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Sammendrag
For å nå mål om kutt i utslipp av klimagasser, må vi finne nullutslippsalternativer til fossile løsninger
– både til energi og til annen vareproduksjon. Derfor lagde ZERO i 2011 en mulighetsstudie for plast
produsert fra biologisk materiale, bioplast. Denne rapporten viste at det er fullt mulig å erstatte de
fleste viktige typene fossilplast som er i bruk i dag, med fornybare bioplast-typer. Ifølge European
Bioplastics kan om lag 85 prosent av all plast teknisk sett erstattes med biobasert plast.
Den globale produksjonen av plast var på 288 millioner tonn i 2012, hvorav 57 millioner tonn i
Europa. Forbruket av plast per innbygger i Norge og Vest-Europa er på ca. 100 kg i året. Størst bruk
av plast i Europa er til emballasje, med 40 % av forbruket. I Norge ble det generert 478 000 tonn
plastavfall i 2011. Omlag ⅓ av dette er plastemballasje.
Totalt tilsvarer klimagassutslippene fra produksjon og bruk av plast rundt 5 kg CO2ekv. For 1 kg plast.
Det tilsier det at de globale klimagassutslippene fra fossilplast er på rundt 1,4 mrd tonn CO2ekv, som
utgjør nesten 5 prosent av de globale klimagassutslippene fra fossil energi og det dobbelte av CO2utslippene fra global flytrafikk.
Produksjon og bruk av bioplast er i rask økning. I 2012 var det globalt på totalt 1,4 millioner tonn.
Flasker og annen emballasje utgjør de to klart største bruksområdene. Prognoser for bioplastmarkedet
viser mer enn 4-dobling av produksjonskapasitet til over 6 millioner tonn i 2017. Størstedelen av
bioplast er nå av typer plast som er fullt resirkulerbare med samme materialegenskaper som de fossile.
Mens til noen bruksformål er de nedbrytbare bioplastalternativene de beste miljøløsningene som til
f.eks. engangsbestikk.
Hvor stor den totale miljøgevinsten av bioplast vil være avhenger av produksjonsmetode og
innsatsfaktorer, fornybare eller fossile, i hele verdikjeden. Et stort volum av dagens produksjon av
bioplast har etylen fra bioetanol som utgangspunkt. En sentral rapport på LCA for biodrivstoff, viser
besparelse av fossil energi på over 95 prosent og klimanytte på over 80 prosent for bioetanol fra
sukkerrør. For å sikre god klimanytte av bioplast er det viktig å velge rett materiale og
produksjonsform. Det bør derfor utredes nærmere hvordan en ordning med bærekraftkrav til bioplast
kan gjennomføres, med premiering av råstoff bedre miljøegenskaper enn minimumsnivået i
bærekraftkriteriene. Flere store internasjonale aktører har startet et samarbeid på bærekraftig råstoff til
bioplast, igjennom Bioplastic Feedstock Alliance.
Produksjon av bioplast fra tømmerråstoff er interessante næringsmuligheter for Norge, slik det gjøres
allerede på Borregaard. Nedleggelse av tradisjonell treforedlingsindustri gir både behov og muligheter
for omstilling og utvikling av nye løsninger. For å lykkes med økt produksjon i Norge trengs det en
kombinasjon av innovasjon, lavere kostnader i hele verdikjeden, bedre rammevilkår og
betalingsvillighet for de mest bærekraftige råstoffløsningene.
Det finnes ingen statistikk fra SSB over bruk av bioplast i Norge. De største bruksområdene vi kjenner
til er bruk i plastflasker som Coca-Cola gjør med PlantBottle™ på alle sine flasker i Norge. TINE og
Tetrapak startet med bioplast i skrukorkene på drikkevareemballasje i 2013. Andre eksempler på bruk
av bioplast er Metsä som bruker bio-PE i emballasjen for toalettpapir, bioplast i telefoner fra Nokia
m.m. Det produseres bioplast i Norge av Borregaard, som lager spesialcellulose fra trevirke som
brukes til å lage celluloseacetat - en type bioplast som blant annet brukes i brilleinnfatninger og i de
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røde transparente skaftene til skrujern. Vi har tilgjengelig biomasseråstoff i Norge som kan tas i bruk
for økt bioplastproduksjon.
Bioplast kan erstatte fossilplast i en rekke tilfeller. Barrierene for bruk av bioplast vi har kartlagt i
dette arbeidet er sammensatt. Det handler delvis om at kunnskapen om bioplast er liten hos
plastbrukere, og dette begrenser etterspørsel etter slike løsninger. Det handler også om at bioplast ikke
er et tilgjengelig alternativ for all plastbruk, og det kan derfor kreve høyt motiverte brukere for å bruke
ressurser på nybrottsarbeid for nye løsninger. Merkostnaden for bioplast gjør at utviklingen av
markedet ikke går helt av seg selv. Erfaringen med mange klimaløsninger er at merkostnaden
reduseres når volumet økes, men det trengs virkemidler for å få opp markedet og volumet. Vi har
vurdert følgende virkemidler som kan være egnet til å løse de barrierene som er identifisert:
●
●
●

●
●
●

Kompetanseheving
Innkjøps- og merkeordninger
Avgift
○ Avgift på fossilt råstoff i produksjon
○ Avgift på fossil emballasje/plastinnhold
○ Endring av drikkevareemballasjeavgiften med innføring av en bioplastkomponent/fossilplast-komponent
○ Forbrenningsavgift
Omsetningspåbud
Forbud mot fossil plast der gode bioplast alternativer finnes
Støtteordning for produksjon av bioplast i Norge

Med ulik status for tilgjengelighet for bioplast på ulike bruksområder, og delvis umodne markeder, vil
en robust virkemiddelpakke trenge en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige virkemidler. Basert
på analysen er ZEROs anbefalinger:
På kort sikt:
● Klare politiske mål for redusert bruk av fossilplast, og inkludering av dette i bransjeavtaler.
● Kompetanseheving for store brukere/aktører nødvendig for å overkomme første barrieretrinn.
● Eksisterende miljømerkeordning Svanen bør inkludere bioplast/ikke fossilplast som kriterium.
● Offentlige innkjøp og andre store innkjøpere må aktivt søke ikke-fossile plastalternativer.
● Drikkevareemballasjeavgiften bør endres for å gi et insitament for økt bruk på et område der
bioplastalternativer er i bruk.
● Innføre en miljøavgift for all emballasje, der fossil materialbruk er ett av kriteriene.
● Klimateknologifondet må få tilstrekkelig med midler til å ha løftehøyde til også gi støtte til
store bioplastproduksjon i Norge, og ordningen må justeres dersom det trengs for å kunne gi
støtte til slike prosjekter.
På lengre sikt:
● Utrede mulighetene for avgift og/eller omsetningspåbud på produksjonsleddet der det fossile
råstoffet brukes, og andre former for avgift på all plast.
● Når volum for bioplast har passert 50 prosent og dekker de fleste av
bruksområdene/plasttypene som brukes, vurdere om forbud mot fossil plast kan være et egnet
virkemiddel for å få til full utfasing av fossil plast i hele markedet.
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Innledning
ZERO lagde i 2011 en mulighetsstudie for bioplast «Utslippsfri Plast»1. Den viste at det er et stort
potensial for produksjon og bruk av bioplast med betydelig klimagevinst sammenlignet med
konvensjonell, fossilbasert plast. Videre viste den at gode bioplastalternativer er tilgjengelige, også
resirkulerbar plast med eksakt samme kvalitet og egenskaper som fossil plast.
I dette arbeidet har vi nå sett nærmere på hva som kan gjøres for å få til økt bruk og produksjon av
bioplast. Vi har her laget en gjennomgang av de ulike barrierene som finnes i dag for økt bioplastbruk
i Norge, og vurdert hvilke endringer i virkemidler og rammebetingelser trengs for å få til økt bruk og
produksjon av bioplast i Norge. Vi har også gjort en statusoppdatering på produksjon og bruk av
bioplast.
Vi har gjennomført:
● Workshop for å belyse og diskutere ulike virkemidler og barrierer.
● Kunnskapsinnsamling på status for bioplast.
● Kontakt med norske og internasjonale aktører, både bioplastaktører og større plastbrukere som
i varierende grad er i gang med bioplastbruk.
Ombruk, resirkulering og bioplast
Miljøfokuset fra myndighetene på avfallsiden har vært på avfallsminimering, ombruk og resirkulering.
Dette er fornuftige målsetninger, men fra et klimaperspektiv trengs det i tillegg omlegging fra fossil til
fornybart råstoff. Det er alt for stor bruk av fossil energi til produksjon av ny plast. Bioplast er derfor
et avgjørende nytt tiltak i tillegg til arbeidet som gjøres på ombruk og resirkulering. For at bioplast og
materialgjenvinning skal spille godt sammen har vi i dette arbeidet hatt hovedfokus på de typer
bioplast som er fullt resirkulerbare. Vi har også med informasjon om nedbrytbare bioplasttyper som er
gode miljøløsninger til noen bruksområder.
Kort om definisjoner
 Med bioplast menes i dette dokumentet plast som er produsert med biologisk (ikke fossilt)
råstoff (og ikke nedbrytbar plast).
 Med ombruk/gjenbruk menes at emballasje brukes om igjen i sin opprinnelige form.
 Med gjenvinning menes materialgjenvinning – at plast utnyttes som råvare for nye produkter.

