andel emballasje sendt til 

materialgjenvinning for de ulike materialtypene, som er avgjørende for emballasjens klimafotavtrykk. I 

rapporten er de nasjonale gjenvinningsgradene fra Grønt Punkt Norge brukt, og ettersom disse tallene 

viser en relativt lav gjenvinningsgrad for plastemballasje, utgjør plast en relativ høy andel i 

klimaregnskapet. De nasjonale gjenvinningsgradene er et gjennomsnitt for mange ulike retursystemer, 

og selv om det skilles på plastemballasje som oppstår i næringene og husholdningene, er det nasjonale 

gjennomsnittet ikke alltid representativ for alle retursystemer. Det er for eksempel vist at NLPs 

plastpaller med tilhørende retursystem har lavere klimapåvirkning sammenliknet med deres trepaller 

(Saxegård og Vold, 2017). Dette skyldes høy materialgjenvinningsgrad (100 %) og lang antatt levetid 

(15 år +) for plastpallene. Slike lukkede systemer fanges ikke opp i klimaregnskapet for Handlekurven 

og Indikator, ettersom det brukes nasjonale gjennomsnittsverdier, og resultatene i denne rapporten må 

ses i lys av denne begrensningen. 

 

At analysene i Handlekurven er blitt utvidet fra å kun gjelde markedsledende produkter til også å 

inkludere hurtigstvoksende produkter, gjør at vi får noe mer variasjon mellom årene, til tross for at de 

hurtigstvoksende produktene generelt har langt lavere omsetning enn de markedsledende produktene. 

Resultatene viser uansett en trend for alle produktene som antas å gi et helhetlig bilde.  

 

Handlekurv- og Indikatorprosjektene har i lang tid dokumentert utviklingen i mengde emballasje og 

klimafotavtrykket knyttet til emballasjen. Tidligere analyser viser at emballasje har en viktig rolle for å 

forhindre svinn av produkter, som ofte bidrar til stor miljøbelastning. Tilstrekkelig, optimert emballasje 

vil i mange tilfeller være nødvendig, og det er alltid viktig å vurdere produktsystemet i sin helhet, 

fremfor emballasjens fotavtrykk isolert sett. Samtidig er det viktig å sikre at den emballasjen som 

brukes bidrar til minimal miljøbelastning. Det er mange faktorer som påvirker miljøbelastningen til 

emballasjen. Mengde, materialtype, bruk av resirkulert eller jomfruelig råmateriale, 

materialgjenvinnbarhet, som er knyttet til sammensetningen og kompleksiteten til emballasjen, og 

andel sendt til materialgjenvinning er noen av de viktigste. 

 

Andel emballasje sendt til materialgjenvinning for handlekurvproduktene har økt fra 59 prosent i 2011 

til 70 prosent i 2018. Dette er en positiv utvikling med tanke på EUs handlingsplan for sirkulær 

økonomi, der det er utarbeidet et felles europeisk mål om 75 prosent 

 materialgjenvinning for emballasje innen 2030. En målsetning om å overoppfylle det europeiske 

målet kan vurderes. Materialgjenvinningsgraden avhenger i stor grad av aktører og løsninger 

nedstrøms for emballasjeprodusentene/-brukerne (blant annet hvilket innsamlingssystem som er 

tilgjengelig i kommunene), og er ikke direkte avhengig av hva slags emballasje som settes på 

markedet. Likevel kan emballasjeprodusenter bidra til å sikre høy materialgjenvinningsgrad gjennom 

å tilrettelegge for materialgjenvinning ved å designe emballasje som er materialgjenvinnbar. Dette 

gjelder spesielt for plast, hvor mulighetene for materialgjenvinning avhenger mye av plasttype og 

renhet. 
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7 Konklusjon 

Indikatorprosjektet viser at emballasjeintensiteten (tonn emballasje per mill. NOK omsatt) for de ti 

utvalgte bransjene har økt med 2 prosent i perioden 2011 til 2017. Resultatene viser samtidig en liten 

reduksjon i emballasjeintensitet fra 2016 til 2017. Klimaintensiteten til emballasjen (tonn CO2-ekv. per 

mill. NOK omsatt) er blitt redusert med 10 prosent fra 2011 til 2017. Reduksjonen skyldes 

hovedsakelig redusert bruk av plast. Resultatene viser en liten økning i klimaintensitet fra 2016 til 

2017. 

