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Sammendrag 

I dette kvalifiseringsstøtteprosjektet har det blitt avholdt 2 workshops og 4 prosjektmøter. Det ble 

delt kompetanse om relevant forskning og statistikk, samt diskusjoner og utvalg av test case. 

Prøvestaver med gjenvunnet PP og blandinger med jomfruelig og gjenvunnet PP ble laget og 

testet av Biobe og Re-Turn Prøvestavene besto av forskjellige blandinger av jomfruelig og 

gjenvunnet PP. Vasket PP-flak fra gjenvinningsanlegg ble brukt til innblanding. 

Materialegenskapene som ble testet viste at økt innblanding av gjenvunnet material reduserte 

strekkfasthet, men økte slagfastheten. Hardhet og smeltepunkt ble lite påvirket. Det er mulig å 

optimalisere sprøytestøpings-prosessen. Resultatene fra testingen ble presentert til 

referansegruppen og dokumentert i egen rapport. 

 

Kvalifiseringsstøtteprosjektet identifiserte FoU-utfordringene til et hovedprosjekt som det ble søkt 

støtte om til RFF i oktober 2015. Søknaden gikk ikke gjennom, men det var bred enighet i 

konsortsiet om at de ville revidere søknaden til ny søknadsfrist i oktober 2016. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet PlastiRetur er et forprosjekt finansiert av Oslofjordfondet og Grønt Punkt Norge. 

 

Plast er et av de mest anvendte materialene i det moderne samfunnet, og det produseres årlig ca. 

280 mill tonn plast i verden.  Sammenliknet med andre materialtyper, som metaller, glass og papir, 

er gjenvinningsraten for plast lav (Shen & Worrell, 2014). Et hovedproblem med gjenvinning av 

plast er at det er så mange ulike plasttyper i anvendelse i samfunnet, og det kan være vanskelig å 

skille dem fra hverandre i sorterings- og gjenvinningsprosesser (Özkan et al. 2015).  

Plastprodukter består ofte av flere sjikt for å sikre barriereegenskaper i emballering av f.eks. ferske 

matvarer, noe som kan bidra til problemer i gjenvinningsprosessen (Hanssen et al. 2012).  Innhold 

av miljøgifter og helseskadelige stoffer i plasten for flammehemming og for å oppnå gitte 

egenskaper (myknere) kan også akkumuleres i gjenvunnet plast og i neste omgang avgis til 

omgivelsene når materialet tas i bruk på nytt.  Det gjennomføres nå forskning i flere land for å løse 

disse problemene, både gjennom erstatning av stoffer i plasten og gjennom bedre 

sorteringsløsninger (Peeters et al. 2014), (Schlummer 2014).  Mange studier har vist at det er 

miljø- og ressursmessig effektivt å gjenvinne så mye plast som mulig, og at nye produkter basert 

på gjenvunnet plast får en langt bedre miljøprofil enn tilsvarende produkter basert på jomfruelig 

plast (Lyng & Modahl 2011, Rigamonti et al. 2014).  For plastindustrien er det derfor avgjørende 

både å finne nye anvendelsesområder for gjenvunnet plast, samt å sikre så høy kvalitet på 

materialet som mulig (Shen & Worrell, 2014).  Det er derfor behov for nye og bedre 

sorteringsløsninger, som effektivt kan skille ulike plastmaterialer fra hverandre (Özkan et al., 2015, 

Wang et al. 2015). Eksempler på denne type teknologi er TiTechs teknologi som er i bruk på 

sorteringsanlegget til ROAF på Romerike (www.roaf.no).   

 

De sentrale forskningsspørsmålene for dette forprosjektet har vært er som følger: 

I. Hva er potensialet for innsamling og gjenvinning av ulike typer plastmaterialer i Norge på 

kort (2016-18) og lengre sikt (2025), samlet for emballasjeplast og andre relevante 

plasttyper 

II. Hva er de mest aktuelle anvendelsesområdene for gjenvunnet plast i Norge/internasjonalt, 

hvilke norske produsenter er aktuelle for å utvikle/produsere løsningene og hvilke krav 

stilles til plastens egenskaper (prosessering, produktegenskaper, renhet, osv). 

III. Hvilke test- og analysemetoder bør benyttes for å dokumentere viktige materialegenskaper 

hos gjenvunnet plastmateriale som er sentrale med hensyn på krav til anvendelse? 

IV. Hva er de viktigste barrierene for anvendelse av gjenvunnet plast med hensyn på tekniske, 

økonomiske, kvalitetsmessige, miljømessige/toksiske krav, og hva er sammenhengen 

mellom egenskapene for ulike typer gjenvunnet plast ut fra pilottesting – er barrierene 

relevante og/eller kritiske? 

V. Hvilke typer tiltak og løsninger kan være relevante i plastens verdikjeder for å sikre rett 

kvalitet på gjenvunnet plast? 

VI. Hvilke forskningsutfordringer må løses i et hovedprosjekt for å kunne realisere målet om 

vesentlig økning i anvendelsen av gjenvunnet plast i norsk industri og anvendelsen av 

norskproduserte plastprodukter. 
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Plastretur/Grønt Punkt Norge er ansvarlig for å sikre innsamling og gjenvinning av plastemballasje 

i Norge, og sikre at disse sekundære ressursene blir benyttet på en måte som gir størst nytte for 

samfunnet.  Gjennom bruk av livsløpsanalyser har Østfoldforskning dokumentert at det er størst 

ressurseffektivitet, klima- og miljønytte knyttet til materialgjenvinning av plast, der materialet 

erstatter jomfruelig plast produsert fra olje og gass (Lyng & Modahl 2011). 

 

Plastretur har i tett samarbeid med produsenter og brukere av plastemballasje i Norge bygget opp 

et omfattende system for innsamling og gjenvinning i norske kommuner og næringsliv, slik at 38% 

av all emballasjeplast som ble samlet inn i Norge i 2013 gikk til materialgjenvinning.  Norge ligger 

med dette blant de beste i Europa hva gjelder materialgjenvinning av plastemballasje, men i EU 

har det kommet forslag om at gjenvinningsprosenten skal opp i minst 60% innen 2025.  Ellers er 

gjenvinningsprosenten lavere for en del andre plasttyper i samfunnet, både fra husholdningene 

(plastleker, møbler, elektronikkavfall, tekstiler etc) og fra industrien. Det betyr at andre plasttyper 

enn det som i dag anvendes i emballasje også er viktig å fokusere på i denne sammenheng, som 

bla. ABS-plast, polyamid, PVC mfl. 

