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Sammendrag og konklusjoner 

Matavfallet har god kvalitet, uavhengig av hvilken posetype som brukes. 

Matavfallet som kildesorteres har lavt innhold av feilsortert plast, inert og annet ikke nedbrytbart 

avfall, uavhengig av posetype. Det er allikevel stor forskjell mellom kommunene, og mange har 

potensial for forbedring.  

Feilsortering stammer trolig fra noen husstander 

Oppsamling av matavfall med separat beholder viser at det er større andel feilsortering i den 

samlede matavfallsfraksjonen, enn inne i matavfallsposene. Noen kaster bæreposer med blandet 

restavfall og annet løst avfall i matavfallsbeholderen. Resultatene indikerer at dette er 

hovedproblemet knyttet til forurensninger/uønsket materiale i matavfallsfraksjonen for husstander 

som bruker separat beholder 

Papirpose gir litt bedre kvalitet på matavfallet 

Matavfall innsamlet med bruk av papirpose har litt lavere andel plast, inert og annet ikke 

nedbrytbart avfall, enn matavfall innsamlet i plast- eller biopose. 

Det vil fortsatt være feilsortert plast i matavfallsfraksjonen, selv om det benyttes 

papirpose 

Økt oppfølging av abonnentes sortering og målrettet kommunikasjonsinnsats kan være viktige tiltak 

for å bedre kvaliteten på matavfallet 

Matavfall oppsamlet i papirpose kan gi bedre kvalitet på bioresten 

Forbehandlingstestene gjennomført på DMF viser at papirposene gir lavere innhold av synlige 

forurensninger i matavfallssubstratet, sammenlignet med plastposer og bioposer. Lavere innhold av 

synlige forurensninger i substratet innebærer også lavere innhold i bioresten. Tidligere 

undersøkelser gjennomført av Vesar viser at synlige forurensninger i bioresten domineres av 

posemateriale fra bruk av plastposer. 

Det samles inn like mye matavfall med bruk av papirposer som andre posetyper 

Det er ikke entydig hvilken pose som er best når det gjelder mengde innsamlet avfall. Hvor mye 

matavfall som samles inn avhenger av flere forhold, bl.a. tilrettelegging og kommunikasjon. 

Matavfallet tørker opp når det samles opp i papirposer 

Vektreduksjonen er størst for papirpose, men er også til stede ved bruk av biopose. Vektreduksjon 

vil gi lavere totalkostnad for nedstrøms behandling. Opptørking kan også gi redusert lukt i fra 

matavfallet. 

Papirposen gir ikke driftsproblemer i behandlingsanleggene. 

Resultatene indikerer også at papiret i posene til en viss grad løses opp og følger med substratet inn 

i behandlingsanlegget. Mange biogassanlegg, men ikke alle, har driftsproblemer knyttet til bruk av 

bionedbrytbare poser. Videreutvikling av bioposene og/eller forbehandlingsutrustningen bør 

vurderes. 

Papirposen er et miljømessig godt valg 

Papirposen har trolig bedre miljøprestasjon enn bioposen og vesentlig bedre enn plastposene bl.a. 

når det gjelder redusert klimafotavtrykk. Papirposen bidrar heller ikke til dannelse av mikroplast, 

hvilket er usikkert for bioposene og veldig sannsynlig for plastposene.     

Abonnentene foretrekker plastposer, men kan lære seg å bruke andre posetyper 

Ved overgang fra plastposer til papir- eller bioposer må  abonnentene samtidig med nye poser få 
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trådstativ/kurv for å hindre brekkasje grunnet fukt. Videre må abonnentene få gode instruksjoner 

om små grep og endringer i hverdagen som sikrer at lekkasjer unngås. Med papirpose er det også 

viktig å ikke fylle posen helt da posen lukkes ved å krølle den øverste delen. Det vil være viktig å 

være utholdende i en overgangsfase hvor kundene kan uttrykke frustrasjon, men hvor tilvenning 

over tid trolig vil gjøre at man etterhvert merker lite til overgangen.  

Veileder for valg av pose 

Ved valg av pose er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre, og det kan være vanskelig å 

finn en posetype som tilfredsstiller alle krav. Nedenfor er viktige egenskaper som matavfallsposer 

bør ha beskrevet, og hvordan de enkelte posetypene møter kravene. 

Må tåle fukt 

Posen må tåle fukt ellers vil den revne når den tas ut av stativ/bøtte, noe som i stor grad vil 

redusere abonnentenes motivasjon til å sortere matavfallet.   

Plastposer tåler fukt meget godt, og vil også kunne benyttes til en andel flytende avfall som sauser 

og supper. Større mengder frityrolje og drikkevarer bør heller ikke tilføres plastposen. Det vil alltid 

være noe matavfall som ikke kan samles inn med poseløsninger. 

Bionedbrytbare poser og papirposer tåler også en del fukt, hvis posene settes i godt ventilerte stativ 

eller kurv. Bioposen er trolig bedre enn papirposen når det gjelder å tåle fukt. Kombinasjonen av 

papirpose og tett bøtte er svært uheldig og vil føre til mye lekkasje og brekkasje. Til en viss grad 

gjelder dette også bionedbrytbare poser som vil fungere best når de settes i trådstativ/kurv. 

Papirposen vil få fuktflekker ved bruk uten at dette nødvendigvis fører til lekkasje. 

Høy styrke 

Posene må være solide slik at de ikke ryker/revner ved normal bruk.   

Papirposer og bionedbrytbare poser er mest utsatt for å revne. Dette skyldes ofte feil bruk av 

posene, f.eks. at papirposer brukes i kombinasjon med tett bøtte/beholder. Det kan være vanskelig 

å kommunisere dette ut til husstandene. En måte å redusere ulempen med brekkasje er å dele ut 

riktige stativ eller kurv til alle abonnentene ved oppstart eller omlegging av systemet. I nedgravde 

løsninger kan det benyttes sterkere papirposer med limlås og/eller innercontainer kan rengjøres 

oftere. 

Bionedbrytbare poser har en utfordring med styrke dersom de lagres for lenge. Normal holdbarhet 

for bionedbrytbare poser er ett år. Etter det ryker de lett. Dette kan forebygges ved å stemple 

«Best før-dato» på posene og/eller dele ut ruller med få poser, f. eks til 3 – 4 måneders normalt 

forbruk av gangen. Dette tilsier optimalisering av innkjøp og distribusjon. For fritidseiendommer 

som har lav bruksfrekvens kan det være viktig med god kommunikasjon om holdbarhetstiden til 

bioposene. 

Plastposene har som regel høy styrke, men kvaliteten på perforeringene er viktig for å unngå revner 

i filmen når en pose rives av rullen. Dette gjelder også bioposer. Slike revner kommer i bunnen av 

posene og gjør at væske lekker ut. 

