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Hva er Grønt Punkt Norge?

Veldig kort sagt:

• GPN og materialselskapene er en returordning for 
emballasje.

• Ordningen har som oppgave å oppfylle 
bransjeavtalene inngått mellom MD og næringslivet.

• Norges viktigste redskap for å innfri forpliktelser til 
EUs emballasjedirektiv fra 1994.

• Basert på et utvidet produsentansvar (norsk 
produsent/importør) – prinsippet forurenser betaler.

• Non-profit.

• Rapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet.
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Kort historikk

• Norsk Glassgjenvinning etablert 1991. Norsk Returkartong
(som også driftet Kartongemballasje), Norsk Metall-
gjenvinning, Plastretur og Norsk Resy ble etablert 1994-96. 

• Hvert selskap driftet sin returordningen og 
vederlagsinnkreving.

• Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere 
innkreving og gi næringslivet et samkjørt rapporteringspunkt.

• Overtok også driften av Norsk Returkartong og Plastretur i 
2008.



Hva er resultatet?

• Gode kildesorteringsløsninger – som skal bli enda 
bedre.

• Over 80 % av emballasjen i Norge blir gjenvunnet.

• Våre mål høyere enn EU-krav.

• Materialgjenvinning av emballasjen reduserte i 2008 
CO2-utslippene med 350.000 tonn.

• God håndtering av ”alt” emballasjeavfall – minimalt 
med emballasje til deponi.



Utfordring - gratispassasjerer

• 15-20 % av emballasjen er det ikke 
betalt for.

• Emballasje fra gratispassasjerer 
(produsenter/importører) belaster 
ordningen med kostnader.

• Merkostnaden ved å ha 
returordning dekkes av våre 
medlemmer.

• Fortsatt mange gratispassasjerer 
som leverer til det offentlige.



Hva vederlagspengene brukes til

Vederlaget går uavkortet til å dekke merutgifter i forbindelse 
med innsamling og gjenvinning av emballasje. 



To typer medlemskap

• Standardmedlemskap

- Vederlagspliktig virksomhet

• Kontrollmedlemskap

- Kunde av vederlagspliktig virksomhet

- Stiller krav til sine norske 
vareleverandører

En kombinasjon av disse er vanlig.



Hvorfor bli kontrollmedlem?

• Viktig for å unngå konkurransevridning.

• Færre gratispassasjerer.

• Sikrer videre miljøvennlig håndtering av brukt 
emballasje.

• Hjelp til å gjøre jobben med å stille kravet riktig.

• Viktig signaleffekt.

Avtaleskjema på www.grontpunkt.no

http://www.grontpunkt.no/


10

Krav om å være medlem av en 
returordning for brukt emballasje

Skriftlig spørsmål i Stortinget :

Vil statsråden ta initiativ til at 
departementene ved innkjøp 
av varer stiller krav om at 
leverandøren er tilknyttet en 
godkjent ordning for 
innsamling og gjenvinning?
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Svar fra statsråden

” Hvis norsk leverandør (produsent 
eller importør) benytter emballasje, 
skal det senest ved 
kontraktsinngåelse fremlegges 
dokumentasjon for at leverandøren 
er medlem i en returordning eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom egen 
returordning med egen ordning for 
sluttbehandling hvor emballasjen blir 
tatt hånd om på en miljømessig 
forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge 
AS eller tilsvarende ordning).”



Offentlige kontrollmedlemmer
Kommuner:

Bærum, Fredrikstad, Sørum, Nittedal, Aurskog-
Høland, Enebakk, Fet og Rælingen.

Fylkeskommuner og fylkesmenn:

Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesmannen i 
Hordaland.

Andre offentlige:

Difi, MD, FAD, BLD,  Departementenes servicesenter, 
Klif, Buf, Statsbygg, Posten, NSB, Avinor, 
Kriminalomsorgen region øst, 
Brønnøysundregisterne.



Standard medlemskap

• Hvem:

Produsenter og importører av emballasje og 

emballerte produkter skal være medlem.

• Kostnad:

Vederlaget gjenspeiler hva det faktisk koster å drifte 

returordningene for emballasje.

• Mengder:

Hvert medlem betaler i forhold til faktisk forbruk. Det 

er ingen medlemskontingent.



Kontrollmedlemskap

• Kontrollmedlemmer skal kontrollere at samtlige av 

virksomhetens vareleverandører er medlemmer i 

Grønt Punkt Norge AS eller ev. tilsvarende 

returordning.

• Sikrer at det leddet i emballasjekjeden som er 

vederlagspliktig betaler til næringslivets innsamlings-

og gjenvinningsordninger.

• Hjelp til å luke ut leverandører hvor kravet ikke er 

relevant.



MineSider



Kontrollmedlemskap på MineSider



MineSider: Klimakalkulator



Takk for oppmerksomheten!