 

I Handlekurven har både emballasjemengden (kg/1000 kg produkt) og klimabelastningen knyttet til 

emballasjen økt fra 2011 til 2018. Klimabelastningen økte med 9 prosent, som er noe mindre enn 

økningen for emballasjemengden, som var på 13 prosent. Dette skyldes at emballasjemengdene har 

økt for materialer med relativt lavt klimafotavtrykk (bølgepapp) og blitt redusert for materialer med 

relativt høyt klimafotavtrykk (plast). Fra 2017 til 2018 har både emballasjemengde og klimabelastning 

blitt noe redusert. 

 

Av mer spesifikke funn i resultatene kan følgende nevnes: 

• Bølgepappmengde per produktvekt ligger betydelig høyere i 2016-2018 enn i 2011-2015 

• Varegruppene pølser og kjøttpålegg har en sterkt økt emballasjemengde per produktvekt de 

siste årene. Dette skyldes redusert bruk av gjenbruks-d-pak 

• Varegruppen syltetøy har en sterkt redusert emballasjemengde per produktvekt i 2018. Årsaken 

er overgang fra glassemballasje til plastemballasje 
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9 Vedlegg 1 

Rapport fra AC Nielsen for året 2018.  

Tall for helår 2018: Topp tre produkter målt i salg i verdi + Topp seks hurtigst voksende produkter målt i verdiendring mot foregående år 

        

       Data ending   ##############  

Varegruppe Produkt  
EAN/Strekkod
e 

 Salg i verdi    Verdiendring   
Leverandør 

 (1000 NOK)  
 (NOK 1000) forr. 
år  

                

Frukt               

  1 BAMA PINK LADY EPLE 6 PK 
70405108873
29 

        185 
550,1    BAMA 

  2 BAMA DRUER RØDE STENFRIE KURV 500 GR 
70405110951
05 

        162 
138,7    BAMA 

  3 BAMA BRINGEBÆR KURV 125 GR 
70405118020
31 

           77 
930,5      BAMA 

  1 CEVITA BLÅBÆR I SHAKER 175 GR 
70405118291
44 

           76 
950,0              76 950,0   BAMA 

Produkter med størst 2 DRUER RØDE BEGER 500 GR 
70405110350
88 

           71 
145,3              52 918,3   Ikke tilgjengelig 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 3 BENDIT DRUER BEGER RØDE 500 GR 

70405110350
64 

           77 
447,9              52 823,0   BAMA 

  4 COOP DRUER FARGET STFR 500 GR 
70251101726
17 

           51 
396,9              51 396,9   COOP 

 5 CEVITA BLÅBÆR I SHAKER 300 GR 
70405118291
51 

           46 
678,9              46 678,9   BAMA 

  6 CEVITA BLÅBÆR I SHAKER 175 GR 
70405118291
75 

           38 
774,9              38 774,9   BAMA 

                

Juice               

  1 SUNNIVA ORIG. APPELSIN 1.75 L 
70380100436
42 

        109 
144,5    TINE SA 

  2 
SUNNIVA PREMIUM APPELSIN M/FR.KJØTT 
1L 

70380100587
21 

        101 
503,3    TINE SA 

  3 SUNNIVA ORIG.EPLE 1.75 L 
70380100413
03 

           99 
943,2      TINE SA 

Produkter med størst 1 
CEVITA APPELSINJUICE M/FRUKTKJØTT FL 1 
L 

70405185104
27 

           46 
014,0              46 014,0   BAMA GRUPPEN AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 CEVITA APPELSINJUICE U/FRUKTKJØTT FL 1 L 

70405185104
41 

           26 
133,6              26 133,6   BAMA GRUPPEN AS 

  3 
BENDIT SMOOTHIE MANGO&PASJSFRUKT 
0.25 L 

70405185203
03 

           20 
566,2              20 566,2   BAMA GRUPPEN AS 

  4 
BENDIT SMOOTHIE BR.BÆR&JORDBÆR 0.25 
L 

70405185203
10 

           20 
130,3              20 130,3   BAMA GRUPPEN AS 

  5 BENDIT SMOOTHIE BLÅBÆR&EPLE 0.25 L 
70405185203
34 

           17 
089,3              17 089,3   BAMA GRUPPEN AS 

  6 SUNNIVA ORIG.EPLE 1.75 L 
70380100413
03 

           99 
943,2              14 092,1    TINE SA 

                