Lavt klimafotavtrykk 

En studie i Sverige viser at papirposen har lavere klimafotavtrykk enn bioposer og vesentlig lavere 

enn plastposer1. Bionedbrytbare poser har normalt 60 – 70 % fossil andel, og er dermed i hovedsak 

 

1 Miljöbedömningav matavfallsemballage (IVL/Uppsale VA AB) 
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en fossil pose. Plastposen er klart det dårligste alternativet når det gjelder klimafotavtrykk. Mange 

har kompensert dette med å benytte poser med stor andel PCR2 og/eller en andel biobasert plast. 

Bruk av PCR kan bli vanskelig dersom det blir krav om at posen skal være godkjent for bruk til 

næringsmidler. 

Lav produksjon av synlige forurensninger og mikroplast 

Det er strenge myndighetskrav til biorestens innhold av synlige forurensninger og det må forventes 

enda strengere krav framover. Over tid vil plastposer brytes ned til små biter plast som vil være 

synlig i gjødsla og på jordene. Dette selv om anleggene tilfredsstiller kravene i 

gjødselvareforskriften. Tidligere undersøkelser gjennomført av Vesar viser at biter av plastposer og 

bioposer finnes igjen i bioresten og bidrar til økt andel synlige forurensinger. Det meste av synlige 

forurensninger i flytende biorest stammer fra posematerialet. 

Når det er synlige partikler fra plastposene, vil det også i nedbrytningen oppstå mikroplast.  

Bionedbrytbare poser vil trolig også kunne danne mikroplast, men nedbrytningsforløpet vil være 

raskere enn for PE – plast. I forsøk er det vist at bionedbrytbare poser brytes helt ned. 

Papirposer vil ikke danne mikroplast når de brytes ned og vil i denne sammenhengen være et 

vesentlig bedre valg enn plastposen. 

Godt tilpasset nedstrøms behandling (Biogass) 

Gjødselvareforskriften stiller krav til maks 0,5 % innhold av fremmedlegemer (plast, glass, metall) 

> 4 mm i produkter som omsettes i landbruket mm. Andre standarder har enda strengere krav. 

I et biogassanlegg vil det meste av posematerialet måtte fjernes i forbehandlingen for å unngå 

ulemper senere i prosessen og synlige forurensninger i bioresten. Det gjelder uavhengig av hvilket 

materiale som brukes i posene. Papir er allikevel uproblematisk da det er biologisk nedbrytbart og 

ikke regnet inn som som fremmedlegemer i gjødselvareforskriften. Papir vil også lettere løses opp 

under lagring i bunker, følge med substratet og i noen grad brytes ned gjennom prosessen.  

Noen biogassanlegg har hatt utfordringer med at bionedbrytbare poser blir til lange seige fibre i 

forbehandlingen som setter seg fast i utstyret. Problemet oppstår ikke ved alle anlegg, så det er 

grunn til å tro at det er knyttet til hvilken forbehandlingsløsning som benyttes. Rester fra bioposene 

vil også kunne gi synlige forurensninger i bioresten, og det er knyttet usikkerhet til hvor nedbrytbart 

materialet i bioposene er på jordene under norske forhold.  

Plast kan gjennom mottak og forbehandling bli delt i små biter som det er krevende å fjerne, 

samtidig som små fragmenter av plast kan akkumuleres på jordene over tid.  

 

God lukkemekanisme 

Lukking av posene er viktig for å redusere søl/tilgrising av beholder. Både plastposer og 

bionedbrytbare poser kan leveres med knyteflipper som gjør det enkelt å få en tett pose, der 

avfallet ikke faller ut. Papirposen må ikke fylles for full og krølles godt sammen for å unngå søl, 

noen som kan være vanskelig å kommunisere til abonnentene. 

Ved bruk av posesorteringsanlegg (optisk sortering) er det særdeles viktig at posene er godt lukket 

ettersom posene får røff behandling både i oppsamling og innsamling. Det er utviklet en sterkere 

papirpose med limlås som sikrer at posen kan lukkes helt før den legges i beholder. Det er lite 

erfaring fra bruk av denne posen i Norge, men noen kommuner i Sverige som leverer til optiske 

sorteringsanlegg har tatt denne posen i bruk.  

 

2 PCR = Post consumer regranulat 
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Effektiv distribusjon og lagring 

Forbruket av poser til matavfall er høyt, og kostnader til distribusjonen (både frakt inn til lager og 

utlevert fra lager til brukere) og lagring vil påvirkes av posenes vekt og volum. Det er ganske stor 

forskjell på posetypene i denne sammenheng: 

− Papirpose: 70 g/m2, vekt 19,2 g/pose – 22 880 poser pr pall 

− Bionedbrytbare poser: 14 µ, vekt 6,8 g/pose – 70 000 poser pr pall 

− Plastpose (LDPE): 25 µ, vekt 11 g/pose – 48 000 poser pr pall. 

 

Nye rutiner med bruk av papirposer 

Ved bruk av papirposer er det behov for noen ekstra rutiner. Det viktigste er utdeling av kurv eller 

trådstativ som er godt tilpasset posen. Valg av løsning for kjøkkenbenken kan ikke overlates til den 

enkelte husstand. Ved bruk av biopose bør også kurv benyttes. Tett beholder øker faren for lekkasje 

og at posene revner. 

Litt tørkepapir eller avispapir i bunnen av posen bidrar til at fukt tas opp og lekkasje forebygges. 

Større mengder flytende avfall som supper, sauser, frityrolje m.m. bør ikke legges i papirposen.  

Dette kan eventuelt helles på tett flaske/melkekartong som legges i restavfallsbeholder.    
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Plukkanalyser viser at kildesortert matavfall fra husholdninger kan inneholde inntil 10 % 

posemateriale og feilsortert avfall som plast, papir, glass, metall mm. Plast fra oppsamlingsposen og 

annen feilsortert plast ender opp som synlige forurensninger og mikroplast i biorest og kompost.  

Dersom vi skal fortsette den positive utnyttelsen av bioresten i landbruket, må gårdbrukere og 

befolkning kunne ha tillitt til at bioresten er et kvalitetsprodukt.  

Forbehandling av emballert matavfall er både kostnadskrevende og teknisk krevende, samtidig som 

det er vanskelig å fjerne alt feilsortert avfall. Bruk av papirposer og andre nedbrytbare poser vil 

kunne bidra til reduserte kostnader for behandlingsanleggene, reduserte klimautslipp, redusert 

plastforsøpling og spredning av mikroplast i jord.  

Prosjektets overordnede mål er å redusere klimautslippene i verdikjeden til matavfall, samt øke 

kvaliteten på bioresten gjennom redusert innhold av synlige og usynlige forurensninger. 

Prosjektet er et kunnskapsprosjekt med formål å gi kommuner/IKS et bedre beslutningsgrunnlag for 

valg av poser til oppsamling av kildesortert matavfall som skal behandles i biogass- eller andre 

biologiske behandlingsanlegg. Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan ulikt posemateriale 

påvirke kvaliteten av matavfall og biorest, samt brukerholdninger og -adferd ved bruk av ulike typer 

poser for oppsamling av matavfall.  