   

For å sikre økt gjenvinning av plast, er det viktig å finne nye anvendelsesområder for gjenvunnet 

plast, og sikre at dette materialet er konkurransedyktig i markedet. Innenfor mange potensielle 

anvendelsesområder er det i dag både tekniske, kvalitetsmessige og økonomiske begrensninger 

knyttet til å ta i bruk gjenvunnet plast.  Det er økt fokus på kvaliteten av resirkulert plast, med 

bakgrunn i muligheten for akkumulering av miljøgifter og andre uønskede stoffer i materialer og 

produkter (http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/matemballasje/1 ). Forprosjektet har 

fokusert på hva som er riktige anvendelsesområder for resirkulert plast av ulik kvalitet, både i nå- 

og fremtid, avhengig av kvalitet og innhold i ulike typer plastprodukter. 

 

Borg Plast-Net er et nettverk mellom plastproduserende bedrifter i Østfold, som gjennom flere år 

har samarbeidet om kompetanseutvikling, produktutvikling og forretningsutvikling knyttet til 

plastproduksjon. Borg Plast-Net har involverer 22 bedrifter som alle er plastrelaterte i sin primære 

virksomhet, og representerer en viktig del av partnerskapet i dette foprosjekt. Forsøkene i 

forprosjektet fokusert på et relevant case for bedrifter i Borg Plast-Net. ReTurn har gjennomført 

forsøkene i samarbeid med Biobe. Østfoldforskning har ledet prosjektet og bidratt med sin 

kompetanse i prosjektet. 

 

Forprosjektet har hatt fokus på følgende plast typer: PE, PP, PS, PET + kompositt (i avkapp – 

lukket loop). Testene har blir gjennomført på PP med forskjellige innblandingsandeler av 

gjenvunnet PP.  

 

En hovedprosjekt-søknad ble innsendt til søknadsfristen til RFF Oslofjord i oktober 2015. Denne 

ble ikke innvilget. En redigert og forbedret versjon av søknaden om hovedprosjekt vil derfor bli  

innsendt til søknadsfristen for hovedprosjekter i oktober 2016. 

 

1.2 Mål 

Målet for forprosjektet har vært som følger: 

http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/matemballasje/1
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Forprosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget vedrørende anvendelse av gjenvunnet plast og 

lede frem til hovedprosjekt med et bredt sammensatt konsortium av FoU-partnere fra 

plastgjenvinning, produsenter av plastbaserte produkter og kunder/brukere av slike produkter, i 

tillegg til nasjonale og internasjonale FoU-institusjoner. Målet for et hovedprosjekt er å bidra til en 

vesentlig økning i anvendelse av gjenvunnet plast og sikre økt konkurransekraft for norske 

produsenter av plastprodukter gjennom tilgang til materialer med god miljø- og ressursprofil til en 

akseptabel pris og med rett kvalitet. 

 

Følgende delmål ble også definert: 

• M1: Klarlegge og dokumentere dagens erfaring med anvendelse av gjenvunnet 

plastmateriale hos norske bedrifter og hvilke barrierer som finnes av teknisk, økonomisk, 

kvalitetsmessig og logistisk karakter 

• M2: Teste og analysere materialegenskaper for ulike typer gjenvunnet plast i pilotskala for å 

dokumentere materialegenskaper og mulig innhold av toksiske stoffer som kan 

akkumuleres via økt gjenvinning 

• M3: Klarlegge alternative anvendelsesområder for gjenvunnet plast i norsk industri og 

hvilke krav som stilles til materialer som må oppfylles av gjenvunnet materiale 

• M4: Analysere og dokumentere omfang av bruk av relevante plasttyper innenfor dagens og 

fremtidig emballasjeløsninger og annen anvendelse av plast for å få oversikt over 

potensialet for gjenvinning og ny anvendelse 

• M5: Klarlegge hvilke tiltak som bør skje i verdikjeden før/under gjenvinning for å sikre at 

materialkvaliteten i gjenvunnet plast i størst mulig grad matcher krav til kvalitet for relevante 

anvendelser. 

 

I tilknytning til forprosjektet har det også blitt jobbet med å: 

• Involvere relevante bedrifter og institusjoner som kan bidra faglig og kommersielt inn i et 

hovedprosjekt, og definere forskningsutfordringer og verdiskapingspotensial for partnerne 

og samfunnet for øvrig gjennom et slikt prosjekt 

• Definere forskningsutfordringer, innhold, plan, budsjett og finansieringsmodeller for et mulig 

hovedprosjekt. 
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2 Potensialet for innsamling og gjenvinning av ulike typer 

plastmaterialer i Norge  

Dette kapitlet omhandler potensialet for innsamling og gjenvinning av ulike typer plastmaterialer i 

Norge på kort sikt. For å sikre innspill fra arbeidsgruppen, ble det utarbeidet et notat som 

arbeidsgruppen fikk presentert og kommentert i forkant av workshop. Innholdet om 

anvendelsesområder ble gjennomgått og diskutert på Workshop i juni 2015, der flere 

industriaktører deltok utover prosjektgruppen. 

2.1 Mengder i dag 

I Norge oppstår det ca 156 000 tonn plastemballasje totalt (KLIF 2013, Grønt Punkt Norge 2014), 

hvorav henholdsvis ca 90 000 tonn kommer fra husholdninger og 56 000 tonn fra næring. 

Materialgjenvinningsgradene er vises i Tabell 1: henholdsvis 22% og 59%. I tillegg sees at annen 

husholdningsplast utgjør ca 21 000 tonn, hvorav ca 1 000 tonn blir materialgjenvunnet (KLIF, 

2013).  

 

Tabell 1 Plastemballasje og husholdningsplast i Norge  

 
 

Fra 2014 blir plasten sendt til fire ulike anlegg; ett i Sverige (Swerec) og tre i Tyskland (DELA 

GmbH, RELUX GmbH og EING Kunststoffverwertung GmbH). RELUX GmbH og EING 

Kunststoffverwertung GmbH både sorterer, og lager sekundært plastmateriale og gjenvinner det til 

nye plastprodukt; mens Swerec og DELA GmbH er rene sorteringsanlegg. Det svenske anlegget 

tar imot rundt 10 000 tonn norsk emballasjeplast årlig (Fråne et al. 2014).   

