
Poser for 
fremtiden
Unødvendig plast skal ut av norske 
frukt- og grøntavdelinger. I Europa 
er trenden å bruke komposter bare, 
bionedbrytbare poser. 
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Godt alternativ til 
tradisjonell plast
Fordeler
• Etterlater seg ikke mikroplast over tid
• Er produsert av et sertifisert kompost-

erbart råstoff
• Posene er sertifisert fullstendig bio-

logisk nedbrytbar og komposterbare i 
henhold til den Europeiske standarden 
EN 13432 og den amerikanske stand-
arden ASTM D6400

• Pustende poser, slipper ut fuktighet
• Gir lengre holdbarhet på frukt- og 

grønnsaker, spesielt på de med skall 
(f.eks. poteter, epler etc.)

• Sterk og elastisk, inneholder stor andel 
fornybare råvarer

• Lett å åpne, brukervennlig og naturlig 
antistatisk

• Kan komposteres med matavfallet 
både industrielt og i hjemmekomposten

• Gir mindre CO2 en de tradisjonelle 
frukt- og grøntposene av fossil plast

• Posene blir en naturlig del av matav-
fallet

biobagworld.com

Denne annonsen var ikke med i bilaget til Dagligvarehandelen
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B
iologisk nedbrytbar og 
komposterbare poser 
har inntatt dagligva-
rebutikkene i Europa 

de siste årene, ikke minst etter at 
Frankrike og Italia innførte forbud 
mot vanlige plastposer. Belgia, Øst-
errike og Romania er på god vei til å 
gjøre det samme. I Finland (se egen 
sak) har bransjen selv tatt grep. Men 
i Norge møter de komposterbare 
posene skepsis fra plastindustrien 
og avfallsbransjen. Det er ikke til 
hinder for at dagligvarebransjen, 
som ellers er svært opptatt av å 
unngå plast som kan ende som 
forsøpling i naturen, kan ta dem i 
bruk, mener Kjell Ivar Bache, som er 
administrerende direktør i Biobag-
gruppen. De har stor virksomhet 
utenfor Norge, blant annet i Italia og 
Frankrike, hvor det er blitt lovpålagt 
med bionebrytbare poser i frukt og 
grøntavdelingen.

Poser som puster
I Norge er Biobag mest kjent fra 
avfallbransjen, hvor de er mar-

kedsledere med blant annet kom-
posterbare poser til matavfall. 
Dene er videreutviklet til hand-
leposer til dagligvaren, poser til 
frukt og grønt, hundebæsj, land-
bruksplast, engangsservise og 
bestikk til festivaler med mer. 
Ifølge Biobag er fruktposene deres 
både mer miljøvennlige og bevarer 
produktene bedre enn ordinære 
plastposer.

–  På hvilken måte bevarer de kva-
liteten på varene bedre?

– Den bionedbrytbare posen 
har en fordel fordi den er pustende. 
Den er semi-permiabel, som betyr 
at den slipper ut fuktighet. Frukt og 
grønnsaker holder seg lenger fordi 
det ikke oppstår fukt på innsiden 
av posen, forklarer Kjell Ivar Bache.

Fra butikk til matavfall?
Han mener dagligvarebransjen 
burde samarbeide med avfallsbran-
sjen for å ta ut større miljøfordeler.

– Her kan man virkelig spare 
penger og plast. I dag fyller du en 
pose med epler og pærer, lager fin 
dobbelknute og river opp posene 
når du kommer hjem. Så kaster du 
plasten etter kanskje et kvarters 

bruk. De posene burde heller blitt 
brukt til matavfall. Da kunne vi 
spart flere tusen tonn plast i året, 
mener Bache. Men det krever at 
dagligvarekjedene samarbeider 
med avfallsaktørene og bruker 
poser som kan håndteres i avfalls-
systemet. Biogassanleggene i Norge 
i dag er ikke laget for denne typen 
bionedbrytbar plast.

– Utrolig dumt, mener Bache, 
som hevder at dette sjelden er noe 
problem i andre land.

Fra mikroplast til ingenting
Ekspertene er uenige i om plast bør 
forbys, men alle er enige om at vi må 
redusere forbruket og at plast ikke 
bør havne i naturen.