1

http://www.zero.no/publikasjoner/Bioplast%20SKJERM.pdf
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Status
Global produksjon og bruk av plast
Den globale produksjonen av plast var på 288 millioner tonn i 20122, hvorav 57 millioner tonn i
Europa.

Forbruket av plast per innbygger globalt var i 2012 da noe over 40 kg i året, mens i Norge og VestEuropa var det ca. 100 kg i året. Størst bruk av plast i Europa er til emballasje, med 40 prosent av
forbruket. I grafen under er bruken i ulike sektorer vist sammen med de ulike typene plast.
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http://www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-2013.aspx?Page=DOCUMENT&FolID=2
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Hva de ulike typene plast brukes til og andel av plasttyper er vist i illustrasjonen under.

Klimagassutslipp fra plast
Det er stort energiforbruk og klimagassutslipp knyttet til plastproduksjon og bruk. Fra EDPer
(Environmental Product Declarations) fra PlasticsEurope for ulike plasttyper ligger utslippene fra
energibruk til produksjonen på rundt 2 kg CO2eq/kg plast. I tillegg kommer utslippene fra fossile
råstoffet i selve plasten som slippes ut ved forbrenning3 av plasten etter bruk. Det utgjør utslipp på
rundt 3 kg CO2/kg plast, som vist i tabellen under.

3

eller nedbryting
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Utslipp (kg CO2ekv)

Ikke fornybar energi (MJ)
Plasttype Energibruk Råstoff
LDPE
HDPE
PP
PET

Totalt

Energibruk Råstoff

25,3
21,7
20,4

51,6
54,3
52,6

76,9
76
73

32

37

69

Totalt

2,13
1,96
2,00

3,31
3,47
3,21

5,44
5,43
5,21

2,15

2,48

4,63
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Tallene er hentet fra EPDer fra PlasticsEurope . Utslippene fra råstoffet i produktet er ikke oppgitt der og er derfor beregnet ut fra
råstoffbruken med utslippsfaktor fra SSB5. I tallene for energibruk er det inkludert energibruk og utslipp fra produksjon av de fossile
råstoffene fram til plastfabrikken, samt utslipp fra fossil (miks) strømproduksjon for strømforbruket til prosessene. F.eks for LDPE utgjør de
direkte utslippene fra plastfabrikken omtrent halvparten av de oppgitte 2 kgCO2ekv/kg plast. En fabrikk som bruker fornybar strøm vil ha ca.
0,5 kg lavere CO2-utslipp per kg plast.

Tallene over er fra LCA analyser hvor det brukes gjennomsnittstall for energibruk og utslipp for de
mange leddene i kjeden, helt tilbake til produksjon av de fossil råstoffene som brukes. De faktiske
tallene for hver fabrikk og produksjonskjede vil derfor kunne variere en god del fra tallene i tabellen.
Med en viss sikkerhetsmargin legger vi derfor til grunn en total utslippsfaktor på 5 kg CO2/kg plast.
Med 288 millioner tonn plast produsert i 2012, tilsier det at de globale klimagassutslippene fra
produksjon og bruk av plast var på rundt 1,4 mrd tonn CO2ekv. Dette utgjør nesten 5 prosent av de
globale klimagassutslippene fra fossil energi6, omtrent det samme som klimaeffekten fra global
flytrafikk7.

Bioplast
De aller første plastsorter som ble fremstilt var
forskjellige former for bio-plast, midt på 1800-tallet8.
Frem til andre verdenskrig ble det utviklet flere bioplastsorter, men de fleste ble etter hvert utkonkurrert av
fossilbaserte plasttyper. Oljekrisene på 1970-tallet satte
i gang en ny bølge med forskning på og utvikling av
bio-plast, som etter en liten pause på 80-tallet på nytt
fikk et oppsving etter økende oljepris og økt bevissthet
rundt global oppvarming.
Bilde av Braskem sin Bio-PE fabrikk i Triunfo Brasil9.

I 2011 lagde ZERO en mulighetsstudie for bioplast10.
Denne rapporten viste at det er fullt mulig å lage
fornybar bioplast til erstatning for de fleste viktige
typene fossilplast som er i bruk i dag. Ifølge European
Bioplastics kan omlag 85 prosent av all plast teknisk
sett erstattes med biobasert plast.

4 http://www.plasticseurope.org/plasticssustainability/eco-profiles/browse-by-family.aspx
4
http://www.plasticseurope.org/plasticssustainability/eco-profiles/browse-by-flowchart.aspx
5
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html Utslipp oppgitt i EPD detaljer for utslipp fra prosess er trukket fra.
For PET var det ikke oppgitt type råstoff, der er det lagt til grunn samme fordeling mellom olje og gass som for LDPE på 56% olje.
6
IEA CO2 Emissions From Fuel Combustion Highlights 2013,
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,43840,en.html
7
Flytrafikk har også andre utslipp som gir klimaeffekt enn CO2. Vanndamp i store høyder som gir dannelse av kondensstriper og skyer.
Totale klimaeffekten fra flytrafikk brukes faktor 2 av CO2-utslippene av myclimate. https://no.myclimate.org/no/offsetting/co2offsetting/offset-your-flight/more-infos.html Selve CO2-utslippene fra flytrafikk var på omtrent halvparten av plast i 2010
http://www.ecofys.com/files/files/asn-ecofys-2013-world-ghg-emissions-flow-chart-2010.pdf
8
http://greenplastics.com/wiki/History_of_bioplastics
9
http://en.european-bioplastics.org/technologymaterials/processing/
10
http://www.zero.no/publikasjoner/Bioplast%20SKJERM.pdf

9
Tidligere har de typene bioplast som er lagd for å kunne
komposteres etter endt bruk dominert
bioplastmarkedet11. De siste årene har det skjedd en stor
økning av bioplaster med samme egenskaper som fossil
plast, som ikke er komposterbare, men som inngår i
resirkuleringssystemer og direkte erstatter fossil plast.
Dette gjelder bioplasttyper som produseres lages fra
etylen - som polyetylen (PE) som er den mest brukte
plasttypen, med 29 prosent av Europas plastforbruk
(PE-LD, PE-LLD, og PE-HD i tidligere oversikt over
plasttyper og forbruk).
Produksjon av bioplast var i 2012 globalt på 1,4
millioner tonn. Flasker og annen emballasje utgjør de to
klart største bruksområdene12. Det er ca 115
produsenter på markedet som spiller en betydelig rolle
for bioplast produksjonskapasitet13. Størst produksjon
av bioplast er i Asia og Sør-Amerika (Brasil)14.

11

http://en.european-bioplastics.org/technologymaterials/materials/
http://en.european-bioplastics.org/market/applications/
13
http://en.european-bioplastics.org/market/market-development/market-data-methodology/
14
http://en.european-bioplastics.org/market/europebeyond/
12
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Prognoser for bioplastmarkedet viser mer enn 4 dobling av produksjonskapasitet til 2017 opp til 6,1
millioner tonn15. Den klart største veksten er forventet for bio-PET med spesielt økning i bruken i
flasker, med økning til 4,6 millioner tonn i 2016, som da vil utgjøre rundt 15 prosent av det globale
PET-bruken16.