Syltetøy               

  1 NORA HJ.LAGDE JORDBÆRSYLTETØY 400 GR 
70390100132
22 

           36 
639,1    ORKLA FOODS NORGE 

  2 NORA JORDBÆRSYLTETØY SQUEEZY 425 GR 
70390100156
53 

           32 
656,8    ORKLA FOODS NORGE 

  3 LERUM KLEM JORDBÆR 420 GR 
70708410016
51 

           30 
189,0      LERUM AS 

Produkter med størst 1 LERUM JORDBÆRSYLTETØY 800 GR 
70708410033
72 

           11 
633,9              11 633,9   LERUM AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 FIRST PRICE JORDBÆRSYLTETØY 960 GR 

70356200350
98 

             9 
073,3                9 073,3   NORGESGRUPPEN ASA 

  3 FIRST PRICE TYTTEBÆRSYLTETØY 960 GR 
70356200353
26 

             8 
654,7                8 654,7   NORGESGRUPPEN ASA 

 4 
LERUM HEIMEFRÅ KIRSEBÆRSYLTETØY 390 
GR 

70708410025
59 

           10 
608,1                7 734,3   LERUM AS 
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  5 FIRST PRICE BRINGEBÆRSYLTETØY 960 GR 
70356200296
46 

             6 
287,3                6 287,3   NORGESGRUPPEN ASA 

  6 
LERUM HEIMEFRÅ MOSA JORDBSYLTETØY 
380 GR 

70708410025
04 

             6 
020,6                6 020,6    LERUM AS 

           

Brus               

  1 COCA-COLA PRB NRPET 1.5 L 
50001125974
00 

        419 
456,3    COCA COLA COMPANY 

  2 COCA-COLA PRB NRPET 0.5 L 
50001125955
43 

        334 
868,3    COCA COLA COMPANY 

  3 PEPSI MAX OW 1.5 L 
70446108710
28 

        287 
574,4      

PEPSICO NORDIC NORWAY 
A/S 

Produkter med størst 1 PEPSI MAX OW 1.5 L 
70446108746
85 

        237 
891,8           237 891,8   

PEPSICO NORDIC NORWAY 
A/S 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 PEPSI MAX OW 0.5 L 

70446108746
61 

        223 
315,2           223 315,2   

PEPSICO NORDIC NORWAY 
A/S 

  3 PEPSI MAX 4-PK FL 1.5 L 
70446188746
87 

        170 
698,6           170 698,6   

PEPSICO NORDIC NORWAY 
A/S 

 4 COCA-COLA PRB NRPET 1.5 L 
50001126368
64 

        148 
083,5           148 083,5   COCA COLA COMPANY 

  5 COCA-COLA PRB NRPET 0.5 L 
50001126368
33 

        145 
577,9           145 577,9   COCA COLA COMPANY 

 6 PEPSI MAX 6-PK 1.5 L 
70446158746
80 

        117 
996,4           117 996,4    

PEPSICO NORDIC NORWAY 
A/S 

           

Melk (Søtmelk)               

  1 TINE LETTMELK 1.75 L 
70380100009
80 

        805 
141,2    TINE SA 

  2 TINE LETTMELK 1 L 
70380100016
42 

        669 
496,8    TINE SA 

  3 TINE H-MELK 1 L 
70380100000
65 

        555 
155,7      TINE SA 

Produkter med størst 1 Q-EKSTRA LETTMELK 1.75 L 
70488400819
50 

        254 
199,4              73 428,9   O.KAVLI AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 TINE H-MELK 1.75 L 

70380100524
22 

           69 
706,3              36 479,4   TINE SA 

  3 TINE MELK EKSTRA LETT LAKTOSEFRI 1 L 
70380100526
82 

           93 
435,0              26 434,7   TINE SA 

 4 TINE YT PROTEIN SHAKE SJOKO 220 ML 
70380100618
37 

           21 
057,4              21 057,4   TINE SA 

  5 TINE MELK EKSTRA LETT 1 L 
70380100019
18 

        463 
623,3              19 435,2   TINE SA 

 6 TINE MELK EKSTRA LETT 1.75 L 
70380100009
11 

        487 
293,0              17 882,4    TINE SA 

           

Ferske Brød               

  1 
BAKEHUSET SÅ GODT NORSK FJELLBRØD 750 
GR 

70416110181
24 

        166 
304,2    BAKEHUSET AS 

  2 COOP SUPERBRØD 750 GR 
70251650024
57 

        126 
800,7    COOP 

  3 BKHST NTRLG SNT MRS FLLKRN 750 GR 
70416110182
61 

        107 
558,9      BAKEHUSET AS 

Produkter med størst 1 GRVT&GDT HVRBRØD OPPSKÅRT 750 GR 
70291611246
94 

           60 
534,5              52 692,0   REMA 1000 NORGE 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 

