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Bakgrunn for prosjektet

- 2035: 65% materialgjenvinning
- Gjøre det lettere for innbyggere og næringsliv å kildesortere riktig
- Øke muligheten for verdiskaping i bransjen ved å redusere mengden 

forurenset råstoff
- Vise at bransjen tar ansvar og «regulerer seg selv»

Ambisjon: Lik merking hjemme, på hytta og på jobb, i det 
offentlige rom, på emballasjen, på gjenvinningsstasjoner osv. 



“Hvor er mønsteret? Jeg skjønner ikke hvor jeg 
skal kaste ting”

Jan Petter Nyhaug, trendanalytiker i Opinion



Et etterlengtet prosjekt

- Stor enighet om behovet for en standardisert merkeordning for avfall 
blant kommuner og IKS

- Bransjen ønsker at det legges nasjonale føringer og at det ikke skal 
være opp til hver enkelt kommune å måtte ta beslutninger om farger 
og symboler

- Ønske om en prosess der ulike interessenter involveres: 
bred forankring



Slik er arbeidet organisert

- Arbeidsgruppe
- Avfall Norge, LOOP (Mona og Hildegunn)

- Ressursgruppe
- ÅRIM, TRV, Sirkel Glass, Ragn-Sells, Norgesmøllene

- Referansegruppe
- Avfall Norge, KS Bedrift, MEF, Forbrukerrådet, Virke, Norgesgruppen, 

Emballasjeforeningen, Norsirk, Grønt Punkt Norge
- Styringsgruppe

- BIR, RENAS, Ragn-Sells, Avfall Norge



Hvem er med?

Spleiselag bestående av
● 32 kommuner/IKS
● 10 returselskaper (emballasje, dekk, ee-avfall, batterier) 
● 2 private selskap (Ragn-Sells og Stena Recycling)

Totalt budsjett del 1 (utarbeide merkeordning + brukerguide)
1,5 mill 



Ulike spor

● Utarbeide et felles nasjonalt merkesystem
● Vente å se om EU beslutter noe
● Søke nordisk samarbeid basert på dansk piktogramsystem



Nordisk samordning
● Dansk piktogramsystem lansert i 2017.

○ Ønsker å få med resten av norden på en 
felles merkeordning

● Avfall Sverige har igangsatt prosess. 90% av 
deres medlemmer ønsker felles system. 
Innstilling: felles nordisk løsning
○ Vi følger prosessen og deltar på 

workshops i regi av Avfall Sverige 

● Møte med Dansk Affaldsforening 26/9 for å 
diskutere hvordan et felles piktogramsystem 
kan forvaltes. Søkes nå til Nordisk ministerråd





Symboler for henteordninger



Kartleggingsarbeid

Desktopundersøkelse v/LOOP
Begrepsbruk i hente- og returpunktsordninger
Få oversikt over hvilke begreper som benyttes mest

Kartlegging v/IPSOS
Oversikt over innsamlingsløsninger
Oversikt over fargebruk
Oversikt over hvilke fraksjoner ulike selskaper samler inn og hvilke 
begreper som benyttes på gjenvinningsstasjoner





Restavfall

Restavfall til forbrenning

Restavfall fra husholdningen

Restavfall/matavfall 

Restavfall/våtorganisk

Restavfall og/inkludert plast

Rest, mat, brennbart avfall

Brennbart restavfall 

Brennbart avfall

Plast

Plast (energi)

Plast til gjenvinning

Husholdningsplast

Emballasjeplast

Plastfolie

Returplast

Matavfall

Matavfall (våtorganisk avfall)

Matavfall/organisk avfall

Matavfall og hageavfall

Mat

Bioavfall

Organisk avfall

Våtorganisk avfall

Avfall til kompostering 

Glass- og metallemballasje

Glass og metall

Glass og metallbokser

Glass og hermetikk

Glassemballasje og hermetikk

Glass og småmetall

Papp, papir og kartong

Papp og papir

Papir, papp og drikkekartong

Papir, papp og kartong

Papir

Papiravfall

Papir til gjenvinning

Papp, papir- og drikkekartong

Papir 

Papir, drikkekartong og 

pappemballasje 

Papir og lettkartong

Tekstiler, klær og sko (ulik 

rekkefølge)

Klær og tekstiler

Tekstiler

Klær og sko

Klær (eller Klede på nynorsk)

Tekstiler og sko



Designfase og innspillsrunde

■ Forslag klar til 28. november

Frokostmøte - hvordan kan felles 
merkeordning bidra til økt 
materialgjenvinning?

■ Forslag åpen for innspill 
desember 2019

■ Piktogram ferdig 01.02.2020



Involvering og støtte

Framtiden i våre hender
«Det skal være enkelt og intuitivt å handle miljøvennlig i hverdagen. En felles merkeordning 
for avfall i Norge er svært etterlengtet, og et godt steg i riktig retning for å gjøre det 
enklere for forbrukerne å kildesortere riktig.»

Ellen Behrens, Orkla
«Enhetlig, tydelig og lett forståelig merking er viktig for å gjøre det enkelt å kildesortere, og 
vi tror det vil være svært positivt med felles praksis i Norden. Vi støtter derfor gjerne dette 
initiativet ved å være en ambassadør.»



Takk for meg!

mona@avfallnorge.no