 

2.2 Typen plast som sorteres i dag (Sammensetning) 

Det er p.t. ett anlegg for sentralsortering av plastemballasje fra husholdninger i Norge, nemlig 

Romerike Avfallsforedling IKS’ (ROAF) anlegg på Skedsmo. Anlegget ble åpnet i 2013, og sorterer 

ut PET, PP, HDPE, LDPE og en blandet plasttype fra restavfallet fra husholdningene. ROAF er et 

interkommunalt avfallsselskap som eies av kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, 

Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog. Det er viktig å presisere at både 

matavfall, papp, papir, glass/metall, tekstiler, EE-avfall mm blir kildesortert i ROAF-regionen, noe 

som betyr at restavfallet er relativt tørt og «rent». For at det skal være mulig å sortere ut plasten, 

blir innbyggerne oppfordret til å vaske og skylle plastemballasjen (på samme måte som for 

kildesorteringssystemene) for å tilrettelegge for bedre utsortering av plast i anlegget. Utsortert plast 

fra ROAF-anlegget blir levert direkte til gjenvinningsanlegget, på lik linje med kildesortert plast som 

Tonn % Tonn %

Emballasjeplast 90 876 100 % 55 693

-Til materialgjenvinning 20 356 22 % 33 044 59 %

Annen husholdningsplast 21 000 100 %

-Til materialgjenvinning 1 000 5 %

Husholdning Næring
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har blitt sortert på de ulike anleggene (Sverige, Tyskland). Det er besluttet bygging av ett NIR-

anlegg i Stavanger-regionen) i regi av IVAR og SVAR (Sør Vest Avfall og Ressurs) som til 

sammen dekker 23 kommuner og ca 300 000 innbyggere. Bygging startet i begynnelsen av 2016 

og planen er at anlegget skal være ferdigstilt i 2018. Dette anlegget vil gå et skritt videre, 

sammenlignet med ROAF-anlegget, da det vil inkludere ekstrudering av utsortert LDPE, HDPE og 

PP til ferdige granulat slik at granulatmaterialet kan selges direkte til produsenter. Derimot skal 

PET og PS sendes til materialgjenvinningsanlegg (på samme måte som ROAF). Dette som følge 

av at disse plasttypene har ulikt smeltepunkt sammenlignet med LDPE, HDPE and PP. Både 

Trondheim- og Fredrikstad-regionene er i utredningsfasen av mulige sentralsorteringsanlegg.  

 

LDPE, HDPE, PP og PET og en blandet plasttype blir sortert ut ved sorteringsanlegget Swerec. 

Andre plasttyper blir da ikke materialgjenvunnet. Det er ikke sorteringsteknologien som er grunnen 

til at ikke flere plasttyper blir sortert ut, men at anlegget er tilpassa å ta imot emballasjeplast som 

oftest består av PE, PP og PET (Fråne et al., 2014). I prinsippet kunne for eksempel også PS blitt 

sortert ut. Sorteringsteknologien er basert på plasttyper, og ikke bruksområder, så plastavfall av 

PE, PP og PET som ikke har vært emballasje blir også sortert ut. PS, blanda plast og bøtte-

/boksfraksjoner er også sortert ut ved de tyske sorteringsanleggene. Tyske anleggene sorterer ut 

ca. 20% av innkommende plast som mjuk plast, 32% som hard plast og 29% som blanda plast til 

materialgjenvinning. 18% ble sendt til energigjenvinning (Fråne et al., 2014). 

 

I tillegg til mekanisk materialgjenvinning av plast er det også mulig med kjemisk 

materialgjenvinning, der plasten blir brutt ned til monomere som råstoff til produksjon av nye 

polymere (plast), kjemikalier eller drivstoff (KLIF, 2013). Dette er ikke utbredt i Europa ennå, kun 

0,3% av europeisk plastavfallet blir behandla på denne måten, og metoden blir bare delvis definert 

som materialgjenvinning, i henhold til avfallsdirektivet (KLIF, 2013). 

 

Det er utfordrende å få oversikt over produsentene som lager produkter av gjenvunnet 

emballasjeplast (Fråne et al., 2014), og det finnes ingen detaljert oversikt over bruken av 

gjenvunnet plast (KLIF, 2013). Swerec selger halvparten av den mjuke plasten til det nordiske 

markedet, men under 5% av den harde plasten blir solgt til Norden. Resten av den harde plasten 

blir hovedsakelig solgt til Europa, men det betyr ikke at dette nødvendigvis blir resirkulert der. 

Tidligere har mye plast blitt sendt til Asia for materialgjenvinning, men denne mengden har minket. 

Mesteparten av plast innsamlet i Europa blir nå håndtert i Europa (Fråne et al., 2014).  

 

Hard emballasjeplast fra Swerec ender oftest som plastprodukt og ikke emballasje, mens myk 

emballasjeplast blir oftest resirkulert tilbake til emballasje i form av plastposer, og (Fråne et al., 

2014). Store plastgjenstander blir håndtert på samme måte som emballasjeavfallet ved Swerec, 

dvs at markedet for bruk av granulatene er det samme.  

 

2.3 Framtidige muligheter: sortering 

I Raadal et al. (2015) er fremtidige muligheter sortering av plast beskrevet. Kildesortering hos 

forbruker har vært den tradisjonelle måten å skille plast fra restavfall på. Det har likevel blitt utviklet 

teknologier for sentralsortering av plast, bl.a. NIR-teknologien (som beskrevet over) og MBT 

(Mechanical Biological Treatment). MTB «tillater» at blandet husholdningsavfallet også kan 
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inneholde matavfall, men krever vasking av plasten. Det er usikkerheter rundt renhet og kvalitet på 

den ferdig sorterte plasten fra MTB (Fråne et al., 2014).  