Bioplast og klimagassutslipp
Total miljøgevinst av bioplast vil avhenge av produksjonsmetode og innsatsfaktorer, fornybare eller
fossile i produksjonen av biomasse, transport og foredlingsprosessen. Det er tall som vil endres med
økende volum på bioplast og økt miljøfokus på plastproduksjon. Det er gjort ulike «life cycle
assessments» (LCA) for utslippene for ulike bioplastprodukter. De vi har funnet knytter seg i all
hovedsak til de nedbrytbare bioplastvariantene, og ikke de nyere ikke-nedbrytbare bioplastvariantene
som bioPET. Ifølge PlasticsEurope er det sukkerrørsbasert etylen som har størst potensial for
reduksjon av klimagassutslipp. I følge en rapport fra 2007 er det potensial for å redusere utslippene
med 3,45 kg CO2eq/kg PE i hele livsløpet produsert fra sukkerrør17.
Dagens produksjon av bio-PE har bioetanol som utgangspunkt. Det kan produseres fra mange ulike
råstoff. I Norge produseres det etanol fra trevirke på Borregaard. De største volumene av bioetanol
globalt produseres i dag fra sukkerrør i Brasil, som er råstoffet til mye av produksjonen av bio-PET i
dag. For bioetanol er det utført mange LCA-analyser for bruk som erstatning for fossilt drivstoff i
transportsektoren. Selv om sluttbruken for transport og plast er veldig ulik, vil deler av kjeden på
råstoffproduksjonen være lik, slik at det er høyst relevante data å se på for klimanytten ved å erstatte
fossilt råstoff i plastproduksjon.
EU og Norge har klare mål for økt bruk av biomasse for å erstatte bruk av fossil energi, både til
energiproduksjon og transportformål, med fornybardirektivet, støtteordninger fra Enova og
omsetningspåbudet for biodrivstoff. Rapporten “Well-to-wheels Analysis of Future Automotive Fuels

15

http://en.european-bioplastics.org/market/ og http://en.european-bioplastics.org/press/press-pictures/labelling-logos-charts/
http://www.messukeskus.com/Sites3/PFGPtec/Kavijat/ohjelma/Documents/PacTec%202013%20Harlin.pdf
17
Baitz, M. mfl, 2007. Environmental and economic analysis of different synthesis routes for ethylene, Plastic Europe
16
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and Powertrains in the European Context”18 har vært vesentlig for EUs politikkutforming på området.
Denne viser besparelse av fossil energi på over 95 prosent og klimanytte på over 80 prosent for
bioetanol fra sukkerrør19.
For å sikre god klimanytte av bioplast er det viktig å velge rett materiale og produksjonsform. Det bør
derfor utredes nærmere hvordan en ordning med bærekraftkrav til bioplast, som for biodrivstoff20, kan
gjennomføres. Her bør det også sees på hvordan premiering av råstoff bedre enn minimumsnivået i
bærekraftkriteriene kan gjøres i praksis. Flere store internasjonale selskaper og WWF har startet et
samarbeid på bærekraftig råstoff til bioplast, igjennom Bioplastic Feedstock Alliance21.

Norge
Fossil plast
Totalt ble det generert 478 000 tonn plastavfall i Norge i 2011, hvorav 157 000 tonn i husholdninger
og 138 000 tonn i tjenestenæringer. 89 000 tonn ble sendt til materialgjenvinning, mens den store
hoveddelen av plasten endte i forbrenningsanlegg og noe til deponering22. Ifølge Grønt Punkt var total
mengde med plastemballasje i 2012 på 149 422 tonn, hvorav ca 62 757 tonn fra næringsavfall og
86 665 tonn fra husholdninger23.

Bioplast
SSB har ingen statistikk over bioplast-bruk i Norge, og vi har ikke funnet noe annen samlet oversikt
over denne. Det finnes mange ulike bioplast-produkter tilgjengelig, både med nedbrytbar og med
resirkulerbar bioplast. Her nevner vi kort noen konkrete eksempler på bruk av bioplast i Norge:
Coca-Cola er den største brukeren av bioplast i Norge, slik de
også er globalt, med bio-PET i sine gjenvinnbare flasker,
PlantBottle™ som består av 25 prosent resirkulert
plastmateriale og opp til 22,5 prosent bioplast. Coca-Cola har
tatt i bruk bioplast i 28 land og har passerte mer enn 15
milliarder flasker. Norge er det første landet i verden hvor de
har tatt i bruk bioplast i alle sine lokalt produserte produkter fra
tidlig i 201324. De har et større utviklingssamarbeid for å få til
100 prosent bio-PET i tillegg til å få til produksjon fra også
andre bioråstoff 25.
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Edwards, Larivé og Beziat 2011
Figur 5.1.6-2, side 39. Tall inkl. utnyttelse av varmen fra bagass rester fra sukkerrørproduksjonen. Usikkerhet i området 95-100 prosent for
fossil besparelse og 65-90 prosent klimagassreduksjon
20
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Oldklif/2013/mai_20131/Endelig_forslag_om_krav_til_biodrivstoff_og_flytende_biobrensel/
21
The Coca-Cola Company, Danone, Ford Motor Company, H.J. Heinz Company, Nestle, Nike, Inc., P&G and Unilever.
http://www.bioplasticfeedstockalliance.org/
22
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2013-02-14?fane=tabell&sort=nummer&tabell=96576
23
http://www.grontpunkt.no/selskapet/rapporter-og-resultater
24
http://www.mynewsdesk.com/no/coca-cola/pressreleases/coca-cola-enterprises-med-planteflasker-paa-alle-produkter-i-norge-841197 og
http://www.coca-colacompany.com/15-billion-and-counting
25 http://bioplastic-innovation.com/2011/12/23/coke-invests-millions-to-speed-development-of-bioplastics-for-plantbottle/
19
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Andre eksempler på bruk av bioplast i Norge er TetraPak og
TINE som tok i bruk bioplast i skrukorkene på
drikkevareemballasje i 201326. På verdensbasis startet TetraPak
med bioplast i skrukorkene i 2011, og i 2012 var volumet oppe i
610 millioner stk27. Leveransene til TetraPak av bioplast
(HDPE) startet i 2011 og utgjør rundt 5.000 tonn/år28.

Norske Domstein annonserte i 2012 at de var først ute på markedet
med å bruke en bioplast (PE) som barrierebelegget på kartong for
innpakking av fiskegrateng ved sin fabrikk i Kungshamn. Plasten
blir produsert levert av Trioplast i Sverige (under produktnavnet
Triogreen29) med råstoffet produsert av Braskrem i Brasil30 og
emballasjeproduktet lages av Stora Enso31.

Bio-PE fra Trioplast (Triogreen) er også tatt i bruk som
emballasje i andre produkter som selges i Norge, som
innpakning av toalettpapir (hele serien fra Serla) fra Metsä32.

ICA har lansert en ny miljøserie med bio-PE33, og Axfood har
tatt i bruk «grön polyetylen» som emballasje for rotfrukter34,
levert av emballasjeleverandøren Stenqvist.

26

http://www.tetrapak.com/about_tetra_pak/press_room/news/Pages/new_cap_renewable_material.aspx og
http://www.packnews.no/article/20130529/NYHETER/130529979/0/S%C3%98K/1014&ExpNodes=1005
27
http://www.tetrapak.com/se/miljo/Documents/Tetra_Pak_H%C3%A5llbarhetsredovisning_2013.pdf
28
Det utgjør omtrent 5 prosent av det årlige plastforbruket til TetraPak til skrukorker og under enn 1 prosent av deres totale plastforbruk.
http://miljonytta.se/livsmedel/skruvkork-av-bioplast/
29
http://www.triogreen.se/
30
http://www.braskem.com.br/site.aspx/green-products-EURO
31
http://www.packnews.no/article/20121024/NYHETER/121029985/1014/o&ExpNodes=1005 og http://www.storaenso.com/mediacentre/product-news/2012/10/Pages/reaching-the-top-level-of-en.aspx
32
http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=3520&ssoid=162398 http://www.serla.no/
33
http://www.packnyheter.se/default.asp?id=6246&show=more
34
http://www.stenqvist.com/SE_Im-green_Axfood-valjer-Im-green.htm
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Nokia startet å bruke bioplast i dekslene til mobiltelefoner
allerede i 2008 da det ble brukt 50 % i Nokia 3110 Evolve35. I
den senere tid er det modellene Nokia Asha 311 og Nokia
Lumia 820 hvor de har brukt bio-plast36.

