
Reduser plastforbruket
Prosjekt Søker Tildeling Om prosjektet Hvor
Membraner og sprøytestøpte komponenter til tunnel og 
byggekonstruksjoner Oldroyd AS 5 000 000 Produksjonsprosessene skal utvikles til å bruke resirkulert plast. 

Kan bruke mye resirkulert post-consumer. Vestfold og Telemark

Gjenvinning av EPS til Sundolitt (XPS) Brødr. Sunde A/S 2 000 000 Forbehandling, kvalitetssikring og konvertering av EPS (fiskekasser) i Danmark for 
resirkulering til Sundolitt XPS i Norge. Møre og Romsdal

Handlekurver og -vogner i resirkulert plast Plasto AS 2 000 000 Høytytende produkter av plastavfall (HyPA). Produsere handlekurver og -vogner av 
resirkulert plast fra marine næringer. Møre og Romsdal

Resirkulert plast i gulv- og grunnmursmembraner Isola AS 1 100 000
Utviklingsprosess med karakterisering av materialene, prosessanalyse og 
ferdigvarekontroll for å etablere bruk av resirkulert plast (PE og PP) i produksjon av 
gulv- og grunnmursmembraner.

Vestfold og Telemark

Ny resirkuleringslinje for å gjenvinne PP Norwegian Plastic Recycling AS 
(NOPREC) 2 250 000 Bygge ny produksjonslinje for vasking og ekstrudering av PP fra næringsavfall. 

Ekstruderen vil inneholde smeltefiltrering. Trøndelag

Resirkulere egne, brukte produkter PartnerPlast AS 1 200 000 Resirkulere egne, brukte produkter i samarbeid med Nordic Plastic Recycling AS. Møre og Romsdal

Resirkulert plast i flyteelement, fendere osv. Polyform AS  300 000 Resirkulert plast i notflottører til fiskeri og som flyteelement til slanger i forskjellige 
marine miljø. Møre og Romsdal

Etablering av havplastterminal EGGA Utvikling AS  400 000

Etablere en terminal for mottak av utrangert utstyr fra fiskeri og havbruksnæringen i 
Lofoten og Vesterålen. 
Terminalen skal inneholde en produksjonslinje for bearbeiding av utstyret slik at 
plast og andre materialer kan gjenbrukes, resirkuleres til ny plast eller til energi.

Nordland

Økt andel resirkulert plast  i offentlige innkjøp Mepex Consult AS 1 950 000
Bedre kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter på produktområder hvor 
det er store potensialer og lite bruk av resirkulert plast i dag. Bistå store offentlige 
innkjøpere i 10 anskaffelser, og utvikle kunnskapsplattform.

Viken

Økt bruk av mixed plastics PolymerTrade AS  500 000 Starte produksjon som gjør det mulige å bruke Mixed Plastics fra sentrale 
ettersorteringsanlegg som råvare. Vestfold og Telemark

Ombruk og gjenvinning av matvaregodkjente kasser Lycro AS 1 600 000

RE-CReATE: Gjenvinne ødelagte NLP gjenbrukskasser til nye kasser for 
matemballasje.
Sjømatkasse + kassepool: Emballasjeløsning som er betydelig mer miljøvennlig og 
billigere enn EPS kasser sjømatnæringen i dag bruker.

Trøndelag

Resirkulert plast i Ekornes-stoler Pla-Mek AS 1 000 000 Bruke gjenvunnet plast i den bærende konstruksjonen i Ekornes-møbler. Møre og Romsdal

Resirkulert plast i fangstteiner Lofotteina AS  700 000 Utvikle en mer funksjonell og effektiv fangstteine, produsert i resirkulert plast, som 
også er mer skånsom mot råvarene og miljøet. Nordland

Sum 20 000 000