– Hvis våre poser av vanvare 
havner i skogen, vil de bli biologisk 
brutt ned. Tiden det tar er vanskelig 

å definere, det kommer an på hvor 
den havner, om den er lyseksponert, 
hvilket underlag den ligger på og så 
videre. Men etter ett år er den delvis 
brutt ned.

– Delvis?
– Ja, og det har den tradisjonelle 

plastindustrien hengt seg opp i. På 
ett stadium – mens bitene på vei 
til å bli biologisk brutt helt ned til 
ingenting – vil det være små biter 

eller mikroplast. Men i motsetning 
til annen mikroplast, blir denne 
plasten brutt helt ned, forsikrer Kjell 
Ivar Bache om.

Ventekrig
En komposterbar, bionedbrytbar 
pose koster to til tre ganger mer enn 
en tilsvarende pose av «fossil» plast.

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke 
kjedene tar betalt for frukt- og 
grøntposen - uansett kvalitet. Da 
hadde folk brukt den om igjen, ikke 
bare revet den opp og kastet den. 
Da hadde det heller ikke vært noen 
kostnad å ta inn den typen pose vi 
har. Vekten er så lav at det ikke er 
avgjørende om den koster tre eller 
ti øre, tror han.

Biobag Norge er i dialog med 
flere kjeder om frukt- og grøntposer.

– Ser du muligheter i det norske 

– Bruk 
plast som 
brytes 
ned
I Europa er trenden å bruke 
komposter bare, bionedbrytbare poser 
i frukt- og grøntavdelingen. – Det er 
på tide at dagligvarebransjen i Norge 
også får øynene opp for dette, mener  
Kjell Ivar Bache i norske Biobag.

Finland: Bildet er fra en av S-Gruppens butikker i Finland.   

“ 
Hvis våre 
poser av 

vanvare havner i 
skogen, vil de bli 
brutt ned.

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

B
ruken av tradisjonell pose 
til løsvektsvarer gikk ned 
med 20 prosent i løpet av 
fjoråret. Sammenlignet 

med 2016 ble det i Finland brukt 52 
millioner færre ordinære plastpo-
ser til frukt- og grønt. Samtidig økte 
bruken av bio-nedbrytbare frukt- og 
grøntposer med 20 prosent.

– Nå brukes det omtrent like mye 
bionedbrytbare poser som oljebla-

serte poser til løsvektsvarer, sier adm. 
direktør Kjell Ivar Bache i Biobag.

Alle dagligvarebutikker i Fin-
land har forpliktet seg til å tilby 
alternativer til plastposer for frukt- 
og grønt. Bruken av bio-nedbryt-
bare poser øker hele tiden.

Testes i Sverige
Innføringen av bionedbrytbare 
frukt- og grøntposer har så vidt 
startet i Sverige. Foreløpig har fem 
store matbutikker tatt i bruk frukt- 
og grøntposer fra Biobag. Coop 
Extra Torsby begynte i mars 2018. 

De selger også Biobag kompos-
terbare og biologisk nedbrytbare 
avfallsposer til matavfall. Og som 
første butikk i Sverige tok de sam-
tidig i bruk biologisk nedbrytbare 
bæreposer, som er helt nytt pro-
dukt i 2018. •

Finland:

52 millioner færre plastposer
Det har vært en radikal endring det siste året i bruken av tradisjonelle plast-
poser i Finland. Den største endringen har kommet i frukt- og grøntdisken.
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Smart bruk: Disse 
posene vil ikke etterlate 
seg varig mikroplast 
om de komposteres 
sammen med matavfal-
let eller ender sitt liv i et 
forbrenningsanlegg.   
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marit@dagligvarehandelen.no

H
vor vanskelig kan det 
være å finne en litt 
smartere løsning for 
posene man bruker til 

løsvektvarer i frukt- og grøntdisken?
Ganske vanskelig og tidkre-

vende, skal vi tro Frode Bremnes, 
som eier og driver Smart Supply, et 
selskap som har som forretningsidé 
å tilby smartere butikkløsninger.

Perfekt på alle måter
– Har det virkelig tatt fire år å bedre 
fruktposeløsningen i butikk?