1.2 Deltakere i prosjektet 

Prosjektet gjennomføres som et spleiselag mellom flere kommuner, IKS og andre organisasjoner.  

Ti organiasjoner finansierer prosjektet, mens en rekke andre deltar med egeninnsats. 

Deltakere i prosjektet er: 

Deltakende organisasjon Finansiering Egeninnsats 

Asker kommune X  

Avfall Norge  X 

BIR X X 

Bærum kommune X X 

DMF  X 

Follo Ren IKS X  

HRA IKS  X 

Irmat IKS X  

Kongsberg kommune X  

Lindum  X 

Oslo kommune, REG X X 

RfD IKS X  

VESAR  X X 

ØAS IKS X  

ÅRIM IKS  X 
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1.3 Organisering 

Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt der Vesar har tatt rollen som prosjekteier og 

Mepex Consult har hatt ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har vært delt i 3 

arbeidspakker med hver sin arbeidsgruppe: 

WP 1: Kartlegging og data − Kartlegging av posemarkedet, bruk av poser og 

erfaringer i kommuner/IKS, behandlingsanlegg og 

poseleverandører. 

− Litteratursøk primært Norge og Sverige. 

− Innhenting av erfaringer fra andre pågående prosjekter. 

WP2: Tester og analyser − Brekkasjeanalyser, plukkanalyser, forbehandlingstester 

på papirposer (2 områder), bioposer og plastposer.   

− Analyser av synlige forurensninger og mikroplast i 

substratet. 

WP3: Brukerundersøkelser − Brukerundersøkelser i to områder. 
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1.4 Ordliste 

 

Biologisk nedbrytbart avfall Avfall som kan omdannes gjennom en biologisk prosess 

Bioposer Poser om er laget i biobasert og/eller bionedbrytbart materiale. 

Biobasert plast Grønn plast. Plast som er produsert av organisk ikke-fossilt 

materiale. 

Bionedbrytbart materiale Plastlignende materiale som er biologisk nedbrytbar. Vil normalt 

bestå både av fossilt og fornybart materiale. 

DMF Den Magiske fabrikken. Biogassanlegget til Greve Biogass. 

Forbehandling Mekanisk, kjemiske eller biologiske metoder for å behandle 

matavfall før det går inn i råtnetanken. 

Fossilt avfall Avfall av fossil opprinnelse. 

Inert avfall Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller 

biologisk omdanning.  

IBC Intermediate bulk container. Normalt 1000 l plastbeholder i 

stålramme. 

TS Tørrstoff. Absolutt tørr andel av et stoff, f.eks avfall. 

VS Flyktig tørrstoff som normalt angis i % av TS. Samme som 

glødetap. Mål for organisk innhold i f.eks. avfall.  

PE Forkortelse for polyetylen. PE - poser leveres normalt i LDPE (lav 

tetthet) eller HDPE (høy tetthet). 

PCR Post consumer regranulat. Gjenvunnet plast fra forbrukere. 

Plukkanalyse Metodikk for å analysere materialsammensetningen av en 

avfallsprøve. 

Rejekt Materiale som skilles fra matavfallet i forbehandlingsprosessen. 

Rejekt vil være feilsortert avfall og emballasje av plast, papir, 

metall og glass, mm.   

SPCR 120 Svensk sertifiseringsordning for biogjødsel 

Synlige forurensninger Betegnelse på fremmede materialer (som plast, glass, metall og 

kompositt, mm.) i substrat og biorest med størrelse > 2,0 mm. 

Mikroplast Mikroplast er små partikler av plast med størrelse 0,001 til 

5 millimeter. 

 

 

2 Arbeidspakke 1: Kartlegging og data 

2.1 Datainnsamling 

2.1.1 Innledning 

Kartleggingen i Norge omfattet spørreundersøkelser til kommuner/IKS, behandlingsanlegg og 

poseleverandører. Under denne arbeidspakken har det også vært kontakt med andre kommuner og 

https://snl.no/partikkel_-_fysikk
https://snl.no/plast
https://snl.no/millimeter


 

Oppdragsgiver:  Vesar m.fl.  

Prosjekt: Plastfri innsamling av matavfall 

12/33 

IKS som har gjennomført egne undesøkelser på matavfallsposer. I tillegg er det gjennomført et 

begrenset litteraturstudium.  

2.1.2 Kartlegging kommuner/IKS 

54 kommuner, IKS og KF besvarte spørreundersøkelsen. Disse representerer 3 947 114 innbyggere, 

eller 72,9 % av befolkningen.  Svarene fra undersøkelsen er sammenstilt i vedlegg 1: Kartlegging 

kommuner – IKS. 

2.1.3 Kartlegging behandlingsanlegg 

8 biogassanlegg og 6 komposteringsanlegg besvarte undersøkelsen. Selv om dette er et lite antall 

anlegg, inngår de største behandlingsanleggene som mottar matavfall fra husholdninger. Det er 

estimert at anleggene representere ca. 73 % av befolkningen basert på mengde behandlet 

matavfall fra husholdninger. Svarene fra undersøkelsen er sammenstilt i vedlegg 2: Kartlegging 

anlegg. 

2.1.4 Kartlegging poseleverandører 

5 norske leverandører av matavfallsposer har besvart undersøkelsen. Disse leverer poser til 76 

kommuner, IKS og KF, eller ca. 71 % av befolkningen, og selger nesten 263 mill. matavfallsposer 

tilsammen per år. Svarene fra undersøkelsen er sammenstilt i vedlegg 3: Kartlegging leverandører. 

2.1.5 Bransjekontakt 

Det er underveis i prosjektet vært avholdt møter med Trondheim renholdsverk (TRV) og Bergen 

Interkommunale renovasjonsselskap (BIR) som har gjennomført egne forsøk med matavfallsposer.   

BIR har startet arbeidet med å innføre utsortering av matavfall fra husholdninger, og gjennomførte i 

2021 en pilot i 3 områder (Bergen Vest, Bergen sentrum (Bossnett) og Samnanger) med bruk av 

papir- og bioposer i oppsammlingen.   

Bystyret i Trondheim har vedtatt trebeholder system for husholdninger med utsortering av matavfall 

i egen beholder. TRV gjennomførte i 2021 et forprosjekt med tester av ulike poser og ulike 

beholdertyper. 

Dokumentasjon fra forsøkene i TRV og BIR er vist i vedlegg 4 og vedlegg 5. 

2.1.6 Kartlegging Sverige 

Kartleggingen i Sverige er avgrenset til papirposer og har omfattet litteratursøk og bransjekontakt, 

bl.a. til AvfallSverige. Hele kartleggingen er oppsummert i vedlegg 6. 

2.1.7 Litteratursøk - diverse 

Det er også gjennomført et begrenset littertursøk i norsk litteratur. Det er generelt lite norsk 

litteratur knyttet til temaet. Det er som et supplement gjennomført søk på aktuell europeisk 

litteratur. Litteratursøket er kort oppsummert i vedlegg 7. 