 

Det er interessant å sammenligne innsamlingsgrader fra sentralsorteringsanlegg og 

kildesorteringsanlegg. Innsamlet og sortert plastavfall fra ROAF-anlegget har blitt kalkulert til 13.5 

kg/innbygger, år (Brevik i Fråne et al., 2015). Denne mengden, som er ferdig sortert og klar til å 

sendes direkte til materialgjenvinning, kan sammenlignes med en innsamlet kildesortert mengde 

på 14,4 kg/per, år som følge av at kildesortert plast inneholder ca 10% forurensning (Grønt Punkt 

Norge, 2014b i Fråne et. al. 2015. Innsamlet mengde plastemballasje fra ROAF ser med dette ut til 

å tilsvare innsamlingsgraden fra det beste kildesorteringssystemet I Norge, og omtrent to ganger 

gjennomsnittlig innsamlingsgrad fra eksisterende hentesystemer (7.1 kg/innbygger, år). 

 

Teknologisk er det mulig å forbedre sorteringsprosessene. Ved Swerec blir det i dag sortert ut fire 

ulike polymerer (LDPE, HDPE, PP og PET), men det er mulig å installere flere optiske lesere for å 

sortere ut for eksempel PS og PVC (Fråne et al., 2014 og KLIF, 2013). PS blir utsortert ved de 

tyske anleggene. Swerec sorterer heller ikke ut biter som er under 3 cm. Det er også mulig å 

sortere på farge innenfor hver plasttype ved å installere flere optiske lesere (KLIF, 2013), og 

sortere restfraksjonen en gang til for å øke utbyttet. Denne type forbedringer handler først og 

fremst om økonomiske forhold. 

 

Det er også spennende utvikling på gang i andre nordiske land. I prosjektperioden ble det 

presentert et anlegg som bygges i Finland: en såkalt «Ecorefinery», eller «Circular Economy 

Village» i Riihimäki som eies av Ekokem (ekokem.com). Økoraffineriet skal stå klar i 2016. Det skal 

ta i mot 100,000 tonn usortert kommunalt avfall og sortere ut ca 37% våtorganisk avfall, 10% plast 

og 3% metall fra avfallet. Ekokem skriver at gjenvinningsgrad for kommunalt avfall vil øke til 50%, 

med en utnyttelsesgrad på 98%. Når anlegget er i drift skal det være arbeid til 20-30 ansatte.  
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2.4 Framtidige muligheter: Anvendelsesområder  

I dag er det vanlig at LDPE, HDPE og PP ekstruderes til ferdige granulat (enten direkte på 

sorteringsanlegg, eller på materialgjenvinningsanlegg) og selges til produsenter. PET og PS 

sendes materialgjenvinningsanlegg, der det kvernes, balles, eller granulat/pellets lages. 

Arbeidsgruppens kjennskap til produkter som lages av gjenvunnet plast omfatter følgende: 

Søppelposer, bæreposer, blomsterpotter (også jordbær- og potetpotter), ulike beholdere av 

hardplast, oppbevaringskasser, tau og kjede, fiskekroker, plattformer, søppelbøtter og lokk, 

søppelbeholdere, retur- / gjenvinningssystemer, lykt holdere, flaggstenger, vektbenker, 

atletisk utstyr, trimutstyr, tekstiler, fleeceprodukter, pullerter og gjerder, deler til kontorstoler 

og seter / deler til andre stoltyper, utemøbler, benker, plastpaller og transportemballasje 

(kasser), flytende gangveier (“boardwalks”), flytebrygger, veisperrer, fartsdumper og kiler (til 

bilhjul, eller flyhjul), parkgriller, bålringer, sykkelstativ, sokkel park griller, avfallssystemer for 

røyking, landskapsprodukter, skilt, fortauskanter, plastfilm / -folie, jordbruksplast (feks folie 

til rundballer), presenning, taktekkingselementer, postkasser, rekkverk og tilbehør, pullerter, 

diverse produkter til energi- og vannforsyning, komposittfiber brygger, bærere og bjelkelag, 

plastplanker, fortøyningsmøbler, dekk kasser, lager kasser, piknik bord, dekkmaterialer, 

syntetiskteak dekk, båtprodukter, matter, shiplap, kantmaterialer og verktøy, hevete bedd 

(fleksible vekstområder), landskapsprodukter, innhegninger og hus / skur til husdyr (hund, 

katt, ender, høns, kanin m.fl.), netting, møbel til husdyr, grind, rist, hinder og bommer til 

hestedressur, høyholdere, stallinnredning. 

 

Nettsider til produsenter og leverandører av gjenvunnet plastprodukter internasjonalt har vært 

kilder til listene over (se referanselisten). 

 

På Plastdagen på Chalmers 17 november 2015 ble eksempler på bruk av gjenvunnet plast i nye 

produkter presentert, se eksempler i det følgende: 
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Eksempler på råvarer som kan lages av fiskeutstyr (trålnett): 
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Luksus eksempler for bilindustrien: 

 

 
 

 
 



PlastiRetur sluttrapport    

Økt anvendelse av gjenvunnet plast for økt ressurseffektivitet, redusert energibruk og lavere 
klimagassutslipp    
 

© Østfoldforskning   12 

2.5 Brukere av resirkulert plast  

Følgende aktører i Østfold-området er, av prosjektgruppen, identifisert som potensielle brukere av 

gjenvunnet plast: Jernbaneverket, Nexans, Medlemmer i Borg Plast-Net komposittgruppe: Eker 

Design, Biobe AS, HPC, Hydrolift, Medlemmer Borg Plast-Net: BT Plast Halden AS, Jackon AS, 

Katoplast AS, Nyplast, OmBe Plast AS, Plast komponenter AS, Plexx AS, Reichhold AS, Sleipner 

Motor AS, Værste’, Borg Havn. 

 

Støttespillere som kan fremme bruk av gjenvunnet plast: Medlemmer i Borg Plast-Net 

komposittgruppe: FiReCo,Re-Turn. 

 

Verktøymakere i Borg Plast-Netsom kan bidra med spesialkompetanse er Stabil Verktøyindustri 

AS, Nigrav Verktøy AS, HiForm AS.  
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3 Fremtidens plastemballasje 

Fokuset på innholdet i dette kapittelet er fremtidens sammensetning og mengde plastemballasje. 

Det presiseres at «smart emballasje» eller å fjerne emballasjen ikke er inkludert i denne studien. 

 

I det følgende vises et kort sammendrag fra presentasjonen som ble vist på prosjektgruppens 

workshop i desember 2015. 