– Ja, det har faktisk det, men vi 
har jo gjort andre ting innimellom. 
Vi ville finne en løsning som sparer 
miljøet for plast, reduserer svinn 
av poser, øker salget for butikkene, 
fjerner gulvstativer som står i veien 
og frigjør plass. Og det skulle være 
poser som er enkle å åpne og lukke 
for kunden.

– Vi er butikknerder som ser 
ting andre kanskje ikke orker å bry 
seg om – og så gjør vi noe med det. 

Det vanskeligste var å få en løsning 
som håndterer røff behandling, 
men som er så finjustert at det all-
tid kommer én pose av gangen. Det 
krever en spesiell bremsefunksjon 
på dispenserløsningen. Den har sik-
kert blitt justert i 15 versjoner, sier 
Frode Bremnes.

Sært, men viktig
– Det er et sært og snevert område 
å jobbe i, men det påvirker ganske 
mye. Frukt- og grøntposer er et pro-
dukt det går mange millioner av i 
året. Reduserer du det svinnet og 
posevekten med bare noen få pro-
sent, er besparelsen stor, utdyper 
han.

Tykkelsen på posen var viktig. 
Posene produseres i Kina etter spe-
sifikasjonene fra Smart Supply.

– Vi har laget en pose med veldig 
sterk bunn. Dermed har vi kunnet 
redusere tykkelsen på resten av 
posen betraktelig, noe som sparer 
flere tonn plast per år.

I hele Rema
Nylig inngikk Smart Supply en 
avtale med Rema 1000 – slik at alle 
Rema-butikkene i hele landet vil få 
denne poseordningen i frukt- og 
grøntdiskene i løpet av sommeren. 
50 butikker har testet systemet, og 
med entydig positivt resultat.

– Særlig i forhold til fokuset som 
nå er på plast og at det reduserer 
svinnet. Forbrukerne er veldig opp-

tatt av det, sier Bremnes.
Nå ser de også på mulighetene 

for å benytte poser i andre materia-
ler enn tradisjonell plast, som for 
eksempel bioplast.

– Så jobber vi selvsagt også med 
de andre kjedene, uten at jeg kan si 
noe om det.

Sparer tid
En av testbutikkene var Rema 1000 
i Ski. Her skryter Andreas Jacobsen 
uoppfordret av den nye dispenser-
løsningen til løsvektvarer.

– De der sparer meg for så mye 
tid! Posene er tilgjengelige på 
så mange flere steder i frukt- og 
grøntavdelingen. Nå holder det å 
bytte ruller en gang i uka omtrent. 
Før måtte jeg gå rundt og sjekke om 
det var tomt for poser hver dag, sier 
Jacobsen.

Testbutikkene var også svært 
fornøyde med å bli kvitt alle gulv-
stativene som er i veien for kunder, 
ved varepåfylling og i forbindelse 
med renhold.

– Ganske mange butikker har 
rustflekker på gulvstativene fordi 
metallstativene får vann under seg. 
Siden vår løsning kan festes over alt, 
blir det også flere punkter i butik-
ken hvor det er poser tilgjengelig, 
så kunden slipper å lete, utdyper 
Frode Bremnes. Flere har også gitt 
tilbakemeldinger om at antall løse, 
ubrukte poser rundt omkring i 
butikken er redusert. •

Utviklet 
 perfekt 
poseløsning
Etter fire års utviklingsarbeid er Frode Bremnes endelig 
fornøyd. Nå rulles poseløsningen hans for frukt og 
grønt ut i alle Rema-butikkene i landet.

Over alt: Frode Bremnes med posestativet; en dispenser som holder rullen og en todelt løsning 
med festeanordninger som kan festes hvor som helst i butikken.   

“ 
Det er et 
sært og 

snevert område 
å jobbe i, men det 
påvirker mye.

Finland:

52 millioner færre plastposer

Sverige: Bildet er fra Coop 
Extra Torsby, som begynte 

med Biobag til frukt og 
grønt i mars 2018.   

dagligvaremarkedet?
– Jeg håper det, både for miljøet 

og for oss. Små, uavhengige kjeder 
og butikker har begynt å bruke våre 
poser. Det er mulig det er en vente-
krig fra de store kjedene; hvis noen 
gjør noe først, følger de andre etter. •