2.2 Resultater arbeidspakke 1 

2.2.1 Poser som benyttes i Norge 

Det er 3 posetyper som benyttes i Norge i dag: 

1. Papirposer av våtsterkt tøyelig kraftpapir 

2. Bionedbrytbare poser, i hovedsak laget av en andel stivelsesbasert fossilfritt materiale.  



 

Oppdragsgiver:  Vesar m.fl.  

Prosjekt: Plastfri innsamling av matavfall 

13/33 

3. Plastposer laget av HDPE eller LDPE/LLDPE 

Det har også vært laget poser av biobasert (plantebasert) plast, men det er få som bruker disse pr i 

dag. Etterspørselen etter grønn PE er så stor og markedet så lite at det er lite trolig at 

matavfallsposer i grønn PE vil bli benyttet i særlig grad. Bionedbrytbare poser betegnes i denne 

rapporten også som bioposer. 

Data for de ulike posetypene er angitt nedenfor: 

Posetype Vanlig tykkelse Fornybart innhold Enhetsvekt poser 
Antall poser på 

pall 

Papirposer 70 g/m2 

90 g/m2 (med eller 

uten limlås)  

100 % 19,2 g (70 g/m2) 22 880 

Bionedbrytbare 

poser 

14 – 16 µ 30 % normalt.  Kan 

ha opp til 60 % 

med redusert 

kvalitet. 

6 – 9 g, ved 

tykkere poser kan 

vekten bli høyere 

70 – 80 000  

Plastposer 14 – 18 µ (HDPE) 

25 – 35 µ (LDPE) 

Kan lages med 

inntil 100 % PCR. 

Høy andel PCR vil 

redusere kvaliteten 

6 g (15 µ, HDPE) 

11 g (25 µ, LDPE) 

82 500 (HDPE 15 µ) 

48 000 (LDPE 25 µ) 

 

Noen kommuner kan ha poser som avviker noe fra sammenstillingen over. Bl.a. benyttes en tykkere 

og tettere biopose i deler av Midt-Norge. 

Leverandørens rapportering av solgte poser ble først gjennomført i 2019 og deretter nå i 2021.  

Leverandør til Oslo har ikke svart på disse undersøkelsene. Resultatene indikerer allikevel at det har 

vært økt salg av plastposer og redusert salg av bionedbrytbare poser. Markedet for papirposer er 

uendret. 

Posetype Andel 2019 (%) Andel 2021 (%) 

Bionedbrytbare poser 52,1 45,8 

Papirposer 8,1 7,6 

Plastposer 39,8 46,6 

 

Basert på tilbakemelding fra kommuner og IKS, der også Oslo inngår, dominerer plastposene, se 

Figur 1. Disse benyttes også mest for matavfall som leveres til biogassproduksjon. Matavfall som 

leveres til kompostering emballeres av de fleste i bioposer. Omfanget av kompostering er imidlertid 

betydelig mindre enn biogassproduksjon, så det er allikevel flere som leverer matavfall emballert i 

bioposer til biogassproduksjon enn til kompostering, se påfølgende bilde. 

 

 

 

 

 



 

Oppdragsgiver:  Vesar m.fl.  

Prosjekt: Plastfri innsamling av matavfall 

14/33 

 

 

Figur 1 Fordeling av posetyper på behandlingsform basert på innbyggergrunnlaget for 

kommune/IKS som har besvart undersøkelsen, og som tilbyr utsortering av matavfall3.  

Selv om plastposer er den mest brukte posen, indikerer tilbakemeldingene fra kommuner og IKS om 

innkjøp av poser at flere nå er i ferd med å gå over til bioposer, og noen vurderer papirposer i 

forbindelse med innføring av kildesortering av matavfall. 

Plastposer leveres i dag med høy andel PCR (post consumers regranulat). Posene kan leveres med 

inntil 100 % gjenvunnet materiale, men må da normalt være tykkere for å opprettholde kvalitet. 

Anlegg i Sverige som skal levere sertifisert biorest etter SPCR 120, må senest innen 1.1.2023 samle 

inn matavfall til biogass i poser som er godkjent for matkontakt4. Kravet har opprinnelse i EU 

rettsakter som trolig også blir gjeldende for Norge5. Vanlig brukte papir- og bioposer samt poser 

produsert i jomfruelig plast tilfredsstiller kravet, men det er usikkert om plastposer med PCR kan 

benyttes dersom kravet blir gjort gjeldende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 BIR er med i innbyggergrunnlaget, selv om de ikke er ferdig med innføring av matavfallssortering, men deres 

løsning er papirposer og under innføring. 

4 Nya krav på påsar för matavfall (avfallsverige.se) 
5 EU nr 10/2011 ”Plastförordningen” för plastpåsar och EU nr 282/2008 ”Förordningen om återvunna 

plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel” för returplast. 
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2.2.2 Tilfredshet med posene 

Kommuner og IKS er totalt sett fornøyd med posene som benyttes, uavhengig av posetype.  

 

Figur 2: Kommuner/IKS – tilfredshet med posene 

 

Når vi spør behandlingsanleggene om det samme, blir det litt mer spredning i svarene.  

 

Figur 3: Biogassanleggene – tilfredshet med posene 
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Figur 4: Komposteringsanleggene – tilfredshet med posene 

Hverken biogass- eller komposteringsanleggene har utfordringer med papirposene. Flere av 

biogassanleggene og noen av komposteringsanleggene sier at de har utfordringer med bioposene.  

To av komposteringsanleggene mener også at plastposene utgjør en utfordring.   

Det er få kommuner/IKS som bruker papirposer, men ingen av de som gjør det ønsker å bytte 

pose. En stor andel av de som bruker plastposer i dag, ønsker å bytte poser. Hensynet til 

spredningen av mikroplast oppgis av mange som årsak til ønsket om å bytte. 

2.2.3 Effekt på bioresten 

Både biogassanleggene og komposteringsanleggene mener valg av pose har betydning for 

kvaliteten på bioresten. De fleste anleggene mener at papirposen i liten grad påvirker bioresten, 

mens det er motsatt for plastposen. Det er noe usikkerhet knyttet til tolkning av resultatene. 

 

Figur 5: Posenes påvirkning på kvaliteten på bioresten. 
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2.2.4 Distribusjon av pose 

De vanligste metodene for å distribuere posene på er: 

- Utlevering av renovatør etter behov (abonnenten knyter en pose på beholder eller benytter 

slip-tag) 

- Kostnadsfri utdeling i dagligvareforretninger 

- Regelmessig utlevering 1 – 2 ganger pr år 

 

Figur 6: Distribusjon av matavfallsposer 

I sameier og borettslag er det vanlig å opprette et lokalt lager for intern distribusjon av poser. 