Et bredt utvalg av bioplastprodukter er bla tilgjengelig fra
produsenter som NatureWorks, av plasttypen PLA som er en
nedbrytbar type plast37.

Produksjon av bioplast i Norge - Borregaard
I Norge på femtitallet produserte vi våre egne legoklosser fra skog, med en plasttype som kalles
celluloseacetat. På sekstitallet ble produksjonen erstattet med fossilbasert ABS-plast som var bedre
egnet til formålet. Men celluloseacetat forsvant ikke av den grunn. Celluloseacetat har unike
egenskaper som gjør at den benyttes i en rekke produkter vi omgir oss med til daglig, som f.eks.
brilleinnfatninger, til å fremstille de karakteristiske røde transparente skaftene til skrujern, og tekstiler
for å nevne noe38. Borregaard ChemCell levere spesialcellulose til andre selskaper som fremstilling av
dette, noe de har gjort i større volum siden 200539.

35

http://www.nokia.com/global/about-nokia/people-and-planet/strategy/management/substance-management/
http://www.nokia.com/no-no/produkter/telefon/lumia820/spesifikasjoner/ og http://www.nokia.com/global/about-nokia/people-andplanet/sustainable-devices/sustainable-devices/
37
http://www.natureworksllc.com/Product-and-Applications
38
http://www.acetateworld.com/sx_general/mx00_00x.asp?lng=0&lv1=12 og http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_acetate
39
http://www.borregaard.no/Nyheter/Gjennombrudd-innen-acetatcellulose
36
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Barrierer for økt bruk og produksjon av bioplast
Kunnskap
Dialogen ZERO har hatt med flere større plastbrukere i Norge har vist at det er et lavt kunnskapsnivå
om bioplast. Mange forbinder bioplast kun med nedbrytbare plastløsninger og har ikke kunnskap om
at bioplastløsninger kan være et alternativ for deres plastbruk. Manglende kunnskap om bioplast og
tilgjengelighet av løsninger for ulike sluttbrukere er en viktig første barriere for økt bioplast som ble
identifisert på workshopen ZERO arrangerte i juni.

Teknologi og tilgjengelighet
Alle plasttyper som har etylen som utgangspunktet kan teknologisk sett erstattes med bioetylen, som
er i kommersiell produksjon. Dette utgjør en stor andel av plastmarkedet. Selv om teknologien for å
produsere bioplasten er fullt tilgjengelig er dagens produksjon mer begrenset. Innkjøpere av plast vil
derfor kunne oppleve manglende tilgjengelighet for bioplastalternativer for deres plastbruk fra sine
eksisterende leverandører40.
For noen typer plast vil det trengs videre forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle fullgode rene
biobaserte alternativer. Dette gjelder blant annet PET hvor den ene av de to komponenter41 som inngår
i produksjonen ikke enda er tilgjengelig fullskala produksjonsløsninger fra bioråstoff. Dagens
løsninger med PET når derfor nå ikke høyere bioplast andel enn opp mot 30 prosent. Coca-Cola har,
som tidligere omtalt, et større utviklingsarbeid på dette for å få til 100 prosent bio-PET løsninger.
De fleste aktørene vi kjenner til som til har tatt i bruk bioplast til nå har gjort det til ut fra et klart
miljømål og brukt ekstra ressurser på å få det til. For andre plastbrukere med lavere miljøambisjoner
vil manglende tilgjengelighet av bioplastalternativer i dag framstå som en sentral barriere.
Oppbygging av et større produksjonsvolum for bioplast vil komme i takt med økt marked og
etterspørsel. I en oppbyggingsfase kan det være perioder med utakt i produksjonskapasitet versus
etterspørsel, da det kan kreve en sikkerhet for avtak av produksjonsvolum før etablering av større
produksjonskapasitet kan gjøres. Det kan potensielt gi tidsbegrenset barriere med for lavt
produksjonsvolum.

Pris
Vi har ikke funnet noe offentlig tilgjengelig informasjon om pris på ulike typer bioplast versus fossil
plast, men etter det vi kjenner er det generelle bilde at kostnad for bioplast er noe høyere enn for
tilsvarende fossile plastprodukter42. Noe av denne prisforskjellen kan tilskrives høyere kostnader for
produksjon og transport/logistikk ved mindre volum enn for fossilplast. Noe som vil kunne utjevnes på
sikt når volum på bioplast øker.
Merkostnaden for bioplast kontra fossilplast vil i mange tilfeller utgjøre lite sammenlignet med prisen
på produktet, som emballasjen rundt toalettpapir eller plastkomponenten i en mobiltelefon. For
sluttkunden vil derfor en økning av prisen på plasten bare utgjøre en minimal forskjell i pris. Men
verdikjeden for plast inneholder flere ledd fram til sluttbruker av plastproduktet. For plastkonverter
aktørene, som er de som i første omgang tar beslutningen om å bytte fra fossil til bioplast, kan
40

Som f.eks i årsmelding til Tetrapak: "biobaserad plast är tillgången en utmaning.
"http://www.tetrapak.com/se/miljo/Documents/Tetra_Pak_H%C3%A5llbarhetsredovisning_2013.pdf
41 PTA utgjør 70 prosent av PET som ikke har biobaserte løsninger nå, mens MEG som utgjør 30 prosent produseres fra bioetylen
42
Opplyst fra flere brukere og leverandører vi har vært i kontakt med, og oppslag som dette: http://www.dairyreporter.com/ProcessingPackaging/Danone-leads-yoghurt-packaging-towards-bioplastics
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prisforskjellen være betydelig og en barriere, dersom de ikke har garantier for at denne
ekstrakostnaden dekkes av med merbetaling fra aktører videre i kjeden. Med mange aktører og stor
konkurransesituasjonen er det nødvendig at store brukere av plast er med å drive markedet framover.

Barrierer for norsk produksjon av bioplast
Det produseres noen bioplaster i Norge i dag. Det gjøres av Borregaard, som fremstiller ulike typer
celluloseacetat som ett av mange produkter de lager fra trevirke. Denne type plast benyttes i en rekke
produkter, som f.eks. brilleinnfatning og håndtak til skrutrekkere, og er et produkt som brukes på
grunn av sine egenskaper, ikke først og fremst fordi det er biobasert plast.
For å produsere etylbaserte bioplaster fra norsk trevirke, går veien i dag via bioetanol. Etanol kan
enten fremstilles ved gjæring av stivelsesrike landbruksprodukter som korn eller potet, eller det kan
fremstilles etanol fra trevirke, slik det gjøres på Borregaard, som har en årlig produksjon på omlag 20
000 tonn i året. Denne produksjonen går i dag til drivstoff (bl.a. busser i Oslo) og farmasøytisk
industri.
Med støtte fra Innovasjon Norges
miljøteknologiordning og fra Forskningsrådet,
har Borregaard har bygd et
demonstrasjonsanlegg (BALI-prosess) for ny
produksjonsteknologi for lignin som gir en høy
biproduksjon av etanol. Målet er
kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av
lignin og bioetanol fra nye råvarer43.
For den videre prosessen fra etanol til etylen,
som er det nødvendige råstoffet for mange typer
plast, er det ingen produksjonsanlegg i Norge i
dag. Ineos, som i dag produserer polyetylen (PE)
plast fra fossil råvarer, vurderte i 2011 å gjøre
investeringer i storskala bio-PE produksjon i
Norge med utgangspunkt i importert etanol.
Imidlertid ble en slik investering ikke vurdert
som lønnsom med de daværende
rammevilkårene og markedsforholdene. Ineos har også teknologi for fremstilling av etanol fra trevirke
og avfall, første anlegg med denne teknologien ble satt i produksjon i Florida i august 201344.
Realisering av tilsvarende anlegg i Norge kan potensielt sett bli en del av en verdikjede for produksjon
av bioplast i Norge.
Uttaket av tømmer fra norske skoger er i dag betydelig lavere enn tilveksten. Potensialet for økt bruk
av biomasse fra skog i Norge er på nærmere 16 TWh innenfor balansekvantumskriteriet, som tilsvarer
en dobling fra dagens bruk. Nærmere 10 TWh av dette er hogstavfall. Utfordringen ved bruk av
hogstavfall er høyt innehold av askestoffer, varierende fuktighet og høyere transportkostnader45.
43

