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Virksomheter har nå et lovkrav 
om kildesortering av 
matavfall og plastavfall 

01.Januar 2023 endres regelverket for avfall
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Hva må dere som virksomhet gjøre?

Tilrettelegge for kildesortering gjennom riktig og tilstrekkelig sorteringsløsninger 

Ha avfallsbeholdere der avfallet oppstår 
(eks. kontor, kantine og varemottak, i tillegg til avfallsrom)

Ha tilstrekkelig og riktig antall oppsamlingsenheter for avfall 
(Eks. Mat, Plastemballasje, Papp, Restavfall, Glass med mer.)

1

2
Sørg for god skilting og merking
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La oss dypdykke ned i: 
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Matavfall skal leveres rent uten emballasje

"For at praksis skal være i tråd med 
kravene i den nye forskriften må avfallet, 
både mat- og plastavfall, kildesorteres der 
avfallet oppstår. 

Dette betyr at virksomheter må sørge for 
å fjerne all emballasje fra matavfallet før 
dette kildesorteres."

Miljødirektoratet

Matavfall uten emballasje:

Matavfall med emballasje – her må emballasjen må fjernes!
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Matavfall skal leveres rent uten emballasje

MATAVFALL UTEN EMBALLASJE1 EMBALLASJE2

A. Ren B. Tilgriset

RestavfallPlastMetallGlassPapp

MATAVFALL MED EMBALLASJE0

ELLER

REN = PLAST SKITTEN = RESTAVFALL

TILFRA

EKSEMPEL
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Hva er godkjent matavfall uten emballasje?

Kun gjennomsiktige sekker/poser
og ingen emballasje 

Usortert, 
tydelig emballasje rundt matavfallet
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Sørg for å ha utstyr for å 
sortere matavfall:

140L avfallsbeholder Enkel avfallskjøler

Epost: post@humlegaard.no

Telefon 69 34 51 79

Bestill det utstyret du trenger enkelt: 

Dobbel avfallskjøler (ved to matavfallsdunker
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La oss dypdykke ned i: 
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Hvordan ser sorteringen ut i praksis?

FOLIE (klar og farget)

SKAL INNEHOLDE:

Myk- og hardplast-
emballasje som f.eks. 
flasker, kanner, begre, 
poser, forpakninger og 
folie.

Ren/farget LDPE-folie fra 
sekker, krympefolie, 
byggfolie, strekkfilm eller 
lignende.

PLASTEMBALLASJE

MERK: «Energiplast» vil fases ut og ikke eksistere lenger. Denne erstattes med Plastemballasje (og «Blandet Plast» for de som har det)
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Hva er godkjent som plastemballasje?
Ikke godkjent som Plastemballasje:
Må enten rengjøres eller kastes i restavfall

Godkjent som Plastemballasje:
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Hva er plastemballasje?

Plastrør og store hard-plastartikler
Ingen husholdninger har dette.  

Emballasje av plast
Tilsvarende det man kan finne i husholdninger

Merk: Dette går i «Blandet plast»
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Oppsummert: hva skal plastemballasjen 
inneholde?

Rene og tomme:

 Plastflasker

 Plastkanner

 Plastbegre

 Plastposer

 Plastfolie

 Tilgriset plastemballasje eller med 
produktinnhold

 Andre plastprodukter og øvrige 
gjenstander slik som presenning, tau, 
snorer, EPS, rør og stroppebånd.

 Bleier, leker, gummiprodukter og 
badeleker

Basert på anbefalinger for sekker og poser for innsamling av husholdningsplast – Grønt Punkt Norge

NEI TAKKJA TAKK
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Vedlegg
 Forslag til utstyr
 Hvem gjør hva ifht. Avfallsforskriften?



Eksempel kildesorteringsutstyr innad i bygg 
(kontor, publikumsområder med mer)

Eksempel på kildesorteringsutstyr

Eksempel kildesorteringsutstyr miljøstasjon 
(avfallsrom, varemottak med mer)

Se mer og bestill her: NG-butikken For bestilling av større utstyr eller andre henvendelser, kontakt oss: 09700 

Avfallskjøler

https://www.ngbutikken.no/
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Sorteringsutstyr for mindre lokasjoner eller 
kontor

Sorteringsvogner i størrelse Large og Small – få mange avfallsfraksjoner på en og samme tralle

Eksempel hos kunde med 4 avfallstyperHer er det du som kunde som setter føringene på hva beholderne skal inneholde. 
Finnes også poser til bøttene (eks til mat eller restavfall). Kommer i NG-butikken snarest, kontakt oss inntil videre. 
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Forslag til matavfallsdunker for kantine, 
kjøkken mm.

Biobøtte for matavfall med 8 L pose, 
kan henges på skapdør eller stå frittstående

Se forslag og pris samlet i NG-butikken

Matavfallsbeholder 25L, 
passer til rullestativ

Matavfallsbeholder 37L, 
passer til rullestativ

Rullestativ matavfall

https://www.ngbutikken.no/produkter/kildesorteringsutstyr/matavfall/c-24/c-91
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Sorteringststyr for publikumsområde eller
kontor
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Vedlegg
 Forslag til utstyr
 Hvem gjør hva ifht. Avfallsforskriften?
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01.Januar 2023 endres regelverket for avfall
Hva må dere som virksomhet gjøre?

Transport
Utsortert mat- og 
plastavfall skal leveres til 
materialgjenvinning. 

Anlegg
Mat- og plastavfall som 
«kan materialgjenvinnes», 
skal materialgjenvinnes. 

Dokumentasjon fra 
Humlekjær og 
Ødegaard
Norsk Gjenvinning må kunne 
dokumentere mengde mottatt 
for materialgjenvinning, hvor mye 
som er materialgjenvunnet og 
vurderinger knyttet til avfall 
uegnet for materialgjenvinning.

Humlekjær og Ødegaard sitt ansvar

Virksomhet
Tilnærmet alle virksomheter 
får krav til å kildesortere 
mat- og plastavfall (og park-
og hage). 
Lovteksten skriver at virksomheter 
som produserer 
«husholdningslignende» mat- og 
plastavfall er omfattet. Dette er en 
bred definisjon som omfatter de 
fleste virksomheter, trolig  unntatt 
bygg- og anleggsbransjen. 

Dokumentasjon 
fra virksomhet
Virksomheter må kunne 
dokumentere årlig mengde 
utsortert mat- og plastavfall 

Dette kan Humlekjær og Ødegaard 
bistå med gjennom samarbeid og 
rapportering.

Virksomhetens ansvar
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