Andre benyttede løsninger er: 

- Henting av poser kostnadsfritt på rådhus, idrettshaller, bibliotek, bydelshus, omlastestasjon 

eller gjenvinningsstasjon 

- Bestillingordning (leveres sammen med annen hjemlevering) 

- Kjøpe ruller i dagligvare 

- Egen servicebil som distribuerer poser 

De fleste kombinerer en eller flere av de vansligste metodene og andre løsninger for distribusjon. 

Det er for eksempel valig å kombinere fri henting i dagligvare med utdeling av ruller ved å knyte 

pose på beholder. 

Det er betydelig vektforskjell mellom postypene, jf. kapittel 2.2.1 som også gir en representativ 

oversikt over hvor mange poser som kan fraktes per pall av de ulike posetypene. Papirposer, som 

er betydelig tyngre enn de øvrige posetypene, krever større lagerkapasitet enn plastposene og 

bioposene. Den høye vekten gjør også at transportbehovet ved levering og distribusjon blir større. 

2.2.5 Hva kan vi lære av svenskene? 

Situasjonen i Sverige er ganske annerledes enn situasjonen i Norge. I følge AvfallSverige brukes 

papirposer i mye større grad til oppsamling av matavfall enn i Norge. Data fra 2019 viser at: 

- 70 % av husholdningene bruker papirposer 

- 18 % bruker plastposer, dette er kommuner med optisk sortering 

- 9 % bruker bionedbrytbare poser 

18 %

9 %

18 %

55 %

Distribusjonsform - alle posetyper

Pose knytes på beholder Regelmessig utdeling Dagligvare kostnadsfritt Kombinasjon
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I følge Avfall Sverige rapporterer biogassanleggene om store problemer ved bruk av bioposer, noe 

som trolig skyldes valg av forbehandlingsutstyr.  

Det har vært mye fokus i Sverige på at plastposer ikke er bra valg for miljøet. Noen kommuner i 

Sverige med optisk sortering har nylig gått over fra plastposer til papirposer med limlås. Det er lite 

konkrete erfaring fra dette foreløpig, men det rapporteres om positive resultater med økt 

utsorteringsgrad. 

Selv om papirposen er dominerende, er det store forskjeller i Sverige i hvor godt fornøyde brukerne 

er med papirposene. Hvordan man kommuniserer ut til abonnentene er viktig. Det er viktig å få 

abonnentene til å bruke riktig beholder, trådstativ/kurv, i kjøkkenbenken for å unngå lekkasje og 

søl når man bruker papirpose  

De som benytter papirposer har fortsatt utfordringer med feilsortert plast i matavfallet. I tillegg til 

kommunikasjon om rutiner for bruk av posesystemet vil kommunikasjon om gode sorteringsvaner 

fortsatt være viktig, selv om man går over til papir. 

Svenske undersøkelser kan konkludere med at matavfall innsamlet i papirposer gir litt bedre kvalitet 

enn matavfall innsamlet i plastposer og bioposer. Bruk av papirposer innebærer heller ingen 

reduksjon i utsortert mengde matavfall, og noen studier viser at mengdene øker ved bruk av papir.  

Dette kan allikevel skyldes andre forhold, som for eksempel kommunikasjoninnsats i forbindelse 

med innføring av papirpose, og god oppfølging etter innføringen. 

2.2.6 Rent matavfall og høy utsorteringsgrad  

Sammenstillingen av data fra svenske kommuner (67 % av Svenske kommuner i 2013 – 2016) 

viser høy renhetsgrad med lite feilsorteringer i matavfallet, både det som samles inn fra eneboliger, 

og det som samles inn fra leiligheter.  

 

Figur 7: Renhetsgraden på matavfallet innsamlet fra eneboliger og leiligheter i Sverige (Kilde:  
Avfall Sverige) 

Når data splittes på poser i papir og poser i plast viser resultatene 97 % renhet i matavfallet 

oppsamlet i papirposer og 93 % renhet i matavfallet oppsamlet i plastposer. 
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Det er også svært høy kildesorteringsgrad i Sverige, spesielt i kommuner som benytter separat 

beholder til matavfall eller 4 delt beholderløsning6. Eneboliger har her over 70 % utsorteringsgrad.  

Utsorteringsgraden er lavere i leiligheter og ved bruk av optisk sortering og særlig i områder med 

avfallssug.  

 

Figur 8Kildesorteringsgraden for matavfall innsamlet fra enebolig og leiliget i ulike 
oppsamlingssystemer (Kilde: Avfall Sverige) 

2.2.7 Miljøeffekter 

Det er ikke funnet mange studier som sammenligner miljøprestasjonen til ulike poser som benyttes 

til oppsamling av matavfall. Den mest relevante studien er gjennomført av IVL for Uppsala 

kommune. Studien er gjennomført som en Livsløpsanalyse (LCA) for ulike typer plastposer og 

papirposer. Resultatet av undersøkelsen viser at papirposen kommer veldig godt ut sammenlignet 

med plastposen, også bedre enn biobasert PE – pose. Den eneste posetypen som er bedre ut fra et 

klimaperspektiv (men dårligere tilknyttet miljøforhold som overgjødsling og forsuring) er en type 

bærepose produsert av grønn (biologisk) PE som først benyttes i dagligvare til frukt og grønt og 

deretter som matavfallspose.  

 

6 4 delt beholder er ikke benyttet i Norge i dag. 



 

Oppdragsgiver:  Vesar m.fl.  

Prosjekt: Plastfri innsamling av matavfall 

20/33 

 

Figur 9Klimapåvirkning for ulike typer matavfallsposer (Kilde: IVL) 

Resultatene i figuren over er vist for påvirkningskategorien «Klimapåvirkning», men også ut fra 

påvirkningskategoriene overgjødsling og forsuring er papirposen å foretrekke. 

2.2.8 Matavfallet tørker opp i papirposer 

Flere studier peker på at matavfall oppsamlet i papirposer og bioposer medfører avdunsting av vann 

fra matavfallet sammenlignet med oppsamling i plastposer, der det knapt er noen avdunsting. 

Tester er gjennomført både i labskala og i fullskala forsøk under ulike klimatiske forhold. Størst 

avdunsting oppnås med bruk av papirposer i kombinasjon med ventilert beholder, der man kan få 

opptil 25 % vektreduksjon på avfallet. En studie viser 29 – 44 % større vektreduksjon med bruk av 

papir sammenlignet med bioposer7. 

Bruk av papirposer vil derfor gi et lettere og tørrere matavfall. For kommuner som leverer matavfall 

til eksterne biogassanlegg, vil bruk av papirposer medføre reduserte kostnader knyttet til 

behandlingen av avfallet, sammenlignet med bruk av plastposer. 

