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Mål med prosjektet
• Etablere en pilot for en full verdikjede for 

innsamling, sortering og komprimering av 
EPS fra Vestland til Trøndelag.

• Gjennomføre en analyse for å avdekke 
barrierer og finne løsninger for økt 
innsamling og gjenvinning av EPS

• Øke verdiskapning av resirkulert EPS i 
Norge og legge til rette for et 
gjenvinningsanlegg i Norge

• Skape marked for gjenvunnet EPS/XPS for 
å stimulere økt bruk av resirkulert 
materiale
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Dagens bruk av EPS i Norge

Utgjør ca 1/8 av all plastbruk i Norge

1. Fiskekasser (matemballasje) 35 000 t
• Størstedelen går til eksport ~30 000 t
• 5000 t er på det norske markedet

2. Emballasje (elektronikk og møbler mm) 2000 t
• Import via hvite- og brunevarer 

3. Byggisolasjon ~30 000 t EPS og ~12 000 t XPS
• Akkumuleres som isolasjon i bygg/anlegg 
• Avhending skyldes riving og kapp på 

byggeplass. Kappvolum kan estimeres til 
~1500 t



Dagens returordning for EPS-emballasje

• Fiskekasser (matemballasje) ~5 000 t 
(80-90 % utsortering)

• Teknisk emballasje (elektronikk og 
møbel mm) ~2 000 t (25-50% 
utsortering)

Returselskaper samarbeider med 
kommunene om videre behandling av 
utsortert EPS.
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Barrierer mot økt
innsamling og
gjenvinning av EPS



Utfordringer med innsamling av EPS

Innsamlet EPS
• Lav tetthet: 14-17 kg/m3

• Lav verdi
• Tar stor plass, kostbart å 

transportere og lagre
• Lagres mest effektivt i storsekker
• Full konteiner veier 200 kg

Komprimert EPS
• Høy tetthet: 400 kg/m3

• Høy verdi: ca 5000 kr/tonn
• Tar liten plass, enkelt å transportere 

og lagre
• Lagres i transportkonteiner



EPS består av 98 % luft og 2 % polystyren. Dette gir utfordringer i å omgjøre EPS til nytt råstoff
• Stort volum i forhold til vekt
• Må utskilles som egen plastfraksjon 
• Ressurskrevende fraksjon å håndtere på avfallsmottakene i kommunene.
• Kostbar transport
• Økonomisk krevende i alle ledd
• Manglende avklaringer i avfallsforskriften om kostnadsfordeling mellom produsenter og 

kommunene som innsamlere

Matemballasje: 
• Større aktører håndterer godt avfallet med presse grunnet eget volum de må håndtere
• Mindre aktører har for lite volum for effektiv logistikk

Teknisk emballasje:
• Tungvint, må på miljøstasjonen for å levere
• Mangler effektiv innsamling hos elgrossister
• Ikke fungerende/manglende løsninger på miljøstasjoner

Bygg:
• Tungvint/kostbart med egen fraksjon for EPS, plassmangel på byggeplass
• Kravet til sorteringsgrad på byggeplass måles i vekt
• Manglende tilbud om avfallslogistikk for EPS
• Produsentene transporter direkte fra fabrikk, ingen naturlig returtransport
• Bygg EPS kan ikke sorteres sammen med annen EPS, fordi det ikke er en del av 

produsentansvaret

Oppsummering av barrierer



Manglende etterspørsel etter produkter av 
resirkulert EPS
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Etterspørsel etter 
resirkulert råstoff



Løsninger for økt
innsamling og
gjenvinning av EPS



Midtre Namdal avfallsmottak IKS
40 000 innbyggere / 3,5 tonn/år

Fosen Renovasjon
24 500 innbyggere / 40 tonn/år

Ålesundregionens 
Interkommunale Miljøselskap IKS
105 000 innbyggere / 15 tonn/år

Nordfjord Miljøverk IKS
43 000 innbyggere / 10 tonn/år

NGIR Renovasjon
35 000 innbyggere / 16,5 tonn/år

Romsdalshalvøya 
Interkommunale 
Renovasjonsselskap
58 000 innbyggere / 6 tonn/år

Volda og Ørsta 
Reinhaldsverk IKS
21 000 innbyggere / 4 tonn/år

Sunnfjord Miljøverk IKS
40 000 innbyggere / XX tonn/år

365 000 
innbyggere 

8
avfallsmottak 

Avfallsselskaper med i 
pilotordningen

LOKASJON
ANTALL INNBYGGERE / ESTIMERT MASSE PR ÅR 



Innsamlet EPS i pilotprosjektet

• Samlet inn 27 tonn i 
prosjektperioden

• Styrer mot 100 tonn i året
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• Storsekk anbefales. Oppleves enklest for kunder og 
kommuner.

• Krever samarbeid med bransjeaktører – de sikrer 
seg råstoff

• Mulig kvern kan være aktuelt i forbindelse med 
sekk, for å redusere volum opptil 2/3.

Storsekk anbefales på avfallsmottak



• Nye komprimatorløsninger kan være effektivt 
på store miljøstasjoner

• Nye mobile løsninger er aktuelle, for 
eksempel ved riving av bygg med mye EPS

Nye komprimatorløsninger trengs

Faksimile: Bygg.no 06.05.2020



• Byggevarebransjen kan organisere 
innsamling av avfall fra byggeplasser, 
som returtransport fra andre leveranser

• Vartdal og Bygger’n har inngått det første 
samarbeidet

Samarbeid med byggevarebransjen

Faksimile fra bygg.no



Analyse av mulige 
rammebetingelser som
stimulerer til innsamling 
og skaper økt marked for 
gjenvunnet EPS



Det offentlige er en stor innkjøper av 
EPS og XPS til bygg og anlegg, og 
bestiller alene store nok volum til å 
påvirke hele markedet. 

Offentlig etterspørsel i bygg og 
anlegg



Mulig å se på en effekt av en avgift på bruk 
av jomfruelig råstoff

Miljøavgift på plast



Strengere miljøkrav i private 
sertifiseringsordninger av bygg

Økt uttelling ved å velge materialer 
med lave utslipp 
I tillegg bør ordningene stimulere til 
utsortering av EPS og andre lette, 
men gjenvinnbare materialer.



Samarbeid er nødvendig for å oppnå målet
• På tvers i EPS-bransjen
• Med myndigheter
• Med innsamlere
• Med kommunene
• Med entreprenører og byggevarekjeder

Et regranuleringsanlegg i Norge vil også kunne øke 
oppslutningen om innsamling av EPS.

Regranulering av EPS i Norge



Prosjektet er finansiert av PReP2020-programmet til 
Avfallsforsk. PReP2020-programmet er igjen fullfinansiert av 
Handelens Miljøfond. Vi takker for støtten!

Prosjektgruppen har bestått av: Sindre Østby Stub (ZERO), 
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