BAKEHUSET NATURLIG SUNT GROVBRØD 
750 GR 

70416140035
54 

           69 
663,8              50 195,9   REMA 1000 NORGE 

  3 
BAKEHUSET NATURLIG SUNT SPELTBRØD 
620 GR 

70416140035
47 

           67 
136,1              46 810,1   COOP 

 4 GRVT&GDT GRVBRØD OPPSKÅRT 750 GR 
70291611247
00 

           49 
583,7              43 723,7   BAKEHUSET AS 

  5 
BAKEHUSET NATURLIG SUNT HAVREBRØD 
750 GR 

70416140035
30 

           42 
092,9              27 534,0   BAKEHUSET AS 

 6 MSTRBKRN ISTD BRØD OPPSKÅRT 700 GR 
70291611247
55 

           23 
635,1              19 460,6    COOP 

           

Rent Kjøtt, ferskt               

  1 GILDE SMÅRETTSKINKE 200 GR 
70372046877
47 

           71 
214,5    NORTURA 

  2 HENRIETTES PINNEKJØTT URØKT V.V. 
20201554000
03 

           47 
336,3    HENRIETTES 

  3 GILDE PINNEKJØTT LAM KAPPET 1 KG 
70372041946
27 

           44 
775,7      NORTURA 
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Produkter med størst 1 FIRST PRICE SF MØRBRAD 150 GR 
70356200366
37 

           16 
073,8              16 073,8   NORGESGRUPPEN ASA 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 FOLKETS SF BIFFSTRIMLER 300 GR 

70200970338
38 

           15 
961,6              15 961,6   NORGESGRUPPEN ASA 

  3 COOP INDREFILET SF V.V. 
20201414000
00 

           23 
157,2              15 231,6   COOP 

 4 GILDE HVERDAGSLAM KOTELETTER 400 GR 
70372061014
70 

           14 
792,0              14 792,0   NORTURA 

  5 MENY NAKKEKOTELETT 4PK V.V. 
23400261000
00 

           22 
606,7              14 094,2   NORGESGRUPPEN ASA 

 6 GILDE PÅSKESKINKE RØKT PÅ FLIS CA 1.1 KG 
23012683000
09 

           28 
840,7              13 924,2    NORTURA 

           

Pølser               

  1 GILDE ORIGINAL GRILLPØLSE 600 GR 
70372046538
27 

        339 
359,9    NORTURA 

  2 GILDE ORIGINAL WIENERPØLSER 520 GR 
70372046519
22 

        195 
893,8    NORTURA 

  3 GILDE KJØTTPØLSE RØKT 900 GR 
70372046401
62 

        144 
304,1      NORTURA 

Produkter med størst 1 GILDE KJØTTPØLSE SKINNFRI 450 GR 
70372061013
71 

        139 
250,1           108 123,1   NORTURA 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 FINSBRÅTEN BRATWURST KNACKER 250 GR 

70250500144
42 

           12 
725,2              12 725,2   FINSBRAATEN AS 

  3 PRIOR KALKUN FALUKORV 450 GR 
70396100554
93 

           77 
373,7              11 825,8   NORTURA 

 4 
GILDE ORIGINAL GRILLPØLSE MULTIPK 1.8 
KG 

70372046538
41 

           54 
744,5              11 787,0   NORTURA 

  5 NORDFJORD GRILLPØLSER 560 GR 
70248500111
56 

           17 
269,6              10 366,8   REMA 1000 NORGE 

 6 GILDE OSTEGRILL 480 GR 
70372046535
44 

           85 
165,2                9 115,1    NORTURA 

           

Kjøttpålegg               

  1 GILDE EKTE KOKT SKINKE 110 GR 
70372061000
22 

        270 
746,1    NORTURA 

  2 GILDE VÅR FINESTE ROASTBIFF 100 GR 
70372047406
40 

           81 
742,8    NORTURA 

  3 GILDE KRYDDERSKINKE 110 GR 
70372061000
84 

           72 
985,6      NORTURA 

Produkter med størst 1 NORDFJORD KOKT SKINKE XXL 250 GR 
70248500160
38 

           18 
858,7              18 858,7   REMA 1000 NORGE 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 SOLVINGE KYLLINGFILET PAPRIKA 80 GR 