  

 

7 G. Dolci et al – Effect of paper vs bioplastic bags on food waste collection and processing (2021) 
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3 Arbeidspakke 2: Tester og analyser 

3.1 Innledning 

Arbeidspakke to omfattet nye analyser og tester på matavfall oppsamlet i 3 posetyper i 4 prøver, 

som følger: 

1. Papirposer fra Vesar (pilot) 

2. Bioposer fra Larvik kommune 

3. Papirposer fra HRA 

4. Plastposer fra Asker 

3.2 Brekkasjeanalyser 

3.2.1 Omfang 

Det ble gjennomført brekkasjeanalyser på 3 av prøvene; Papirposer Vesar, bioposer Larvik og 

plastposer Asker. Prøven av matavfall i papirposer fra HRA var blitt flyttet under lagring, noe som 

gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre brekkasjeanalyse på denne fraksjonen. 

3.2.2 Metodikk 

Lassene med kildesortert matavfall til analysen ble tømt på anvist sted. Posebrekkasjeanalysen ble 

foretatt direkte fra lass for å begrense ytterligere brekkasje på posene i lasset. 

Sorteringspersonellet tok én og én pose, gransket posen for sprekker og sjekket om det var brukt 

mer enn én pose for å emballere innholdet, og la deretter posen på et angitt sted for den spesifikke 

kategorien. Underveis i analysen ved endt sortering, ble poser fra hver kategori talt, lagt i sekk og 

veid på pallevekt. Ved lasset var det også plassert 140-litersbeholdere med sekker i; disse ble brukt 

til løst avfall. Det løse avfallet ble kontinuerlig veid og registrert underveis i analysen. 

Posene ble sortert i følgende kategorier: 

1. Lukkede poser 

2. Åpne poser 

For begge hovedkategioriene ble posene kategorisert som: 

- Hele  

- Stor sprekk 

- Liten sprekk 

- Punktering 

Under vegs i analysen ble de konstatert at det var vanskelig å skille på stor og liten sprekk, så disse 

kategoriene ble slått sammen.  
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3.2.3 Resultater 

 

Figur 10: Brekksjeanalyse på ulike posetyper 

Resultatet av analysene viser at plastposene holder seg bedre lukket og hele gjennom oppsamling, 

innsamling og omlasting. Papirposene, som ikke kan knytes, men må krølles sammen, åpner seg 

lettere enn andre posetyper. Papirposene fra Pilot Vesar ble ikke omlastet, og det er derfor grunn til 

å tro at man ville fått et enda dårligere resultat med papirposen dersom denne også hadde blitt 

omlastet. Utover at de åpnet seg, var det betydelig mindre andel lukkede papirposer med sprekk 

sammenlignet med bioposer og plastposer. 

Der det benyttes separat beholder vil ødeleggelse av posen ha liten betydning. Men i løsninger med 

avfallssug og sorteringsanlegg (ettersortering, optisk sortering) vil bruk av vanlige papirposer 

fungere dårlig. Forsøket i TRV med ulike posetyper i avfallssug viser også dette, jf. vedlegg 4.  

Papirposer med limlås er ikke testet i dette prosjektet. Tester som er gjennomført i Sverige 

indikerer at disse kan benyttes i optiske sorteringsanlegg8,9. Ytterligere tester bør gjennomføres 

under norske forhold.  

3.3 Plukkanalyser 

3.3.1 Tidligere gjennomførte analyser 

Som innledning til nye plukkanalyser ble tilgjengelige data i Mepex sin analysedatabase 

gjennomgått. Det ble også i kartleggingen ut mot kommuner og IKS bedt om at eventuelle analyser 

ble sendt inn. Vi mottok ingen nye analyser som ikke allerede var inkludert i vår database.  

Ved gjennomgang av analyser i perioden 2013 - 2020 viste det seg at det forelå data fra: 

- 22 analyser av matavfall innsamlet i plastpose 

- 10 analyser av matavfall innsamlet i bioposer 

- 2 analyser av matavfall innsamlet i papirposer 

Ettersom det bare er to analyser på papir må resultatene her benyttes med forsiktighet. 

 

8 C. Anderzén - Påslås, fältforsök bruna påsen (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
9 Nytt insamlingssystem för matavfall i papperspåse (Telge Återvinning 2019) 
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3.3.2 Andelen matavfall i matavfallsposen 

Sammenstilling av data viste  betydelig spredning i resultatene. Noen analyser viste opp mot 25 % 

annet avfall enn matavfall. I gjennomsnitt ga plastposene det beste resultatet med størst andel 

matavfall (90%), deretter bioposene og til slutt papirposene med ca. 84% matavfall.  

 

Figur 11: Andel matavfall i matavfallsfraksjonen – alle posetyper 

Når vi ser på hvor mye bioavfall/biologisk nedbrytbart avfall det er i posen inkludert posene blir 

resultatet noe annerledes. Da legges papir inkludert papirposen, matavfall og hageavfall inn som 

bioavfall. Dette er avfallsstyper som i utgangspunktet ikke skaper utfordringer for 

behandlingsanleggene, og som bidrar til biogassproduksjonen10. Nå kommer papirposen noe bedre 

ut enn de to andre posetypene med ca. 97% bioavfall. Bioposen og plastposen hadde noe lavere 

innhold, men allikevel relativt høyt. I gjennomsnitt var kun 6 % inert og fossilt avfall.  

 

10 Små mengder hageavfall som løv, gress, panterester o.l. er uproblematisk inn i biogassprosessen. Hageavfall 
kan også inneholde jord, sand, grus som vil slite på mekaniske prosessenheter i biogassanlegget. Dette bør 
unngås.  
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Figur 12: Andel bioavfall i matavfallsfraksjonen – alle posetyper 

3.3.3 Nye analyser 

Det ble gjennomført plukkanalyse på alle 4 prøver, papirposer (Vesar og HRA), Bioposer (Larvik) og 

Plastposer (Asker), jf. Kap. 3.1. Analysene ble gjennomført i samsvar med Avfall Norges veileder for 

plukkanalyser.11  Ettersom hovedhensikten med analysene var å se på eventuelle effekter av 

posene, ble det ikke gjennomført detaljsortering av matavfallet, men hovedsakelig satt fokus på å 

identifisere det som var uønsket i matavfallet. Enkelte andre kategorier avfall ble slått sammen. 

Sorteringsregime er vist i vedlegg 8.  

3.3.4 Gjennomføring 

Plukkanalysene ble gjennomført til dels i omlastehallen på DMF og til dels i eget telt på Lindum. 

Analysen ble gjennomført av personell fra Mepex samt innleid personell. Under analysen ble det 

benyttet støvmasker med filter, skjæresikre hansker overtrukket med vinylhansker, samt 

engangskjeledresser. For veiing av innkommende avfall ble det benyttet pallevekt, og for sorterte 

fraksjoner ble det benyttet en bordvekt med oppløsning på 5 gram. 

All sortering av matavfall foregikk på et sorteringsbord med bøtter for mellomsortering og for 

oppbevaring av mindre avfallsfraksjoner. Vesar stilte til disposisjon 140-liters beholdere og sekker 

som ble benyttet for oppbevaring av de fleste sorterte fraksjonene.  