 

Figur 3.1 viser at mengde plast som produseres i verden er økende, men at det i Europa er en 

stabil produksjon på ca 60 millioner tonn i året. 

 

  
Figur 3.1 Plastproduksjon i Europa og Verden (kilde: Plastics Europe). 

 
 
Figur 3.2 viser hvilke regioner som produserer mest plast i verden.  
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Figur 3.2 Oversikt over hvilke regioner produserer mest plast i verden (kilde: Plastics Europe). 

 
Figur 3.3 viser hvor viktig emballasjesektoren er for plastproduksjon. De plasttypene som er mest 
brukt til emballasje er PE, PET, PP og PS.  
 

 
Figur 3.3. Europeisk plasttyper og -bruk i forskjellige industrisektorer. 
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Figur 3.4 viser at avfallsmengdene fra husholdningene stadig øker. I henhold til Skullerud og Eker 
(2012), henger konsum og avfallsmengder sammen, og konsumet øker mer enn BNP.  

 
Figur 3.4: Utvikling i husholdningsavfallsmengde, hele landet. Kg per innbygger (kilde: Skogesal 
2015). 

 
Figur 3.5 under viser at mengde plast til materialgjenvinning og energigjenvinning øker, på 
bekostning av mengder til deponi (Plastics Europe). 

 
Figur 3.5 Utvikling i materialgjenvinning og energigjenvinning fra 2006-2014 (Kilde: Plastics 
Europe). 
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Norge har relativt høy materialgjenvinningsgrad i Europa, og lav andel til deponi (se Figur 3.6).  

 
Figur 3.6 Behandling av post-forbruker plast i EU, inkl. Norge. 
 
 

Tabellen under viser plastavfallet i skandinaviske land fordelt på ulike bruksområder (Andersen i 
Background report for NA2015:901, Fråne et al. 2015). 
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I samme referanse finnes oversikt over hvor mye plast som befinner seg i ulike avfallstyper. I 
Norge oppstår årlig totalt ca 240 000 tonn plastavfall. Den største andelen oppstår i restavfall fra 
husholdningene, deretter kommunalt næringsavfall og næringsemballasje. 
 

 
 
 
I det følgende vises en oppsummering av hva Peter Sundt (generalsekretær i EPRO1), presenterte 
følgende på Plastdagen hos Chalmers i november 2015.  
 
Det er optimisme knyttet til økt antall sorteringsanlegg som vil øke tilgjengeligheten av kildesortert 
plast. Men en viktig barriere er at det er for billig å energigjenvinne plast. På grunn av mangel på 
design for gjenvinning, oppstår det mye plastprodukter av blandede plasttyper, som kompliserer 
sortering og mulighetene for resirkulering.  
 
 

                                                
1 European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations, http://www.epro-plasticsrecycling.org/ 
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Industrielle aktører som ønsker å bruke gjenvunnet plast utgjør viktige aktører for å øke 
etterspørselen. Men det kan være risiko forbundet med å få tak i denne type råvarer, og lovverket 
kan utgjøre en barriere. Det er også mangel på nordiske kunder som etterspør denne produkter 
med resirkulert plast. 
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4 Nye fra EU om sirkulærøkonomi – mål og fremtidige 

krav, desember 2015 

På nettsiden “Revised Legislative Proposals on Waste”) ble følgende skrevet om revidert lovforslag 
på avfall (http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm, desember 2015):  
 
“…clear targets for reduction of waste ..Key elements of the revised waste proposal include: 

• A common EU target for recycling 65% of municipal waste by 2030; 
• A common EU target for recycling 75% of packaging waste by 2030; (innen 2025: 55% 

for plast emballasje) 
• A binding landfill target to reduce landfill to maximum of 10% of all waste by 2030; 

• A ban on landfilling of separately collected waste; 
• “Promotion of economic instruments to discourage landfilling ; 
• Simplified and improved definitions and harmonised calculation methods for recycling rates 

throughout the EU; 
• Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis –turning one 

industry's by-product into another industry's raw material; 
• Economic incentives for producers to put greener products on the market and support 

recovery and recycling schemes (e.g. for packaging, batteries, electric and electronic 
equipment, vehicles). 

• «Article 6(1) of Directive 94/62/EC sets down targets for the recovery and recycling of 
packaging waste which, pursuant to Article 6(5), shall be fixed every five years based on 

the practical experience gained in Member States and the findings of scientific research 
and evaluation techniques such as life-cycle assessments and cost-benefit analysis.” 

 
Dette er ambisiøse mål for EU og for Norge når man ser status i dag (figur 3.6). 
 

4.1 Tiltak fremmet av EU i forbindelse med økt 

sirkulærøkonomikrav 

EUs pressemelding om sirkulær økonomi (EU 2015) sier følgende: 
 
“Key actions adopted today or to be carried out under the current Commission's mandate include: 
… 

• Development of quality standards for secondary raw materials to increase the 

confidence of operators in the single market; 
• Measures in the Ecodesign working plan for 2015-2017 to promote reparability, durability 

and recyclability of products, in addition to energy efficiency; 
• …. 
• A strategy on plastics in the circular economy, addressing issues of recyclability, 

biodegradability, the presence of hazardous substances in plastics, and the Sustainable 
Development Goals target for significantly reducing marine litter; 

… 
• Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis –turning one 

industry's by-product into another industry's raw material; 
• Economic incentives for producers to put greener products on the market and support 

recovery and recycling schemes (e.g. for packaging, batteries, electric and electronic 
equipment, vehicles). 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
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5 Test- og analysemetoder   

Som en del av forprosjektet, har det blitt gjennomført tester for sammenligning av 

materialegenskaper for prøvestaver produsert av jomfruelig PP og prøvestaver produsert av 

økende andel gjenvunnet PP. Gjennom testene ble det dokumentert at økt innblanding av 

kildesortert, vasket polypropylen (PP)-flak fra husholdninger medførte redusert strekkfasthet og økt 

slagfasthet. Hardhet og smeltepunkt ble lite forandret ved økt innblanding av gjenvunnet PP. Det er 

sannsynlig at innblandingen av andre plasttyper («urenheter») er årsaken til økt slagfasthet.  

