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12870 ISOLA AS Bruk av resirkulert plast fra rør/merder til produksjon av
gulv- og grunnmursmembraner Vestfold og Telemark

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende
egenskaper, men lav produksjonshastighet. Isola vil utvikle
råvaren/produksjonen for kommersialisering av resirkulerte produkter.
Miljøgevinst: Klimagassreduksjon,  5 400 tonn CO2 eq,
avfallsreduksjonspotensial.

3 870 000

13008 ZIRQ SOLUTIONS AS Fra forbrenning av engangsutstyr til sirkulær plast i helse
og farma-sektoren Viken

Utvikle kompetanse og teknologi som muliggjør materialgjenvinning av
avfall fra helse- og farmasektoren. Alt medisinsk utstyr går i dag til
forbrenning og ressurser går tapt. Vi skal materialgjenvinne 85% av
dette utstyret, både produksjonsavfall, samt klinisk risikoavfall.

2 500 000

13309 PLASTRETUR AS Økt sporbarhet og kontroll i gjenvinningskjeden gjennom
innovative løsninger for sporing Oslo

Pålitelig og detaljert sporingsinformasjon av avfallsfraksjoner vil øke
tilliten til gjenvinningsbransjen generelt og plastvareprodusenters
varestrømmer spesielt. Det vil bidra til økt bruk av gjenvunnet plast og
mer samarbeid i gjenvinningskjeden.

900 000

12950 Norner Research AS Commercially driven value chain to increase use of
Norwegian re-cycled plastic Vestfold og Telemark

Prosjektet vil introdusere «post consumer recyclate» PP fra norske
kilder i innendørs og utendørs designpotter, gulvsystemer og
hageprodukter som er designet for det nordiske markedet. Plantasjen
har besluttet å kun bruke resirkulert plast og vil gjennom prosjeket øke
bruken av norsk plastavfall.

1 950 000

13104 ROTOSTØP AS Hav- og landbruksplast resirkuleres til nye produkter Viken

Prosjektet skal etablere en sirkulær økonomi gjennom å benytte
innsamlet plast fra landbruk og havbruk til å produsere nye produkter
tilbake til bransjene. Ved full implementering vil vi redusere årlige
klimagasser med 2700 tonn CO2 eq/år - potensielt mye mer.

2 250 000

12798 KAOS NORGE AS ReKlapp: En lekker, pantbar, plassbesparende barnestol
av resirkulert (post-industrielt) plastavfall Oslo

Vi skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen
utviklet av resirkulert plast. ReKlapp blir verdens mest miljøvennlige
barnestol, pantbar, med egen sirkulær økonomi. En veiviser og bjellesau
som vil gi store ringvirkninger for barneutstyrs-industrien.
Marked/distribusjon på plass.

2 000 000

13162 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Nytt direktiv fra EFSA øker mulighetene for bruk av
resirkulert plastemballasje til næringsmidler Oslo

EU-regulativ 2022/1616 trådte i kraft 10. oktober 2022. Det søker å
møte behovet for økt bruk av resirkulert plast i emballasje til
næringsmidler.  Prosjektet skal etablere et kommunikasjonsprogram
basert på det nye regulativet som sikrer at norske produsenter kjenner
og tar i bruk mulighetene.

250 000

12930 CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS Resirkulering av snurrevadtau Trøndelag

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av
snurrevad. Snurrevad er et mye brukt fiskeriredskap i Norge, men på
grunn av sitt komplekse produktdesign finnes ingen bærekraftige
avfallsløsninger for produktet i dag. Prosjektet skal løse denne
utfordringen

730 000

13151 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Standardisering for økt bruk av resirkulert
plastemballasje - forprosjekt Oslo

Prosjektet skal definere områder der standardisering kan bidra til økt
bruk av resirkulert plast samt vurdere hvilken effekt det vil ha å
standardisere mer på emballasjeområdet. Det omfatter bl.a.
plastmateriale, formater, merking, design for gjenvinning og
bruksområder.

450 000

13259 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Intelligent sporing av plastavfall skal sikre økt tilgang og
bruk av resirkulert plastemballasje Oslo

Prosjektet skal koble sammen system- og teknologileverandører med
emballasjeprodusenter, vareprodusenter og ressursselskaper og
kartlegge hvilke teknologier og løsninger for sporing og detektering som
har best forutsetning for å øke utbytte og kvalitet på resirkulert
plastemballasje -lukke sirkelen.

1 500 000

12618 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Utredning av PET og rPET emballasje i Norge for økt
materialgjenvinning Oslo

Forumet ønsker å kartlegge mengdene av PET og rPET på markedet,
og mulighetsrommet for økt materialgjenvinning av PET. I tillegg til
kartleggingen, er det behov for å beskrive konkrete tekniske og
kvalitetsrelaterte utfordringer som hindrer økt materialgjenvinning.

200 000