http://www.borregaard.no/Nyheter/Finansministeren-innvier-Borregaards-nye-forskningsfabrikk
http://www.bioenergidagene.no/foredrag/Roedsrud.pdf
44
http://www.waste-management-world.com/articles/2013/08/ineos-bio-begins-commercial-production-of-biofuel-from-wastes-inflorida.html http://www.ineos.com/en/businesses/INEOS-Bio/News/INEOS-Bio-Facility-in-Florida-Begins-Producing-Renewable-Power/
45
http://www.avinor.no/tridionimages/Biodrivstoff_WP2_Landbasert%20biomasse_UMB_publ%202013_04_24_tcm181-156304.pdf
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Treforedlingsindustrien i Norge har sett flere nedleggelser med Södra Cell Tofte som den siste i 2013.
Dette er et viktig bakteppe for mulighetene til å få til ny bioplastproduksjon i Norge. Nedleggelse av
tradisjonell treforedlingsindustri gir et behov for omstilling og utvikling av nye løsninger. Skal det
lykkes med produksjon i Norge basert på norsk råstoff må rammevilkårene forbedres, bransjen må
lykkes med kostnadskutt i hele verdikjeden og utvikling av nye gode konkurransedyktige løsninger, og
det må være en betalingsvillighet og rammebetingelser som kan gi en merpris for de mest bærekraftige
biomasseløsningene.

Virkemidler for økt bruk av bioplast i Norge
I denne virkemiddelgjennomgangen har vi vurdert hvilke virkemidler som kan være egnet til å få til en
stor økning i bruken av bioplast, for å løse de barrierene som er identifisert. Følgene virkemidler er
vurdert for å fremme økt bruk og produksjon av bioplast:
●
●
●

●
●
●
●

Kompetanseheving
Innkjøps- og merkeordninger
Miljøavgift
○ Miljøavgift på fossil råstoff i produksjon
○ Miljøavgift på fossil emballasje/plastinnhold
○ Endring av drikkevareemballasjeavgiften så den inkluderer bioplast-/fossil-komponent
○ Forbrenningsavgift
○ Bransjeavtale i kombinasjon eller som alternativ til en miljøavgift
Omsetningspåbud
Forbud mot fossil plast der gode bioplast alternativer finnes
Støtteordning for produksjon av bioplast i Norge
FoU

I teksten er det gjort først en beskrivende tekst om virkemidlet, før en generell vurdering. I tillegg er
det tabellform gjort en strukturert sammenligning av vurderingene av virkemidlene med en 5 punkts
skala med følgende kriterier:
●
●
●
●
●
●

Virkemiddel i bruk på andre områder, med god effekt?
Praktisk gjennomførbart?
Vil det gjøre forretningsmodell mulig for økt bioplast produksjon
Gir det godt insitament til kostnadsreduksjon for bioplast?
Politisk aksept – er det mulig å få det vedtatt?
Konklusjon - er det egnet virkemiddel å ta i bruk for bioplast nå?

En samlet oppsummering av alle vurderingene er vist i tabell i siste del av dette kapittelet.

Kompetanseheving
Manglende kunnskap om bioplast hos brukere er identifisert som en barriere for økt bruk. Målrettede
kompetansehevingstiltak for store plastbrukere og nøkkelaktører i plastverdikjeden kan bedre dette,
sammen med generell informasjon og fokus på denne “nye” klimaløsningen. I første omgang kan det
være et relativt enkelt program hvor første fase vil være å identifisere nøkkelaktører som trenger mer
kompetanse og hva slags type informasjon som trengs for å få dem til å gjøre en seriøs vurdering om
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bruk av bioplast. Programmet kan så gjennomføre et slikt kompetansehevingsprogram med
informasjonsmøter som workshop, seminar og møter eller andre målrettede informasjonstiltak.
Vurdering
Målrettede kompetansehevingstiltak kan være et effektivt tiltak for å fjerne kunnskapsmangel som i
dag er en første barriere for økt bruk av bioplast hos noen aktører. For noen aktører kan det kanskje
være utløsende for at de faktisk setter i gang med bruk, mens for andre kan det føre til at det stopper
ved andre barrierer som merkostnad e.l. Dette er derfor ikke et virkemiddel som alene kan ventes å gi
en stor økning i bruken, men det kan være en viktig start i kombinasjon med andre virkemidler.

Merkeordninger
Det er en rekke miljømerker i bruk i Norge i dag, fra råvaremerker som FSC (for tømmer) til det brede
miljømerket Svanen46. Svanen har et generelt krav til fornybar bruk og fornybar andel av råstoff i
produkter. Det ville være rimelig å vente at dette også omfatter plast, og det er således i tråd med det
Svanen gjør i dag å inkludere fornybar vs fossil plast i større grad i merkearbeidet. Vi har funnet
bioplast som spesifikt kriterium å vurdere i kommende revisjoner for krav for ett produkt: PCer47.
Vurdering:
Fordelen med en egen bioplastmerkeordning er økt synlighet for bioplast for forbrukerne. Men det
allerede store utvalget av merkeordninger gjør det lite hensiktsmessig å innføre en ny egen
merkeordning for bioplast. Mer hensiktsmessig vil det være at det blir inkludert godt i
miljømerkeordningen Svanen, igjennom å sette krav til bioplast/fornybar plast ved kommende
revisjoner av produktkravene, og at prosentkravet for fornybart råstoff økes opp til 100 prosent for
produkter/emballasje der det er mulig.
For at markedsføring av gode miljøprodukter skal ha en god effekt er det viktig at Forbrukerrådet har
en rolle som en streng vokter av riktig bruk av miljøpåstander i markedsføring, slik at det ikke blir
misbrukt av mindre gode produkter48. De har rolle som klageorgan dersom det brukes feilinformasjon
knyttet til produkters miljøegenskaper i henhold til markedsføringslovgivningen.

Innkjøpsordninger
Offentlig sektor er en stor innkjøper av varer og tjenester. Offentlige innkjøp er derfor et mulig
virkemiddel for å få fart i markedet for bioplast. Det internasjonalt kanskje mest kjente eksempelet på
bruk av offentlige innkjøpsordninger for å øke bruken av bioplast er US Department of Agriculture’s

46

http://www.gronnhverdag.no/nor/Merkeguiden
Som kriterier for PCer: http://www.svanemerket.no/aktuelt/miljokrav/reviderte-krav-pc
48
http://www.forbrukerombudet.no/11037372.0
47

18
(USDA) BioPreferred-ordning49. Ordningen har eksistert siden 2002 og har to hovedkomponenter:
sertifisering/merkeordning for biobaserte produkter, og utpeking av kategorier av biobaserte produkter
som gis preferanse av føderale myndigheter når de gjør innkjøp. Ordningen har som siktemål å øke
bruken av nasjonalt produserte biobaserte produkter, og favner bredere enn bioplast50.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er en sentral aktør på grønne anskaffelser i Norge. Difi
utarbeider veiledere for offentlige anskaffelser og lager standardtekster som kan tas inn i
konkurransegrunnlag om man for eksempel ønsker å kreve økologisk mat i et anbud på
serveringstjenester51. Nettstedet www.anskaffelser.no har egne miljøsider52 og veiledere for miljø på
mange områder. Difi har utviklet forslag til kontraktsvilkår om gjenvinning av emballasje53. Etter det
vi har funnet er det i dag ikke med noe om bioplast i hverken vilkår eller veiledere.
Budsjettbevilgningen til Difis arbeid med miljø i offentlige anskaffelser ble kuttet for 2014. Dette
betyr at de ikke kommer til å utarbeide nye veiledere, eller oppdatere eksisterende.
Vurdering:
Innkjøpsordninger med store innkjøpere som det offentlige har vært med på å øke markedet for noen
produkter, som svanemerkede produkter der det er satt slike krav. Det kan da også være et virkemiddel
som drivkraft for økt marked for bioplast. Å stille krav til bioplast vil være i tråd med forskrift om
offentlig anskaffelse, hvor det stilles krav til at det skal tas hensyn til livssykluskostnader og
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen54. Veileder/forslag til krav fra Difi kunne vært et godt
redskap for å sørge for at det offentlige etterspør bioplast der bioplastalternativer eksisterer. Det bør
derfor bevilges midler til det sammen med bestilling til Difi om å innarbeide bioplast i sine
krav/veiledere. Muligheten til å få til dette er svekket etter at bevilgningene i Statsbudsjettet for 2014
til Difi til å utarbeide veiledere/krav er kuttet.