 

Resultatene fra testene viser at det er grunn til å tro at gjenvunnet plast kan ha gode egenskaper 

og overflate (struktur og farge). Hvis kunder kan spesifisere nærmere hvilke materialegenskaper 

som er viktigst i forhold til funksjon, heller enn over spesifisering pga kjennskap til jomfruelig 

material, kan det gjøre gjenvunnet plast aktuell for mange produkter. Overflatekvaliteter og farge 

kan være en ulempe, men kan også representere unike egenskaper som designere kan ønske å 

fremme i relevante produktutviklingsprosesser. Designere har behov for materialprøver og grundig 

testresultater hvis de skal kunne anbefale gjenvunnet plast til sine kunder. 

 

Vedlegg 1 viser til rapporten som presenterer analysemetodene som ble brukt og resultatene fra 

testene som sammenlignet materialegenskaper for prøvestaver av jomfruelig PP og prøvestaver 

med økende andel gjenvunnet PP. Sammendraget fra rapporten gjengis her. 

 

“In the following rapport the work conducted by Re-Turn AS to investigate the material properties of 

different mixtured of recycled PP is summarized. It will be shown that the material displays a 

general trend of reduction of tensile strength and incease of impact strength, as the recyckled PP 

fraction increases, while hardness and meltingpoint is largely unaffected. Further, optimization of 

the injection moulding process parameters will be discussed, as well as investigating the potenial 

for raw material cost reduction of these recycled materials.” 
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6 Barrierer for anvendelse av gjenvunnet plast 

I det følgende gis en kort oppsummering av de viktigste barrierene for økt bruk av gjenvunnet plast 

(temaet for Workshop august 2015) som har kommet frem gjennom forprosjektet: 

 

Kundenes krav til råvarer kan være overspesifiserte i forhold til produktets funksjon. Siden man er 

mest fortrolig med bruk av jomfruelig materiale, føler kunden seg tryggest med dette. Farge og 

urenheter kan være utfordrende ved bruk av gjenvunnet materiale. Det kan også væreproblemer 

med lukt fra gjenvunnet materiale, noe som ble erfart gjennom forprosjektet. Verktøy må også ofte 

justeres for å få jevn overflate når man bruker gjenvunnet materiale som er bearbeidet i mindre 

grad (for eksempel flak). Det vil ofte bli etterspurt mer dokumentasjon av produkter med 

gjenvunnet plast. Gjenvunnet materiale forventes å være billigere enn jomfruelig, dermed forventer 

kunder billigere produkter, tross mer omfattende kvalitetskrav og testing. 

 

I siste workshop i desember 2015 ble barrierene oppsummert som følger: 

 Kvalitet – gjenspeiles i sirkulærøkonomi mål på dette. 

 Tilgang – stabilt tilgang til stor nok mengder av passe kvalitet 

 Dokumentasjon for gjenvunnet materialer er ofte mer enn nytt, utviklingskostnadene kan 
være høyre, men kjøperne vil ha det billigere 

 Forbrukere / kunder kan ha forestilling om at gjenvunnet = dårligere kvalitet. Mange (for 
eksempel Elektrolux, luksusbil produsenter) velger å ikke fortelle kunden. Satser både på 
«miljø»-produkter og andre «high performance» materialer. 

 Farge (design for recycling: alt hvitt?) 

 Lukt (uproblematisk i praksis, tilsetningstoffer)  
 

I forbindelse med EUs nye sirkulærøkonomi mål og pressemeldinger november 2015, ble viktige 

barrierer omhandlet. Følgende relevante tekster er hentet fra pressemelding og spørsmål og svar 

nettsider forbundet med dette. 

 

«QUALITY STANDARDS - the lack of adequate tools to ensure the quality of secondary raw 
materials is a barrier to their take-up in the EU economy. Common standards are needed to build 
and support trade. The Commission will develop such standards where needed… 
 
«PLASTIC AS A RECYCLABLE RESOURCE – smart design and proper sorting can increase the 
recycling rates of plastics and avoid landfilling, incineration and use of virgin materials. The 
Commission will elaborate a strategy addressing issues such as recyclability, biodegradability, the 
presence of hazardous substances of concern in certain plastics, and marine litter.» 
 

 
I forbindelse med produktdesign ble følgende skrevet: 
 

• BETTER PRODUCT DESIGN – elektronikk product focus [EcoDesign direktivet har også 
dette som focus]. 

• CREATING INCENTIVES – to create a direct economic incentive for producers to make 
products that can be easily recycled or reused, the Commission will propose to differentiate 
financial contributions paid by producers in extended producer responsibility schemes on 
the basis of the end-of-life costs of their products.   

• IMPROVED PRODUCTION PROCESS - In order to reduce resource use and waste 
generation in production processes, the Commission will promote best practices in a range 
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of industrial sectors through Best Available Techniques Reference documents (BREFs) for 
various industrial sectors. … 

• INNOVATIVE INDUSTRIAL PROCESSES – The Commission will clarify rules on by-
products and on end-of-waste status, which will help support the development of industrial 
symbiosis – a process by which the waste of one company can become the resource of 
another company.  To promote resource efficient and innovative industrial processes, such 
as industrial symbiosis or remanufacturing, the Commission supports innovative industrial 
initiatives under the financing programme Horizon 2020 and through Cohesion Policy 
funds.  

 
Relevante spørsmål og svar med produktfokus: 
 
«The revised waste proposal also includes increased recycling targets for packaging materials…” 
 
“What is the Commission doing to promote the conversion of waste into resources 
(secondary raw materials)? 

 
Secondary raw materials still account for only a small proportion of production materials used in 
the EU. There are important barriers to their take-up in the economy, for example due to the 
uncertainty of their composition. Standards are needed to build trust. 
“The Commission will: 

• launch work to develop quality standards for secondary raw materials where needed – in 
particular for plastics; 

• take measures to facilitate legal transport of waste between Member States [and]…to bring 
down the number of illegal shipments; 

• … 
• … 
• develop analysis and propose options on the interface between chemicals, products and 

waste legislation, including on how to improve the tracking of chemicals of concern in 
products. This will help industry secure a stable supply of raw materials by using recycled 
materials.”  

 
«What are you doing to address specific challenges in the plastics industry? 
 
Increasing plastic recycling is needed for the transition to the circular economy. …the use of 
plastics is growing, but the efficiency of recycling is lagging behind – less than 25% of plastic waste 
collected is recycled, and about 50% goes to landfill... 
 