3.3.5 Prøver 

Avfallet fra Pilot Vesar ble samlet inn på renovasjonbil og tømt i omlastehallen på DMF. De 3 andre 

prøvene ble tatt ut fra hele containerlass på Lindum. 

Prøven fra Asker inneholdt betydelig innslag av gresskar fra Halloween, hvilket kan ha påvirket 

resultatet. Prøven fra HRA var lagret over en uke og det var tydelig at nedbrytningen var kommet i 

gang. 

 

11 AvfallNorge:Veileder – plukkanalyser (Mepex Consult 2015) 
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Figur 13: Papirposer med matavfall – Pilot Vesar 

 

 

Figur 14: Bioposer med matavfall – Larvik 
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Figur 15: Plastposer med matavfall – Asker  

 

 

Figur 16: Papirpose med matavfall – HRA  

3.3.6 Resultater av nye plukkanalyser 

Resultatene er summert for matavfall, annet nedbrytbart (planterester, papir) og fossilt/inert avfall. 

Det er først sett på hele fraksjonen, deretter kun på innholdet i posen, og hvor hele plastposer med 

restavfall og større gjenstander er holdt utenom. Dette for å få et bilde av hvor rent avfallet er i 

selve posen, og om det er noen forskjell på sorteringskvaliteten om matavfallet samles opp i papir-, 

plast- eller biopose.  
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Figur 17: Sammensetning av hver prøve (hele prøven inkludert posemateriale og avfall i beholder) 

Figuren over (Figur 17) viser at prøven av matavfall fra HRA innsamlet i papirpose inneholdt mye 

løst hageavfall, og bare 69 % matavfall. Prøvene fra Larvik innsamlet i biopose og prøven fra Asker 

innsamlet i plastpose inneholdt like mye matavfall, 88,5 %. Matavfall innsamlet i plastpose viste her 

lavest innhold av fossilt og inert avfall på 3,0 %, fulgt av papirposen på 3,9 % og bioposen på  

6,0 %. 

Ved en feil ble ikke feilsortert avfall i bæreposer m.m. analysert for prøven med matavfall fra Pilot 

Vesar. Det foreligger derfor ikke noe resultat for hele prøven fra Vesar Pilot.  

 

 

Figur 18: Sammensetning av matavfallet inne i posen (kun matavfallspose og innhold i pose)  

Når vi ser på innholdet i posen, inkludert posematerialet, viser resultaene at matavfallet er svært 

godt sortert i alle prøvene. Det er mellom 0,5 til 1,3 % fossilt og inert avfall i prøvene. Lavest i 
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papirposen fra Pilot Vesar og høyste i plastposen fra Asker. Vi har da ikke tatt med bæreposer med 

blandet avfall og annet stort feilsorter avfall som ikke er lagt i matavfallsposen. 

3.4 Forbehandlingstester 

Alle de fire prøvene, jf. Kapitel 3.1, ble etter avfallsanalysen testet gjennom et 

forbehandlingsanlegg på Den Magiske fabrikken (DMF). Det var lagt opp til følgende kjemiske 

analyser etter forbehandlingen: 

- Substrat: TS, VS, synlige forurensninger >2mm, mikroplast 

- Rejekt: TS, VS 

Dokumentasjon og analyseresultatter er vist i vedlegg 9. 

3.4.1 Gjennomføring 

Alle de 4 prøvene ble omlastet til IBC containere for at det skulle bli mulig å laste avfallet inn i 

forbehandlingsmaskinen. Forbehandlingsanlegget er en «stand alone» maskin som til vanlig 

benyttes på DMF for å separere ut mer organisk materiale fra rejektet. Maskinen belastes derfor 

normalt med mye vanskeligere avfall enn det som ble benyttet i testen. Hensikten med testen var å 

se på eventuelle forskjeller i innholdet av synlige og ikke synlige forurensninger mellom de ulike 

posetypene, og ikke å teste forbehandlingsteknologien. 

3.4.2 Resulater 

Synlige forurensninger i substrat etter forbehandling 

Prøve Posetype TS VS av TS SF > 2mm 

1 Vesar Papirposer 14,6 % 91,7 % 79 cm2/kg 

2 Larvik Bioposer 12,9 % 91,8 % 180 cm2/kg 

3 HRA Papirposer 13,7 % 88,3 % 51 cm2/kg 

4 Asker Plastposer 13,1 % 90,9 % 150 cm2/kg 

 

Analysene av synlige forurensninger viser relativt høye verdier for alle prøvene etter 

forbehandlingen, og over grenseverdiene i SPCR 12012. Grenseverdiene for enkeltprøver i flytende 

biogjødsel ligger på 20 cm2/kg. Dette innebærer at Tigermaskinen alene ikke vil være tilstrekkelig 

som eneste forbehandling av matavfall, men som tidligere nevnt var heller ikke hensikten med 

testen å undersøke effekten av maskinen, men om ulike posertyper ville påvirke subastrat og 

rejekt. Maskinen ble driftet under like betingelser i alle testene slik at resultatene for de ulike 

posene er sammenlignbare. Resultatene viser tydelige forskjeller mellom prøvene på matavfall i 

papirposer og matavfall i plastposer og bioposer. Prøven i plastpose har et innhold av synlige 

forurensninger som ligger 2,3 ganger over gjennomsnittet for de to prøvene i papirpose. Prøven i 

biopose ligger 2,8 ganger over.   

Alle prøvene har et normalt innhold av VS rundt 90%. Slik VS analyseres vil alt karbon tas med, 

også fossilt karbon i posematerialet.  

 

12 SPCR 120 Certifiseringsregler för biogödsel 2021-2022 (Avfall Sverige).  (Merk at kravene i SPCR 120 gjelder 
for biogjødsel og ikke substrat.( 
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Rejektanalyser 

Prøve Posetype Prøvestørrelse Kg Rejektmengde Kg Rejektandel 

Prøve 1 Papirposer 2120 200 9,4 % 

Prøve 2 Bioposer 1900 205 10,8 % 

Prøve 3 Papirposer 1760 170 9,7 % 

Prøve 4 Plastposer 1940 185 9,5 % 

 

Øvrige resultater 

Det ble lagt opp til å måle TS og VS i substrat og rejekt for å få et mål på organisk innhold i rejektet 

(tap av organisk materiale). Laboratoriet på Tekniska Verken klarte ikke å måle VS på rejekt, så 

denne delen av testen fikk vi ikke noe svar på.   

Det ble også tatt ut prøver av substratene for analyser av mikroplast. Det ble i forkant av testen 

diskutert muligheter og metoder med både analysefirmaene ALS og Eurofins, og sistnevnte lab 

mente de hadde en metode som kunne fungere på dette materialet. Dessverre viste det seg at det 

ble for mye interferens, så vi fikk ikke noe resultat fra disse analysene. Begge laboratoriene jobber 

med metodeutvikling, men det er usikkert når en metode kan være klar. 

 

 

4 Arbeidspakke 3: Brukerundersøkelser 

4.1 Innledning 

Det er gjennomført 2 brukerundersøkelser for å kartlegge brukernes erfaringer og synspunkter på 

matavfallsposer i papir.  