Miljøavgift
Miljøavgifter er et mye brukt virkemiddel i Norge. Fossil energi som drivstoff eller til oppvarming er
avgiftsbelagt. For bruk av fossil energi som råvare i industrien er det ikke noe tilsvarende avgift. På
sluttbruk og avfallshåndtering av plastprodukter er det heller ingen avgifter som skiller mellom fossil
eller fornybar plast. På drikkevareemballasje er det avgift på emballasjen etter returgrad, men ingen
skille mellom fossilt og fornybart.
Avgift for å stimulere til økt bruk av bioplast kan utformes på ulike måter fra produksjonsleddet,
sluttbruker, til avfallsbehandlingsleddet. Her vurderer vi 4 alternativer:
● Avgift på bruk av fossil råvare på produksjonsleddet.
● Generell avgift på fossil plastinnhold på sluttbrukerleddet (emballasje/produkter).
● Endring av eksisterende avgift på drikkevareemballasje.
● Avgift ved sluttbehandling - forbrenningsavgift.
49

ttp://www.biopreferred.gov/FAQ.aspx
http://www.biopreferred.gov/SuccessStories.aspx
51
http://www.difi.no/artikkel/2012/09/enklere-aa-kjope-okologisk-mat
52
http://www.anskaffelser.no/tema/miljo
53
http://www.anskaffelser.no/tema/miljo/artikler/kontraktsvilkaar-om-gjenvinning-av-emballasje
54
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-07-402
50
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Avgift på fossilt råstoff i produksjon
Det første leddet i plastverdikjeden er der det fossile råstoffet brukes og valget mellom fossilt eller
fornybart råstoff gjøres. Dette produksjonsleddet vil derfor være et logisk punkt å ilegge en avgift for å
gjøre fornybar råstoff mest lønnsomt og vri plastproduksjonen over på fornybare råstoff.
Vurdering
Høyere pris er en barriere for økt bruk av bioplast i dag. En avgift på fossilplast som kompenserer for
denne merprisen vil være løse en viktig barriere for økt bruk av bioplast.
Å legge avgiften på bruk av fossilt råstoff i industrien vil gjøre det direkte lønnsomt for den enkelte
produsent å bytte til fornybart råstoff, forutsatt at avgiften er høy nok til å kompensere for de
investeringene som det vil medføre. Det vil så bli mer lønnsomt å etablere ny bioplastproduksjon, som
da vil være et billigere alternativ for innkjøp fra leverandører i plastkjeden.
En utfordring med dette avgiftspunktet vil være at betydelige mengder av plasten som brukes i Norge
er importert. Dette kan da fungere konkurransevridende for produksjon i Norge kontra import/eksport.
Dersom resultatet av avgiften blir flytting av produksjon til et land med svakere miljøkrav istedenfor
omlegging av produksjon, oppnås ingen miljøgevinst.
Svaret på begge disse utfordringene er å ha en tilsvarende avgift for import av fossilplast. Importleddet
for produktene må da betale en avgift for fossilandel i plasten. Importleddet er allerede gjenstand for
tollbehandling for betaling av toll- og moms, og for innrapportering på varetype som gir grunnlag for
SSBs store statistikker på vareimport. I tillegg pålegger det dokumentasjon/ansvar for at det ikke
inneholder forbudte miljøgifter. Avgiften kan håndteres praktisk ved at det innføres en
bioplastkategori i vareimportstatistikken. Denne informasjonen har importørene (i stor grad) allerede,
og det er viktig å ansvarliggjøre importørene for valget mellom fossil og fornybar plast. Så lenge en
importavgift er identisk med avgiftsnivå på egen produksjon skal det være mulig å bruke miljøreglene
i WTO til å få innført en slik avgift. Men det kan potensielt bli en lengre prosess med WTO/EU i
forkant av innføringen.
Tilsvarende kan det vurderes å gis fratrekk for avgift for eksport av plast ut av landet dersom det er
viktig for konkurransesituasjonen. Etter det vi kjenner til er det ingen større produksjon i Norge for
eksport.

Avgift på fossil emballasje/plast
Når det gjelder avgift på sluttbruker-/omsetningsleddet kan det skilles mellom emballasje og plastbruk
i produkter. For emballasje er det allerede etablert et system for rapportering/kontrollpunkt igjennom
Grønt Punkt-systemet. Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne
emballasjen gjenvinnes. Enten kan bedriften organisere dette selv og selv rapportere resultatene til
Miljødirektoratet, eller de kan melde seg inn i en kollektiv returordning som Grønt Punkt Norge55.
55

http://www.grontpunkt.no/medlemskap/rapportering-og-regler/rapportering og http://www.grontpunkt.no/medlemskap/spoersmaal-og-svar
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5000 bedrifter er medlem av Grønt Punkt, hvorav 2000 er bedrifter som setter krav til deltagelse i
Grønt Punkt for sine innkjøp56. Grønt Punkt dekker kostnadene ved innsamling av emballasje ved en
vederlagssats, som for all emballasje og folie nå er på 1,15 kr/kg57.
Emballasjebruk rapporteres inn årlig. Medlemsbedriftene står fritt til å finne den metoden som best
passer for korrekt beregning av vederlaget, og mange gjør dette ved å legge emballasjevekter inn i
salgs-/kjøpsstatistikk. Emballasjeprodukter eller emballerte varer som eksporteres fra Norge, trekkes
fra.
Vurdering
Basert på erfaringen med Grønt Punkt med det etablerte rapporterings- og betalingspunktet kan det
være mulig å innføre et tilleggspunkt i rapporteringen om fornybar versus fossil plast som blir
grunnlaget for avgiften. Det er noe som uansett bør gjøres for å få til en statistikk på bruken av
bioplast, da dette mangler i dag. Her er et naturlig utgangspunkt for en miljøavgift for all emballasje
modellen for miljøavgiften for drikkevareemballasje (se under). Denne miljøavgiften er høy for lave
innsamlingsgrader, men reduseres eller bortfaller helt om innsamlingsgraden er høy.
Avgift bør avhenge av materialenes klimabelastning og av gjenvinningsgrad. En emballasjeavgift kan
utformes slik at den virker sammen med de eksisterende bransjeavtalene. En mulig tilnærming her
ville være å innføre miljøavgiften og innlemme/reforhandle bransjeavtalene med nye målsetninger
(både for innsamlingsgrader og fossilt materiale) med spesifikke mål. Miljøavgiftssatsene kan innføres
gradvis etter en på forhånd klargjort opptrappingsplan over noen år, slik at aktørene har mulighet til å
unngå økt avgift ved å gjennomføre miljøforbedringer av emballasjen.
For plastbruken i produkter vil det være naturlig at en miljøavgift legges på omsetningsleddet av
produktet. Detaljer i utforming av en slik avgift, på hvem som skal omfattes og hvor der er
rapporteringspunkt for materialbruken allerede, må utredes nærmere. Det bør også sees nærmere på
om det da også er andre materialer enn plast som det bør innføres en slik avgift på fossil råvare på.
Dette utredningsbehovet for en eventuell avgift på all plast er imidlertid ikke til hinder for å starte med
noen områder. Emballasje er etter vår vurdering det enkleste stedet å begynne.