70573700251
81 

           20 
801,6              13 764,0   REMA 1000 NORGE 

  3 PRIOR KYLLINGFILET NATURELL 87 % 100 GR 
70396100240
79 

           56 
411,9              13 669,3   NORTURA 

 4 NORDFJORD ROASTBIFF 150 GR 
70248500160
76 

           15 
129,4              12 914,1   REMA 1000 NORGE 

  5 GILDE EKTE KOKT SKINKE 110 GR 
70372061000
22 

        270 
746,1              11 942,5   NORTURA 

 6 GILDE KOKT SKINKE 120 GR 
70372036277
51 

           11 
859,7              11 859,7    NORTURA 

           

Grønnsaker               

  1 BAMA AVOCADO MODEN 2 PK 
70405115047
51 

        167 
479,3    BAMA 

  2 GARTNER TOMATER SØTE 175 GR 
70405150037
48 

        116 
842,8    BAMA 

  3 GARTNER GULROT BEGER 750 GR 
70405130000
22 

        114 
075,3      BAMA 

Produkter med størst 1 BAMA AVOCADO MODEN SEASON 2 PK 
70405115048
29 

        112 
628,5           112 628,5    BAMA 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 AGURK STK 

70405155011
52 

           81 
120,6              79 044,9   Ikke tilgjengelig 

  3 BAMA GULROT BEGER 1 KG 
70405130032
21 

        108 
561,5              76 153,3   BAMA 

 4 SALAT CRISPI 150 GR 
70405165402
35 

           92 
116,8              42 961,1   BAMA 

 5 GARTNER TOMATER SUNSTREAM 350 GR 
70405150071
80 

           37 
896,2              37 896,2   BAMA 

  6 BAMA TOMAT ROMANTICA SEASON 400 GR 
70726310000
59 

           44 
380,9              34 152,1    BAMA 
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Faste hvitoster               

  1 NORVEGIA F45 SKF ØKOBIT 1 KG 
23021482000
06 

        870 
334,0    TINE SA 

  2 NORVEGIA F45 SKF ØKOBIT 1 KG 
20021482000
05 

        403 
313,6    TINE SA 

  3 TINE PIZZAOST REVET ORIGINAL 300 GR 
70380100143
07 

        304 
779,1      TINE SA 

Produkter med størst 1 JARLSBERG SK.F. 27% 700 GR 
70380100533
68 

        186 
355,1              39 490,6   TINE SA 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 NORVEGIA F45 SKF ØKOBIT 1 KG 

23021482000
06 

        870 
334,0              29 761,0   TINE SA 

  3 NORVEGIA F45 SKF CA 500 GR 
20021486000
03 

           59 
497,3              23 107,2   TINE SA 

 4 ARLA APETINA MOZZARELLA REVET 220 GR 
57119530920
46 

           22 
945,9              22 945,9   ARLA FOODS AS 

  5 FIRST PRICE REVET TOPPING 600 GR 
70356200377
33 

           19 
464,3              19 464,3   NORGESGRUPPEN ASA 

 6 PRIMA GULOST 1 KG 
23741031000
03 

           43 
587,7              17 110,3    REMA 1000 NORGE 

           

Dypfryst bearbeidet fisk               

  1 FINDUS GMLDAGS FISKEGRATENG 540 GR 
73105001417
94 

           70 
937,1    FINDUS NORGE AS 

  2 FINDUS FAMILIENS FISKEGRATENG 1000 GR 
73105000989
68 

           42 
104,4    FINDUS NORGE AS 

  3 FINDUS KYSTENS FISKEGRATENG 390 GR 
73105001427
46 

           27 
962,4      FINDUS NORGE AS 

Produkter med størst 1 FINDUS OVNSB FISKEFILET ITALIENSK 380 GR 
70351176135
56 

           16 
955,0              16 955,0   FINDUS NORGE AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 FINDUS OVNSBAKT FISKEFIL BL.SPIN. 380 GR 

70351158233
15 

             9 
409,3                9 409,3   FINDUS NORGE AS 

  3 FINDUS GMLDAGS FISKEGRATENG 540 GR 
73105001417
94 

           70 
937,1                4 802,9   FINDUS NORGE AS 

 4 FINDUS FAMILIENS FISKEGRATENG 1000 GR 
73105000989
68 

           42 
104,4                3 502,9   FINDUS NORGE AS 

  5 
FINDUS MATLYST FISKEGR. M/GR.SAK 540 
GR 

70351157928
33 

             2 
609,4                2 609,4   FINDUS NORGE AS 

 6 COOP KLIPPFISK BITER 400 GR 
70251101668
07 

             1 
404,3                1 404,3    COOP 

           