4.1.1 Pilot Vesar 

Piloten i Vesar omfattet utdeling av papirposer i et område av Tønsberg kommune. Piloten er 

oppsummert i vedlegg 10.  

4.1.2 Brukerundersøkelser Vesar  

Brukerundesøkelsen i Vesar ble gjennomført i utvalgte boligområder i uke 43 – 47 i 2021.  

Undersøkelsen skulle omfatte 1500 husstander, men ved en feil  ble det bare delt ut papirposer til 

ca. 500, og undersøkelsen er derfor begrenset til disse. Alle som deltok i undersøkelsen ble bedt om 

å svare digitalt på utvalgte spørsmål. Det ble en svarprosent på over 30 % noe som anses som et 

godt resultat. Abonnentene i Vesar benytter normalt bionedbrytbar pose. Hele undersøkelsen er 

oppsummert i vedlegg 1113. 

4.1.3 Brukerundersøkelser HRA 

Brukerundersøkelsen i HRA-området ble gjennomført med telefonintervjuer til 300 respondenter i 

kommunene; Ringerike, Gran, Jevnaker, Lunner og Hole. Undersøkelsen ble forsøkt avgrenset til 

eneboliger som benytter papirposer. HRA har benyttet papirposer for de som har egen beholder i 

mer enn 20 år. I fellesløsninger/nedgravde løsninger benyttes plastposer. Det var en markant 

 

13 Vesar – Brukerevaluering av Vesars papirposeprosjekt (Apeland 2022) 
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overvekt av eldre respondenter i undersøkelsen, og eneboliger med 1 – 2 beboere. Undersøkelsen 

inneholder derfor i liten grad svar fra yngre barnefamilier. Hele brukerundersøkelsen er vedlagt i 

vedlegg 1214. 

4.2 Resultater 

4.2.1 Vesar 

Resultatene fra brukerundersøkelen viser at: 

- 60 % var lite fornøyd med papirposen, mens over 70 % er fornøyd med bioposene som de 

normalt benytter.  

- Nesten 8 av 10 benytter kurven fra Vesar i kjøkkenbenken. De som brukte kurven var litt  

mer fornøyd med papirposen. 

- 8 av 10 opplevde mer lekkasje med papirpose enn med biopose. 

- Mer enn 8 av 10 måtte skifte papirposen oftere enn bioposen. 

- Papirposen og bioposen revner like ofte/sjelden. 

- Over 60 % mener at papirposen ikke egner se som standard. 

- For mye fukt/kliss/søl/lekkasjer var hovedårsaken til av mange ikke ønsker papirposen som 

standardpose. 

- Bruk av papirposen har i liten grad påvirket kildesorteringen av mat. Husstandene sier at de 

sorterer som før.  

- De to viktigste kriteriene for at papirposen skal kunne fungere er at: 

o Posen tåler fuktig og flytende matavfall 

o Posen ikke gir søl ved bruk 

4.2.2 HRA 

Resultatene viser at: 

− 2 av 3 er fornøyd eller svært fornøyd med papirposene, 17 % er misfornøyd. Av de som 

bruker tråstativet som HRA har utdelt er 8 av 10 fornøyd med papirposene, mot 6 av 10 for 

de som ikke bruker denne løsningen. 

− En av ti opplever ofte lukt fra posene i kjøkkenbenken 

− En av 4 oppleverer at det ofte lekker fukt fra papirposene 

− En av 4 har opplevd at posene revner. 

− Seks av ti benytter posen til alt matavfall, mens 27 % ikke legger flytende avfall (sauser, 

supper) i posen. 

− Det er vanlig å legge papirposene halvfulle i beholderen. 

− De fleste bytter papirpose 1 – 3 ganger i uken. Tendens til lavere tilfredshet med 

papirposen hos de som bytter hver dag. 

− Kun 1/3 av respondentene benytter trådstativet som er utdelt av HRA. Mange bruker tett 

beholder 

− Av de som ikke bruker trådstativ mener to av ti at de ikke har mottatt trådtativet, men bare 

6 % sier de ikke har plass til trådstativet i kjøkkenbenken. 

4.2.3 Drøfting av resultatene 

Resultatene fra de to brukerundersøkelsene spriker til dels svært mye. Undersøkelsen i Vesar-

området viser at et klart flertall av abonnentene er lite fornøyd med papirposen. I HRA er et  litt 

 

14 Renovasjon i Hadeland og Ringerike – HRA Brukerundersøkelse (YouGo 2021) 
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større flertall fornøyd med papirposen. Resultatene gjenspeiler at husstandene i HRA området har 

vent seg til bruk av papirposer gjennom mange år. I Vesar-området benytter husstandene normalt 

bionedbrytbare poser og abonnentene er blitt vant til å bruke denne posen. Resultatene kan tyde på 

at bionedbrytbare poser er enklere å bruke for abonnentene enn papirposer, men at papirposer kan 

fungere med tilvenning over tid. Bruk av papirposen krever noe mer omtanke. Her vil nok 

informasjon og oppfølging over tid spille inn.  

I begge områdene var det større tilfredshet blant de som benyttet papirposen i kombinasjon med 

kurv eller trådstativ. Bruk av kurv eller trådstativ er viktig for at matavfallet skal tørke opp og for å 

unngå at posematerialet skal bli gjennombløtt og lett revne. I tett beholder legger dampen som går 

gjennom posematerialet seg på utsiden av posen og gjennomfukter posematerialet. Dette fordi 

dampen ikke kan diffundere fritt ut i luften. 

Flytende avfall i form av supper og sauser er en utfordring både for bionedbrytbare poser og 

papirposer, men undersøkelsene tyder på at dette er en større utfordring i papirposen. Nær 1 av 3 

respondenter i HRA benyttet ikke posen til flytende avfall. Mer enn 1 av 3 av de som ikke ønsket 

papirposen i Vesaromårdet, oppga for mye fukt/kliss/søl/lekkasje som grunn til at man ikke ønsket 

papirpose som standard. 

Over halvparten i Vesarområde mente at posen må tåle fuktig og flytende avfall. Vesar hadde i 

forkant av undersøkelsen påpekt overfor abonnenene at flytende avfall kunne være en utfordring.  

Ingen av selskapene har informert om at slikt avfall ikke skal legges i posen. Til tross for dette har 

husstandene i HRA selv erfart over tid hva som kan legges i posen, og hva som må holdes utenfor. 

Papirposen har mindre volum enn bioposen og husstandene må derfor oftere går ut med posen. 8 

av 10 i Vesar opplevde at de måtte skifte papirpose oftere, og dette er helt normalt. Det vanlige i 

HRA området er at posen skiftes når den er halvfull.  

Selv om flertallet av respondentene i Vesar-området var negative til papirposen, svarte 7 av 10 at 

papirposen ikke påvirket hvordan de sorterte matavfallet. 
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