Endring av drikkevareemballasjeavgiftene gjennom innføring av en bioplastkomponent
Drikkevareemballasje har i dag to egne avgifter: miljøavgift og grunnavgift58. Miljøavgiften er gradert
etter returgrad (returandel må være minst 25 prosent for å få redusert avgift, og 95 prosent for bortfall
av avgift). Grunnavgift på NOK 1,10 pr enhet skal betales i de tilfeller emballasjen ikke kan brukes
om igjen i sin opprinnelige form (dvs at alle utenom ombruksflasker betaler denne avgiften). Etter at
Miljødirektoratet har fastsatt returandelen fastsetter Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) avgiftssatser på
bakgrunn av dette, mens avgiftsnivået vedtas i statsbudsjettet59.
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http://www.grontpunkt.no/nyhet/5000-virksomheter-tar-samfunnsansvar-ved-aa-delta-i-emballasjedugnaden
http://www.grontpunkt.no/files/dmfile/Vederlagssatser01.01.2013.pdf Totalt ble det i 2011 betalte inn 284 millioner kroner i
vederlagssatser som samles inn på vegne av materialselskapene (Plastretur, Norsk Resy, Norsk Returkartong, Norsk Glassgjenvinning og
Norsk Metallgjenvinning). De respektive materialselskapene velger selv hvordan de selv mest effektivt organiserer gjenvinningen.
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Oversikt over avgiften: http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=256203&epslanguage=no
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http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Artikler/Avgiftssatser-2013/
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Miljødirektoratet arbeider med en gjennomgang av systemet på oppdrag fra Klima- og
Miljøverndepartementet. Store volum av ombruksemballasje har, eller vil de nærmeste årene, gjøre
overgang til gjenbruksemballasje slik at det da vil være betydelig mindre ombruksemballasje igjen.
Det gjør at det er viktig å se på hvordan avgiftssystemet kan endres for å gi gode insitamenter for en
mest mulig klimariktig fornybar drikkevareemballasje.
Vurdering
Drikkevareemballasjeavgiften60 er en etablert avgift og representerer den kraftigste virkemiddelbruken
på emballasje/materialbrukssiden. Det vil derfor være et egnet sted å starte for å skape et insitament til
økt bruk av gjenvunnet og fornybart materiale. Ulempen er at det bare treffer en mindre del av
plastmarkedet. At denne avgiften ikke har en fossil versus fornybart råstoff-komponent er et uttrykk
for at bioplast er relativt nytt og at det derfor ikke har vært med i vurderingen da avgiften ble utformet.
Nå når dette er en løsning, så er dette et element som bør inn i grunnlaget for avgiften.
Det er flere måter å få til en fossil/fornybar-komponent i drikkevareemballasjesystemet. Det kan
innføres et nytt kriterium for miljøavgiften og/eller grunnavgiften slik at flasker med bioplast får
avgiftsfritak eller -lette. En mulighet vil være utvide ordningen med miljøavgift fra drikkevare
drikkevareemballasje til all emballasje, som omtalt over. Og at det da endres til å være en og ikke to
avgifter.
ZERO har i brev til Miljødirektoratet 30. august 2013 skissert hvordan det er mulig å legge inn en
bioplastkomponent i beregningen av returandelen som en modifikasjon av dagens modell. Det kan
legges til en faktor for vekting av materialbruken i emballasjen i fastsettelsen av returandelen, f.eks. en
faktor 0,8 i en justert utregningsbrøk som vist under:

Økt etterspørsel etter gjenvunnet plast vil styrke incentivet for en god innsamlingsordning.
Forskriftens formål om å unngå forsøpling vil derfor fortsatt ivaretas. Hvor nullpunktet for avgiftene
skal settes bør justeres slik at det gir godt insitament til både maksimal returgrad, materialgjenvinning
og 100 prosent bioplast. Den praktiske håndteringen av dokumentasjonen for fossil materialbruk vil
være fra innrapportering fra produsentene.

Forbrenningsavgift
Avgiften på forbrenning av avfall ble avviklet 1. oktober 2010. De ble gjort for å gjøre
avfallsforbrenningsanleggene i Norge mer konkurransedyktige for konkurransen om avfallet mot
svenske fjernvarmeanlegg61. Forbrenningsavgiften var på 90 kroner per tonn for norske
forbrenningsanlegg, hvorav ⅔ var CO2-avgift. Om en ønsker å legge et incentiv for bioplastbruk på det
60
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http://www.grontpunkt.no/files/dmfile/Drikkevare-koder-milj-01072013.pdf
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1479720.ece
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siste leddet i plastkjeden, er det en mulighet å gjeninnføre forbrenningsavgiften med et fritak for de
CO2-utslippene som kommer fra fornybar råvare.
Vurdering
Det blir gjort undersøkelser av avfallsfraksjonen for sammensetning av ulike typer materialer, slik at
det finnes tall på ca. mengde plast som forbrennes. Men dette vil ikke være et egnet målepunkt for å
skille mellom bioplast og fossilplast, da det vil kreve ekstra analyser for å avdekke det. For at avgiften
skal virke som et insitament for økt bruk av bioplast må prisen for å levere fossil plast blir høyere enn
for bioplast. For blandet husholdningsavfall vil det ikke være praktisk mulig. Vår vurdering er derfor
at dette ikke er et egnet sted i plastkjeden for virkemidler for bioplast.

Omsetningspåbud/sertifikatsystem
Omsetningspåbud er i bruk i Norge i dag for biodrivstoff. Selskapene som selger drivstoff er pålagt at
en andel av salget er biodrivstoff62, i dag på 3,5 prosent63 og det er i klimaforliket vedtatt at det skal
øke til 5 prosent. Selskapene gjennomfører påbudet med innblanding av biodrivstoff med det fossile
drivstoffet, men har også mulighet til å oppfylle det med salg av rent og/eller høyinnblanding av
biodrivstoff (som E85 - med 85 prosent bioetanol). Erfaringen med dette omsetningspåbudet har vært
gode for oppfyllelse av målene. Praktisk har systemet vært relativt enkelt å administrere i og med at
det er noen få store leverandører av drivstoff på det norske markedet.
Vurdering
Omsetningskrav er et styringseffektivt politisk virkemiddel som lovpålegger aktører som omsetter
plast å ha en minimumsandel bioplast. Lovmessig vil det være mulig å innføre tilsvarende krav til
plast som det er for drivstoff hjemlet i produktforskriften. Denne forskriften stiller krav til plast
allerede med forbud mot innhold av tungmetaller m.m.
Med et større antall aktører og produkter er det mer utfordrende enn for drivstoffmarkedet. Som for en
avgift er det et spørsmål om hvilket ledd i kjeden plikten skal ilegges. Gjennom Grønt Punktordningen er system for rapportering på emballasjemengder etablert. Det er mulig dette da også kan
være utgangspunkt for et omsetningspåbud på dette omsetningsleddet. Det kan også være mulig å
begrense plikten til omsetning over et visst volum for å dekke det meste av markedet, og å unngå mye
ekstra arbeid for de minste aktørene.
Alternativet er å ha omsetningspåbudet på produsentleddet. Fordelen med det vil være å ilegge plikten
på det punktet i kjeden hvor valget tas om fossil eller fornybare råvarer. En utfordring for det vil være
at den største delen av plastbruken i Norge er importert. Det må løses med at tilsvarende plikt legges
på importleddet, både for å inkludere all plast og ikke få forskjellsbehandling mellom produksjon i
Norge kontra import.
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Produktforskriften og -loven er s § 2-20 i produktforskriften, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/for/ff-200406010922.html#map023
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http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Energi/Biodrivstoff/
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Andelen bioplast som pålegges igjennom et omsetningspåbud vil ha en gradvis økning over en gitt
tidsperiode. Denne prosentandelen for hvert år etter opptrappingsplanen for hele markedet vil ikke
treffe godt for hvert enkelt selskap. Det trengs derfor en fleksibilitet, for eksempel gjennom et
omsettbart sertifikat, slik det er i det grønne sertifikatsystemet for fornybar strøm i Norge.
På kort sikt framstår omsetningspåbud å være et for omfattende virkemiddel å iverksette. For den neste
fasen med å få opp flere bioplastløsninger kan andre virkemidler være enklere å iverksette og dermed
mer hensiktsmessige. På lengre sikt kan et omsetningskrav være et styringseffektivt virkemiddel for å
sørge for å få hele markedet med opp mot 100 prosent fornybare løsninger. Omsetningspåbud (og/eller
forbud (se under) kan være mulig virkemiddel som kan vedtas/varsles at vil bli innført dersom det
viser seg at innfasing av fornybar plast og utfasingen av fossilplast stopper opp. For å sikre
forutsigbarhet for bransjen kan det være ønskelig at det vedtas politiske mål for økningen av fornybar
plast, slik at det forutsigbare når virkemiddelbruken styrkes dersom målene ikke nås.