Øl               

  1 RING.TUBORG GRØNN PILS BX 6-PK 0.5 L 
70446107777
64 

        770 
609,0    RINGNES AS 

  2 CORONA EXTRA FL 0.355 L 
00000750328
14 

        387 
241,8    RINGNES AS 

  3 RINGNES PILS 6-PK BX 0.5 L 
70446107773
37 

        380 
861,4      RINGNES AS 

Produkter med størst 1 RINGNES PILS BX 6-PK 0.5 L 
70446118749
50 

        348 
317,4           348 317,4   RINGNES AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 RING.TUBORG GRØNN PILS BX 6-PK 0.5 L 

70446118746
08 

        304 
860,2           304 860,2   RINGNES AS 

  3 HANSA PILSNER BX 6-PK 0.5 L 
70300195320
28 

        148 
881,3           148 881,3   

HANSA BORG BRYGGERIER 
AS 

 4 GRANS BARE ØL BX 6-PK 0.5 L 
70449304135
02 

        144 
646,3           144 646,3   REMA 1000 NORGE 

  5 SEIDEL PILSNER BX 6-PK 0.5 L 
70356200342
44 

        110 
153,7           110 153,7   NORGESGRUPPEN ASA 

 6 RINGNES LITE BX 6-PK 0.5 L 
70446118749
43 

        103 
481,7           103 481,7    RINGNES AS 

           
Ferdigretter 
(hurtig/porsjonsmiddag)               

  1 FJORDLAND RISGRØT 970 GR 
70333300869
35 

        113 
939,1    FJORDLAND AS 

  2 
FJORDLAND KJØTTKAKER M/ERTESTUING 
605 GR 

70333300866
38 

           80 
097,4    FJORDLAND AS 

  3 FJORDLAND RISGRØT 460 GR 
70333300870
86 

           65 
548,3      FJORDLAND AS 

Produkter med størst 1 FJORDLAND RISGRØT 970 GR 
70333300869
35 

        113 
939,1              41 602,7   FJORDLAND AS 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 REMA 1000 FISH & CHIPS 500 GR 

70425419015
93 

           38 
270,1              32 589,9   REMA 1000 NORGE 

  3 FISKERIET SUSHI 10 BITER 50% 305 GR 
70715930057
13 

           29 
251,6              29 251,6   REMA 1000 NORGE 
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 4 FJORDLAND TORSK I PURRELØKSAUS 550 GR 
70333300873
69 

           28 
557,4              28 557,4   FJORDLAND AS 

  5 FJORDLAND RISGRØT 460 GR 
70333300870
86 

           65 
548,3              28 504,9   FJORDLAND AS 

  6 FJORDLAND KYLLING SWEET&SOUR 460 GR 
70333300874
44 

           26 
912,5              26 912,5    FJORDLAND AS 

           

Sjokolade               

  1 FREIA MELKESJOKOLADE 200 GR 
70401105699
08 

        418 
702,5    MONDELEZ 

  2 FREIA FIRKLØVER 200 GR 
70401105713
07 

        192 
797,2    MONDELEZ 

  3 NIDAR SMASH PS 200 GR 
70377100219
98 

        158 
918,9      ORKLA CONF. & SNACKS 

Produkter med størst 1 FREIA NON-STOP 180 GR 
76222108866
44 

           65 
931,4              65 931,4   MONDELEZ 

verdiendring (1000 NOK) siden 
2017 2 NIDAR TROIKA 66 GR 

70377100209
39 

           53 
601,2              53 601,2   ORKLA CONF. & SNACKS 

  3 FREIA FIRKLØVER 200 GR 
70401105713
07 

        192 
797,2              50 058,8   MONDELEZ 

 4 FREIA M 180 GR 
76222108829
36 

           46 
913,0              46 913,0   MONDELEZ 

  5 FREIA MELKESJOKOLADE COCOS 190 GR 
76222108110
42 

           30 
214,7              30 214,7   MONDELEZ 

  6 CLOETTA POPS ORIGINAL 210 GR 
73103501219
91 

           87 
585,2              25 209,0    CLOETTA 

 

 

 

 



 

  

 