“The Commission will: 

• adopt a strategy on plastics in the circular economy, addressing issues such as 
recyclability, biodegradability, the presence of hazardous substances in certain plastics, 
and marine litter. 

• propose a more ambitious target for the recycling of plastic packaging in the revised 
legislative proposal on waste.”  
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7 Hvilke typer tiltak og løsninger kan være relevante i 

plastens verdikjeder for å sikre rett kvalitet på 

gjenvunnet plast? 

Gjenvunnet plast kan deles opp i flere typer. Utfordringer tilknyttet blandet plast vil være forskjellig 

fra plast som er sortert i henhold til plasttype.  

 

Resirkulerte polymerer får dårligere mekaniske og termiske egenskaper sammenlignet med 

jomfruelig plast, i tillegg til at de kan få reduserte farge- og luktegenskaper. De siste 30 årene har 

det blitt utviklet en rekke metoder og tilsetningsstoffer som kan redusere virkningene av gjentatt 

termisk og mekanisk påvirkning i bearbeidingsprosesser. Tilsetning av mikro- og nanopartikler 

bestående av akryl, syntetiske elastormere, nanofibre, mm kan reparere og forbedre mekaniske 

egenskaper som slagfasthet og strekkforlengelse. Tilsetning av såkalte «compatibilizere» kan 

medføre at blandet plast, som i utgangspunktet er inkompatibelt for resirkulering, kan få betydelig 

forbedrede mekaniske egenskaper. Resirkulert PET kan repareres ved å skjøte sammen 

degraderte molekyler med kjemiske tilsetninger. Det gjennomføres forskning på tekniske 

anvendelser som krever høyere temperaturbestandighet enn det PE og PP tilbyr. Med enkle 

termiske og mekaniske tester kan egenskapsforbedringer dokumenteres. Fargenedbrytning og lukt 

kan også reduseres og fjernes med nye additiv tilsetninger som må kartlegges og testes i 

forskjellige tilsetningsmengder og kombinasjoner.  

 

I et eventuelt hovedprosjekt kan konsortiets nettverk utnyttes for å inngå samarbeid med store, 

multinasjonale kjemiske bedrifter som Arkema (F), Dow Chemical (US, Kraton (NL), Bayer Science 

og Clariant m.fl. for å vurdere «compatibilizere» og mikro/nano «reparasjons»-tilsetninger. Disse 

tilsetningsstoffer / additiver kan prøves i relevante polymerblandinger for konkrete anvendelser. 

Andre praktiske løsninger for case-produkter mer «rene» plastfraksjoner fra næringslivsaktører, 

slik at man få en mer ensartet gjenvunnet råvarer, men færre muligheter for forurensninger i seg. 

Dette foreslås å utforske dette mer i hovedprosjektet søkt i 2016. 
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8 Hvilke forskningsutfordringer må løses i et 

hovedprosjekt?  

For å kunne realisere målet om vesentlig økning i anvendelsen av gjenvunnet plast i norsk industri 

og anvendelsen av norskproduserte plastprodukter er følgende forskningsutfordringer identifisert 

og beskrevet i hovedprosjektsøknaden som ble sendt til RFF Oslofjord i oktober 2015: 

1. Analyse og uttesting av hvilke endringer i materialkvalitet som oppstår som følge av 
innblanding av resirkulert plast i utvalgte typer plastprodukter/applikasjoner 

2. Analyse og testing av mulige tiltak for å forebygge negative konsekvenser av innblanding 
av resirkulert plast i nye produkter (tilsetningsstoffer, mm) 

3. Utvikle og teste plastråstoff for de utvalgte produkter/applikasjoner med hensyn på bruk av 
tilsetningsstoffer og prosessering i jomfruelig plast, optimal innblanding av resirkulert plast 
og funksjonen til produktet/applikasjonen. 

4. Utvikle modeller for og gjennomføre analyser av potensialet for reduserte klimagassutslipp, 
toksisitet og energibruk som følge av ulike grader av resirkulert plast brukt i de vurderte 
applikasjoner og aggregert på nasjonalt og europeisk basis.  

5. Utvikle økodesignmetoder og -verktøy for å utvikle produkter med høy gjenvinnbarhet og 
bruk av resirkulert plast, og få frem miljøeffekten av å velge gjenvinnbare materialer. 

 

 

Ovennevnte forskningsutfordringer og de identifiserte barrierene for økt gjenvinning av plast er 
høyst relevant også i EU sammenheng. 
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Vedlegg 1 Investigation of the material properties of 

recycled polypropylene mixtures 
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Vedlegg 2: Import statistikk for relevante plasttyper 2014 
 Rådata til tabellen i kapittel 2.1 om plastmengder.

 
 

Utenrikshandel med varer, etter varenummer, import/eksport, land, tid og statistikkvariabel

2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11 2014M12 SUM

Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1) Mengde 1 (M1)

39011000 (m1=kg, m2=nei) Polyethylen, 

ubearbeidd, spesifikk vekt u 0,94 g/kbcm Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39021000 (m1=kg, m2=nei) Polypropylen, 

ubearbeidd Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39031901 (m1=kg, m2=nei) Polystyren, 

ubearbeidd, ikke ekspanderbar, med 

innh av fluorkarbonene HFK, PFK el... Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39033000 (m1=kg, m2=nei) Kopolymerer 

av akrylnitril-butadienstyren (ABS), 

ubearbeidd Import

BE Belgia 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 1250 0 2500

DK Danmark 0 0 4090 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4094

FI Finland 0 0 97 0 0 0 68 0 0 0 0 0 165

IT Italia 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

NL Nederland 9293 5546 0 1375 5000 0 0 6150 0 13188 1375 18787 60714

ES Spania 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152

GB Storbritannia 1059 1074 5000 0 1137 0 2525 11560 1034 791 0 1045 25225

CH Sveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE Sverige 10724 13053 12489 9209 9088 8048 7739 14456 11785 8220 5779 6837 117427

DE Tyskland 149 0 0 2 0 1756 0 0 0 5000 2 0 6909 219 186

39041000 (m1=kg, m2=nei) 