Forbud mot fossil plast der gode bioplast alternativer finnes
Italia har innført forbud mot gratis plastposer, med unntak for biobasert plast64. I Norge er forbud et
virkemiddel som brukes på miljøområdet både mot utslipp av ulike miljøskadelige stoffer og på
innhold av ulike miljøgifter i produkter, regulert i produktforskriften65. Å innføre et forbud mot enten
enkeltprodukter eller fossil plast generelt er mulig å gjøre med å legge dette til i produktforskriften
og/eller i forurensingsforskriften med hjemmel i forurensingsloven. For praktisk gjennomføring og
håndheving av et slikt forbud vil det være opp til leverandørene å sørge for tilstrekkelig
dokumentasjon på innholdet i plasten, på samme måte som det er i dag for det som er omfattet av
forbudet mot innhold av miljøgifter.
Vurdering
Forbud vil være et styringseffektivt virkemiddel på områder der det finnes gode alternativer, primært
sett med at samme produkt kan lages med bioplast isteden for fossilplast, eller sekundært med
alternative produkter som f.eks. papirposer. I første omgang vil det derfor være mest aktuelt for
enkelte produkttyper og/eller på noe lenger sikt. Gitt at miljøkostnadene ved fossilbruk er korrekt
prissatt i form av avgift e.l. vil fornybar plast vinne fram. Men det vil alltid kunne være en treghet i en
slik omstilling av ulike grunner. Dette kan aktualisere en slik sterk virkemiddelbruk på lengre sikt for
å sikre full utfasing.
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Det er uklart om dette gjelder kun nedbrytbar plast eller all biobasert plast
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Virkemidler for økt produksjon av bioplast i Norge
Å øke etterspørselen etter bioplast er viktig insentiv for økt produksjon av bioplast. Det kan imidlertid
også være behov for virkemidler direkte rettet mot å øke produksjonen av bioplast, spesielt for å kunne
få til slik produksjon i Norge. Myndighetene har ulike støtteprogram for å få til miljøvennlig
industriproduksjon. Noen av disse kan gi støtte til etablering av bioplastproduksjon. En utfordring vil
her være at for å få til konkurransedyktig plastproduksjon må anlegg opp i stort volum og det er derfor
snakk om store investeringer for å lykkes. Nye polymerisasjonsanlegg på verdensskala størrelse har en
årsproduksjon på 300-500.000 tonn/år.

Klimateknologifondet
En ny klimateknologistøtteordning ble vedtatt i klimaforliket på Stortinget i 2012, og satt i verk av
Enova i 2013. Gjennom denne ordning gir Enova investeringsstøtte til produksjonsbedrifter i Norge
som introduserer ny energi og klimateknologi. Et formål med ordningen er å få til konvertering fra
fossil til fornybar energi. Fornybart og ikke-fossilt råstoff er ikke nevnt i teksten. Grensene vil derfor
dras opp når det kommer en konkret søknad, men Enova gir uttrykk for at de vil kunne
realitetsbehandle en bioplast-relatert søknad66. Et krav for denne støtten er det er en innovasjonsgrad i
prosjektet. Midlene i fondet skal trappes opp fram til 2016 med økning av grunnfondet for
avkastningen til denne ordningen fra 10 mrd avsatt i statsbudsjettet for 2013 og videre 5 mrd mer hvert
år opp til totalt 25 mrd i 2016. Den nye regjeringen har i regjeringsplattformen lovet å øke avkastning
av disse midlene67. Med 4 prosent avkastning vil det bety 400 mill kr/år fra 2014, økende opp til 1
mrd/år fra 2016/2017.

Støtteordninger Innovasjon Norge
Bioraffineringsprogrammet68
Typiske prosjekter for støtte fra bioraffineringsprogrammet er foredlingsprosesser som leder til nye
produkter, forbedringer som gir mer effektive eller miljøvennlige prosesser, eventuelt forbehandling
eller optimalisering av ulike typer råvarer. Prosjektene kan også omfatte teknisk verifisering av ny
prosessteknologi. Prosjektene vil ha en typisk varighet på ett til to år. Programmet kan også gi støtte til
markeds- og mulighetsvurderinger, som en forfase til FoU-prosjekter. Målet kan for eksempel være
nye forretningsmuligheter for en bestemt bioråvare.
Miljøteknologiprogrammet69
Miljøteknologi omfatter renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer
effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Det kan gis
tilskudd til prosjektering og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget, investeringskostnader ved
bygging av anlegget og kostnader med igangkjøring og testing etter driftsstart. Prosjektet må være nær
kommersialisering. Det gis ikke støtte til forprosjekter og utviklingsprosjekter i tidlig fase.
Trebasert innovasjonsprogram70

66

http://www.enova.no/finansiering/naring/industri/stotte-til-ny-energi--og-klimateknologi-i-industrien/556/0/
http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf
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Omtale av programmet: http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/biookonomi/ og
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/2013/regionalnytt-nr-3-2013.html?id=721658
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Retningslinjer for programmet: http://www.innovasjonnorge.no/PageFiles/15440/miljotekpolicy2012.pdf
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Programmet støtter prosjekter som arbeider med smarte løsninger for bruk av tre for å øke
verdiskapningen i trebearbeidende bedrifter i hele landet. Det er rettet mot bruk av tre som materiale i
bygg. Det gis støtte til forprosjekt og utviklingsprosjekt som finner nye bruksområder for tre,
bedriftsutvikling, samarbeidsprosjekter og produktutvikling i bedrifter som arbeider med tre og
kompetanseutvikling i ny bruk av tre, inkludert internasjonal innhenting av kunnskap.

FoU program
Forskningsrådet har flere forskningsprogram som gir støtte til forskningsaktiviteter som kan omfatte
bioplastløsninger. Her er kort de viktigste vi har funnet:





Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i
norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig
læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å
fremme bioøkonomien.
ENERGIX-programmet71 støtter forskning på fornybar energi. Prosjekter relatert til bioenergi
og bioøkonomi 72er tema som dekkes av dette programmet.
BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena)73 er et av Forskningsrådets største programmer. BIA skal
bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i
bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde. BIAs
ansvarsområde begrenses av Forskningsrådets øvrige portefølje av programmer og virkemidler
som omfatter brukerstyrt forskning.

Vurdering støtteordninger for produksjon av bioplast i Norge
For å få til stor ny produksjon av bioplast i Norge vil det være viktig med offentlige støtte for å dekke
deler av de merkostnadene slik etablering vil kunne ha i Norge, i tillegg til virkemidler for å øke
bruken og markedet for bioplastprodukter. Klimateknologifondet kan være den støtteordningen som
har størst løftehøyde for store fullskalaprosjekter. Innovasjon Norges programmer kan være mer egnet
for pilotprosjekter på utvikling av verdikjeder o.l.
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Konklusjon virkemidler
Med ulik status for tilgjengelighet for bioplast på ulike bruksområder, og delvis umodne markeder, vil
en robust virkemiddelpakke trenge en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige virkemidler.
På kort sikt er kombinasjonen av:
● Klare politiske mål for redusert bruk av fossilplast, og inkludering av dette i bransjeavtaler.
● Kompetanseheving for store brukere/aktører nødvendig for å overkomme første barrieretrinn.
● Eksisterende miljømerkeordning Svanen bør inkludere bioplast/ikke fossilplast som kriterium.
● Offentlige innkjøp og andre store innkjøpere må aktivt søke ikke-fossile plastalternativer.
● Drikkevareemballasjeavgiften bør endres for å gi et insitament for økt bruk på et område der
bioplastalternativer er i bruk.
● Innføre en miljøavgift for all emballasje, der fossil materialbruk er ett av kriteriene.
● Klimateknologifondet må få tilstrekkelig med midler til å ha løftehøyde til også gi støtte til
store bioplastproduksjon i Norge, og ordningen må justeres dersom det trengs for å kunne gi
støtte til slike prosjekter.
På lenger sikt:
● Utrede mulighetene for avgift og/eller omsetningspåbud på produksjonsleddet der det fossil
råstoffet brukes, og andre former for avgift på all plast.
● Når volum for bioplast har passert 50 prosent og dekker de fleste av bruksområdene/
plasttypene som brukes, vurdere om forbud mot fossil plast kan være et egnet virkemiddel for
å få til full utfasing av fossil plast i hele markedet.
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Oppsummering virkemidler
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