Polyvinylklorid, ubearbeidd, ikke 

blandet med andre stoffer Import

DK Danmark 235 529 0 64 35 75 0 0 0 0 0 0 938

IT Italia 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

NL Nederland 95000 217050 96290 143850 122370 142500 118750 2 25460 15 25267 0 986554

PL Polen 148046 247107 246144 146619 148323 49038 122928 195020 170960 0 49600 25080 1548865

PT Portugal 0 21330 21330 0 21330 0 0 20790 0 0 0 0 84780

GB Storbritannia 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

SE Sverige 294733 118300 210450 59585 91928 355180 203463 121426 205263 417183 209636 170403 2457550

DE Tyskland 25000 0 525 0 12450 650 26250 99670 142500 76250 111282 36250 530827 5 610 517

39051200 (m1=kg, m2=nei) 

Polyvinylacetat, i vandig dispersjon, 

ubearbeidd Import

BE Belgia 0 135 100 0 0 0 0 0 300 25000 0 309 25844

DK Danmark 0 0 29 0 0 0 76 180 0 0 0 0 285

IT Italia 116651 45620 114020 90960 90960 114020 114140 114000 91220 113760 89780 68400 1163531

NL Nederland 0 0 180 0 0 0 0 0 95 0 1100 0 1375

SE Sverige 6476 4756 8555 3479 4040 3952 4208 6130 15167 4201 4869 1530 67363

DE Tyskland 5 24416 5647 9301 0 6290 25214 0 14862 1486 9508 30291 127020 1 385 418

39074000 (m1=kg, m2=nei) 

Polykarbonater, ubearbeidd Import

BE Belgia 1426 3705 4450 0 2575 5157 0 5844 0 0 4224 1000 28381

DK Danmark 8150 0 0 0 5300 0 0 0 0 5358 0 5300 24108

FR Frankrike 9315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 9815

IT Italia 1340 5527 1 5325 1195 400 7940 5280 11483 1126 27941 1800 69358

NL Nederland 0 2375 6500 3904 1225 0 3750 57 0 2883 1530 2009 24233

PL Polen 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 23 323

ES Spania 29325 23000 0 33000 20000 22000 92 0 3125 0 3000 0 133542

GB Storbritannia 0 0 0 0 384 0 0 1070 9 0 0 0 1463

CH Sveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE Sverige 7445 7312 14636 3408 18916 11337 5632 23018 15506 8506 4795 15383 135894

DE Tyskland 23600 22555 27600 1932 21600 30500 1296 23225 9664 38296 34968 34557 269793

TR Tyrkia 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 46

HU Ungarn 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 716 956
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39081000 (m1=kg, m2=nei) Polyamider -6, 

-11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 el -6,12, 

ubearbeidd Import

DK Danmark 0 8 0 584 0 0 0 0 6300 3107 0 378 10377

FR Frankrike 4 2000 22500 982 0 4 0 2120 0 500 800 0 28910

IT Italia 3 1750 25 470 4 0 0 0 1525 10 54 66 3907

NL Nederland 11607 14286 6325 17333 5993 11453 0 5198 17289 3432 143 0 93059

PL Polen 11000 11000 0 11000 0 12677 0 12250 875 0 12250 1250 72302

ES Spania 1000 0 0 0 0 0 0 0 88 65 0 0 1153

GB Storbritannia 33879 10018 111450 15279 1168 55314 57759 5759 9211 27306 32920 33499 393562

CH Sveits 25750 29241 25801 7247 48551 24224 5 30371 22000 18193 25808 3750 260941

SE Sverige 66055 68762 48472 54213 12747 46270 8323 38208 65417 24333 25313 24320 482433

DE Tyskland 40069 26507 31870 23160 45478 2860 10908 7852 36886 5918 13108 22294 266910

HU Ungarn 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 613 557

39151000 (m1=kg, m2=nei) Avfall, klipp 

og skrap av polymerer av etylen Import

DK Danmark 0 0 0 0 0 0 8879 9000 7 0 0 0 17886

EE Estland 24980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24980

FR Frankrike 22130 0 20510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42640

LT Litauen 0 0 23200 0 43200 0 0 0 0 0 0 0 66400

PL Polen 0 0 0 0 0 0 11007 0 0 0 0 0 11007

CH Sveits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50

SE Sverige 112440 229900 205920 290000 143592 141793 139420 254894 260706 201380 184400 54820 2219265

DE Tyskland 91 0 22000 0 0 0 0 0 0 1415 0 0 23506 2 405 734

39152000 (m1=kg, m2=nei) Avfall, klipp 

og skrap av polymerer av styren Import

FI Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 345

SE Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29

DE Tyskland 320 0 0 0 0 0 0 0 0 24 366 0 710 1 084

39153000 (m1=kg, m2=nei) Avfall, klipp 

og skrap av polymerer av vinylkolrid Import

DK Danmark 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 13

FR Frankrike 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 7 18

IT Italia 0 0 0 0 10000 0 0 10000 0 5000 0 0 25000

SE Sverige 11540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11540 36 571

39207990 (m1=kg, m2=nei) Ark, film, 

bånd o.l. av cellulosederivater, ikke 

skumplast, uten underlag, ikke s... Import

DK Danmark 0 40 0 0 0 400 500 0 0 500 0 0 1440

IT Italia 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

LT Litauen 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500

NL Nederland 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23

PL Polen 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 95 126

GB Storbritannia 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 7

SE Sverige 45 5 9 0 4 4 0 0 11 9 11 188 286

DE Tyskland 0 0 14 0 0 3 173 16 1 0 0 10 217 2 633

39231001 (m1=kg, m2=nei) Esker, kasser 

o.l. til emballasje, av plast, rominnhold 

min 15 liter Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39239003 (m1=kg, m2=nei) 

Emballasjebegre av plast, 

sylindriske/koniske, med innh av 

fluorkarbonene HFK, PF... Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39269099 (m1=kg, m2=nei) Varer av plast, 

i.e.n. Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel med en bestemt vare eller at varenummeret eller landkoden ikke er gyldig i den perioden søket er gjort for. Det kan også skyldes at konfidensialitetshensyn innebærer at tall for dette varenummeret ikke kan publiseres. For informasjon om 

gyldighet for og årlige endringer i varenummere, se  <a target='_top' href='http://www.ssb.no/emner/09/05/nos_varefortegn/main.html'>Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen</a>.
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